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“O que deve caracterizar a juventude é a 

modéstia, o pudor, o amor, a moderação, a 

dedicação, a diligência, a justiça, a educação. 

São estas as virtudes que devem formar o seu 

carácter.” (Sócrates) 

 



 

RESUMO 

 

Nos últimos anos os estudos sobre juventude vêm ocupando um espaço significativo na 

pesquisa brasileira. Desta forma, considerando a complexidade da agricultura contemporânea 

e a relevância dos jovens como sujeitos fundamentais para o processo de desenvolvimento da 

agricultura familiar, o presente trabalho visa identificar as variáveis que influenciam os jovens 

do Assentamento Rancho Alegre, Município de Chorozinho, Ceará a permanecerem ou saírem 

do meio rural. O estudo apresenta caráter qualitativo e o método utilizado é o estudo de caso. 

Na pretensão interpretativa, adotou-se uma postura baseada na observação participante através 

de entrevistas individuais semi-estruturadas. A pesquisa identificou que os jovens 

apresentaram significativas melhorias nas condições de vida após serem beneficiários de uma 

política de compra de terra quando analisamos fatores como segurança alimentar, 

moradia/habitação, aquisição de bens duráveis, organização social e renda. Os jovens 

permaneceram em suas unidades produtivas devido a sua melhoria de vida e de seus 

familiares. Os resultados evidenciam que se o campo oferecer acesso a um lote de terra, 

condições sócio-econômicas satisfatórias, boas condições de trabalho, remuneração suficiente 

para a sobrevivência das famílias e acesso ao mercado para venda da produção os jovens do 

Assentamento Rancho Alegre não optariam em sair do meio rural. 

 

Palavras-chave: Jovens Rurais. Agricultura Familiar. Reforma Agrária. 



 

ABSTRACT 

 

Recently, studies about the youth are occupying a significant space in Brazilian research. 

Thus, considering the complexity of modern farming and the importance of young people as 

key subjects in the family farming development process, this paper aims to identify the 

variables that influence the youth of settlement Rancho Alegre, in the Chorozinho County, 

Ceará, to either stay in the rural environment or migrate from it. This study presents 

qualitative traits and the method chosen was the case study method. Regarding the 

interpretative intention, it was adopted an approach based upon participant observation 

achieved through individual semi-structured interviews. The research identified that young 

people showed significant improvements in living conditions after being beneficiaries of a 

land purchasing policy when we analyze factors such as food security, habitation/housing, 

purchase of durable goods, social organization and income. The youth stayed in their 

production units due to life improvement to them or their family members. The results 

evidence that if the country provides opportunity to a plot of land, satisfying socioeconomic  

status, good working conditions, adequate payment for the families‟ maintenance and access 

to a marketplace in which to sell their production, the youth of the settlement Rancho Alegre 

wouldn‟t opt for leaving the rural environment. 

 

Keywords: Rural youth. Family farm. Land reform. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas do século XX, ocorreram diversas mudanças na percepção de 

meio rural oriundas das transformações, como a Revolução Verde, que provocaram processos 

de mudanças no que diz respeito a meios de produção, dinâmicas das atividades rurais, 

sociedade e meio ambiente. 

Percebe-se um crescimento gradual de estudos que discute o desenvolvimento 

rural do campo brasileiro. Temas relacionados à agricultura familiar, atividades agrícolas e 

não agrícolas, multifuncionalidade, pluriatividade, dinâmicas socioambientais, territoriais e 

movimentos sociais no espaço rural têm ganhado destaque nos debates acadêmicos e nas 

políticas públicas. No entanto alguns assuntos, como juventude rural, embora seja 

considerado como de acentuada importância no contexto da temática, ainda permanece em 

termos de pesquisas científicas, como estudos secundários e pouco expressivos. 

Porém nos últimos anos os estudos sobre juventude vêm ocupando um espaço 

significativo na pesquisa brasileira. Entretanto tais estudos não conseguem abarcam de 

maneira efetiva toda a complexidade da realidade a que esta categoria está relacionada 

(KUMMER; COLOGNESE, 2013). 

Quanto às pesquisas sobre a juventude rural ainda existe uma “carência de 

publicações e de espaços acadêmicos que abriguem essa temática” (CARNEIRO & CASTRO, 

1997, p. 13), embora essa temática esteja em um “momento favorável, não só emergente, mas 

em fase de consolidação” (SPOSITO, 2007, p. 123), visto que “a juventude está na ordem do 

dia, ainda que não seja um tema tão privilegiado em termos de recursos para pesquisa [...] a 

mesma “nunca foi um tema privilegiado nem mesmo dentro do campo de debate sobre a 

questão agrária (CASTRO, 2007, p. 128). 

O modelo produtivo de modernização conservadora no campo gerou um 

agravamento nas condições de vida dos agricultores familiares, como, empobrecimento, 

endividamento e o deslocamento das populações rurais para os centros urbanos, acarretando 

na redução de mão-de-obra e vários problemas como o êxodo rural, exclusão social, 

degradação ambiental entre outros (GODOY, 2009). 

Assim o rural brasileiro tem enfrentado nos últimos anos um crescente processo 

de despovoamento, devida estas significativas mudanças na sociedade, sendo à saída dos 

jovens do campo um dos grandes responsáveis por esse despovoamento do espaço rural. Um 

fator de motivação para o êxodo rural no campo, para Kautsky (1986), é a formação de uma 



 

15 

unidade econômica doméstica, onde as famílias apenas conseguem renda, através de uma 

compra ou arrendamento de um estabelecimento próprio.  

Na agricultura familiar, o despovoamento do meio rural e a ausência de jovens 

colocam em risco a existência do estabelecimento rural, pois a falta de sucessão impossibilita 

a reprodução social desta categoria. Neste sentido para Mello et al. (2003, p. 11) “os 

problemas envolvidos na questão sucessória parecem transformar-se numa ameaça que coloca 

em risco a reprodução econômica e social da agricultura familiar”. 

A relação entre urbano e rural - campo e cidade são abordados por autores como 

Stropasolas (2002) e Woortman (1995), que apresentam sínteses das principais vertentes 

teóricas sociológicas e antropológicas desta temática. Os inúmeros estudos e suas diferentes 

perspectivas, que trabalham desde a dicotomia ao “continuum”, remetem à idéia recorrente de 

que o rural tende a desaparecer, compreensão essa de rural questionada por José Eli da Veiga 

(2004) que afirma que o Brasil é menos urbano do que se calcula visto que os critérios que 

definem o conceito de cidade no país são estritamente administrativos. 

Para Wanderley (2007) os trabalhos sobre jovens do meio rural são numerosos e 

“todos eles tentam, com abordagens distintas, responder a questões fundamentais, tais como, 

quem são, onde vivem, como vivem, o que pensam e como projetam o futuro” (p. 31).  

Sobre o debate referente à categoria juventude, pode-se dizer que é amplo e vem 

sendo tematizado por muitos autores. Para Bourdieu “a idade é um dado biológico 

socialmente manipulado e manipulável; e que o fato de falar dos jovens como se fossem uma 

unidade social, um grupo constituído, dotado de interesses comuns, e relacionar esses 

interesses a uma idade definida biologicamente já constitui uma manipulação evidente” 

(1983, p.113).  

Weisheimer cita dois aspectos que mais tem sido chamados a atenção pelos 

pesquisadores: a participação dos jovens nas dinâmicas migratórias e a persistência da 

invisibilidade social dessa juventude (2005, p. 7) e identificou quatro linhas gerais que 

estabelecem os estudos sobre juventude rural no Brasil: Juventude e Educação Rural; 

Juventude Rural, Identidades e Ação Coletiva; Juventude Rural e Inserção no Trabalho; e 

Juventude e Reprodução Social na Agricultura Familiar.  

O autor relata ainda que a maior parte das pesquisas realizadas na região Sul 

refere-se ao contexto da Juventude e Reprodução Social na Agricultura Familiar, onde 

destaca-se quatro abordagens: 1) abordagem quanto à reprodução geracional. Esta analisa as 

oportunidades de trabalho dentro e fora do espaço familiar, a estrutura da unidade produtiva, o 

envolvimento na unidade, a perspectiva matrimonial, a herança e o acesso à educação; 2) 
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refere-se aos projetos individuais de vida e profissão expostos pelos jovens e discute os 

interesses desse grupo e de sua família; 3) remete aos processos de busca dos jovens rurais 

por acesso à cidadania, e entende a noção da migração como uma questão monetária, de 

acesso à renda; 4) aborda a pluriatividade como um mecanismo de reprodução social da 

agricultura familiar. 

Para Brumer (2007, p.36) dois temas são recorrentes quanto à juventude rural: “a 

tendência emigratória dos jovens e as características ou problemas existentes na transferência 

dos estabelecimentos agrícolas familiares à nova geração”. 

Como resultados têm discussões sobre o esvaziamento e a crise de reprodução da 

agricultura, já que a quantidade de jovens que optam por permanecer no campo é muito 

pequena, mostrando que a “invisibilidade e a migração, parecem fortalecer-se mutuamente, 

criando um círculo vicioso em que a falta de perspectivas tira dos jovens o direito de sonhar 

com um futuro promissor no meio rural” (WEISHEIMER, 2005, p. 8). 

Em síntese os estudos sobre juventude rural abordam duas dinâmicas de 

pensamento: a migração/êxodo que retrata a saída dos jovens do meio rural e a permanência, 

que discute as questões de sucessão e reprodução da agricultura familiar. Neste cenário 

Brumer (2007) demonstra que existe uma parcela significante de estudos sobre a saída dos 

jovens e pesquisas pontuais sobre permanência. 

Neste contexto, faltam estudos que particularizam as relações sociais ocorridas 

nas diferentes regiões brasileiras, assim como estudos que analisam o modo de vida, as 

condições estruturais, as relações sociais, lazer, e o acesso às atividades agrícolas e não-

agrícolas dos jovens rurais de ambos os sexos (BRUMER, 2007), além da investigação dos 

espaços sociais ocupados pelos jovens, as condições de vida e trabalho e as representações do 

rural por eles vivenciado “propõem-se que em lugar de procurar responder à questão „porque 

os jovens saem do meio rural‟ busque-se responder à questão „por que os jovens permanecem 

no meio rural‟” (BRUMER, 2007, p. 50). 

De acordo com Abramo (2007, p.69) é “impossível afirmar a existência de um 

padrão único de juventude” e “não dá mais para considerar que apenas uma dimensão da vida 

do jovem possa nos dizer o essencial sobre o que ele está vivendo e quais são as suas 

questões, suas necessidades e demandas, suas tensões, contradições ou aspirações, suas 

práticas, seus valores”. 

Cada vez mais a juventude rural carece de abordagens que discuta suas 

diversidades identitárias, seus dilemas juvenis, suas aspirações sociais e as relações de gênero, 

pois o “debate está posto há muito tempo e permanece” (CASTRO, 2007, p. 131) ficando “a 
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convicção da necessidade da continuidade da investigação e de sua articulação no debate 

nacional” (WANDERLEY, 2007, p. 33). 

Nas últimas décadas a agricultura familiar vem ganhando importância no contexto 

do desenvolvimento do meio rural brasileiro. Apresentando-se como responsável pela maioria 

da produção dos alimentos básicos (IBGE, 2006) que abastece a população, também responde 

por parte significativa das dinâmicas rurais, exercendo um papel de destaque na manutenção 

de um modo de vida peculiar, a qual, por meio de uma relação positiva com os recursos 

naturais, permite a reprodução das famílias e das gerações subseqüentes.  

 

Os agricultores familiares afiguram-se como protagonistas importantes da transição 

à economia sustentável, já que, ao mesmo tempo em que são produtores de 

alimentos e outros produtos agrícolas, eles desempenham a função de guardiões da 

paisagem e conservadores da biodiversidade. A agricultura familiar constitui assim a 

melhor forma de ocupação do território, respondendo a critérios sociais (geração de 

auto-emprego e renda a um custo inferior ao da geração de empregos urbanos) e 

ambientais (SACHS, 2001, p.04). 

 

Mas, contraditoriamente, o cenário apresentado no meio rural mostra uma 

situação preocupante de êxodo rural e agrícola, com redução da taxa de natalidade e 

envelhecimento da população com desdobramentos significativos para a juventude rural. 

O rural para Carneiro (1998, p. 97) “é um espaço cada vez mais heterogêneo, 

diversificado e não exclusivamente agrícola, a juventude rural salta aos olhos como a faixa 

demográfica que é afetada de maneira mais dramática por essa dinâmica de diluição das 

fronteiras entre os espaços rurais e urbanos, combinada com o agravamento da situação de 

falta de perspectivas para os que vivem na agricultura”. Para Pereira (2007), as proposições 

que permitem a migração rural-urbana, vinculam-se diretamente a problemáticas como: 

 

- difusão do modo de vida urbano para além dos limites das cidades, implicando 

novos padrões de consumo e comportamento para populações rurais; 

- precariedade socioeconômica da região de origem, que não permite ou dificulta a 

conquista de melhores condições de vida para os jovens e suas famílias; 

- necessidade dessas populações de melhorar seus padrões de vida; 

- globalização e intensificação do desenvolvimento do capitalismo nas áreas rurais 

com a expropriação de terras camponesas e expansão de monoculturas altamente 

capitalizadas (PEREIRA, 2007, p. 165). 

 

Somado a estas problemáticas as (os) jovens, não são na maioria das vezes 

contemplados com políticas públicas voltadas para a melhoria de sua condição de vida, 

retardando sua ascensão e estabilidade social do campo (PEREIRA, 2007). 

Aguiar e Stropasolas (2010) cita um conjunto de situações primordiais para 

explicar ou justificar a migração dos jovens rurais, entre elas destaca-se: intempéries 

climáticas; oscilação do mercado; renda insuficiente para reprodução da família ou abaixo das 
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expectativas e pretensões; falta de segurança financeira; falta de uma renda fixa garantida 

mensalmente; a estrutura fundiária, geralmente exposta em minifúndios que não permitem 

investimentos ou a expansão das atividades produtivas; penosidade e precariedade do trabalho 

rural, principalmente para as moças; constância intermitente da atividade agrícola, 

representada pela “falta de folga” nos finais de semana, nos feriados e a ausência de férias.  

Além de outros fatores como falta de oportunidade, de liberdade e de autonomia 

para exprimir a realidade a qual os jovens estão expostos no meio rural (AGUIAR; 

STROPASOLAS, 2010), que segundo o autor são condições que os jovens acreditam 

encontrar na cidade. 

Para Stropasolas (2006, p.17) “as desigualdades de gênero, as relações sociais 

geracionais, os padrões culturais associados aos problemas estruturais ainda não resolvidos 

nos espaços rurais, geram a invisibilidade, a exclusão e a mobilização da juventude rural”. 

Afetadas pelas vulnerabilidades dos processos de mudança do sistema agropecuário, do estilo 

de vida, da falta de escolaridade e desigualdades das condições de trabalho, a juventude rural 

decide migrar para as cidades, afetando a reprodução social das famílias rurais, e quebrando 

os mecanismos de hereditariedade. 

A persistência do envelhecimento gradual dos agricultores, somados ao 

distanciamento dos jovens das atividades agrícolas nas unidades parcelares dos seus pais, 

evidencia os riscos inerentes à reprodutibilidade das famílias na agricultura familiar, visto que 

tradicionalmente esses jovens seriam os sucessores diretos na reprodução de novas unidades 

familiares. 

De acordo com Godoy (2009) os resultados das transformações vindas do meio 

rural modificaram a estrutura social e populacional dos agricultores familiares, e contribuíram 

para que os jovens residentes no campo não considerem o meio rural como um lugar atrativo. 

Estudos bibliográficos desenvolvidos por Weisheimer (2005) sobre juventude 

rural revelaram que os temas mais debatidos nos estudos são a migração e a invisibilidade da 

juventude rural. O autor afirma “que os jovens rurais têm estado invisíveis para a maioria dos 

pesquisadores brasileiros”. 

Estudos sobre a temática abordada mostram dois grandes temas que são de grande 

recorrência na literatura atual, a tendência imigratória dos jovens, justificada por uma visão 

relativamente negativa da atividade agrícola e dos benefícios que ela pode propiciar e às 

características ou problemas existentes no processo de transferência dos estabelecimentos 

agrícolas familiares para a nova geração (BRUMER, 2006). 
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O desafio do presente estudo justifica-se pelo fato de que conhecer as reflexões, o 

modo de vida, as especificidades, demandas e perspectivas dos jovens podem contribuir no 

planejamento de ações que assegurem a manutenção de gerações sucessoras na reprodução 

das famílias do meio rural. Alem disso os problemas vivenciados pela juventude rural 

relaciona-se diretamente à problemática da propriedade familiar, ou seja, com problemas de 

“formas de reprodução, difíceis condições de vida e produção” (CASTRO, 2009, p.190).  

Desta forma, considerando a complexidade da agricultura contemporânea e a 

relevância dos jovens como sujeitos fundamentais para o processo de desenvolvimento da 

agricultura familiar, o presente trabalho visa identificar e analisar as variáveis que influenciam 

os jovens da comunidade de Rancho Alegre, Município de Chorozinho, Ceará a 

permanecerem ou saírem do meio rural, buscando compreender quais as implicações das 

decisões dos jovens para a unidade de produção agropecuária, para o bem-estar familiar e para 

as políticas públicas em âmbito local e regional. 

Os jovens herdam de sua família e de sua origem as estruturas que irão basear 

aquilo que fazem ou são. Portanto é importante observar qual a perspectiva desses jovens 

quanto ao seu futuro.  

 

1.1 A problemática 

 

De acordo com Wanderley (2001), a agricultura familiar não é uma categoria 

social recente. No entanto, os processos que afetam a agricultura e o cenário rural têm sido 

objeto de investigação em diferentes campos de atuação como as Ciências Sociais, 

Sociologia, Antropologia, Economia Rural dentre outros, que dão ênfase às relações de 

produção no campo. Um estudo aprofundado dessa categoria requer do pesquisador o 

entendimento da diversidade das condições de reprodução social desses sujeitos. Spanevello, 

dialogando sobre agricultura familiar, revela:  

 

No Brasil, o debate e o crescente fomento à agricultura familiar ganharam 

visibilidade política e social na década de 1990, com a implantação do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. Este é um 

programa de políticas públicas específicas para os agricultores familiares iniciado 

em 1995, pela pressão política dos sindicatos dos trabalhadores rurais e demais 

movimentos sociais ligados ao campo, como a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores da Agricultura – CONTAG. A implantação do PRONAF demarca, 

pela primeira vez no país, a destinação de recursos econômicos financiados pelo 

Estado para os agricultores enquadrados nesse segmento, com o intuito de fortalecer 

a produção agrícola e a viabilidade econômica. [...] o PRONAF trouxe o 

reconhecimento social de uma "nova" categoria no meio rural brasileiro: a de 

agricultor familiar (SPANEVELLO, 2008, p.35). 
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Os agricultores familiares frente às complexibilidades do meio rural adotam em 

suas unidades familiares estratégias de reprodução e acabam tendo que se adaptar ao contexto 

socioeconômico em que vivem. Para Abramovay et al (2007), muitas das famílias que vivem 

no meio rural não sobrevivem fundamentalmente da agricultura e dificilmente tem na 

agricultura a base decisiva de mudança de sua condição social, e afirma que as possibilidades 

para melhorar as condições de vida desses sujeitos podem estar dentro ou fora da agricultura. 

Os ritmos impostos pelas mudanças nas relações sociais e nas relações de trabalho 

no campo transformaram as noções de "urbano" e "rural" em categorias simbólicas. Essas 

categorias foram construídas a partir de representações sociais que muitas vezes não 

correspondem mais às diferentes realidades culturais e sociais de determinadas regiões. 

Portanto, delimitar fronteiras claras entre as cidades e os pequenos vilarejos ou arraiais a 

partir de uma classificação baseada em atividades econômicas ou mesmo em hábitos culturais 

fica cada vez mais difícil (CARNEIRO, 1998). 

Assim, pesquisas que retratam a preocupação com o aperfeiçoamento dos 

conhecimentos pelos moradores do campo capaz de propor soluções reais que resultem em 

efetiva ação para a população rural, tem sido alvo de pesquisas ao longo dos anos a exemplo 

de autores como ABRAMOVAY (1998; 2000); PEREIRA (2004) e SCHNEIDER (2001; 

2004). 

As crises e mudanças recentes no meio rural afetam diretamente os projetos de 

vida das famílias, sendo os jovens rurais os principais atingidos, pois precisam 

constantemente reelaborar e formular estratégias familiares ou individuais de sobrevivência 

nesses novos contextos sociais e econômicos. No interior das unidades familiares os jovens 

são vistos como aprendizes de agricultor no centro dos processos de divisão social do trabalho 

e nos processos de socialização (CARNEIRO, 1998).  

Mediante o quadro apresentado vêm surgindo estudos que falam sobre a 

juventude rural e tentam responder questões fundamentais, como: Quem são? Onde vivem? 

Como vivem? O que pensam e como projetam o seu futuro? (WANDERLEY, 2007). Além 

disso, outras questões precisam ser pesquisadas como: quais os limites que persistem em 

desafiar os jovens agricultores que optam por exercer esta profissão? Ser dono ou não ser 

dono de um lote de terra? A produção e a comercialização? As exigências para a obtenção de 

crédito? Os riscos inerentes à atividade agrícola em face da instabilidade dos mercados? As 

perdas na produção por questões climáticas, devido às doenças? Todos esses fatores são 
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questões levadas em consideração no momento em que os jovens decidem fazer a escolha 

entre ficar no meio rural ou mudar para a cidade. 

A discussão em torno da juventude rural na literatura utilizada no presente 

trabalho segue duas perspectivas: êxodo e permanência (BRUMER, 2007) e nesta 

problemática podemos destacar temas como: a invisibilidade desses sujeitos; o 

envelhecimento e masculinização do campo; a saída dos jovens; a educação e a escolaridade 

no campo; a demanda por lazer, informação e acesso à renda; processos sucessórios e de 

reprodução da agricultura familiar e as estratégias de permanência adotadas por alguns jovens 

do campo. 

O estudo sobre o processo migratório dos jovens pode ser justificado por ser um 

fato que “contribui para o esvaziamento do campo e pressagia o fim do mundo rural” 

(FERREIRA; ALVES, 2009, p. 245). 

Entre os fatores motivadores da saída destaca-se “as dificuldades em conjunto, 

vividas pelo núcleo familiar, que pesam sobre a decisão de migrar” (MALAGODI; 

MARQUES, 2007, p.202), assim como o não atendimento das demandas, das necessidades e 

dos anseios dos jovens rurais. A estrutura de distribuição de terra é também um entrave à 

reprodução agrícola e contribui para a migração dos jovens (WANDERLEY, 2007, p. 24). A 

impossibilidade de reprodução das unidades produtivas e a falta de oportunidade de trabalho e 

geração de renda são os motivos apontados por Weisheimer ( 2007) como fatores que levam 

os jovens a migrar. 

Brumer (2007) acrescenta a perspectiva de gênero quanto os diferentes espaços de 

sociabilidade como outro fator que contribui com o êxodo dos jovens. Para a autora as jovens 

moças são as que mais deixam o meio rural, como conseqüência da desvalorização de suas 

atividades desenvolvidas nos espaços rurais e a “invisibilidade de seu trabalho”.  

Weisheimer (2007) explica essa situação a partir de uma situação cultural que 

considera que as moças não trabalham, mas apenas ajudam. Essa idéia também é reafirmada 

por Carneiro (2007) que declara que além de não serem reconhecidas como trabalhadoras 

agrícolas, as moças não desejam esse papel para si.  

Como conseqüência desse processo tem-se a masculinização das áreas rurais 

(CAMARANO; ABRAMOVAY, 1999), gerando um celibato dos rapazes que não encontram 

no campo, moças para casarem, uma condição que pode contribuir também para a migração 

desses jovens para as cidades (CARNEIRO, 2007). 

A educação também apresenta um papel decisivo na migração das jovens moças, 

pois “as moças investem mais na educação do que os rapazes, principalmente com vistas à 
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preparação para um emprego na cidade” (BRUMER, 2007, p. 40). Para Weisheimer (2007) 

são os próprios pais que estimulam os filhos a estudarem e a seguir atividades não agrícolas, 

principalmente quanto às jovens moças, pois “não está reservado às filhas mulheres o papel de 

sucessoras na administração da unidade produtiva” (WEISHEIMER, 2007, p. 247). 

Independentemente do sexo os jovens do meio rural consideram a educação como 

um caminho que possibilita melhores condições de vida, e uma vez que adquire maior grau de 

escolaridade, ocorre uma maior aproximação desses jovens com o meio urbano. 

O jovem rural tem na família o espaço de vida, de trabalho, de vivência e 

sobrevivência e são as tradições familiares que “inspiram as práticas e as estratégias do 

presente e o encaminhamento do futuro” (WANDERLEY, 2007, p. 23), assim como é na 

família que os jovens vivenciam seus conflitos e sofrem as maiores restrições quanto à 

realização de seus desejos (CARNEIRO, 2007). 

 

Apesar de o jovem perceber a importância que a família tem para ele, seja como 

apoio afetivo e material, seja como referência social, a família também representa 

uma restrição a seus projetos, justamente pela dificuldade que ele encontra de ser 

visto como um indivíduo que tem interesses próprios que podem não ser coerentes 

com os objetivos coletivos, da família, sobretudo da família camponesa. 

Percebemos, então, uma relação de ambiguidade do jovem em relação à família: ao 

mesmo tempo que ela representa um espaço de proteção, de conforto e enraizamento 

social, é também um espaço onde vivencia as restrições mais severas à realização de 

seus desejos (CARNEIRO, 2007, p. 78). 

 

Quanto à condição de independência de um jovem como agricultor “será o domínio do 

saber fazer da agricultura e não a idade que proporcionará seu reconhecimento social como 

agricultor capaz de construir uma nova família e uma unidade produtiva independente” 

(WEISHEIMER, 2007, p. 240). 

 

A juventude rural, por meio de suas significativas variáveis inscreve-se, de forma 

inexorável a ordem de discussão da atualidade. Discussões pertinentes porque 

necessárias e talvez, urgentes. Ficar ou partir? Este é um dilema cujos resultados 

permanecem desequilibrados e pouco compreendidos. Daí a necessidade da 
multiplicação das pesquisas nestas áreas. Entre ficar e partir atuam muitas variáveis. 

Mesmo porque, partir ou ficar não são alternativas sem volta. São apenas 

possibilidades reatualizadas a cada ponto da trajetória destes jovens rurais 

(KUMMER; COLOGNESE, 2013, p.17). 

 

Diante deste cenário pretende-se centrar a investigação na busca de respostas para 

algumas questões relacionadas à juventude rural, dentre elas: Quais são os fatores que 

contribuem para a juventude rural permanecer no campo? Até que ponto a renda agrícola tem 

influenciado os jovens a abandonarem a unidade familiar? Quais são as qualificações do 

jovem que assume o patrimônio fundiário? A juventude rural tem permanecido no meio rural 

ou tem se dedicado às atividades urbanas? Estas são algumas das questões que deverão ser 
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respondidas a partir de investigações junto à juventude rural no Assentamento Rancho Alegre, 

município de Chorozinho-CE. 

 

1.2 Hipóteses 

 

As hipóteses que orientam o desenvolvimento da pesquisa podem ser apresentadas 

nos seguintes termos:  

1. A juventude rural relaciona sua permanência ou saída do meio rural a 

possibilidade de uma renda agrícola satisfatória obtida por meio das atividades produtivas 

realizadas em suas unidades de produção familiar. 

2. A juventude rural não se sente mais atraída pelas condições de vida oferecidas 

pelo meio urbano.  

3. Permanecem na unidade de produção familiar jovens com diferentes graus de 

escolaridade.  

4. O incentivo familiar e o ambiente sociocultural e socioprodutivo ao qual os 

jovens estão inseridos pode contribuir com a garantia de permanência ou ser um fator de 

expulsão do meio rural. 

Ao avaliarmos os estudos bibliográficos que tratam a temática da Juventude Rural 

é possível perceber diferentes assuntos que se relacionam diretamente com o objeto analisado, 

como políticas públicas (CASTRO, 2007), educação (MACHADO, 2008), êxodo rural 

(CASTRO, 2009), reprodução social (BADALOTTI ET AL, 2007), demonstrando a categoria 

“juventude rural” enquanto objeto de estudos. Tal fato justifica a escolha do universo de 

pesquisa do presente estudo que tem como foco de investigação o movimento de permanência 

ou possível saída dos jovens nos assentamentos de reforma agrária, o que será investigado a 

partir da coleta de relatos orais dos pesquisados. Busca-se entender quais os fatores que 

contribuíram para a sua permanência na área rural, ou os fatores que exercem maior atração 

para a sua migração para as áreas urbanas. 

O presente trabalho visa, portanto contribuir com elementos de conhecimento 

sobre a temática de juventude rural que possam ser utilizados como subsídios na formulação 

de políticas públicas e instrumentos econômicos favoráveis à permanência dos jovens no meio 

rural e ao desenvolvimento rural sustentável. 

 

1.3 Objetivos  

 

 

Objetivo Geral 
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Identificar e analisar as variáveis que influenciam os jovens do Assentamento 

Rancho Alegre a permanecerem ou saírem do meio rural.  

 

Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos a serem perseguidos resumem-se nos seguintes pontos: 

1. Caracterizar o perfil dos jovens rurais  

2. Identificar os elementos socioculturais e sócio produtivos aos quais os jovens 

pesquisados estão inseridos  

3. Analisar as variáveis que contribuem com a permanência ou saída dos jovens 

do meio rural pesquisado. 

 

Quanto à forma como se encontra estruturado o trabalho, este foi organizado a 

parti de quatro partes principais. O primeiro capítulo reúne à introdução, a problemática, as 

hipóteses e os objetivos gerais e específicos, de modo a inserir o leitor nas discussões mais 

gerais a respeito da temática da juventude rural frente à dinâmica da agricultura familiar.  

O segundo capítulo expõe as opções e procedimentos metodológicos adotados 

para a realização deste trabalho, enfatizando o caráter científico da pesquisa e referenciando 

alguns autores que ajudaram a compor a metodologia, explicitando em seguida as atividades 

desenvolvidas no trabalho de campo e análise. 

O capítulo 3 apresenta a fundamentação teórica, tendo como finalidade discutir os 

conceitos elementares da pesquisa, revisando as principais abordagens que problematizam o 

debate sobre juventude rural e suas conexões com as temáticas da agricultura familiar e da 

questão agrária considerando-se, importantes contribuições teóricas de estudiosos, e 

argumentos necessários para analisar a dinâmica da juventude na reprodução social dentro da 

unidade familiar ou fora dela. 

No quarto capítulo, discorremos sobre juventude, a partir dos jovens que foram os 

sujeitos com os quais construímos esta pesquisa. Apresenta-se um resgate sobre o processo 

histórico de luta da conquista do Assentamento, ilustrando como se deu a ocupação, 

organização e a formação da unidade de produção familiar e o perfil dos jovens investigados 

no Assentamento. Buscamos “delimitar” algumas fronteiras, como a definição da própria 

juventude e sua relação com o Assentamento. Abordamos neste sentido temas como 

cotidiano, trabalho, religiosidade, lazer, família e rede de sociabilidade. 
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Além disso, também foi apresentado o perfil das unidades de produção familiares, 

a caracterização das famílias, e a percepção dos jovens em permanecer ou sair do 

Assentamento, discutindo e comparando teoricamente os conteúdos oriundos dos dados 

extraídos nas entrevistas realizadas na pesquisa de campo.  

Finalmente, apresentamos o que se chama normalmente de conclusões, aqui 

denominada considerações finais que trazem reflexões sobre o conjunto da investigação. Este 

item visou, através dos resultados obtidos empiricamente e das evidências apontadas pela 

pesquisa, construir um quadro geral sobre alguns elementos que pudessem permitir possíveis 

generalizações e indicar futuras inter-relações sobre o tema da juventude rural e agricultura 

familiar no contexto do meio rural brasileiro, retomando as questões iniciais do estudo, e 

indicando questionamentos para futuras investigações. 
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2 OS CAMINHOS METODOLÓGICOS PERCORRIDOS NO UNIVERSO DA 

JUVENTUDE RURAL E SUAS PLURALIDADES 

 

Para discutir a importância da juventude na manutenção da agricultura familiar e 

nos espaços dos assentamentos rurais é necessário identificar conceitualmente quem e/são 

esse(s) sujeito(s), e o seu universo relacional. 

Um primeiro aspecto com o qual nos deparamos na contextualização de uma 

pesquisa sobre juventude rural é com a delimitação do seu conceito juventude. Como definir e 

conceituar juventude no meio rural? 

A definição dos termos “jovens” e “juventude” não devem ser consideradas como 

simples palavras denominadoras (CASTRO, 2005; GAVIRIA e MENASCHE, 2006), pois 

seus conceitos respondem por varias definições e compreende uma profunda heterogeneidade 

(CASTRO, 2006, 2009; ESTEVES e ABRAMOVAY, 2007). 

A definição de jovem ou juventude pode ser considerada como uma fase de 

transição da fase infantil para a adulta (DALCIN e TROIAN, 2009; GAVIRIA e 

MENASCHE, 2006; WEISHEIMER, 2005), como um simples recorte etário 

(WEISCHEIMER, 2005), identificado de acordo com estilo comportamental, associado a uma 

fase da vida problemática (CASTRO, 2004; WALDIE, 2004) ou como uma categoria que 

apresenta mudanças constantes no seu processo de construção social (ESTEVES e 

ABRAMOVAY, 2007; PEREIRA, 2004; WEISHEIMER, 2009). 

Weisheimer (2009) define juventude através de três faixas etárias compreendidas 

como sendo um período de transição dessa categoria social. A primeira é: os “jovens 

adolescentes” – completam-se as mudanças fisiológicas, a segunda é: os jovens – essa 

categoria apresenta maturidade biológica e social, e a última é: os jovens adultos – com plena 

maturidade, consolidação profissional e inicio da constituição de família. 

Geralmente os jovens são repetidamente definidos a partir de seus critérios 

etários, principalmente quando estão diretamente relacionados com as políticas públicas. No 

entanto para esta pesquisa entende-se que a adoção desses critérios se apresenta limitada, 

visto que a juventude é entendida enquanto uma construção social, pressupondo que em 

diferentes contextos ela é compreendida de forma diferenciada e que, portanto, definir um 

critério etário universalizante poderia ser equivocado. 

Para José Machado Pais (1993) existem duas tendências da sociologia referente à 

juventude: uma que tende à homogeneização, "prevalecendo a busca dos aspectos mais 

uniformes e homogêneos que caracterizariam esta fase da vida" e, outra que enfatiza a 
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heterogeneidade, onde "a juventude é tomada como um conjunto social necessariamente 

diversificado (...) constituído por jovens em diferentes situações sociais" (p. 23).  

Assim como mostram duas correntes teóricas da sociologia da juventude: a 

corrente classista e a corrente geracional. A corrente geracional enfatiza a juventude enquanto 

fase da vida, e coloca como questão principal a continuidade/descontinuidade dos valores 

intergeracionais através dos aparatos teóricos da teoria da socialização e da teoria geracional, 

as quais a continuidade/descontinuidade estaria na base da formação da juventude enquanto 

geração social, que se apresenta distinta da geração biológica e da geração demográfica.  

 
Os sinais de continuidade e descontinuidade intergeracional poderão manifestar-se 

de duas formas: por um lado, e na medida em que são alvo de processos de 

socialização através de instituições sociais específicas, como a família ou a escola, 

as gerações mais jovens interiorizariam e reproduziriam na sua vivência cotidiana 
toda uma série de crenças, normas, valores e símbolos próprios das gerações adultas, 

isto é, todo um conjunto de sinais de continuidade intergeracional. Por outro lado, e 

na medida em que esta interiorização de sinais não é feita de uma forma nem 

indiscriminada nem passiva, gerar-se-iam fracionamentos culturais entre as várias 

gerações (PAIS, 1993, p. 42). 

 

Para a corrente classista, a categoria juventude é dominada por relações de classe, 

onde a transição da condição de jovem para adulto é pautada por desigualdades sociais. Desta 

forma entendem-se as culturas juvenis como produto de relações antagônicas de classe, como 

"culturas de resistência", que podem ser entendidas como resistência ao consenso dominante, 

à ideologia dominante, e às classes dominantes. 

Pais (1993) considera que os processos sociais que afetam os jovens não podem 

ser entendidos somente como resultado de determinações sociais e posicionamentos de classe, 

mas deveria também levar em consideração a sua participação em diferentes sistemas de 

interação local.  

Destarte para Pais:  

 
torna-se necessário que os jovens sejam estudados a partir de seus contextos 

vivenciais, cotidianos - porque é cotidianamente, isto é, no curso das suas interações, 

que os jovens constroem formas sociais de compreensão e entendimento que se 

articulam com formas específicas de consciência, de pensamento, de percepção e 

ação (1993, p.56). 

 

Existe uma grande dificuldade em se adotar um critério especifico quanto ao 

estabelecimento de um recorte etário para a categoria juventude, pois diferentes faixas etárias 

são apresentadas nas pesquisas sobre jovens no Brasil. Quanto a essa questão Pereira (2004) 

explica que cada pesquisador procura respeitar as especificidades locais e regionais 

encontradas, que vão determinar o perfil desse jovem ou dessa juventude. Além disso, a 
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definição dessa faixa vai depender do conceito adotado e acima de tudo do público disponível 

no ambiente da pesquisa. 

 

2.1 O universo empírico da pesquisa 

 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida no período de setembro de 2013 a agosto de 

2014 no Assentamento Terra Viva I, conhecido popularmente como Rancho Alegre, localizado 

no distrito do Triângulo distante 3,5 Km do centro do município de Chorozinho, e a 64 Km da 

capital. O acesso ao Assentamento é através de duas estradas carroçais que ligam o 

Assentamento a CE 122 e a BR 116. O Assentamento possui uma extensão territorial de 278 

ha e dezoito famílias assentadas. 

Em divisão territorial datada de 1991, o município de Chorozinho é constituído de 

6 distritos: Chorozinho (Sede), Campestre, Cedro, Patos dos Liberatos, Timbaúba dos 

Marinheiros e Triângulo, conforme Figura 1. 

 

       Figura 1 – Distritos e localidades de Chorozinho 

 
                         Fonte: APRECE (2013). 

 

No contexto do Assentamento, os jovens estão em contato com uma diversidade 

cultural, seja referente à diversificação de origem das famílias que integram seu espaço, seja 

através do contato com regiões vizinhas, seja com o meio urbano, ou pessoas externas ao 

Assentamento como estudantes, técnicos e outros movimentos sociais. Neste sentido, é 

possível questionar em que medida o intenso contato com outras experiências culturais 

interferem nas concepções sobre juventude e sua forma de vida?  
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Para Rosas (2010, p. 59) as comunidades rurais correspondem a uma identidade 

particular das famílias rurais com herança campesina, identidade, essa, diretamente 

relacionada com o lugar e com as pequenas coletividades, responsáveis pela criação de um 

ritmo e de uma prática de vida diferenciados daquelas pessoas que vivem nas cidades, 

principalmente nas cidades maiores.  

A pesquisa entende que a partir de um olhar sobre o cotidiano, podemos ter 

indicações do(s) significado(s) de ser jovem naquele contexto e identificar possíveis interfaces 

entre o contexto de Assentamento rural, com a peculiaridade da agricultura familiar e as 

concepções acerca de reforma agrária. 

 

2.2 A abordagem metodológica e o método de pesquisa 

 

 

Neste trabalho foi realizada inicialmente uma pesquisa de caráter bibliográfico, ou 

seja, desenvolvida com base em material constituído principalmente de livros e artigos 

científicos (GIL, 2002), objetivando compreender o universo investigado, e atingir os 

objetivos propostos.  

O estudo apresenta caráter qualitativo, significando que foi conduzido de maneira 

diferenciada, buscando abordar o problema em questão da forma mais próxima possível da 

realidade (POUPART et al., 2010). Ao longo do desenvolvimento do estudo tentou-se colocar 

em prática o que Poupart et al. (2010) atribui a uma pesquisa qualitativa que é aquela que dá 

prioridade à compreensão de significados, atenção às especificidades, conhecimento de 

pontos de vistas até então invisíveis ou silenciados e produção de interpretações compatíveis 

com os contextos analisados.  

Ao propor desenvolver a pesquisa com uma abordagem qualitativa e tomando 

cuidado em não ser influenciado por nossos compromissos pessoais e políticos, Becker (1977, 

p.133) alerta que "nosso problema é ter certeza de que, qualquer que seja o ponto de vista que 

adotarmos, nossa pesquisa irá satisfazer aos padrões do bom trabalho científico, que nossas 

inevitáveis simpatias não tornarão nossos resultados sem validade”. 

Referente à pesquisa qualitativa considera-se aquela em que observa e analisa os 

fenômenos complexos, modernos e dinâmicos a partir de múltiplas perspectivas e dimensões 

(HOLANDA, 2006). Na mesma linha de pensamento Minayo (2012, p.21) diz que: 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas 

Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. 
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Em conseqüência disso a abordagem metodológica procura “perceber o fluxo e a 

heterogeneidade das diversas condições individuais” (CEMIN, 1992, p.29), ao mesmo tempo 

em que se procura entender as imposições estruturais e históricas do processo de lutas sociais 

envoltos por esses sujeitos sociais. A idéia é perceber as relações de poder e de dominação 

entre os grupos sociais, as disputas políticas e tentar englobar as visões de cunho mais 

universais com a percepção de cunho local e particular (BOURDIEU, 1989). 

Considera Bourdieu (1989, p. 31) que para se buscar uma maior proximidade do 

real, é imprescindível pensar relacionalmente, pois “se é verdade que o real é relacional, pode 

acontecer que eu nada saiba de uma instituição acerca da qual eu julgo saber tudo, porque ele 

nada é fora das suas relações com o todo”. 

O método utilizado é o Estudo de Caso, que descreve a realidade dos sujeitos 

pesquisados e contempla as características gerais da pesquisa qualitativa. De acordo com 

Ludke e André (1986), um estudo de caso “é um estudo de um caso, seja ele simples e 

específico, [...] ou complexo e abstrato” (1986, p.17). Para Gil (2008), é um estudo empírico 

que busca investigar um fenômeno atual dentro do contexto de realidade a qual está inserido.  

No Estudo de Caso após a identificação dos elementos-chave e dos fatores que se 

relacionam com os problemas o pesquisador coleta informações que atende às características 

próprias do objeto estudado. No entanto é necessário delimitar os focos de investigação e seus 

contornos, pois jamais será possível explorar todos os ângulos do fenômeno em um período 

de tempo razoavelmente limitado (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

Para Becker (1999) a observação dá acesso a uma ampla gama de dados, inclusive 

os tipos de dados cuja existência o investigador pode não ter previsto no momento em que 

começou a estudar, e, portanto é um método bem adequado aos propósitos do estudo de caso.  

Na escolha da amostra utilizou-se da técnica de amostragem intencional, que 

“constitui um tipo de amostragem não probabilística e consiste em selecionar um subgrupo da 

população que, com base nas informações disponíveis, possa ser considerado representativo 

de toda a população” (GIL, 2008, p. 94). Neste tipo de amostragem o pesquisador interessa-se 

pela opinião, ação, intenção, etc, de determinados grupos de uma população (MARCONI; 

LAKATOS, 2008, p. 38). 

 

2.3 A perspectiva interpretativa 

 

 

As reflexões e resultados desta investigação baseiam-se na confrontação entre as 

discussões de nível mais geral sobre a juventude rural e as evidências empíricas obtida da 
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experiência realizada junto ao Assentamento Rancho Alegre. Norteada pelo caráter transversal 

da problemática envolveu-se ao mesmo tempo aspectos universais e particulares.  

Considerando o problema norteador, os objetivos da investigação, e a relação 

estabelecida entre pesquisador/pesquisados, utilizou-se como principal estratégia na pretensão 

interpretativa, uma postura baseada na observação participante através de entrevistas 

individuais semi-estruturadas. 

O procedimento metodológico empregado foi a entrevista semi-estruturada, com 

base em questões norteadoras pré-estabelecidas e levantamento da memória e história oral dos 

sujeitos. Para possibilitar o registro das informações e o relato oral fez-se uso do gravador e 

diário de campo. 

A busca pelos discursos efetuou-se principalmente através de entrevistas 

individuais realizadas nas casas dos informantes, com duração aproximada de 120 minutos, 

por meio de conversas formais e informais, com o intuito de conhecer a realidade local dessa 

juventude, seu cotidiano, demandas, potencialidades e projetos futuros e dessa forma realizar 

uma leitura e análise em relação a permanência ou possível saída dos jovens da comunidade.  

A técnica de utilização do diário de campo permite o registro detalhado de 

informações, observações e reflexões surgidas no decorrer da investigação. As observações 

anotadas foram revisitadas diversas vezes durante a elaboração desta dissertação. 

Segundo Haguete (1997, p.95) o levantamento da memória e história oral dos 

sujeitos “É uma técnica de coleta de dados baseada no depoimento oral, obtido através da 

interação entre o especialista e o entrevistado, ator social ou testemunha de acontecimentos 

relevantes para a compreensão da sociedade”.  

Durante a pesquisa foram entrevistadas as 15 famílias residentes no Assentamento 

através de um roteiro de perguntas elaboradas a partir da vivência do dia a dia dos jovens 

pesquisados, com o intuito de verificar as suas expectativas com relação à sua permanência ou 

possível saída do meio rural e os sistemas de produção adotados pelas famílias. O critério de 

seleção utilizado considerou jovens as pessoas que se encontravam na faixa etária entre 14 e 

34 anos, levando em conta a pluralidade e diversidade das juventudes rurais. 

Quanto à dinâmica dos sujeitos a serem entrevistados houve uma preocupação de 

não se realizar um estudo baseado apenas em poucas idas à região, utilizando informantes-

chaves, mas uma permanência constante na medida do possível no dia a dia do Assentamento. 

Apesar de ter um cronograma estabelecido, o tempo de duração da fase de campo não foi 

previamente estipulado, sendo determinado pelas experiências locais e com as necessidades 

levantadas na pesquisa. 
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Para preservar a identidade dos jovens entrevistados, os mesmos serão 

denominados com letras do alfabeto. Para os jovens do sexo masculino serão utilizado o 

alfabeto na forma maiúscula, exemplo entrevistado A, entrevistado B, e para as jovens do 

sexo feminino será empregado o alfabeto na forma minúscula, exemplo entrevistada a, 

entrevistada b, para que seja possível analisarmos as relações de gênero. Além disso, será 

acrescido um número para cada jovem das unidades produtivas estudadas. Assim o jovem JA1 

é um jovem do sexo masculino residente no lote 1, e assim sucessivamente.  

Durante este período além de realizar as entrevistas, foi possível inserir-se ao 

máximo na dinâmica do Assentamento, levando a freqüentar festas locais (a exemplo das 

festas juninas e aniversário do Assentamento), as celebrações religiosas, atividades coletivas 

junto aos agricultores (como um mutirão dos homens para concerto dos canos de irrigação), 

atividades promovida por mediadores sociais (como cursos e oficinas promovidos por 

professores da Universidade Federal do Ceará), visita constante a casa dos agricultores do 

Assentamento e comunidades vizinhas. 

Na vivência com as famílias buscou-se uma aproximação com os jovens para a 

obtenção de informações detalhadas. Isso permitiu a observação do dia-a-dia dos mesmos, e 

registro in loco dos fatos e dados por parte da pesquisadora.  

Nas entrevistas com os jovens buscou-se conhecer seus comportamentos no 

contexto das atividades rurais e das transformações sociais vividas no campo, principalmente 

da agricultura familiar. Além disso, objetivou-se avaliar a inserção desses jovens rurais em um 

mundo globalizado, projetos para o futuro e a sua busca por uma realização pessoal. 

As conversas e experiências, somada às impressões proporcionadas por atividades 

desenvolvidas em momentos anteriores (a exemplo da Oficina de Gênero e Agroecologia), 

determinaram os jovens a serem entrevistados.  

A oficina foi realizada pelo Programa Residência Agrária da Universidade Federal 

do Ceará e permitiu uma aproximação com os jovens do Assentamento por meio de vivência 

em seus quintais. Neste momento observou-se a quantidade de jovens que eram donos de 

unidades produtivas e tinham suas vidas direcionadas pela dinâmica do universo rural a qual 

estavam inseridos. Assim optou-se em entrevistar os jovens que possuía um lote com 

produção constante. 

Os sujeitos das pesquisas foram quinze jovens compostos por jovens do sexo 

masculino e do sexo feminino que são agricultores (as) assentados (as), são donos da sua 

própria unidade produtiva. Objetivou-se verificar a sua situação atual, os motivos que o 

levaram a luta pela terra e seus projetos de vida no meio rural. 
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Quanto ao roteiro das entrevistas, as perguntas foram inicialmente pensadas antes 

da fase de campo, sendo ampliadas ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Sua estrutura 

dividiu-se em quatro pontos principais: a) a trajetória social dos sujeitos; b) a forma de 

inserção no Assentamento e o trabalho que desenvolve; c) a adoção do sistema produtivo; e d) 

a educação e a relação com agentes externos. 

Para um melhor entendimento da realidade do Assentamento foram realizadas 

vivências e visitas constantes as casas dos agricultores, conhecendo as atividades 

desempenhadas e o papel dos jovens no contexto da unidade produtiva. 

A pesquisa apresentou como finalidade entender os motivos que levaram os 

jovens a permanecer no meio rural, obter informações sobre a situação atual dos sistemas 

produtivo local proveniente das unidades produtivas administradas por jovens e conhecer a 

contribuição do poder público, das entidades, instituições e programas que de alguma forma 

contribuem para essa permanência. 

A pesquisa partiu do entendimento que a participação da juventude é fundamental 

no processo de transformação social do campo, visto que os jovens representam uma ampla 

faixa etária no país. Desta forma entender o que os jovens pensam, sentem, dizem e fazem 

tem relevância para toda a sociedade. 

O pesquisador interessado em perceber as visões de mundo de um determinado 

grupo social precisa estar atento para o fato de que “a percepção não é causada pelos objetos 

sobre nós, nem é causada pelo nosso corpo sobre as coisas: é a relação entre elas e nós e nós e 

ela” (CHAUÍ, 1999, p.125). 

As experiências e avaliações do conhecimento obtido pela interpretação de um 

objeto (os jovens do campo) por um sujeito ativo (o pequisador) é um caminho de mão dupla, 

indissociável. Dentro do contexto onde se encontram inserido as percepções, discursos e 

ações dos sujeitos “perceber é sempre perceber um campo de objetos que permite corrigir 

uma percepção por meio de outra (CHAUÍ, 1999, p.124). 

Na pesquisa do tipo qualitativa, o entrevistador deve atentar-se não somente às 

respostas, mas aos gestos, expressões, entonações, sinais não verbais, ou seja, devendo 

realizar uma análise escrita de qualquer comunicação oral, visual e gestual (LUDKE; 

ANDRÉ, 1986). Assim para analisar o material coletado o pesquisador deve compreender os 

sentidos das comunicações, conteúdo latente ou manifesto e as significações explícitas ou 

implícitas (CHIZZOTTI, 1991). Para Chauí (1999, p.107) as verdades encontram-se: 

 

Sempre situadas nas condições objetivas em que foram alcançadas e estão sempre 

voltadas para compreender e interpretar a situação na qual nasceu e a qual volta para 
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trazer transformações. Não escolhemoss o país, a data, a familia [o meio ambiente] e 

a classe social - isso é nossa situação - mas podemos escolher o que fazer com isso, 

conhecendo nossa situação e indagando se merece ou não ser mantida. 

 

Tais percepções, discursos e ações dependem da personalidade, das trajetórias 

sociais, dos sonhos, desejos e interesses pessoais aliado às condições socioculturais, 

econômicas, produtivas e simbólica que formam e marcam a realidade da qual fazem parte. 

Para Cardoso (1997), observar é contar, descrever e situar os fatos cotidianos e únicos através 

da construção de cadeias de significados, implicando em um investimento do observador no 

seu próprio modo de olhar. 

 
A tarefa do analista consiste em observar atentamente as lógicas proprias dos atores 
sociais(...) [o que] pode ser feito por intermédio de entrevistas e de contatos pessoais 

aprofundados, por uma observação e discussão detalhada, bem como através de uma 

escuta de qualidade. [permite também] fazer uma coleta de informações que são de 

natureza subjetiva, mas que fornecem a possibilidade ao pesquisador de melhor 

avaliar a veracidade dos dados e dos fatos que serão analiticamente manipulados 

(ALMEIDA, 1998, p. 40 e 52). 

 

Todavia é importante ressaltar que não é possivel uma participação total do 

pesquisador. Martin (1997, p.19) afirma que “é uma ingenuidade imaginar que o pesquisador 

possa se tornar participante de grupos cuja situação social exacerba seus critérios de alteridade 

e torna precisa a linha que neles separa o „nós‟ e os „outros‟‟, ou seja, o pesquisador sempre 

será alguém de fora que não chega para ficar, morar e permanecer, mas conhecer, entender e 

retornar. 

Entre o constante processo de idas e vindas entre o aporte teórico e a questão de 

pesquisa, o método analítico ou interpretativo não deve ser dado “a priori” como acabado, 

mas ser constituído a partir dos desdobramentos e correspondências com o objeto analisado. 

Quanto à abrangência do estudo, a pesquisa não teve a finalidade de discutir 

aprofundadamente todo o conceito de juventude rural como um todo, nem pretendeu cobrir 

toda a complexidade das relações e interações no âmbito dos debates acerca da problemática, 

nem tampouco determinar o vasto e aberto universo da modalidade de atuação dos jovens no 

meio rural escolhido. A idéia foi perceber como as discussões de caráter mais amplo incidem 

sobre as realidades locais, buscando identificar mecanismos que estão atuando também nesses 

espaços e vice-versa. Pretendeu-se assim “com os depoimentos recolhidos, recortar tão 

somente um corpus de relatos expressivo das experiências” (CARVALHO, 2001, p. 20) do 

grupo citado. 

 

2. 4 Etapas do Trabalho 
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De uma forma em geral foram utilizadas as seguintes etapas na estruturação do 

trabalho: 

a) Apresentação dos objetivos da pesquisa aos entrevistados, e aplicação das 

entrevistas;  

b) Transcrição das entrevistas e seleção dos trechos que fundamentavam os 

objetivos propostos, corroborando com Demo (2000, p.155) que afirma que para transformar 

a fala em argumento “[...] interessam depoimentos que atinjam em cheio a problemática em 

questão, ou seja, cuja pertinência seja clara”.  

c) Análise das informações e das respostas obtidas nas entrevistas;  

d) Estruturação da redação por meio de uma aproximação das fontes secundárias 

com as informações coletadas do universo empírico que permita alcançar os objetivos 

propostos.  

Paralelamente a estas entrevistas e a observação atenta do cotidiano dos jovens, 

procurou-se também pesquisar fontes secundárias disponíveis, por exemplo, no Censo 

Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) e outros estudos 

já realizados na temática. 

Nas subseções seguintes, discorre-se sobre uma contextualização teórica inicial do 

tema de forma a permitir que se torne compreensível aos leitores o caminho percorrido na 

formulação e desenvolvimento da investigação, que será ampliada no decorrer da dissertação 

e apresenta o universo conceitual que norteou a elaboração das variáveis levantadas na 

pesquisa. 
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3  JUVENTUDE RURAL: CONCEITOS E CONTEXTOS 

 

 

Com o objetivo de construir a base conceitual da investigação sobre a juventude 

rural brasileira o referencial teórico se divide em quatro seções, que descrevem o caminho 

cognitivo percorrido para a construção do objeto de pesquisa e análise dos dados, a saber: a 

construção do conceito de juventude rural; a juventude no contexto da questão agrária 

contemporânea; os jovens e seu espaço: agricultura familiar e reprodução social e as questões 

conjunturais entre migração e permanência de jovens rurais. 

 

3.1 A construção do conceito de Juventude Rural 

 

 

Desde o final do século XX e início do século XXI embora ainda considerado 

como um tema de pouca expressividade nos meios acadêmicos houve um aumento 

significativo nos debates e pesquisas sobre a juventude num contexto nacional e internacional, 

principalmente na área das ciências sociais. 

Baseados na compreensão de que a juventude é um momento de transição da 

adolescência para o mundo adulto, as organizações internacionais como a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) consideram jovens pessoas que se encontram na faixa etária entre 15 a 24 

anos.  

Para o Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE), o conceito de juventude é 

caracterizada segundo a faixa-etária, e é considerada como a fase de transição da adolescência 

para a vida adulta, levando em consideração a heterogeneidade dos jovens. 

A CONJUVE considera como jovens todos os indivíduos na faixa etária entre os 

15 e os 29 anos, independente de sua raça, classe social ou credo religioso. Conforme o Plano 

Nacional de Juventude, “podem ser considerados jovens os adolescentes-jovens (cidadãos e 

cidadãs com idade entre os 15 e 17 anos), os jovens-jovens (com idade entre os 18 e 24 anos) 

e os jovens-adultos (cidadãos e cidadãs que se encontram na faixa-etária dos 25 aos 29 anos)”. 

(CONJUVE, 2006, p. 5).  

O Brasil segue o padrão de análise da Organização Ibero-Americana da Juventude 

(OIJ) que considera jovens as pessoas que se encontram na faixa etária de 15 a 29 anos. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) considera, no entanto jovens as pessoas em idades 

entre 10 a 24 anos. Para Abramovay et at. (1998, p. 37): “não existe uma definição 

universalmente aceita para os limites de idade em que se encontra a juventude”. Para estes 
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autores a principal característica desta fase é a naturalização da continuidade do modo de vida 

dos pais. E essa fase vivenciada pela juventude rural é semelhante às vivenciadas pelos jovens 

urbanos (ABRAMOVAY, 2000). 

Zagury (2004) considera a juventude como a fase do desenvolvimento humano 

que requer direito e deveres específicos. Para Abramo, Freitas e Sposito (2000), a juventude 

caracteriza-se por dois períodos distintos: adolescência e juventude respectivamente. O inicio 

da adolescência seria aos 15 anos de idade e se estende até os 19 anos. Aos 20 anos é o inicio 

de uma nova fase que vai até 24 anos. Destarte, para esses autores a juventude é entendida em 

função da idade cronológica. 

Weisheimer (2009) compreende-se que a juventude representa uma fase situada 

entre a infância e vida adulta, sendo a conclusão do desenvolvimento cognitivo da criança o 

marco inicial e a entrada na vida adulta o seu final. 

 

[...] do ponto de vista das práticas sociais o início da juventude é representado pelo 

surgimento da puberdade. Esta é marcada pelo desenvolvimento de um novo porte 

físico e por novas exigências de disciplinamento dos corpos. Estas mudanças 

biológicas são acompanhadas pela incorporação de novos papeis sociais que 

acentuam, entre outras coisas, as distinções entre os sexos. De modo geral, podemos 

dizer que a entrada na fase juvenil da vida é marcada por múltiplos critérios que 

expressam as transformações vividas pelos indivíduos no plano biológico, 

psicológico, cognitivo, cultural e social. 

 
[...] Por sua vez, o término da juventude é definido por critérios eminentemente 

sociológicos. O fim da juventude aparece relacionado à progressiva autonomia nos 

planos cívico (maioridade civil) e ligado à conjugação de responsabilidades 

produtivas (um status profissional estável); conjugais (um parceiro sexual estável 

assumido como cônjuge); domésticas (sustento de um domicílio autônomo); e 

paternal (designação de uma prole dependente). Desta forma, as fronteiras que 

demarcam o início e o término do período do ciclo de vida caracterizado como 

“juventude” envolve um conjunto de fenômenos objetivos e subjetivos, sociais e 

individuais que tendem a variar de sociedade para sociedade (WEISHEIMER, 2009, 

p. 53-54). (grifos do autor). 

 

Stropasolas considera que (2002, p. 131), “abordar teoricamente a juventude 

representa um desafio, na medida em que considera-se esta categoria como sociologicamente 

problemática”, pois representa uma categoria de análise ainda em construção. Para o autor 

“Juventude é uma palavra que dissimula disposições e posições sociais extremamente 

diferentes em virtude das quais uma juventude, ou a juventude é pouco tomada em 

consideração” (STROPASOLAS, p. 175, 2006). 

 

A juventude tem sido objeto recorrente das Ciências Sociais, que a percebe como 

uma construção social, cultural e histórica dinâmica sobre a qual se impõem 

diferentes mecanismos de integração social, superando as abordagens pautadas por 

uma natureza biológica. Ou seja, o significado da juventude e do que é ser jovem é 

relacional a outras categorias e não se restringe a um estágio do ciclo vital ou faixa 

etária. O fundamental, para sua construção como categoria sociológica, é ter 
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presente que se trata de uma representação social que não se reduz a princípios 

naturais. É antes de tudo um signo da relação que a sociedade estabelece, 

simultaneamente, com seu passado e seu futuro. Como expressão da vida social, a 

juventude não pode ser facilmente definida em função de um único aspecto ou 

característica, apresentando-se como um grande desafio teórico às Ciências Sociais 

(WEISHEIMER, 2007, p. 238). 
 

Algumas pesquisas consideram a juventude como ciclo de vida, geração, faixa 

etária, representação social, cultura ou modo de vida. (WEISHEIMER, 2005; FREIRE & 

CASTRO, 2007). Para esta pesquisa, estes aspectos se tornam imprescindíveis, pois se 

relacionam diretamente com o que se propõe este estudo. 

O conceito de juventude também pode ser explicado como a fase da vida 

caracterizada pela transição da infância (a partir dos 15 anos) até a vida adulta (a partir dos 24 

anos), ou ainda considerada como a coincidência do período de transição entre a puberdade e 

a saída de casa para a constituição de uma nova unidade familiar (WANDERLEY, 2007). 

Esse tipo de recorte faz uma homogeneização dos jovens a partir dos limites 

mínimos e máximos de idade, e vêm sendo amplamente discutido e questionado, pois se 

baseia em formulações que estipulam padrões comportamentais para a juventude, buscando 

demonstrar a transitoriedades desses padrões. Para Levi e Schmitt (1996) esse tipo de 

classificação só pode ser considerado em uma perspectiva histórica de longa duração e, 

portanto, é transitória. 

O conceito de juventude dentro da abordagem do ciclo de vida define a juventude 

como um período de transição. A juventude é considerada como um estado transitório, 

apresentando uma fase da vida humana bem definida iniciada com o aparecimento da 

puberdade e finalizada segundo critérios e pontos de vistas variados, e adotados para 

determinar se as pessoas são jovens ou não. 

As pesquisas realizadas retratam a faixa etária dos jovens em análises estatísticas 

relacionadas à entrada no mercado de trabalho, formação educacional e atendimento à saúde, 

a sucessão geracional, os comportamentos e a saída ou permanência dos jovens no meio rural. 

Para Bourdieu (1983) embora surjam de diferentes contextos históricos, o ponto de partida de 

todas essas perspectivas é uma categoria pré-construída e genérica.  

Para Bourdieu “o reflexo profissional do sociólogo é lembrar que as divisões entre 

as idades são arbitrárias” e “a fronteira entre juventude e velhice é em todas as sociedades 

uma parada em jogo de luta” (2003, p. 151), o que nos leva a pensar que definir o momento 

exato entre inicio e término da juventude teoricamente é um dilema complexo, principalmente 

quando direcionamos essa definição para a juventude rural. 

Para o autor a idade social difere da idade biológica, portanto “as classificações 
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por idade (mas também por sexo ou, evidentemente, por classe...) equivalem sempre a impor 

limites e a produzir uma ordem a qual cada um se deve ater, na qual cada um se deve manter 

no seu lugar” (2003, p. 152). 

Destarte a idade não pode ser utilizada como o único critério para definir a 

categoria juventude (MALAGODI, 2007), pois os seres humanos não seguem rigorosamente 

um mesmo desenvolvimento cognitivo, social ou cultural (KUMMER, COLOGNESE, 2013). 

Para Amaral et. al ( 2007, p. 206), “definir a faixa de idade não é suficiente para definir o 

jovem. É preciso que o próprio jovem se defina como tal”.  

 
Através das pesquisas já realizadas, percebe-se que, embora os autores não estejam 

muito convictos quanto à aplicação da categoria juventude para explicar os jovens 

rurais, parece haver consenso de que existem diversas e diferentes formas de ser e de 

se manifestar como jovem na contemporaneidade. A concepção de juventude 
entendida como uma categoria analítica, fundada em bases etárias homogêneas, 

deixa de ser o fundamento explicativo. As juventudes, tanto urbanas quanto rurais, 

são muitas e devem ser compreendidas a partir da situação de classe e dos 

pertencimentos socioculturais que configuram as múltiplas identidades juvenis, entre 

outros critérios que imprimem especificidades aos jovens, conforme suas condições 

de existência (AMARAL et. al, 2007, p. 218). 

 
Novamente chamamos a atenção para a complexidade do processo juvenil no qual as 

maturidades físicas, sexuais, intelectuais, civis e profissionais não necessariamente 

coincidem. Destaca-se que, nesta fase, as potencialidades humanas encontram-se 

plenamente desenvolvidas. O indivíduo, como um ser social, passa a ser mais 

reflexivo do que em etapas anteriores, sua concepção de mundo e sua própria 

identidade vão se consolidando, e suas projeções em direção ao futuro tornam-se 

mais realistas. Neste processo, a afirmação social de sua individualidade é 

vivenciada na busca de autonomia por meio da progressiva inserção no trabalho, 

passando a incorporar novas responsabilidades no âmbito jurídico, familiar e social 

(WEISHEIMER, 2009, p. 55). 

 

Para Wanderley: “a distinção entre casado e não casado está na base das 

representações sociais da juventude” (2007, p. 22) e representa a entrada dos jovens no 

mundo adulto, tanto no campo da sexualidade como no reconhecimento recíproco perante o 

grupo a qual pertence. 

A diversidade encontrada na categoria juventude configura para Machado Pais 

(1993) a manifestação dos diferentes mapas de significação que os jovens constroem como 

resultado de uma maior mobilidade, e de diferentes mecanismos de linguagem e valores a que 

estão expostos.  

Para Dayrell (2003) a juventude é uma categoria socialmente destacada, entendida 

como uma fase de transição, de mudanças, e vista como um “vir a ser”, sendo, portanto uma 

passagem da infância para a vida adulta, por isso, se relaciona com o passado, ao mesmo 

tempo em que se conecta com o futuro. Essa transição permite entender a juventude como um 
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momento da vida que apresenta, de forma mais intensa um conjunto de transformações que 

vão permanecer de alguma maneira, ao longo de toda a vida. 

Para Castro (2008) considerar a juventude como adultos em potencial, implica em 

deslegitimar sua participação em espaços de decisão, bem como promove dificuldades em 

conseguir o primeiro emprego. Nesse sentido quando desconectada e desprovida das relações 

sociais que legitima e dão significados, a categoria juventude pode ser considerada somente 

uma palavra (BOURDIEU, 1983). 

A concepção da juventude enquanto um momento de transição e de sujeito 

incapaz de produzir sua própria cultura de acordo com Amit-Talai e Wulff (1995) limita o 

conceito enquanto objeto de análise. Para Bourdieu (1983) a construção de um conceito 

envolve ordenação e imposição de relações sociais de poder e de dominação. Ainda para o 

mesmo autor a definição entre juventude e velhice são objetos de disputa em todas as 

sociedades e são as relações de dominação e hierarquia que vão determinar e estruturar as 

posições sociais. 

A perspectiva que enfoca o estudo das gerações parte da idéia de situação no 

processo social e estabelece um paralelo com a circunstância de classe, ou seja, refere-se a 

semelhanças de uma situação em um mesmo tempo histórico. Os jovens são considerados 

com características de serem inerentemente contestadores, sendo a rebeldia um período 

necessariamente transitório, assim como a juventude, que é vista a partir dos seus potenciais 

de mudança, e de capacidade inventora e criadora (WEISHEIMER, 2005). 

Para Pais (1993) ser jovem é viver uma experiência geracional comum, ou seja, 

são considerados jovens um grupo de pessoas que se encontram em uma mesma faixa etária e 

vivem num mesmo período histórico, pertencendo dessa forma a uma mesma geração. O 

conceito de geração para o autor é definido como um conjunto homogêneo constituído por 

indivíduos pertencentes a uma dada fase da vida, que são definidos em termos etários como 

juventude. Essa geração pode ser considerada heterogênea se analisada como um conjunto 

social constituído por jovens em diferentes situações sociais. 

Já para Luís Antônio Groppo (2000, p.19) o conceito de geração a partir de 

Mannheim é um “fato coletivo”, uma forma de situação social. Quando indivíduos situados 

em uma mesma fase da vida passam por uma mesma experiência comum, estes adquirem em 

seu processo histórico e social uma restrição especifica de experiência potencial e um tipo 

característico de ação. As características desse grupo, portanto teria sua marca geracional nas 

participações e vivências em determinadas transformações que aconteceram no período 

histórico em que eram jovens. A juventude é considerada por Mannheim (1982) como a força 
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e principal agente transformador da modernidade. 

A geração jovem é compreendida como um agente transformador de mudanças, 

haja vista que os jovens são considerados como um grupo social que está mais aberto a novas 

idéias de mudanças no seio de uma sociedade, pois os indivíduos mais velhos ou mais 

maduros não fazem parte da mesma unidade geracional que os mais jovens. A forma diferente 

de recepção das mudanças e principalmente das transformações sociais vigentes pelos jovens 

em determinado momento histórico explica porque os grupos etários mais velhos não 

participam da mesma unidade de geração do grupo etário considerados mais jovens 

(GROPPO, 2000). 

As tensões geradas entre as gerações consistem exatamente na existência dessa 

diferença de aceitação frente às transformações sociais, uma vez que os problemas 

vivenciados pela geração dos pais (sujeitos mais velhos) são diferentes dos enfrentados pela 

geração dos filhos (sujeitos mais jovens). Somado a esses fatores têm ainda as formas 

diferenciadas como os pais e filhos enfrentam as situações sociais. 

O estudo da juventude como cultura ou modo de vida, analisa a juventude como 

uma expressão da cultura de massas. Argumenta-se, nessa abordagem, que a juventude se 

define por critérios culturais, existindo assim uma cultura jovem e considera de extrema 

importância a criação de espaços de sociabilidade juvenis para a constituição das identidades 

dos jovens (TROIAN, 2014). 

Quanto ao conceito de juventude como representação social e auto representação, 

juventude revela um conjunto de relações sociais especificas, experimentadas e vividas por 

sujeitos rotulados como jovens em uma dada sociedade. Nessa perspectiva surge o termo 

“condição juvenil”, que representa mais o que uma faixa etária, mas uma posição social 

hierárquica a qual os jovens são submetidos baseados em representações sociais, portanto, 

busca-se responder em um dado contexto sociocultural os significados que define quem é e 

quem não é jovem (TROIAN, 2014). 

A juventude no contexto das representações sociais é considerada como um 

processo transitório caracterizado pela passagem da infância para a fase adulta, ou de uma 

condição social de dependência para, de independência (WEISHEIMER, 2005). 

Constata-se, dessa forma, que o termo juventude remete a uma série de definições 

divergentes e as discussões que permeiam sua definição giram em torno de ser um período 

culturalmente determinado.  

Para autores como Carneiro e Castro (2007), a definição desta etapa da vida é 

sempre imprecisa, sendo aludida ao fim dos estudos, ao início da vida profissional, à saída da 
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casa paterna ou à constituição de uma nova família ou, ainda, simplesmente a uma faixa 

etária.  

Neste sentido, o presente estudo acredita que todas as abordagens expostas 

complementam e revelam características indispensáveis à definição de quem é ou não 

considerado jovem. Entende-se, portanto que a juventude deve ser analisada além do que uma 

simples faixa etária.  

Percebe-se nesses conceitos que não existe uma distinção entre o jovem rural e o 

jovem urbano, mas condições diferenciadas de inserção, a partir da classe social a qual está 

inserido e se identifica, seja campo ou cidade nas esferas de produção material e reprodução 

social.  

Para Carneiro (1998) os jovens como categoria não recebem uma qualificação 

especifica, podendo ser estudantes, filhos de agricultores, entre outros. As problemáticas do 

jovem rural inseriram-se na problemática geral dos agricultores familiares, excluídos ao longo 

dos anos dos processos de desenvolvimento, tanto no âmbito econômico, como nos âmbitos 

político, social, educacional, cultural e ideológico, vistos como pessoas submissas, atrasadas e 

sem capacidade de decisão política e de organização. Neste quadro de exclusão social a 

juventude rural depara-se com uma situação de invisibilidade, sendo socialmente ignorados. 

Neste sentido a juventude rural pode ser entendida como uma categoria social 

específica que passou a ser objeto de estudo quando surgiu a preocupação com a problemática 

da saída desses jovens do meio rural. 

 
No caso de jovens rurais, temos questões que dizem respeito a estar nessa realidade, 

com esses múltiplos contextos e com a posição de hierarquia do campo frente à 

cidade. Isso explica a insistência em um tema que parece sempre o ponto de partida, 
o “tema problema”: a migração, a permanência ou a saída do campo, a circulação. 

[...] o que não é novo. Existem trabalhos desde o século XIX falando sobre a 

migração de jovens do campo para a cidade. Mais especificamente, os estudos do 

campesinato realizados nas décadas de 1960, 1970 e 1980, contribuíram muito para 

a discussão, ainda que jovem/juventude não fosse a categoria-chave de análise 

(CASTRO, 2007, p. 131). 

 

A juventude rural brasileira, apesar de representar um contingente significativo da 

população ainda é uma temática pouco estudada pelas universidades e pelas políticas públicas. 

A categoria jovem rural é ainda pouco conhecida (CASTRO, 2005) e predomina estudos que 

privilegiam, sobretudo, a dimensão do trabalho, deixando uma lacuna sobre a inclusão desses 

jovens nas demais esferas da vida (STROPASOLAS, 2006, p. 18). 

 

[...] Os estudos sobre a juventude camponesa são raros entre as pesquisas 
sociológicas.  O jovem do campo tende a passar da infância à condição adulta em 

curto período de tempo, em uma espécie de “amadurecimento precoce”. [...] A falta 



 

43 

de visibilidade de tema da juventude camponesa traz também como problema a 

ausência de políticas públicas para esse segmento específico (CATANI; GILIOLI, 

2008, p. 49-50). 

 

Corroborando com essa perspectiva Tavares (2009, p.53) afirma que: 

 

Entender esses jovens implica em considerar as trajetórias plurais e não lineares, [...] 

implica em romper com a noção tradicional de transição entre fases marcadas 

exclusivamente por eventos objetivos, considerando a pluralidade das condições 

reais de vida dos jovens brasileiros na atualidade. 

 

Ferreira e Alves conceituam juventude rural como “a população residente na zona 

rural inserida na faixa etária de 15 a 29 anos” (2009, p. 245) e consideram que existem três 

subconjuntos de jovens: os jovens-adolescentes, que estão na faixa de 15 a 17 anos; os jovens-

jovens, de 18 a 24 anos; e os jovens-adultos que estão na idade de 25 a 29 anos. 

Os jovens rurais são conceituados por Gavira e Menasche (2006) como atores 

sociais filhos de agricultores familiares e por Weischeimer (2009, p.22) como jovens 

agricultores familiares que residem em uma “[…] unidade doméstica que também atua como 

unidade de produção agrícola […]”. 

Essa juventude no meio rural tem sua passagem para a vida adulta quando adquire 

uma família através do casamento e compõe uma nova unidade produtiva, revelando uma 

condição de vinculo ao espaço familiar que está condicionado (FERREIRA E ALVES, 2009).   

 
A especificidade sociológica dos jovens agricultores familiares deve-se a sua 

socialização no processo de trabalho familiar agrícola que os difere de outros jovens 

do meio urbano, ou mesmo do meio rural, que não exercem esta atividade. Assim, as 

relações sociais que conferem sentido e especificidade aos jovens na agricultura 

familiar estão assentadas na posição ocupada por eles na divisão social do trabalho 

como agricultores familiares. Volta ao centro de análise a dimensão do trabalho 

como lócus da produção de valores materiais (produtos e serviços) e também 

simbólicos (ideias, representações e identidades sociais), uma vez que os jovens 

agricultores são membros de unidade doméstica que também atua como unidade de 

produção agrícola. Ou seja, o traço distintivo dos jovens agricultores familiares vem 

da sua participação no processo de trabalho familiar agrícola. (WEISHEIMER, 

2007, p. 239). 
 

Em termos de definição compreende-se que o jovem rural é aquele não apenas que 

reside no meio rural, mas que o vivencia, que participa de unidade produtiva de 

caráter familiar, onde ocupa espaços culturalmente definidos. É o sujeito que se 

relaciona com um modo de ser específico, vinculado à uma realidade onde o mundo 

do trabalho e o mundo da vida se fundem e se confundem. Não é, ou está 

imobilizado nesta condição, não é refém de um espaço ou situação, é um articulador 

de práticas de vida como qualquer outro, embora mantenha as suas especificidades 

identitárias que carregam as particularidades de seu modo de vida (KUMMER, 

COLOGNESE, 2013, p.9). 

 

De acordo com Gomes (2001) em uma sociedade heterogênea, representada pela 

discriminação, desigualdades econômicas e sociais e culturas hierárquicas e diversificadas, 

não podemos pensar em uma juventude, mas em múltiplas juventudes, visto que o termo 
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juventude é ao mesmo tempo considerado como uma condição social e uma representação. 

De acordo com Honwana e Boek (2005) embora todas as juventudes 

compartilhem de um mesmo processo histórico, cultural e de identidade relativa referente a 

um determinado lugar que ocupam na sociedade, as vivenciam de formas distintas, a partir de 

um conjunto de variáveis que condicionam a definição de quem é visto e considerado jovem a 

exemplo de questões como: gênero, etnicidade, religião, classe, responsabilidade e 

expectativas. Neste sentido ao falarmos de “juventudes” devemos fugir da tentativa de tentar 

universalizar o que é particular e diverso por meio de um olhar mais amplo e aprofundado 

(NOVAES, 1998). Para Castro (2008) essa é uma importante contribuição na percepção da 

juventude enquanto uma categoria de construção social. 

A mudança de valores e comportamentos dos jovens no contexto da agricultura 

familiar em seus aspectos estruturais, econômicos, sociais, políticos e culturais, como 

consequência do avanço da globalização, por meio das “novas ruralidades” também vêm 

ganhando espaço nos debates acadêmicos (BRUMER, 2006). 

A partir da década de 1990, a literatura tem documentado elementos de uma 

mudança significativa no mundo rural, seja referente à redução do número de famílias 

envolvidas com a agricultura e a emergência de atividades não-agrícolas no espaço rural, seja 

a presença da agricultura de tempo parcial e da pluriatividade como novas características da 

organização do trabalho nas famílias rurais.  

Este “novo rural” apresenta atividades como turismo, indústria, comércio e 

serviços que surgem com crescente importância na ocupação da força de trabalho disponível 

(GRAZIANO DA SILVA, 1999), enquanto por outro lado destaca-se um intenso êxodo do 

campo que acaba provocando um envelhecimento da população e uma constatada 

masculinização entre os remanescentes (CAMARANO; ABRAMOVAY, 1999).  

Neste processo de transformação do rural, assume relevância a dimensão 

demográfica que transformou significativamente o espaço rural como a sua crescente 

urbanização e a migração dos jovens em direção às cidades. Esta urbanização do rural pode 

ser vista como um processo decorrente das transformações nas condições de transporte e 

comunicação, que rompe o isolamento que tradicionalmente assolava as comunidades do 

campo, e possibilita aproximar o rural do urbano, ao facilitar o acesso da população rural aos 

produtos e serviços ofertados na cidade, e melhoram significativamente a infraestrutura como 

energia elétrica, redes de abastecimento de água, telefonia e estradas e permite acesso aos 

serviços públicos de saúde e educação disponíveis no campo (REDIN et al, 2013).  

Existe atualmente a valorização do urbano frente ao rural, observado por Castro 
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(2006, p. 9) como “[...] a reprodução da hierarquia rural/urbano sob construções 

estigmatizantes, onde morar no campo é desvalorizado culturalmente”. 

O tema da juventude rural é recente e somente foi considerado como categoria 

social pelos estudiosos a partir da década de 1980. Weisheimer (2005, p. 8) em estudos que 

tratam especificamente dos jovens rurais no Brasil, demonstrou que “a situação de 

invisibilidade” a que está submetida essa parcela da população juvenil se configura numa das 

expressões mais cruéis de exclusão social, e contribui para que os jovens rurais permaneçam 

ignorados como sujeitos de direitos sociais e alvo de políticas públicas.  

Os pesquisadores que estudam a juventude rural e seus processos sociais 

apresentam como um dos principais desafios a definição conceitual e analítica do objeto de 

pesquisa (WEISHEIMER, 2009), pois ainda não existe um conceito definido sobre juventude, 

mas diferentes maneiras de olhar a juventude com diferentes perspectivas interpretativas. 

A juventude rural é compreendida como uma construção social, como sugerido 

por Bourdieu (1984, p. 152), quando diz que “(...) a juventude e a velhice não são dadas, mas 

construídas socialmente, na luta entre jovens e velhos”.  

Nos campo teórico de estudos a juventude rural é analisada como sujeito de 

transformação do campo (CASTRO, 2005), como grupo de sujeitos responsável pela sucessão 

ou êxodo rural (DIRVEN, 2001), agentes da manutenção e preservação do patrimônio da 

família rural através das estratégias matrimoniais e reprodução biológica (BOURDIEU, 

2009), atores políticos (STROPASOLAS, 2006, CASTRO, 2009) e agentes promotores de 

espaços sociais ligados ao lazer, convívio, entretenimento e troca de experiências (REDIN e 

SILVEIRA, 2012). 

A pesquisa entende os jovens pesquisados como sujeitos sociais capazes de 

transformar o local onde vivem, sendo, portanto responsáveis pela manutenção, preservação e 

reprodução da agricultura familiar, além de atores políticos promotores da construção de 

novos espaços e experiências. 

 

3.2 A juventude no contexto da questão agrária contemporânea 

 

 

A questão agrária brasileira é um problema territorial que apresenta um caráter 

volúvel e se preocupa com a estrutura de produção e concentração de terra no país 

(FERNANDES, 2001, 2007, 2008; MARTINS, 2000, 2007; NORDER, 2006). 

A questão agrária brasileira diz respeito ao estudo sobre as transformações na 
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realidade do meio rural. No Brasil, esse espaço rural contempla uma ampla diversidade 

cultural, social e econômica, com características que podem variar desde monoculturas em 

larga escala com emprego de alta tecnologia até o campesinato tradicional, de pequena 

produção, mais recentemente intitulado de agricultura familiar. 

O conceito questão agrária pode assumir diferentes formas, dependendo da ênfase 

pretendida e dos diferentes aspectos de estudo da realidade agrária. Stédile (2005) a define 

como sendo o conjunto de interpretações e análises da realidade agrária, que procura explicar 

como se organiza a posse, a propriedade, o uso e a utilização das terras na sociedade 

brasileira.  

Desse modo, a questão agrária busca compreender o movimento da realidade 

rural, padrões e determinantes das transformações verificadas. Abrangendo, desde as relações 

do campo-cidade, até as instituições, envolvendo assim todas as dimensões do 

desenvolvimento. 

O Brasil apresenta em seu espaço agrário um universo extremamente complexo, 

seja no tocante a ampla diversidade de paisagens, seja em virtude da existência de diferentes 

tipos de agricultores, os quais têm interesses particulares, estratégias próprias de 

sobrevivência e de produção que culmina em respostas diferenciadas frente aos desafios e 

restrições semelhantes. 

Após a crise econômica promovida pelo choque do petróleo, aumento do déficit 

público, instabilidade da economia e com o processo de abertura política, a década de 1980 é 

marcada pelo ressurgimento do debate sobre a questão agrária brasileira, que volta a ser 

discutida nos centros acadêmicos e políticos. Na presidência de José Sarney, primeiro governo 

democrático pós-ditadura, é elaborado o I Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) do 

Brasil. 

No final da década de 1980 e início da década de 1990, o Estado brasileiro adota o 

modelo do neoliberalismo, e através do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), 

disponibilizou financiamento a trabalhadores rurais para a compra de pequenas propriedades. 

Era a chamada reforma agrária de mercado, concretizada no Governo Fernando Henrique 

Cardoso, que buscava construir uma política de reforma agrária privilegiando os grandes 

proprietários de terra e, ao mesmo tempo, enfraquecer a mobilização por desapropriações de 

latifúndios via ocupações de terra. 

Até meados dos anos de 1990 não existia no Brasil política pública com 

abrangência nacional, voltada especificamente para as necessidades dos pequenos produtores 

familiares (SOUZA, 2011). A questão agrária volta ao cenário do governo federal no ano de 
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1995 quando o governo busca alternativas políticas que atenuem os problemas da agricultura 

brasileira (BATALHA, 2001). Somente no dia 28 de junho de 1996, como resultado das 

inúmeras reivindicações dos trabalhadores rurais organizados e diversos grupos sociais que 

apontavam para a importância de estabelecer políticas públicas voltadas para propiciar os 

meios necessários para o fortalecimento da agricultura familiar no Brasil, o governo criou 

pelo Decreto Presidencial n° 1.946, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF), com o intuito principal de estabelecer ações e garantir recursos 

financeiros para as atividades produtivas da agricultura familiar brasileira.  

No período compreendido entre (2003-2010), na gestão do Presidente Luís Inácio 

Lula da Silva, foi elaborado o II Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), fruto das 

pressões exercidas pelos movimentos sociais como forma de cobrar do Estado a 

responsabilidade de implementar uma política de reforma agrária. No entanto, ainda que os 

créditos para a agricultura familiar tenham aumentado e sejam distribuídos segundo diversas 

modalidades, apenas representam de 15 a 20% daqueles destinados à agricultura patronal 

(SABOURIN, 2007).  

No meio rural, a globalização e as políticas das instituições financeiras 

ocasionaram maiores restrições à agricultura, e a aplicação das inúmeras tecnologias no 

campo fez aumentar o desemprego, tanto da mão de obra contratada como da familiar. 

Observou-se também a redução no número de estabelecimentos rurais e dos preços das terras 

(WEISHEIMER, 2013). Outra conseqüência, descrita por Clayton Campanhola e José 

Graziano da Silva (2000), foi o aumento da diferenciação ocupacional da população rural. 

Houve uma diminuição da população rural e aumento da população agrícola, ou seja, de 

trabalhadores das empresas agroindustriais e no setor de serviços que não vivem no campo. O 

número de empregados em atividades agrícolas diminuiu, ao passo que cresceram os 

empregados em atividades não agrícolas no meio rural. Crescimento, inclusive, superior ao 

crescimento da população urbana (GRAZIANO, 1996).  

Os novos processos técnicos e organizacionais que caracterizam a nova estratégia 

de acumulação dão origem a novas dinâmicas espaciais que resultam num processo de 

diversificação das formas de ocupação e renda no meio rural. O processo de industrialização 

difusa que altera as características espaciais da divisão social do trabalho e transforma o meio 

rural num espaço não mais exclusivamente agrário. 

Como conseqüência, o rural deixa de ser local exclusivo de atividades agrícolas, 

pois as famílias do meio rural diversificam a renda com atividades agrícolas e não agrícolas e 

cresce o número de empregos no meio rural e os papéis do Estado e das instituições que 



 

48 

atuam nos espaços rurais se modificam. O centralismo cede lugar à parceria e à participação 

da sociedade. Por último, a dimensão ambiental e a sustentabilidade de uso dos recursos 

naturais passam a ser um fator de competitividade no mercado, uma vantagem econômica 

comparativa e um pré-requisito para obtenção de créditos e acesso a fundos de investimentos, 

especialmente as de fontes públicas (SCHNEIDER, 2005). 

No Brasil, o problema do acesso a terra é um dos principais fatores que 

respondem pelas desigualdades sociais e pobreza que caracteriza o país, e se articula 

diretamente com os fluxos migratórios para o espaço urbano. Compreende-se, portanto, que a 

realização de um processo de reforma agrária no País pode ser uma ferramenta para profundas 

transformações sociais iniciadas no acesso à terra para pequenos agricultores familiares. No 

entanto, apenas o acesso à terra não será uma política capaz de reduzir os problemas do meio 

rural, dados os impactos da globalização da economia e do modo de acumulação flexível. 

Dessa maneira, para superar as contradições agrárias do Brasil, se faz necessário 

mudar o sentido social e econômico do desenvolvimento, de modo a garantir que as parcelas 

da sociedade historicamente excluídas de direitos possam ter acesso à terra e aos meios de 

produção necessários a sua sobrevivência. 

A evolução histórica brasileira obedeceu à lógica capitalista de produção e 

favoreceu os latifúndios, pois o país sempre apresentou a preocupação com a produção de 

alimentos. Nesse sentido Corazza e Martinelli Jr. (2002, p. 10) afirmam que “[…] no inicio da 

historia econômica, a agricultura tinha por finalidade produzir alimentos, no final, seu 

objetivo passou a ser produzir dinheiro através da produção de alimentos”. 

A reforma agrária surge como uma forma de alterar a estrutura fundiária do país, e 

pode ser considerada como a solução desses problemas, pois cria os assentamentos rurais 

(BERGAMASCO e NORDER, 1996), que são espaços de ressocialização dos trabalhadores 

rurais sem terra (FERNANDES, 2008b; MARTINS, 2000; MEDEIROS, 2004). Os 

assentamentos representam a conquista dos trabalhadores rurais pelo direito à terra, e a 

geração de um espaço que irá garantir a segurança e a reprodução social da família 

(AQUINO, 1997; BERGAMASCO e NORDER, 1996; MEDEIROS, 2004). 

Os assentamentos rurais nascem geralmente pela força dos movimentos sociais 

que através de ações como ocupações e resistência (FELICIANO, 2006; FERNANDES 1999) 

forçam o governo a fazer uma “intervenção fundiária” explicada por Medeiros e Leite (2004, 

p. 17) pela “[…] compra de terras, desapropriação de imóveis rurais ou mesmo utilização de 

terras públicas.” O resultado é a construção de novos espaços de vida e trabalho, novas 

sociabilidades, reprodução familiar, produção e geração de renda pelos beneficiários. 
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Em meio a um cenário de crise da agricultura tradicional e de fechamento do 

mercado de trabalho, os assentamentos representam uma importante alternativa de emprego, 

seja atuando como fator gerador de postos de trabalho não agrícolas, como construção de 

casas, estradas, escolas, contratação de professores, surgimento de transporte alternativo, entre 

outros (MAKIUCHI; SILVA; BERNARDES, 2011) seja como postos de trabalho agrícolas. O 

meio rural, que sempre possuiu uma imagem de fonte de problemas, atualmente aparece como 

meio de soluções relacionadas à melhoria do emprego e da qualidade de vida (WANDERLEY, 

2001). 

A implementação da política de Reforma Agrária e apoio à Agricultura Familiar 

no Brasil têm gerado efeitos locais de promoção de desenvolvimento (MDA/NEAD, 2002). 

Entre as transformações regionais desencadeadas podemos citar as de ordem econômica, 

política e social. De acordo com pesquisadores como Heredia et al (2006), os assentamentos 

provocam uma dinamização na vida econômica municipal, onde são inseridos e contribuem 

para uma reorganização dos sistemas de uso dos solos e da produção familiar, além disso, 

introduzem novos produtores e novos consumidores para os mercados locais, contribuindo 

com uma maior oferta de produtos, especialmente dos gêneros alimentícios. 

A construção de um modelo de desenvolvimento capaz de garantir aos brasileiros 

condições dignas de vida relaciona-se diretamente com os avanços do campo. Alternativas da 

forma de democratização e distribuição de renda, indispensável para uma retomada do 

crescimento econômico, exige um esforço sistemático e investimentos em programas e 

políticas que crie possibilidades para que o espaço rural apresente suas potencialidades de 

geração de empregos, renda, espaço de moradia, serviços, lazer e principalmente de fixação 

dos jovens no meio rural. Autores como Makiuchi; Silva; Bernardes (2011, p.7) afirmam que: 

 

O quadro atual em que se apresenta o meio rural mostra que o agricultor familiar, 

tanto dos assentamentos quanto nas comunidades tradicionais, representa um 

contingente importante da demanda por políticas de educação e participação social, 

para que possam atuar de forma direta e qualificada, em parceria com o poder 

público, no desenvolvimento do país. Tudo isso demonstra que o nível de 
desenvolvimento da produção familiar aponta para a necessidade de novos 

paradigmas científicos e de qualificação profissional dos agricultores familiares, 

visando sua inserção não só como produtores, mas como técnicos, pesquisadores e 

gestores de políticas públicas voltadas para a dinâmica de desenvolvimento local e  

regional. 

 

A propriedade de terra não pode ser o único elemento a ser considerado em 

relação à necessidade de reestruturação fundiária no Brasil, pois somente distribuir terra para 

os agricultores não vai resolver seus problemas, se não forem dadas juntamente com essa terra 

condições para que esses agricultores possam trabalhar. Para Prado Jr (2004) entre os 
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agricultores familiares que são proprietários, muitos possuem menos de cinco hectares, o que 

na maioria dos casos, acaba inviabilizando sua sustentabilidade econômica através da 

agricultura. 

Os movimentos de apoio as lutas pela Reforma Agrária defendem um modelo de 

agricultura que democratize o acesso à terra e possibilite melhores condições de vida a 

população do campo, e também traga esperanças para os jovens que querem permanecer no 

campo, mas que necessitam de garantia de acesso à terra. 

Esta situação somada às dificuldades para se manter economicamente da 

agricultura, como a desvalorização dos produtos, a ausência de crédito e a pouca terra fazem 

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

uma renda financeira. 

Alguns pesquisadores que realizaram suas investigações nos Assentamentos de 

Reforma Agrária nos últimos anos observam o surgimento de novas categorias sociais em 

formação (WHITAKER, 1995a; FERRANTE et al, 1994; D‟AQUINO, 1994, MACHADO, 

2008). Fiamengue (1997) apontou como exemplo dessas categorias as crianças mostrando 

como se dá a (re) construção da cultura no espaço diferenciado de um assentamento, enquanto 

que Machado (2010) demonstra como os jovens se ajustam em meio às ambigüidades de um 

processo cada vez mais inseparável de rural-urbano e revelou que os jovens aspiram por 

educação e trabalho (MACHADO, 2000).  

De acordo com Buarque (2002) não podemos analisar os problemas econômicos 

isoladamente, mas articulados com a educação, com a organização da produção agrícola e 

com as formas de produção de conhecimentos e valores que são utilizados para estimular a 

autonomia, a geração de renda e a promoção de um desenvolvimento rural sustentável, e 

principalmente as condições criadas, objetivando a inserção da juventude rural no campo. 

Assim a quantidade de terras que a família possui é um fator muito importante a 

ser considerado quanto se analisa a tomada de decisão do jovem perante o futuro profissional 

dele no campo, pois se o pai não tiver terras para obtenção de renda, ele vai de alguma forma 

buscar um valor de renda maior para ajudar a família com o trabalho assalariado 

(STROPASOLAS, 2006).  

Já quando as terras são de grande quantidade, ou seja, possuem um tamanho 

suficiente para a sobrevivência de toda a família e trazem boa quantidade de renda para a 

família na agricultura, faz com que os jovens fiquem no campo para proceder com o trabalho 

paterno. No entanto “a dotação de conhecimento com que contam os jovens hoje é 

insuficiente para os desafios de gerar renda numa unidade produtiva rural” (STROPASOLAS, 
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2006, p.61). 

Estudiosos e pesquisadores da juventude afirmam que esses sujeitos são as peças 

principais na construção de uma nova ordem social da sociedade. No entanto para que isso 

aconteça existe a necessidade de formulação de políticas específicas destinadas para o público 

jovem. 

No cenário nacional a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(CONTAG), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETRAF), os 

movimentos sociais que são parte da Via Campesina, o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), o Movimento de 

Mulheres Camponesas (MMC), o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), os 

movimentos sindicais e a Pastoral da Juventude Rural (PJR) destacam a emergência e 

expressão adquirida pela juventude rural enquanto atores políticos no processo de construção 

da realidade social brasileira. As pautas presentes nas discussões desses movimentos são as 

mais variadas, e englobam questões como acesso à terra, educação, uso dos transgênicos, 

agroecologia, soberania alimentar, modelo agropecuário, agronegócio, crédito especial para a 

juventude, agricultura camponesa e política camponesa. 

O interesse pelo estudo sobre juventude acompanha as discussões atuais 

realizadas pelo poder público e sociedade civil organizada que vêm particularizando os 

debates referentes à luta da juventude contra o processo de exclusão social historicamente 

sofrido por este segmento. 

Embora nas últimas décadas não existam políticas de Estado voltadas 

exclusivamente para a juventude rural, as pressões políticas exercidas por esses grupos, 

possibilitaram a criação de programas que atendem a algumas demandas desses sujeitos, o 

que para Castro et al (2009) pode representar um indicativo de mudança no cenário vigente. 

Os primeiros programas voltados para a juventude rural datam de 1990, sendo o 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), o de maior visibilidade 

por apresentar a juventude rural como público alvo. Somente a partir do ano de 2003 é 

possível perceber um aumento significativo de programas voltados para a educação e ao 

crédito no meio rural, concentrados respectivamente no Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), seguidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) e o Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) (CASTRO ET AL, 2009). 

As políticas públicas quando se trata do tema em questão buscam caracterizá-la 

como um grupo social homogêneo, desprezando a existência de uma diversidade. Para Catani 

e Gilioli (2008), não existe uma juventude e sim várias juventudes, com amplas 
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particularidades que se relacionam diretamente com as condições sociais e históricas 

específicas do meio a qual está inserida, apesar de possuírem alguns pontos em comum. 

As atuais pesquisas em juventude rural tentam compreender como os jovens 

constroem e ressignificam sua inserção nas representações sobre o meio rural e o meio 

urbano, ao mesmo tempo em que discutem dois processos distintos: um que desvaloriza e 

considera o campo como lugar de atraso e falta de perspectiva para os jovens e outro que 

valoriza o campo como local seguro, de luta pela terra e direitos, lugar de construção de 

cidadania, e local de trabalho, moradia e lazer. 

Somente uma pequena parte das pesquisas aborda a participação política da 

juventude, sendo que as únicas referências que tratam do assunto são as que relacionam 

diretamente com estudos sobre os jovens dos assentamentos rurais a exemplo de Sales (2006), 

Loera (2006) e Scopinho (2013). 

De acordo com Andrade (1998) a vivência política no processo de luta pela terra, 

promove nos assentados um saber social diferenciado, que implicará na formação de jovens 

militantes das organizações campesinas (LOERA, 2006) e cria dois grupos de jovens no 

assentamento, os militantes que passam a ter acesso a determinados benefícios como viagens, 

cursos, palestras, encontros, leituras, filmes, novas relações pessoais e sociais, e os demais 

jovens assentados (SCOPINHO, 2013). 

Para Castro (2005) embora os jovens apresentem um engajamento político no 

processo de reforma agrária, atuando como atores participativos, sua inserção nas atividades 

agrícolas e nas coordenações e associações políticas locais quando assentados ainda são 

consideradas baixas. Segundo Castro et al (2009) esses dados mostram a distância entre os 

processos participativos dos movimentos sociais, dos atores das instituições governamentais e 

não governamentais (ONGs) da realidade vivida pelos sujeitos nos assentamentos. 

Nesse sentido busca-se apreender a dimensão sócio-territorial do universo desse 

jovem, corroborando com Fernandes (2000) quando afirma que as formas de organização, as 

relações e as ações sociais que acontecem no espaço se realizam em um espaço geográfico em 

todas as suas dimensões: social, político, econômico, cultural. Portanto, realizar uma análise 

da atual condição da juventude rural, exige além do estudo das formas, ações e relações, o 

registro da criação de espaços produzidos ou construídos por esses jovens. 

Scopinho afirma a partir de estudos de criação e recriação de espaços por jovens 

oriundos de periferias urbanas que se tornaram assentados que “ao contrário do que dizem as 

cartilhas dos movimentos sociais e os documentos governamentais, cidade e campo não são 

mundo dicotômicos e os jovens têm sido capazes de explorar cada um deles do modo 
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conveniente” (2013, p. 14). Portanto os jovens do meio rural transitam no movimento campo-

cidade para além do tradicional êxodo rural, como “andorinhas” que “vai e vem no percurso 

assentamento-cidade-assentamento em busca de trabalho e moradia, onde houver um jeito 

melhor para sobreviver” (SCOPINHO, 2013, p. 18). 

Embora na última década tenha havido um avanço no processo de 

institucionalização da questão social do jovem, ainda não existe uma implantação de políticas 

para os jovens assentados, configurando esse grupo social como parte vulnerável no conjunto 

da sociedade brasileira, devido a fato de serem jovens, trabalhadores rurais e assentados de 

reforma agrária (SCOPINHO, 2013). 

Movimentos sociais do campo e da cidade reivindicam uma transformação da 

estrutura agrária brasileira como um processo necessário para que seja possível o 

desenvolvimento das populações rurais, propiciando não somente a distribuição de terras, mas 

condições mínimas de moradia, crédito, acesso à água, saúde, saneamento, educação, lazer, 

cultura, assistência técnica, políticas públicas voltadas para o campo, dentre outros serviços. 

Segundo Castro et al (2009), a discussão sobre juventude é a principal questão 

política que deve ser levantada para os movimentos sociais e para a reforma agrária, visto que 

esses atores reivindicam direitos sociais, e vêm ao longo do tempo tentando se constituir 

enquanto movimento social autônomo, capaz  de ganhar representatividade e força política. 

Ainda segundo a Federação dos Agricultores do Estado de Goiás a importância da 

permanência dos jovens rurais relaciona-se diretamente com a perspectiva de transformação 

da realidade rural brasileira. 

 
[...] Não se tratando de simplesmente “fixar” o jovem no meio rural – dando a 

entender que ele deve ser forçado a permanecer – mas de criar um conjunto de 

condições necessárias para estimular o entendimento do espaço rural como um 

ambiente de valorização, oportunidade e perspectiva de vida digna. Nesse sentido, o 

desafio posto é a continuidade da própria agricultura familiar enquanto categoria 

social e econômica que se expressa tanto quanto outras importantes transformações 
que devem ocorrer no meio rural, mas que sempre encontram grandes dificuldades 

de se efetivarem (acesso à terra, crédito, moradia, etc) (FETAEG, 2010, p.1). 

 

A situação de exclusão social vivenciada pelo jovem rural é resultante da falta de 

ações concretas do Estado, que ainda no século XXI apresenta ações insuficientes na 

resolução dos problemas da questão agrária brasileira. De acordo com Pires (2005) a não 

realização de uma reforma agrária no Brasil é o que mais contribui para o processo de êxodo 

rural e a precarização das condições do trabalho agrícola, e de uma maneira geral também 

interfere na exacerbação de problemas recorrentes da nossa sociedade, como desemprego, 

fome, miséria e insustentabilidade ambiental. 
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Segundo Silvestro et al (2001, p.22) “é necessário uma inovação na política 

fundiária brasileira que abra caminho para que milhares de jovens agricultores possam 

realizar suas vocações e desejos profissionais”. Essa pode ser realizada por meio de uma 

verdadeira reforma na estrutura agrária, que contemple para os moradores do campo além de 

distribuição de terras, crédito agrícola, infraestrutura, educação, capacitação, assistência 

técnica, lazer e etc. 

As famílias do meio rural geram nos jovens do campo uma herança profissional 

que exerce um papel fundamental na formação desses, que tem suas identidades construídas 

com base neste “saber profissional”, enraizado na tradição familiar. A atividade agrícola 

desenvolvida permite aos jovens construir um saber fundamentado na atividade prática 

produtiva desenvolvida e esse saber adquirido é empregado na maximização e utilização dos 

recursos disponíveis na propriedade, de modo a garantir a reprodução da unidade produtiva. 

As estratégias adotadas variam desde o aproveitamento dos excedentes até a busca de 

melhores índices de produtividade, além de novos conhecimentos adquiridos em outros 

espaços educativos, formais ou informais. 

A vivência no campo permite aos jovens desenvolver um saber próprio, fruto de 

suas experiências de vida e trabalho somados com os conhecimentos recebidos em espaços 

formais como a escola e não-formais como igreja, palestras, associações de agricultores, 

mídias digitais a exemplo da televisão, o que demonstra que os jovens do meio rural 

adquiriram um saber heterogêneo que, apesar de estreitamente vinculado à vida prática, 

permite a construção de sua identidade cultural e social. Os jovens podem experimentar 

realidades diferentes do campo e essa experiência além de despertar uma consciência de que 

existe um modo de vida diferente do seu, e que este de alguma forma interfere nas suas 

condições de existência, demonstram uma visão mais abrangente do mundo como um todo. 

Por fim, as compreensões anteriores nos levam a pensar que somente uma 

transformação da estrutura agrária por meio de uma política de distribuição fundiária, aliada a 

políticas agrícolas de desenvolvimento sustentável e elaboração de políticas diferenciadas 

para a agricultura familiar que considere todas as suas complexidades poderão ensejar 

soluções para os problemas sociais do campo brasileiro. 

 

3.3 Os jovens rurais no espaço da agricultura familiar 

 

 

O mundo rural compreendido pelas comunidades rurais tradicionais e os 

assentamentos de reforma agraria, atualmente apresentam um problema grave e crescente de 
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desinteresse dos jovens em permanecer na agricultura familiar. Frente a esse panorama cada 

vez mais surgem pesquisas que retratam o futuro social e econômico da agricultura familiar, 

entre elas podemos citar: Abramovay et al. (1998), Brumer (2007), Carneiro (2007), Castro 

(2009), Dalcin e Troian (2009), Estevam (2007), Ferrari et al. (2004), Gaviria e Menasche 

(2006), Melucci (2007), Pereira (2004),Silvestro et al. (2001), Spanevello (2008) e 

Weisheimer (2009). 

Os dados do Censo Agropecuário de 2006, efetuado pelo IBGE e publicado em 

2009, apresentaram informações sobre o tamanho da agricultura familiar no Brasil e 

constataram que 84,4% (4.367.902) dos estabelecimentos agropecuários existentes no Brasil 

pertenciam à agricultura familiar e ocupavam uma área total de estabelecimentos que 

correspondia a 24,3% da totalidade. 

Autores como França, Grossi e Marques (2009) trabalhando esses dados 

informam que dos 12,3 milhões de indivíduos (74,4% das pessoas ocupadas) desenvolviam 

atividades na agricultura familiar, ao mesmo tempo em que havia 4,2 milhões de pessoas 

(25,6% do total das pessoas ocupadas) que estavam na agricultura não familiar, ou seja, na 

agropecuária brasileira. Destes estabelecimentos familiares brasileiros, 50% encontram-se no 

Nordeste, 20% na Região Sul, 16% no Sudeste, 9% no Norte e 5% no Centro-oeste. 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (2009) a agricultura 

familiar é responsável por 87% da produção de mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% 

do café, 34% do arroz, 58% do leite, 50% da criação de aves, 59 % de suínos e 30% dos 

bovinos que servem de alimento consumido pelos brasileiros. Além disso, abastece feiras em 

vilarejos e distritos, e as CEASAs dos grandes centros urbanos. Toda essa produção garante 

renda aos agricultores familiares e sustento de sua família, e justifica a importância de todos 

os trabalhos publicados nessa temática. 

A agricultura familiar é composta por um conjunto de classes conforme aponta 

Mota et al.. (2007, p. 132) “[…] pode ser incorporada toda a população agrária […] como os 

assentados, agricultores de subsistência, agricultores integrados, arrendatários, posseiros, 

meeiros, colonos.” Também participa desse universo os assentados compostos por um grupo 

de pessoas que são ex-arrendatários, ex-meeiros, ex-trabalhadores rurais ou urbanos que 

viram na terra uma forma de reproduzir os projetos de sua família (MACIEL, 2009). 

Originalmente a diversificação encontrada nos sistemas produtivos da agricultura 

familiar sempre foi considerada como uma característica da agricultura de subsistência e 

fornece os recursos necessários para a sobrevivência das famílias (PIETRAFESA, 2000), mas 

atualmente essa diversificação ganha outra função, a de estratégia de redução de risco da 
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produção, representada pelo investimento dos agricultores em várias culturas 

(BERGAMASCO e NORDER, 1996; BUAINAIN et al., 2003; SOUZA FILHO et al., 2004). 

Geralmente os agricultores possuem dois produtos destinados a comercialização responsável 

pela maior parte de sua renda bruta familiar, e uma ampla diversidade de outras culturas, que 

vão servir para o consumo interno da família, ou para geração de insumos (BERGAMASCO e 

NORDER, 1996; SOUZA FILHO et al., 2004). 

Guanziroli et al. (2001) considera que o diferencial competitivo da produção 

familiar está na capacidade de gerar renda por unidade de trabalho empregando baixa 

capitalização de recursos, o que é reforçado por Schneider (2009b) que ressalta que a 

agricultura familiar apresenta um potencial de gerar valor agregado na produção que reflete 

no aumento de empregos produtivos.  

Conforme Abramovay (1998), a agricultura familiar é caracterizada pela intensa 

associação entre as esferas de produção e de consumo, em estabelecimentos agropecuários em 

que a gestão, a propriedade e a maior parte do trabalho são provenientes de indivíduos que 

mantêm entre si laços de parentesco. Nestas unidades produtivas segundo Weisheimer (2009) 

ocorre o predomínio do chefe masculino na socialização do trabalho, a subordinação das 

mulheres aos homens e a subordinação dos jovens aos seus pais.  

A profissão de agricultor tradicionalmente é passada de pai para filho de forma 

endógena, em que a reprodução dos conhecimentos é passada de uma geração para outra 

dentro do próprio ambiente da produção familiar. Tais características implicam que é no 

período da infância que acontece na prática uma socialização prévia das atividades agrícola. 

Isto nos leva a pensar em algumas questões sobre o modo de reprodução da agricultura 

familiar que serão discutidas a seguir.  

A primeira é que dificilmente uma pessoa vai se tornar agricultor familiar a partir 

de um aprendizado exclusivamente escolar. Ela precisa ter vínculos com a atividade, e é 

exatamente por tal motivo que as “escolas agrícolas baseadas na pedagogia da alternância” ou 

as “casas familiares rurais” selecionam seus alunos entre os filhos de agricultores, objetivando 

uma maior qualificação do saber desses jovens que já foram previamente socializados na 

atividade pelos pais. A segunda afirmativa é que na agricultura dificilmente o inicio do 

aprendizado na atividade profissional acontecerá na fase adulta. A terceira afirmativa é que na 

agricultura a reprodução endógena é extremamente elevada e particularizada, pois a maioria 

dos indivíduos que adotam essa atividade são filhos de agricultores (CHAMPAGNE, 1986, 

apud ANJOS e BRUMMER, 2008). 

No contexto da agricultura familiar, os questionamentos da juventude rural 
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supõem o entendimento de uma dupla dinâmica social. A primeira conhecida como dinâmica 

territorial engloba a relação entre família (casa), comunidade local (vizinhança), e mundo 

urbano-industrial (cidades), adicionados a espaços distintos e sobrepostos, que são 

fundamentalmente os espaços de vida que se entrelaçam e que dão substância à experiência 

dos jovens rurais e à sua inserção na sociedade (CARNEIRO; CASTRO, 2007). 

Carneiro e Castro (2007) afirmam que a segunda dinâmica ou dinâmica temporal 

ocorrida nestes espaços, constitui-se da vida cotidiana e das expectativas para o futuro, em 

que o passado das tradições familiares inspira as práticas e as estratégias do presente e do 

encaminhamento do futuro; o presente da vida cotidiana, focado na educação, no labore e na 

sociabilidade local; e o futuro, que se proclama, sobretudo, por meio das preferências práticas 

de herança, sucessão e estratégias de migração temporária ou definitiva. 

Na agricultura familiar podemos citar, os conflitos inter-geracionais e a percepção 

diferenciada dos pais e dos filhos sobre o espaço da unidade produtiva da família e seu 

planejamento. “Este fenômeno ocorre porque a diferenciação das categorias de idade e a 

autoridade tida como natural da “geração dos pais” seriam desse modo a conseqüência das 

funções de adestramento e de integração social que esta geração deve assumir” 

(BALANDIER, 1976, p.72). 

A juventude está presente na agricultura familiar por meio de sua inserção no 

trabalho familiar do estabelecimento agrícola, uma vez que essa se caracteriza pela “unidade 

de produção agrícola onde propriedade e trabalho estão intimamente ligados à família” 

(LAMARCHE, 1993, p. 15). 

Para Silvestro et al. (2001, p. 280) na agricultura familiar os filhos e filhas 

integram-se aos processos de trabalho desde cedo auxiliando a conduzir os animais, 

acompanhando os pais em algumas tarefas e ajudando na casa. E ao longo do tempo vão 

assumindo atribuições de maior importância, chegando na fase da adolescência não só 

dominando as técnicas observadas durante sua vida, mas os principais aspectos da própria 

gestão do estabelecimento. 

Ainda segundo Balandier (1976) existe uma relação antagônica entre os pais que 

desempenham o papel de produtor biológico e social da nova geração com os filhos, 

promovendo dentro da família um processo de hierarquização oriundo de uma classificação 

segundo a idade dos sujeitos. Nesta pirâmide a base é composta pelos filhos que reproduzem 

as ordens do pai, até o momento em que por motivos como morte do pai, separação do casal 

ou constituição de sua própria família através do casamento assume o lugar de chefe da 

família. Observa-se à subordinação a qual os jovens são submetidos no seio de sua família, e 
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no caso das filhas mulheres essa subordinação pode ser considerada ainda maior, pois além 

dos pais ainda é submetida à autoridade dos irmãos mais velhos, e na maioria dos casos nunca 

assumirão o lugar de chefe da família. 

Para Pereira (2004) as gerações passadas de jovens do meio rural construíam suas 

experiências em espaço social mais restrito, quando comparados com as gerações atuais que 

estão cada vez mais ligadas com relações sociais e culturais mais amplas deste campo, o que 

possibilita a estes jovens repensarem suas identidades e suas relações pessoais. 

No universo da agricultura familiar a família é responsável pelas primeiras 

contribuições na formação identidária dos jovens, atuando como alicerce desta formação e 

gerando a primeira imagem do “eu” e do “mundo externo” (SARTI, 1999), funcionando como 

um “eixo de referência” para a vida do jovem (SARTI, 2004) 

A partir da família os jovens terão acesso a fatores externos que também irão ser 

usados como referência para a sua identidade, como os meios de comunicação (SARTI, 1999) 

a exemplo da televisão, rádio, telefone e internet, que diminuirão a distância entre o mundo 

rural e o mundo urbano e vai permitir na identidade dos jovens a apropriação de elementos de 

uma nova ordem cultural (BRUMER, 2004; ESTEVAM, 2007; SARTI, 1999). 

O passo seguinte na construção da identidade desses jovens remete a sua entrada 

na complexa realidade que o rodeia e a ida para a escola. É na escola que os jovens começam 

a encontrar seu espaço de sociabilidade (CASTRO, 2005), pois para eles ir a escola é o 

primeiro passo para “sair de casa”. 

A escola é analisada em algumas pesquisas quanto ao ambiente de formação e ao 

seu aspecto cultural. Os jovens ao adentrarem na escola adquirem um maior conhecimento. 

Esse conhecimento dependendo dos aspectos culturais metodológicos e dos fatores 

intergeracionais podem ser convertidos para o meio rural objetivando um maior 

aperfeiçoamento das técnicas de produção e comercialização. Ao mesmo tempo em que abrem 

uma oportunidade de vida fora do campo, e uma possibilidade de fugir da penosidade do 

trabalho rural (CAMARANO e ABRAMOVAY, 1999; CASTRO, 2005; ESTEVAM, 2007; 

FERRARI et al. 2004). 

A escola como um espaço de produção de cultura nos remete a reprodução de 

elementos, símbolos e modelos utilizados na forma de ensino dos jovens rurais, e é 

configurado pelo ambiente escolar e pela formação e origem dos professores e do material 

didático empregado. A não adequação da educação à realidade local pode destruir os eixos de 

preservação da história, da tradição e do modo de vida do povo local (ESTEVAM, 2007; 

YAMIN e MELO, 2004). 
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A educação é vista pelos jovens, principalmente do sexo feminino como uma 

porta de saída do campo, uma vez que dificilmente herdarão a propriedade ou realizarão sua 

gestão (ABRAMOVAY et al., 1998; BRUMER, 2004; CAMARANO e ABRAMOVAY, 1999; 

GAVIRIA e MENASCHE, 2006; WEISHEIMER, 2007). Entre os agricultores familiares e 

seus filhos prevalece a idéia de que “fica no campo quem não estudou” (NAIFF et al., 2008; 

SPANEVELLO, 2008). Em pesquisas que analisam a construção dos projetos dos jovens 

rurais, Carneiro (1998, p. 3) afirma que: 

 
Os jovens oscilam entre o projeto de construírem vidas mais individualizadas, o que 
se expressa no desejo de melhorarem o padrão de vida, de `serem algo na vida´, e o 

compromisso com a família, que se confunde também com o sentimento de 

pertencimento à localidade de origem, já que a família é o espaço privilegiado de 

sociabilidade nas chamadas `sociedades tradicionais. 

 

Dessa forma, as relações sociais que se constroem no presente, são movidas pelas 

tradições familiares e locais do passado e orientam as alternativas possíveis ao futuro das 

gerações e à reprodução do estabelecimento familiar. Estas dinâmicas se interligam e, por 

meio delas, emerge um ator social multifacetário que pode ser portador de características 

semelhantes e diferentes ao mesmo tempo paradoxalmente de um ideal de ruptura e de 

continuidade do mundo rural (CARNEIRO; CASTRO, 2007). 

Estudos desenvolvidos por Abramovay (1997; 1998b; 1999a; 2007) e Veiga 

(1996, 2007) apontam que as regiões com maior participação de agricultura familiar possuem 

uma tendência em apresentar melhor distribuição de renda, onde as variáveis 

socioeconômicas das pessoas, conseqüentemente, evoluem de forma mais positiva. No 

entanto para que esse fato torne-se uma realidade, é necessário que os agricultores familiares 

consigam garantir o acesso a bens e serviços que necessitam para que optem pela sua 

permanência no meio rural. 

Se a influência familiar é um fator decisivo na direção profissional de jovens 

agricultores, são os níveis de renda de cada família que definem a direção profissional destes 

jovens perante a sua formação profissional desejada (STROPASOLAS, 2006). Esse contexto 

nos remete a uma compreensão de que o meio rural não pode estar isolado do meio urbano, 

pois as relações estabelecidas entre o agricultor familiar e o entorno urbano que os cerca 

contribui para a melhoria de suas condições de vida. 

O meio urbano exerce um a função de mercado consumidor dos produtos do meio 

rural, ao mesmo tempo em que oferta bens e serviços para os agricultores familiares, 

promovendo uma importante inter-relação entre o espaço rural e o espaço urbano. Essa inter-
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relação deve proporcionar ganhos recíprocos entre os dois espaços, visto que os agricultores 

comercializam seus excedentes para o meio urbano, que por sua vez oferece bens e serviços 

demandados pelos agricultores garantindo suas necessidades.   

Abramovay (1999a) considera que o meio rural precisa constituir uma interação 

com o meio urbano em seu entorno, pois quando os agricultores desejam ou necessitam 

produzir para o mercado, eles começam pelo seu entorno, e analisam os custos de transação, 

custos de transportes e meios de comunicação. Para a autora “[...] a população rural precisa 

ser dotada de meios que lhe permita tirar proveito do dinamismo que as cidades tendem a 

propagar ao seu redor” (ABRAMOVAY, 1999a, p. 49). 

Sabourin (2011) em seus estudos cita que a proximidade dos mercados e o contato 

direto entre produtor e comprador favorecem o estabelecimento de reciprocidades entre os 

sujeitos, em que a amizade, a fidelidade, o respeito e o reconhecimento mútuo estão inseridos. 

Este contato resulta em conversações sobre o produto, os procedimentos e receitas, criando 

sentimentos de amizade, fidelidade, confiança, ou seja, em relações humanas. 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente direcionadas para a 

comunicação no século XX, aumentou-se a possibilidade de integração entre a cidade e outros 

espaços, a disponibilidade de telefone celular, internet e televisão possibilitam a integração 

espacial, mesmo não possuindo contigüidade ou proximidade territorial, constroem relações 

entre diferentes e distantes pontos, seja entre cidades ou entre cidade e campo, sendo que o 

grau dessa integração espacial vai depender das condições que os sujeitos têm de participar 

das redes e condições de usufruto dos contatos que os meios de comunicação podem 

estabelecer (SPOSITO, 2006). 

Quanto à diversificação da produção Ploeg (2008, p. 181) sugere que o agricultor 

desenvolva atividade nas quais seja aumentado o valor agregado por unidade de produto: 

“agricultura orgânica, produção de alta qualidade, especialidades regionais, processamento 

dentro da unidade agrícola e comercialização direta”, e defende que os agricultores devem 

suscitar novos produtos e serviços que atendam a novos mercados, que atuem em circuitos 

curtos nos quais a ligação entre produção e consumo de alimentos seja direta. 

A diversificação de atividades nas propriedades rurais também é entendida por 

Correa (2008), como a portadora das novas possibilidades de desenvolvimento rural, 

possibilita o aumento da renda, revitaliza o espaço rural e suas funções e estimula 

permanência a dos jovens no meio rural. 

Em pesquisa desenvolvida por alguns autores, a exemplo de Stropasolas (2006) o 

trabalho foi exaltado pelos agricultores familiares como a maior das virtudes, questão de 
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honra que legitima a acumulação, a riqueza e a ascensão social, sendo a miséria e a pobreza 

conseqüências da pouca dedicação nas atividades produtivas ou mesmo da ineficiência no seu 

exercício na propriedade. Ideologicamente, a idéia de sacrifício, de trabalho duro sempre foi 

muito valorizada. Ao se referir aos antepassados, os jovens relatam que „eles só pensavam em 

trabalhar, trabalhar não tinha discussão‟ (STROPASOLAS, 2006, p. 241). 

Os agricultores familiares podem ser considerados como importantes agentes na 

promoção do desenvolvimento rural, pois representa um grupo especialmente interessado nas 

questões de seu local; além de desenvolver um importante papel como mercado consumidor 

ou fornecedor de bens e serviços, como fonte de renda, satisfação das necessidades da família 

e lugar para viver (ABRAMOVAY, 1999a; RAMOS, 2001; KAGEYAMA, 2008). 

Abramovay (1998b) retratando idéias sobre desenvolvimento rural e o respectivo 

papel da agricultura familiar neste contexto destaca que tanto o meio rural quanto o meio 

urbano seguem os mesmos caminhos para se desenvolver, e embora exista no meio rural um 

potencial de geração de renda, a sociedade ainda não tem conseguido valorizar. 

Entre as dificuldades apontadas para a formação de novas unidades produtivas 

está o fato de que muitos jovens não possuem o desejo de dar continuidade ao processo 

reprodutivo social das propriedades nas atividades rurais. Isso significa que o êxodo rural 

predominante hoje na agricultura familiar, atinge as populações jovens com muito mais ênfase 

que em momentos históricos anteriores (COSTA JÚNIOR, 2007). 

O processo supracitado vem se agravando nos últimos anos e apresenta como 

principais implicações o “problema da questão sucessória” da agricultura, isto é, quando a 

formação de uma nova geração de agricultores perde a naturalidade a qual era vivida até então 

pelas famílias e pelos indivíduos envolvidos nos processos sucessórios. 

As relações de gerações estão essencialmente ligadas ao conjunto do sistema 

social vigente, em que o que se disputa são as posições que atribuem influência e poder, e os 

meios de definição e reprodução das formas sociais existentes. Neste jogo de disputas os 

jovens entendem que a idade e o gênero são os elementos que formam a pirâmide de 

organização social e reconhecem sua condição como pertencentes a uma nova geração de 

posição subordinada ao mundo da sua família e à sociedade dos adultos de maneira geral. 

Além disso, os agricultores familiares e sua família precisam ser considerados 

como agentes inseridos no sistema econômico e que, portanto sua satisfação irá depender do 

acesso a recursos essenciais e necessários como saúde, educação, habitação de qualidade, 

comunicação e opções de lazer. Esse acesso relaciona-se com a renda obtida pela família, seja 

nas atividades agropecuárias desenvolvida em suas unidades de produção, seja por meio de 
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outras fontes, como atividades não agrícolas, como é o caso defendido por Schneider (2009) e 

Silva (1982; 1999; 2001) quanto à pluriatividades.   

Brumer (2004) mencionando sobre a distribuição da renda dentro das unidades de 

produção familiares apresenta que os recursos financeiros oriundos das atividades 

agropecuárias, são centralizados nas mãos dos homens e não é repassado à mulher ou aos 

jovens, estimulando estes a venderem sua força de trabalho a terceiros ou beneficiar produtos 

no estabelecimento. Já Weisheimer (2009) destaca que as mulheres têm menor acesso às 

rendas das atividades agrícolas, independente da condição de solteiras ou casadas, pois 

enquanto solteiras a renda fica nas mãos pelo pai e quando casadas com o marido.  

No entanto questões que tange ao tamanho da família são as mulheres que tem 

determinado as taxas de fecundidade, resultando numa queda destes índices (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2001; CAMARANO E KANSO, 2009; DATASUS, 2011). 

Estudos realizados por Wanderley (2000) mostram que não haverá 

necessariamente o fim do mundo rural e não existem necessidades distintas entre jovens 

urbanos e rurais. Na verdade o processo de reestruturação produtiva originário da abertura 

comercial e do avanço da tecnologia resultou em uma reestruturação dos espaços rurais, 

mediante a incorporação de novos elementos culturais, econômicos e sociais (CARNEIRO, 

1999). 

Essa nova dinâmica de configuração desses mundos relaciona a família (o lugar 

de moradia - a casa) com a comunidade local (os vizinhos) com o trabalho (no campo) e o 

mundo urbano-industrial (das cidades) em espaços distintos e superpostos que se entrelaçam e 

dão conteúdo as experiências dos jovens rurais, além de promoverem sua inserção na 

sociedade. 

Neste novo cenário a juventude rural dialoga com o mundo globalizado na busca 

de construção de uma identidade, seja como jovem, trabalhador ou agricultor familiar por 

meio da utilização de diversas estratégias de disputas por terra e direitos de trabalhadores 

rurais e cidadãos. 

Os processos de mudanças em curso no meio rural brasileiro contribuem com as 

novas reconduções da dinâmica social, não descaracterizando social e culturalmente o meio 

rural, mas aglomerando estruturas ou práticas que existiam separadamente de forma a gerar 

novas estruturas, objetos e práticas. Destarte, os processos de movimentos migratórios, assim 

como a inserção de novas tecnologias, entre outros, intensifica as relações de trocas entre o 

rural e o urbano, embora mediante à ambivalência do processo de produção e dos conflitos de 

poder. 
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Em estudos de Navarro e Pedroso (2011) os autores observam a influência das 

novas tecnologias sobre o comportamento desses grupos, que de certa maneira passa a 

determinar também suas necessidades, como as crescentes demandas por meios de transportes 

e de comunicação (acesso a tv, telefone, internet) e se impressiona com a penetração dos 

serviços de comunicação nas áreas rurais atualmente, destacando que essas tecnologias 

precisam estar disponíveis para que os jovens sintam-se estimulados a permanecer no meio 

rural, e afirma que os agricultores familiares que são inseridos no sistema capitalista, desejam 

usufruir dos recursos capitalistas.  

Nessa mesma linha de pensamento Schneider (2006) defende que é necessário 

uma gestão eficiente na oferta de condições apropriadas para a convivência econômica, e que 

num mundo globalizado como o atual não é possível imaginar que o espaço rural viva isolado 

do espaço urbano. 

A agricultura familiar possui características específicas, na qual as atividades 

produtivas estão sujeitas mais diretamente as variações climáticas, e o trabalho é realizado 

mesmo que aconteçam as adversidades climáticas, desta maneira a receita da produção irá 

depender de condições externas como clima e mercado. Além disso, os agricultores não 

determinam e não controlam os preços dos produtos agrícolas, que geralmente é determinado 

pelos consumidores, nem dos insumos utilizados em sua produção. Desta forma é importante 

ressaltar que mesmo sendo predominantemente proprietários dos meios de produção, atuando 

na produção de produtos primários, as condições de trabalho a qual os jovens pesquisados 

estão inseridos, podem contribuir nas decisões sobre sua permanência ou saída do campo. 

Os jovens assentados inseridos no contexto da agricultura familiar vivem em 

constante posição de subalternidade, seja na esfera privada, ou na família onde precisam 

obedecer às ordens do chefe da família, representada pela figura do pai, que é o “patrão”, seja 

na esfera pública estabelecida externamente, a exemplo das relações com outros pequenos 

produtores, agentes externos, agência de financiamento e com o mercado em geral.  

Neste sentido aproximar-se desses sujeitos é de extrema importância na 

manutenção desses atores nas histórias dos assentamentos, haja vista que são estes jovens que 

irão atuar na organização, manutenção, implementação de novas inovações tecnológicas e/ou 

difusão de idéias e valores na agricultura familiar, buscando sua própria emancipação social e 

construindo o futuro. 

Trabalhos de campo mostram que atualmente no âmbito doméstico são os filhos 

que muitas vezes estão à “frente” da produção familiar, gerando por meio de sua atuação 

modificações nas relações sociais e na estrutura física da propriedade da família. Deve-se, 
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portanto realizar-se neste contexto uma nova leitura da família rural e da atuação dos jovens. 

Para Guigou (1968 apud Weisheimer, 2004), as relações estabelecidas entre a juventude rural 

como o interior da sua família também é marcada por uma tendência de mudanças da própria 

estrutura familiar. Assim é necessário abandonar lugares comuns do entendimento vulgar 

sobre as famílias rurais e percebê-las em um constante processo de nuclearização.  

 

A nova concepção da família rural distingue-se pela maior autonomia de que gozam 
os jovens, ela é vivida de uma forma mais dinâmica. Pela competência técnica e 

econômica o jovem agricultor adquire rapidamente um papel de colaborador e 

frequentemente de promotor em matéria de administração agrícola da empresa de 

exploração familiar. (GUIGOU, 1968, p.84, apud WEISHEIMER, 2004). 

 

Ao longo dos últimos anos as representações sobre o rural têm mudado 

promovendo uma dinamização da vida no campo e transformações no ambiente e nas relações 

sociais. Essas transformações foram impulsionadas muitas vezes pelos jovens que buscavam 

alternativas que lhes garantissem a permanência no campo com dignidade. 

As sociedades modernas apresentam como característica uma intensa vontade de 

mudanças, e nos espaços rurais para que essas mudanças aconteçam e se desenvolvam sendo 

necessário entre outras coisas uma profunda ressignificação das funções sociais do campo. 

Neste sentido é preciso compreender o espaço rural e a agricultura não apenas como fonte de 

renda, mas como um espaço de vida que possibilita aos jovens a produção e a realização de 

seus projetos pessoais de ligação com a vida no campo. Esse movimento de nova vitalidade 

do espaço em questão mediante a atuação dos jovens em sua ressignificação é capaz de atrair 

a juventude, oferecendo, sobretudo alternativas profissionais locais (WANDERLEY, 2009). 

Frente a todos esses processos de transformação em que o meio rural passou a ser 

considerado como um espaço cada vez mais heterogêneo, plural e não unicamente agrícola, a 

juventude rural apresenta-se como o grupo social que é mais afetado pela diluição das 

fronteiras entre os espaços rurais e urbanos, combinada com o agravamento da falta de 

perspectivas para os que vivem da agricultura, revelando no cenário socioeconômico, jovens 

que procuram afirmações para o seu futuro e aspiram à construção de seus projetos vinculados 

a uma inserção no mundo moderno (CARNEIRO, 1998). 

Percebe-se, ainda que no que se refere ao jovem rural e a realidade da agricultura 

familiar que existe uma recorrência constatada em vários estudos de que permanece no campo 

o filho (jovem) que possui menor grau de escolaridade.  

Quanto às políticas de desenvolvimento rural voltadas para a juventude ressalta-se 

que as mesmas não podem limitar-se somente à agricultura, tendo em vista que a agricultura 

familiar é multifuncional e pluriativa. A perspectiva é de que os futuros agricultores (jovens) 
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sejam cada vez mais pluriativos, assim sendo, suas rendas não dependerão apenas da 

agricultura, mas também de outras atividades e quanto mais preparados estiverem os jovens 

para essas “novas atividades”, principalmente as voltadas à valorização da própria 

biodiversidade existente no meio rural, maiores serão suas chances de realização pessoal e 

profissional (ABRAMOVAY, 2005). 

A temática da juventude é por si só polêmica, pois trata do estudo de indivíduos 

em fase de mudança psicossocial, ou seja, trata de pessoas que estão deixando a fase de ser 

criança e partindo para a fase adulta. Ao pesquisar os jovens no meio rural, surgem alguns 

questionamentos quanto à sua permanência na propriedade com a continuidade dos afazeres 

da família ou o abandono da propriedade rural familiar na busca de um novo modo de vida 

encontrado na cidade. Todos esses elementos nos remetem ao entendimento das “novas” 

ruralidades. 

A discussão sobre a relação propriedade da terra e família nas discussões do 

campesinato e da agricultura familiar resultaria em outra dissertação, tamanhas as implicações 

teórico-metodológicas da temática, e embora não tenhamos nos embrenhado por este 

caminho, consideramos que esta é uma das mais importantes questões a serem pesquisadas 

para a compreensão da juventude no meio rural, principalmente tratando-se de jovens que 

lutam por uma terra, esta questão ganha relevância ainda maior. 

Considerando que na agricultura familiar o saber que é repassado entre os 

membros sobre a gestão e organização do trabalho é um conhecimento que se transmite de 

geração em geração (RADOMSKY; SCHNEIDER, 2007), entende-se que a permanência dos 

jovens no campo deve ocorrer por opção e não por fatalidade (SEN, 2000), portanto conhecer 

os fatores que contribuem para a permanência ou migração de todos os grupos que constituem 

as famílias de agricultores familiares é importante, principalmente quando analisa as 

dimensões e possibilidades futuras em relação à categoria. 

 

3.4 As questões conjunturais entre migração e permanência dos jovens rurais 

 
 

Os dados demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

apontaram que no Censo de 2000 a população que morava no campo era de 20% e a urbana 

de 80%, porém no Censo de 2010 esses valores passaram para 15,6% da população residem 

no campo e 84,4%, nos espaços urbanos indicando a continuação da tendência histórica da 

migração da população do campo para a cidade. O estudo também revelou que a população 

nordestina continua sendo o grupo de maior contingência migratória, e dos 53, 9% que 
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migram 10,8 % tem como principal pólo de “atração” a Região Sudeste (PNAD, IBGE, 

2010). 

Nas últimas décadas os dados demográficos sobre a população brasileira 

continuam demonstrando a continuidade dos processos migratórios do campo-cidade. Entre 

os motivos citados para a emigração rural estão, os atrativos da vida urbana, principalmente 

em opções de trabalho remunerado (fatores de atração) em oposição às dificuldades da vida 

no meio rural e da atividade agrícola (fatores de expulsão) (CARNEIRO; CASTRO, 2007). 

Para Champagne (1986) a migração é entendida como rejeição dos filhos à 

atividade agrícola exercida pelos pais, significando uma recusa desse modo. Logo, a crise de 

reprodução sofrida pelos jovens é uma crise de identidade social. No entanto para Castro 

(2005), a representação de um jovem desinteressado pelo campo e atraído pela cidade não é 

nova e faz parte da literatura clássica do campesinato, que assim como as pesquisas mais 

recentes sobre a temática, analisam a questão como intrínseca ao processo de reprodução 

social do campesinato. 

Wanderley (2007) em pesquisa realizada com jovens do campo nordestino de três 

municípios pernambucanos (Glória do Goitá, Orobó e Ibimirim), buscou saber sobre quem 

são, onde vivem, como vivem, o que pensam e como projetam seu futuro. E aponta que: 

 
Se a atividade agrícola, nas condições em que é vivenciada pelas famílias 

camponesas, nos locais estudados, não atrai, nas jovens gerações, o desejo de 

continuar a tradição, o encaminhamento para outras profissões encontra, igualmente, 

limites no restrito dinamismo socioeconômico dos pequenos municípios, onde 

vivem estes jovens. Os lugares rurais são distantes e nas sedes municipais, as 

oportunidades de caminhos alternativos são igualmente muito restritas. 
(WANDERLEY, 2007, p. 32). 

 

Carneiro (1998), em estudos sobre duas comunidades rurais, evidenciou que os 

jovens encontram-se em fase de construção de identidade, e cultivam laços que os prendem à 

cultura de origem ao mesmo tempo em que vêm sua imagem na cultura urbana, considerada 

moderna. Deste modo adotam como estratégias familiares a reprodução da atividade agrícola, 

voltadas na aquisição de novas terras, que permitam a instalação dos filhos homens na 

agricultura, enquanto que para os filhos mais jovens, da segunda geração, os pais influenciam 

na busca por novas alternativas que não precisa ser necessariamente a agricultura 

(CARNEIRO, 1998). A análise do dilema dos jovens rurais entre ficar e partir do meio rural 

exige um exercício analítico de discussão sobre agricultura familiar, voltada especificamente 

para a conjuntura que envolve os jovens do meio rural. 

Até a década de 1970 a reprodução das unidades produtivas entre os agricultores 
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familiares obedeciam a um comportamento tendencial de alocação dos filhos como seguidores 

da profissão de agricultores. No entanto a vinculação do meio rural com os processos de 

modernização levou a sucessão hereditária a se transformar em um problema no contexto da 

agricultura. Os problemas enfrentados no meio rural aliados a ganhos pouco expressivos 

contribuem para a migração e posterior engajamento dos jovens rurais aos trabalhos urbanos. 

A saída pode ser considerada como um comportamento intencional e relacional ao 

mesmo tempo, assim como a permanência. Nesse sentido justifica-se a escolha de pensar o 

fenômeno da “permanência”, partindo da idéia que antes de tudo a escolha de ficar apresenta 

estreita relação com as situações socialmente delimitadas, podendo ser considerada, portanto, 

como um comportamento tático, definido, medido e organizado, decorrente de conflitos 

sociais, ideológicos e identitários. 

A grande maioria das pesquisas realizadas na área do rural tenta compreender os 

fenômenos que causam a migração juvenil. Poucas são as análises que abordam as questões 

que avaliam analiticamente a permanência dos jovens no campo. Nesse caso acredita-se que 

estudos sobre o “ficar” apresenta-se como um campo de discussão propício a se solidificar, 

pois o “ficar” em relação ao sair não é uma discussão essencialmente nova no âmbito das 

pesquisas, mas uma realidade social latente por esclarecimentos. 

Os estudos acadêmicos relativos à juventude rural apresentam uma predominância 

quanto às abordagens sobre o entendimento das questões do êxodo rural desses sujeitos e 

partem do pressuposto de que a adequação desses indivíduos a vida urbana é uma condição 

necessária e automática para a conseqüente falência do sistema de agricultura familiar. Por 

outro lado alguns pesquisadores defendem a permanência dos jovens no meio rural a partir da 

idéia de “fixar o homem no campo”. 

No entanto a interposição dessas duas conotações dúbias, de uma forma em geral, 

remete a complexidade da falta de condições de vida atrativas no meio rural que contribuem 

para a migração dos jovens para o meio urbano. A inexistência de condições favoráveis gera 

uma exclusão ao mesmo tempo em que determina o comportamento de saída dos jovens para 

as cidades. 

O êxodo rural e a migração dos jovens do meio rural têm gerado inúmeras 

dificuldades à reprodução social da agricultura e ao desenvolvimento pleno do meio rural 

como um todo. Pois o envelhecimento e a masculinização da população rural resultantes desse 

processo leva a dificuldades de sucessão de muitas propriedades rurais (ABRAMOVAY, 

1998; SILVESTRO et al., 2001; SPANEVELLO, 2008). 

A sucessão refere-se ao repasse do patrimônio e do poder entre as gerações, um 
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momento de repasse gradual da gestão da propriedade dos pais aos filhos jovens, visando à 

continuidade do estabelecimento e a formação de um novo agricultor. A visão negativa da 

agricultura, muitas vezes construída pelos próprios pais no seio da unidade produtiva vem 

dificultando a transição dos estabelecimentos agrícolas para os seus sucessores, além das 

dificuldades encontradas pela nova geração quanto à ausência de recursos socialmente 

valorizados e a baixa autonomia financeira, embora exista em muitos casos a predisposição do 

jovem em permanecer no meio rural (STRAPAZOLA, 2011; WEISCHEIMER, 2009). 

Para Sen (2002) ainda existem outras dificuldades que afetam diretamente a 

viabilidade dos estabelecimentos agrícolas, dentre as quais podemos destacar a imaturidade 

dos jovens para assumir a direção do estabelecimento, a desconfiança sofrida pelos jovens em 

relação aos pais, a falta de responsabilidade dos jovens, e a má gestão financeira do 

estabelecimento. Somado a tudo isso ainda pode-se associar a elevação dos custos e o 

desequilíbrio entre receita, trabalho e poder, e as restrições das liberdades dos jovens que 

impede que os mesmos possam construir seu futuro a partir de suas escolhas. 

Neste sentido para Spanevello (2003) aspectos como capitalização das 

propriedades rurais, geração de renda satisfatória e condições de trabalho favoráveis são 

fatores que podem contribuir para facilitar o processo de sucessão. Além disso, uma maior 

facilidade de acesso à terra, educação, lazer, autonomia, crédito, políticas públicas e apoio de 

instituições de fomento e extensão rural favorecem a sucessão no âmbito do meio rural. 

Mello, et al. (2003) aponta que até o final dos anos 1970, a continuidade da 

profissão de agricultor era considerada como uma obrigação moral, e os conhecimentos  

adquiridos pelos jovens junto à família e à comunidade eram considerados suficientes para 

gerir o estabelecimento agrícola. 

Quanto à literatura que explana sobre a permanência dos jovens, a juventude rural 

é entendida como uma categoria - chave no tocante a reprodução social da agricultura familiar 

e do campo. Nestas pesquisas também se expressa um paralelo entre o caráter negativo da 

agricultura sob a ótica dos jovens, quando comparado a atividades urbanas, seja em relação à 

renda ou aos esforços demandados (FERREIRA; ALVES, 2009). 

Se de um lado têm-se os fatores relacionados à saída ou “os atrativos da vida 

urbana, principalmente em opções de trabalho remunerado (fatores de atração); de outro lado, 

encontramos as dificuldades da vida no meio rural e da atividade agrícola (fatores de 

expulsão)” (BRUMER, 2007, p. 36).  

Para Singer (1973) as migrações podem ser explicadas pelas relações capitalistas 

estabelecidas no campo e os fatores de estagnação, fruto da crescente pressão populacional 
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sobre as áreas cultiváveis. Então “os fatores de mudança fazem parte do próprio processo de 

industrialização, na medida em que este atinge a agricultura, trazendo mudança de técnica e, 

em conseqüência, o aumento da produtividade do trabalho” (SINGER, 1973, p. 38). E em 

decorrência de seu turno os fatores “resultam da incapacidade dos produtores em economia de 

subsistência de elevarem a produtividade da terra” (p. 38).  

Corroborando com essa análise Linhart (2002, p. 7) verifica a existência de uma 

produção sociológica que explica o êxodo em duas perspectivas contraditórias, em que ora é 

exemplificado como “conseqüência da modernização da agricultura, ora como resultado da 

decadência do sistema tradicional de atividade agrícola”.  

Assim como aponta Singer as causas da migração dos jovens rurais possuem 

analogia direta com o desenvolvimento das relações capitalistas, que promove interferências 

estruturais no campo, deixando-o sujeito à economia de mercado. Para Brumer (2007, p.37) 

outros fatores interferem nesse processo e afirma que “as decisões sobre a migração são 

tomadas por indivíduos, que variam na avaliação de fatores de atração ou de expulsão”. 

Isso significa dizer que embora os jovens sofram as influencias drásticas do 

desenvolvimento das relações capitalistas a exemplo da industrialização, urbanização e 

tecnificação os mesmos percorrem, manifestam-se e permanecem neste território considerado 

instável, agindo no tecido social como sujeitos que deixam margens de opções em relação à 

decisão de tomar ou ser tomada referente a ficar ou sair. Derruba-se então o argumento de que 

a crise de sucessão e de reprodução do espaço rural causada pela negação por parte dos jovens 

em assumir as atividades dos pais levará ao fim da agricultura familiar, uma vez que existem 

jovens que optam por permanecerem no meio rural. 

A opção pela permanência pode está vinculada a dois elementos: o primeiro é a 

diminuição da atração exercida pelo espaço urbano nos jovens, e o segundo elemento é a 

visão de que a permanência nas atividades rurais é considerada condição significativa no 

alcance de projetos de vida melhor. Para Weisheimer, a decisão, entre ir ou ficar leva em 

consideração os projetos de vida que são também os projetos profissionais dos jovens. O 

projeto pode ser visto como uma “antecipação consciente do futuro contingente” (2007, p. 

248), onde os jovens avaliam o que as atividades urbanas e rurais lhes oferecem ou 

possibilitam.  

A dúvida entre ficar e sair passada pelos jovens rurais é uma questão estruturante 

e tenta responder: “O que ser e fazer e onde fazer o que quer. No campo ou na cidade”? 

(ABRAMO, 2007, p. 68). E mesmos após tomar a sua decisão ainda precisa pensar em qual é 

o seu papel dentro da unidade familiar, ou seja, “pesar a sua vontade de autonomia e o seu 
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sentimento de compromisso e solidariedade com relação à família” (ABRAMO, 2007, p. 69). 

As relações sociais dos jovens que vivem no meio rural são construídas em um 

dado momento presente e são fortemente influenciadas pelas tradições familiares e locais, e 

são completadas ao longo do tempo pelas relações estabelecidas com o espaço urbano mais 

próximo, onde os jovens buscam bens e serviços, educação e lazer. A decisão de migrar 

muitas vezes é estimulada exatamente pela aproximação com o urbano, não como forma de 

realização de um sonho, mas como uma forma de mudança da realidade que muitas vezes 

impõe restrição familiar e local. 

No mundo atual cada vez mais os jovens encontram-se inseridos e integrados à 

sociedade de uma maneira mais ampla e globalizada. Isto leva os jovens a passarem por 

períodos de tensões e contradições entre o “mundo que vivem” e o “mundo que desejam” que 

leva muitas vezes a migração. No contexto da sociedade brasileira exemplos dessas tensões 

podem ser traduzidas pelas carências da vida local, falta de alternativas profissionais, 

insuficiência de terra, penosidade do trabalho e falta de estímulos para a produção. Todos 

esses fatores contribuem para desestimular a permanência de muitos jovens no meio rural 

como agricultor (CARNEIRO, 2007). 

Para Carneiro (2007), em algumas situações é exatamente a diminuição das 

distâncias em relação ao urbano que tem feito o rural passar a ser valorizado. Não se trata de 

idealizar um padrão urbano dentro do espaço rural, mas compor, considerando as semelhanças 

e diferenças uma nova forma de perceber e objetivar a vida no meio rural.  

Essas composições podem ser centralizadas na valorização da tranqüilidade do 

meio rural, no sossego; na valorização do contato com a natureza; na construção e 

reconstrução da valorização dos laços de afetividade com o seu lugar de pertencimento, isto é, 

“viver onde nasceu e foi criado”; maior facilidade em ser considerado “alguém”, ou seja, “ser 

visto e notado”; pertencer a um grupo considerado como iguais e a capacidade de manter um 

controle relativo de seu projeto de vida. Além disso, a fuga das dificuldades em arranjar um 

“bom emprego” no meio urbano (CARNEIRO, 2007). 

Essa perspectiva de permanência, no entanto envolve a comprovação de uma 

situação concreta bem diferente da noção de “fixação dos jovens ao meio rural”. Autoras 

como Menezes discutem que o interesse da sociedade urbana na fixação do homem do campo 

em seu espaço rural de origem contribui com as cidades “reduzindo a migração campo-cidade 

e descongestionando os grandes centros urbanos” (2009, p. 28). Além disso, segundo a autora 

“valorização do rural parece ser o receio de que os retirantes façam chegar às grandes cidades 

exércitos delinqüentes de todo tipo” (2009, p. 30) demonstrando existir um sentimento de 
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estigmatização e desvalorização dos pequenos agricultores. 

Para Wanderley essa valorização da vida no campo se estabelece por meio 

principalmente das relações de amizade, solidariedade e tranquilidade, isto é “os resultados 

manifestos de permanência se relacionam a vínculos pessoais com o lugar; a qualidade de 

vida local; e a qualidade das relações sociais” (2007, p. 27). Corroborando com esse 

pensamento Renata Menasche (2007) discute que a questão central das pesquisas sobre 

juventude rural não devem focalizar se os jovens querem ou não permanecer no campo, mas 

discutir quais as condições necessárias para que esses sujeitos possam ficar. 

Verifica-se em estudos (BRUMER, 2007; STROPASOLAS, 2007; MENASCHE, 

2007) que tratam da permanência de jovens no meio rural que essa permanência se conecta 

com uma série de demandas e reivindicações desses sujeitos. Para Brumer (2007, p. 39) as 

principais reivindicações abordam o acesso a uma renda própria, onde possam decidir como 

utilizar os recursos, e uma autonomia em relação aos pais. Stropasolas ressalta que além dos 

problemas relativos ao acesso à terra ou ao crédito os jovens possuem também como 

expectativa a resolução de problemas como o acesso às políticas de “direito ao lazer, à 

cultura, ao esporte, à educação, à saúde, entre outros” (2007, p. 291). A demanda central do 

jovem segundo Menasche “é por um meio rural integrado, que realmente vença a visão 

dicotômica e que reintegre as particularidades do meio rural. Ele quer também um meio rural 

que assegure a sua cidadania” (2007, p. 138). 

A crescente participação da juventude nas atividades agrícolas contribui para 

promover a sua permanência de acordo com Weisheimer (2005). Aliados a complexidade de 

“ser” agricultor familiar os jovens experimentam o grande desafio de que “carregam uma 

tradição que aprenderam, mas são chamados a inovar” (STROPASOLAS, 2007, p. 285), já 

que no contexto atual ser agricultor é uma profissão que passa a ser extremamente exigente na 

sociedade moderna. As inúmeras transformações atuais da agricultura, em uma velocidade 

cada vez mais rápida têm exigido que os agricultores, especialmente os jovens, possuam um 

nível educacional mais elevado e uma formação profissional contínua. 

Aliado as perspectivas de modernização, os jovens são pouco a pouco envolvidos 

nas dinâmicas de diversidade produtiva. A vida no campo não mais se resume apenas as 

atividades de plantar e criar, mas aparece como um conjunto significativo de possibilidades. 

Essa nova visão da agricultura leva muitas vezes os jovens a entrarem em conflito com os 

pais. Mediante este cenário repleto de complexidades fica impossível falar em uma única 

juventude rural, e muito menos ainda em uma única agricultura ou uma única perspectiva de 

compreender o rural (WEISHEIMER, 2005). 
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Em resumo, de uma maneira em geral a produção acadêmica que debate a 

permanência dos jovens no meio rural verifica que esses sujeitos almejam uma melhor 

qualidade de vida e acesso à uma cidadania plena. Para Stropasolas neste campo de estudo 

“temos uma multiplicidade de novas situações e pouca gente fazendo pesquisa” (2007, p. 

292). 

Brumer (2006) em seus estudos considera importante entender à inversão da 

questão do êxodo rural jovem, procurando mostrar não as causas da saída, mas examinar as 

condições que favorecem sua permanência, ressaltando a relevância dos estudos que analisam 

o modo de vida, as relações sociais, as condições estruturais, as oportunidades de lazer e o 

acesso a atividades agrícolas e não agrícolas, para jovens de ambos os sexos.  

Em sua trajetória de vida a juventude rural enfrenta o dilema dos preconceitos do 

imaginário urbano que considera o mundo rural atrasado e arcaico e os preconceitos rurais, 

pois os pais na maioria das vezes consideram os filhos urbanizados demais. A evidência 

desses conflitos demonstra as condições de subalternidade dos jovens perante as suas relações 

na cidade, na família e com a comunidade formada com os outros lotes, tal categoria deve ser 

pensada em um duplo enquadramento enquanto jovens e rurais (WANDERLEY, 2007). 

Somado a isso os jovens ainda enfrentam os problemas econômicos e sociais que regem a 

agricultura familiar brasileira. Assim para Stropasolas (2006), a saída dos jovens pode ser 

entendida como uma forma de expressão quanto aos seus questionamentos sobre o meio rural.  

Frossard (2003) analisa a relação dos jovens com o meio rural a partir de três 

perspectivas: os jovens enxergam o campo como lugar de cunho profissional, enquanto 

alternativa de vida, ou como falta de perspectivas frente a outras realidades sociais. Estudos 

baseados nas teorias dicotômicas sobre rural-urbano difundem o fim do rural a partir do 

avanço do urbano e apresentam como tendência a explicações da saída da juventude do meio 

rural para as cidades em virtude do atraso e da falta de oportunidades no campo.  

Veiga (2001a; 2001b; 2004; 2006a) defende que existe atualmente o surgimento 

de um novo rural, com sujeitos que apresentam demandas distintas daquelas que existiam no 

passado. Ao mesmo tempo em que a importância que o rural tem para o urbano hoje é 

diferente, pois tanto o meio rural como o urbano oferece bens e serviços que podem ser 

consumidos pelos moradores dos dois espaços promovendo uma interação entre os mesmos, e 

conseqüentemente leva a um efeito multiplicador e possibilidade de melhoria das condições 

de vida de ambos. Essa melhoria apresenta uma maior relevância nos sujeitos que vivem no 

meio rural e que compõem a categoria de agricultores familiares. 
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Os produtores familiares contribuem mais com a interiorização do desenvolvimento 

rural que os não-familiares, pois esses podem hoje investir num local e amanhã optar 

por outro mais lucrativo. Já os familiares tendem a fincar raízes nas regiões em que 

atuam, e nesse sentido, viabilizam o comércio local e o surgimento de aglomerações 

rural-urbanas (GUANZIROLI; DI SABBATO; VIDAL, 2011, p. 20).   
 

Neste sentido parte-se da concepção de que os agricultores familiares que vivem 

em meios rurais próximos de cidades são mais propensos a permanecer no campo do que 

aqueles que vivem distantes dos grandes centros. Para Favareto (2006a) as regiões rurais 

próximas do urbano são mais favorecidas em detrimento daquelas que estão distantes, e esta 

proximidade cria condições como o acesso para o fornecimento de produtos aos mercados 

urbanos e permite uma maior facilidade aos recursos que o meio urbano oferece, resultando 

assim numa maior inter-relação entre meio rural e urbano.  

 

O êxodo continua existindo ali onde o padrão de urbanização ainda não tornou 

viável às populações locais terem acesso a equipamentos sociais básicos e 

oportunidades sem que para isso seja preciso migrar. E, inversamente, naquelas 

regiões onde a coexistência dos espaços rurais e urbanos se fez de modo a garantir 

uma alta mobilidade entre os dois polos ali se têm visto, não só um arrefecimento do 

êxodo rural como uma forte atração populacional (FAVARETO, 2006a, p.32).   
 

Ao longo de suas trajetórias de vidas são postas para os jovens as perspectivas de 

permanecer no campo ou viver na cidade, que inseridos em um determinado contexto social, 

decidem e agem. Essa ação de “ficar” ou “sair” do campo será determinado de acordo com os 

interesses, propósitos, objetivos, finalidades e intenções do indivíduo, mas apresenta como 

principal influência o contexto social no qual estão inseridos.  

 
Cada lugar é detentor de condições historicamente construídas oferecendo condições 

para produção, circulação, comunicação, residência, consumo, lazer e exercício da 

política e das crenças. Na agricultura familiar, o espaço impõe condições naturais e 
sociais que afetam a decisão e ação dos sucessores, como a disponibilidade de terras 

aptas à agricultura, o clima característico da região, as formas de obtenção de renda, 

a hierarquia doméstica, a divisão e remuneração do trabalho, as relações entre 

urbano e rural e as possibilidades de educação, consumo e lazer (SAVIAN, 2014, 

p.5). 

 

Autores como Abramovay (1998b), Stropasolas (2006), Spanevello (2008), 

Weisheimer (2009), Wedig e Menasche (2009); Mello et al. (2003a) realizaram investigações 

sobre os motivos pelos quais os jovens ( sujeitos encontrados na faixa etária entre 15 a 24 

anos ) nos espaços rurais de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e na Região Sul têm sido 

aqueles que mais migram do meio rural para o urbano.  

No entanto as escolhas dos agricultores familiares em permanecer ou não no meio 

rural são destacadas por autores como Schneider (2009) e Carneiro (1996; 1998; 2001) e não 

decorrem exclusivamente da disponibilidade de renda, mas da junção com fatores subjetivos 
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como o „gosto pelo trabalho na terra‟, a possibilidade de não ter patrão, o apego e à integração 

entre a vida familiar e vida laborante, além da possibilidade de participar de associações, 

cooperativas e empreendimentos coletivos, dentre outros fatores. 

Carneiro (1998) entrevistou 56 agricultores em um trabalho realizado em Nova 

Pádua no Rio Grande do Sul e encontrou em seus resultados que destes agricultores 83% 

declararam que não gostariam de permanecer na atividade agrícola. De acordo com a autora, 

“o principal argumento é de ordem econômica (49%): trata-se de um trabalho pouco rentável, 

sem futuro, instável, sem recompensa, trabalha-se muito e ganha-se pouco (p.9).” 

Altmann et al. (2003, p. 20) observou em sua pesquisa que entre os jovens filhos 

de agricultores, 25% desejam migrar para as cidades motivados especialmente pela baixa 

rentabilidade das atividades agrícolas e pela falta de perspectivas, e as atividades econômicas 

desenvolvidas a partir do estabelecimento rural foram consideradas como insuficientes para 

quem nela trabalha, contribuindo para a existência de poucas perspectivas para a juventude. 

Uma pesquisa desenvolvida no oeste de Santa Catarina por Mello et al (2003) 

separou os agricultores pesquisados em três categorias de renda: capitalizados (agricultores 

com renda superior a 3 salários mínimos/pessoa/ocupada/mês), em transição (agricultores 

com renda entre 1 a 3 salários mínimos/pessoa/ocupada/mês) e descapitalizados (agricultores 

com renda menor que 1 salário mínimo/pessoa/ocupada/mês) e encontrou que nas 

propriedades tidas como mais capitalizadas, existe um maior interesse em continuar na 

agricultura e um maior diálogo entre jovens e pais. Segundo os autores, “75% dos filhos 

pertencentes a unidades capitalizadas já têm uma opinião a respeito, confirmando o interesse 

dos jovens desse segmento pela continuidade na profissão paterna”. 

Para Mello et al. (2003) os jovens que menos migram são os oriundos de famílias 

com maior nível de renda. Para Brumer (2004) os jovens do meio rural normalmente não têm 

renda própria e precisam pedir dinheiro aos pais quando desejam usufruir de atividades de 

lazer fora do lar ou quando precisa comprar algum objeto de uso pessoal. 

Stropasolas (2004) considera que o acesso à educação “se constitui em um 

verdadeiro „divisor de águas‟ matrimonial, pelas oportunidades (profissionais e afetivas) que 

se ampliam”. Para Schultz (1965), o conhecimento é fundamental para que os agricultores 

familiares possam alcançar melhores resultados, mais o que existe no meio rural é um 

paradoxo entre os jovens e os graus de escolaridade.  

Autores como Abramovay (1998b); Camarano e Abramovay (1999) e Mello et al. 

(2003a) afirmam que as moças migram mais que os rapazes, e este fato relaciona-se com a 

visão pessimista que as mulheres tem em relação as atividades agrícolas, e portanto 
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representam o grupo que mais tem motivos para sair do campo, principalmente quando 

buscam autonomia, uma condição ainda não encontrada hoje no meio rural ou na agricultura 

familiar conforme autores como Mello et al. (2003a); Brumer, Pandolfo e Coradini (2008); 

Massuqueti (2008); Spanevello, Drebs e Lago (2011).  

Embora a mulher exerça um papel extremamente importante no meio rural e na 

agricultura familiar, elas freqüentemente têm seu trabalho visto como ajuda (TEPICHT, 1973; 

WOORTMANN, 2001; BRUMER, 2004). Tal fato pode ser explicado a partir da 

contextualização sobre a cultura da herança e da sucessão no meio rural brasileiro 

desenvolvida por Abramovay (1998b) onde antigamente o destino das jovens no meio rural 

era ser mãe e esposa de agricultor, e hoje a permanência dessas jovens ocorre por uma 

fatalidade e não como opção. 

Autores como Spanevello (2008), Carneiro (1998) e Weisheimer (2009) citam as 

questões culturais como fator contribuinte para que os jovens do meio rural com maior grau 

de escolaridade migrem para as cidades, seja porque os mesmos não encontram espaços para 

desenvolver suas aptidões ou porque não procuram identificar esses espaços. 

Em relação à escolaridade observam-se em algumas pesquisas que os jovens 

masculinos são os que relatam não gostar de estudar e por isso optam pela permanência no 

campo e aponta que esses jovens quando optam por estudar, tendem a não retornar para a 

agricultura, se ocupando em atividades urbanas (CARNEIRO, 1997; ABRAMOVAY, 1998b).  

Quanto aos motivos dessa saída do campo podem-se destacar: a falta de condições para 

desenvolvimento pessoal; falta de recursos tanto de comércio quanto de educação; falta de 

opções de lazer, distância em relação à cidade e ausência de opções de trabalho qualificado. 

No entanto para a autora, o principal fator que leva os jovens a sair do meio rural, é a 

fragilidade econômica que vive no campo (CARNEIRO, 1997). 

Os jovens que buscam uma formação vêm seu retorno para a agricultura como 

uma possibilidade desde que existam oportunidades de desenvolver suas potencialidades, 

garantindo assim uma melhoria de vida e a melhor combinação entre os dois mundos, rural e 

urbano (CARNEIRO, 1997). Ainda para a autora quando os jovens do meio rural possuem 

qualificação profissional e nível educacional insuficiente para obterem salários mais elevados 

no meio urbano, e não existem parentes ou alguma forma de apoio, estes se vêem obrigados a 

pagar preços elevados por moradia, transporte e alimentação e como resultado desse processo 

acabam descobrindo que é possível ter um padrão de vida satisfatório no campo. Neste 

sentido é fundamental que haja novas oportunidades de trabalho no campo e um maior 

estreitamento desses laços com a cidade, aproveitando principalmente as facilidades dos 
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meios de comunicação. 

Stropasolas (2006) atribui à saída de jovens do campo a fatores como as más 

condições de vida social e econômica, além disso, entra em cena o desejo da realização 

pessoal do jovem. “A migração de jovens aparece como símbolo e expressão de redefinições e 

questionamentos no espaço rural e na agricultura familiar” (p. 172). 

Em relação ao lazer Candido (1975) cita a vida lúdico-religiosa como uma opção 

de sociabilidade encontrada por aqueles que vivem no campo, onde a igreja e o salão são os 

espaços onde o lazer pode ser vivenciado, porém para as gerações atuais somente esses 

espaços não são suficientes.  

Para Carneiro (1998: p.257), “a ausência de espaços de lazer é responsável, entre 

outros fatores, pela avaliação negativa do campo em relação à cidade e pelo desejo de 

migração”. O lazer é apontado como uma necessidade importante dos jovens rurais, portanto é 

imprescindível o poder público tenha uma maior atenção quanto a elaboração de políticas 

públicas que visem atender essa carência que o jovem rural encontra em relação ao lazer 

(OLIVEIRA, 2006). 

 Em estudos desenvolvidos por Brumer (2007) quanto aos fatores motivadores a 

autora avalia que os atrativos da vida urbana, especialmente opções de trabalho e 

remuneração funcionam como fatores de atração para a cidade, enquanto as dificuldades da 

atividade agrícola são fatores de expulsão do campo, e relata que o acesso à renda própria e a 

livre decisão de como utilizá-la, é uma das principais reivindicações dos jovens filhos de 

agricultores, que muitas vezes acaba sendo encontrada no meio urbano por meio de um 

assalariamento.  

Para Schneider (2006) as pequenas dimensões de área dos pais é um motivo para 

que os jovens busquem alternativas de trabalho na cidade. Corroborando com esses 

argumentos Spanevello (2008) afirma que os motivos mais importantes para que os jovens 

busquem as cidades são as pequenas áreas de terra dos pais e a falta de opções de lazer. 

Para Weisheimer (2009) os jovens consideram a falta de opções de lazer como um 

fator de repulsão ao meio rural especialmente as jovens, que não tem muitas opções de lazer 

quando comparadas aos homens, que tem um maior acesso a essas atividades, por meio da 

prática de esportes coletivos com destaque para o futebol, a igreja ou bailes. 

Badalotti et al. (2007) desenvolvendo estudo na região oeste de Santa Catarina, 

afirma que os jovens saem do campo em virtude do pouco investimento econômico, cultural, 

social e a escassez de políticas para a sua permanência. A busca por um nível de renda que 

permita o consumo de bens disponíveis na cidade, assim como autonomia, poder e igualdade 
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de consumo quando comparados com jovens da cidade, são apontados por Wedig e Menasche 

(2009) como os fatores que levam os jovens a decidirem trabalhar na cidade. 

Outros aspectos assinalados por Weisheimer (2011); Aguiar (2011); Silva (2006); 

Mello et al. (2003b); Carneiro (1996; 1997); Schneider (2006); Brumer (2004);  Spanevello 

(2008); Wedig e Menasche (2009) como demanda dos jovens são renda própria, autonomia de 

decisão e lazer, sendo que a falta destes pontos estimulam a migração. 

Os estudos que examinam o processo no qual a juventude rural assume a 

perspectiva de não permanecer no campo, apontam diversas motivações para este 

comportamento, como a baixa expectativa de renda na agricultura camponesa, falta de 

participação na gestão da economia familiar, busca por melhor infraestrutura, serviços 

públicos e opções de lazer (REDIN; SILVEIRA, 2012). Todavia estes autores advertem 

também, é necessário refletir sobre os aspectos que estimulam a permanência a partir do 

pensamento decorrentes das decisões da juventude rural. 

Em relação à tendência de permanecer na atividade produtiva familiar no meio 

rural Weisheimer (2011) demonstrou que quando há uma maior autonomia material dos 

jovens agricultores esses tendem a permanecer e aponta os fatores de repulsão da atividade 

agrícola e do meio rural. 

 
Quanto maior for a autonomia material dos jovens agricultores, maior será a 

tendência destes elaborarem projetos profissionais que permitam a reprodução do 

trabalho familiar agrícola (WEISHEIMER, 2009, p.6) [...] na medida em que 

aumenta a idade dos jovens, eles vão tendo mais acesso aos rendimentos da 

agricultura. [...] com o avançar da idade eles vão obtendo maior acesso aos recursos 

provenientes da agricultura de forma cada vez mais autônoma (WEISHEIMER, 

2009, p. 148).   
 

De acordo com Spanevello, Drebes e Lago (2011, p. 2) é fundamental o “acesso à 

terra, educação e lazer, autonomia dentro da propriedade, crédito e políticas públicas de 

incentivo para instalação como agricultor e estímulo de instituições locais de fomento técnico 

e extensão rural” para que os jovens permaneçam nas propriedades rurais. 

Ações de qualificação voltadas para os jovens é citado por Silva (2006) e Mello et 

al. (2003b) como uma ferramenta necessária para que os jovens sejam capazes de empreender 

no meio rural, e assim conseguir satisfazer suas necessidades de renda e consumo a partir dos 

resultados de suas atividades produtivas, e a educação portanto deve atentar para os desafios 

que essa formação impõe. 

Para Samara e Morsch (2005), as pessoas desejam ter vestuário, lazer, uma casa 

adequada, mobília e meio de transporte (próprios ou coletivos) para realizar seu deslocamento 

até a cidade. Os agricultores também precisam ter condições como: estradas trafegáveis, 
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energia elétrica, água e meios de comunicação, ou seja, ter acesso a condições satisfatórias de 

vida para sua família e uma garanta de estabilidade econômica. Para Favareto (2006a) os bens 

e serviços demandados pelas pessoas que vivem no campo são semelhantes aos de quem vive 

na cidade.  

Para os autores que tratam sobre a migração dos jovens rurais e da agricultura 

familiar como Becker e Egler (1994); Veiga (1996; 2000); Abramovay (2007) e Wanderley 

(2009b) esta se baseia na falta de apoio para os agricultores familiares, somados a falta de 

estímulos voltados para a permanência do jovem no meio rural e na agricultura familiar além 

dos fatores de atração que as cidades exercem sobre os mesmos. São também destacados por 

Carneiro (1996); Brumer (2004); Spanevello (2008); Wedig e Menasche (2009); e Weisheimer 

(2009) que apontam entre esses fatores as opções de lazer, educação, trabalho, renda e 

facilidades inexistentes ou limitadas no campo. 

Existe atualmente uma questão em debate sobre a taxa de escolarização da 

população brasileira urbana e rural. Dados anteriores apontavam que a população da zona 

urbana brasileira possui uma melhor taxa de escolarização do que para a da zona rural. Os 

jovens do meio rural que possuem baixo nível de formação educacional julgam ter melhores 

oportunidades apenas no campo. Para Abramovay (2000) é entre os jovens rapazes que se 

encontra a maior parcela dos que não tiveram acesso à educação, sendo os prováveis para 

permanência na propriedade. 

Os jovens do campo muitas vezes deixam a escola porque precisam complementar 

a renda familiar, abandonando temporariamente para ajudar os pais no plantio quando chega o 

período de chuvas, ou porque consideram que a escola não lhes fornece perspectivas de futuro 

profissional (SILVA, 2002). 

Ferrari (2003) aponta a baixa remuneração da agricultura como uma força de 

expulsão e fator de esvaziamento do meio rural. O fator econômico do estabelecimento 

também pode definir ou não a presença de um sucessor. Entretanto para Winck et al (2013, 

p.4) diferente dos assalariados, a posse de uma propriedade, mesmo de pequeno porte, permite 

à família viver, ou pelo menos sobreviver.  

Carvalho (2007) analisa que nas gerações passadas, a situação predominante era 

dos pais estimularem todos os filhos a serem agricultores, e na atual geração predomina a não 

interferência nas decisões profissionais dos filhos, o que aumenta as situações de desestímulo 

por parte dos filhos. 

Para o autor a decisão dos pais de não se posicionarem sobre a permanência dos 

filhos nas atividades da propriedade, deixa os jovens livres para decidirem sobre seu futuro, 
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ao perceberem que isto já não é mais uma questão de escolha, mas sim de destino, ou seja, 

pois acreditam não possuírem outra escolha, por não terem estudo suficiente e só saberem 

realizar atividades ligadas à produção agropecuária. 

A rejeição pela profissão agrícola é muito maior entre as jovens moças, de acordo 

com Abramovay (2000) sendo que para muitas delas, o futuro desejado é morar e trabalhar na 

cidade. Já os rapazes, consideram que na cidade encontrarão a realização profissional 

almejada, e entre os rapazes se encontra a maior parcela dos que não tiveram acesso à 

educação. 

Embora exista o desejo pela permanência na profissão dos pais pelos filhos de 

agricultores, há muitos obstáculos para esta realização. Entre os principais fatores que 

dificultam a continuação na profissão estão: a falta de capital para investimentos, a falta de 

novas oportunidades e a falta de terra suficiente para o cultivo de forma rentável.  (WINCK et 

al, 2013). 

O presente estudo entende que a população rural, em qualquer faixa etária, tem o 

direito de escolha entre permanecer no campo ou migrar para as cidades (VEIGA, 2001b e 

2006b; AGUIAR, 2011) e essa opção vai depender da satisfação alcançada por esses sujeitos 

no seu dia a dia. Assim, à medida que as pessoas alcançam essas condições de satisfação de 

vida, os agricultores reforçam seus motivos para permanecer no meio rural. Somado a isso 

também se destaca a valorização dos modos de vida do meio rural pelos agricultores, a 

possibilidade de ser gestor do estabelecimento, da produção, do trabalho e do seu próprio 

tempo, além do fato de não possuir patrões e não receberem ordens a ser seguidas, mas 

possuírem uma autonomia para a tomada de decisão, constituindo como vantagens positivas 

para sua permanência no meio rural. 

Entende-se, portanto que a satisfação do agricultor familiar e sua família 

dependem do acesso aos distintos recursos atualmente demandados para as diferentes 

necessidades, assim ter acesso à saúde, educação, habitação de qualidade, comunicação e 

opções de lazer são fatores que estimulam a permanência no meio rural. 

O acesso à essa melhor condição de vida relaciona-se com a renda oriunda das 

atividades produtivas desenvolvida pela família no lote ou em outras atividades. Levando em 

conta as especificidades da agricultura familiar, acredita-se assim que à medida que os 

agricultores familiares conseguem garantir melhores condições de vida no meio rural, os 

estímulos para migrarem do campo para a cidade deixam de existir ou serão menores.  

Wanderley (2004) analisando a visão de parceiros de um assentamento situado na 

Região Metropolitana de Recife e realizando um diagnóstico sobre a vida urbana e rural 
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identificou que embora a cidade seja vista de forma negativa quanto a presença de violência, 

drogas e miséria, além das dificuldades encontradas em constituir relações de confiança, a 

cidade também é vista positivamente por oferecer uma gama de serviços, muitas vezes 

inexistentes no meio rural, como lazer, saúde e educação, assim como novas possibilidades de 

desenvolvimento, complemento indispensável à vida no meio rural.  

Nos assentamentos pesquisados em Recife por Wanderley (2004) as pessoas 

valorizam como fatores positivos do meio rural, questões como tranqüilidade, liberdade de 

vida, solidariedade das pessoas e as relações de amizade que são construídas. Para alcançar 

um nível de bem-estar ou qualidade de vida satisfatória, é necessário que os agricultores 

familiares atuem em atividades produtivas que contribuam para o alcance dessas condições de 

vida, e o acesso a esses bens e serviços irá depender do conjunto de atividades com o qual os 

agricultores familiares adotam em sua unidade de produção. 

O presente estudo considera a partir do que foi exposto anterior que para alcançar 

melhores condições de vida os agricultores irão depender da renda gerada em suas atividades 

produtivas, da maior proximidade com a sede urbana e os serviços e benefícios que essas 

ofertam a sua produção e as demandas e aspirações da família, e à medida que essas boas 

condições são alcançadas resultam em permanência desses sujeitos no campo. 

Outro fator destacado é o caráter autônomo e garantia de alimentos 

proporcionados pela realização das atividades produtivas realizadas na zona rural levando em 

consideração que os mesmos são desfavorecidos pela situação da economia de interesses a 

qual nós vivemos (WANDERLEY, 2004). 

A partir do conhecimento dos estudos sobre as tendências migratórias, visões e 

perspectivas dos jovens quanto à atividade agrícola, brota a necessidade de realizar pesquisas 

que invertam essa questão e procure investigar os aspectos positivos que favoreçam a sua 

permanência. Desse modo, tornam-se indispensáveis trabalhos que analisam o modo de vida, 

as relações sociais, as condições estruturais, as oportunidades de lazer e acesso à atividades 

agrícolas e não agrícolas, para jovens de ambos os sexos (BRUMER, 2004). 

Com base nas questões apontadas até aqui, neste capítulo, a partir da próxima 

seção são efetuadas análises da juventude do assentamento Rancho Alegre, integrante da 

agricultura familiar e inserida no contexto de assentamentos rurais da reforma agrária quanto 

à tendência em relação à permanência ou saída do meio rural, buscando amparar-se em 

estudos previamente realizados, de forma a confirmar ou contrapor o que esses afirmam. 
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4 OS JOVENS DO ASSENTAMENTO RANCHO ALEGRE: A CONQUISTA DA 

TERRA E AS VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM NESSA PERMANÊNCIA OU 

SAÍDA 

 

Na primeira parte da seção deste capítulo são apresentadas as condições 

socioculturais do município de Chorozinho, seguida da identificação do que significa ser 

jovem no Assentamento Rancho Alegre. Nas subseções seguintes abordam-se, 

respectivamente, a inserção desses jovens na luta pela terra e as condições atuais na terra 

conquistada. 

Na segunda parte abordam-se as variáveis que contribuem para a permanência ou 

possível saída dos jovens residentes no Assentamento Rancho Alegre, e a condição 

sociocultural do Assentamento. Inicialmente aborda-se a composição familiar, a escolaridade 

dos jovens seguida das atividades culturais de entretenimento e lazer disponibilizadas e 

freqüentadas pelos jovens no meio rural, a religião e o acesso a serviços básicos de saúde. 

Posteriormente são elencadas as atuações dos jovens junto às entidades locais, e as políticas 

públicas sociais acessadas pelos jovens e por fim são analisadas as motivações socioculturais 

que evidenciam a permanência ou saída dos jovens. 

Na terceira parte apresenta-se nas subseções seguintes a organização 

socioprodutiva das unidades de produção familiares. Inicialmente destaca-se a dinâmica dos 

sistemas produtivos quanto à diversificação da produção e comercialização, ou seja, o 

desenvolvimento das atividades realizadas pelos jovens em suas unidades produtivas 

familiares. Posteriormente, analisa-se a dinâmica do trabalho e a aplicabilidade dos recursos 

financeiros pelos jovens. Após esses pontos, descreve-se também a renda, a autonomia, a 

assistência técnica e o acesso ao crédito e finalmente são apresentados os condicionantes que 

proporcionam a permanência ou possível saída dos jovens no meio rural. A continuidade do 

trabalho apresenta por fim os sonhos e perspectivas futuras, enquanto jovens agricultores 

familiares. 

 

4.1 Caracterização sociocultural do município de Chorozinho/Ceará  

 

O Município de Chorozinho localiza-se no centro do Estado do Ceará, 

Mesorregião do Norte Cearense, na Microrregião de Chorozinho. Pertencente ao Território 

Metropolitano José de Alencar abrange uma área de 279, 63 Km², e está a 48,5 m de altitude 

(ATLAS, 2014). Suas coordenadas geográficas são 4º 18‟ 01” de latitude e 38º 29‟ 52” de 
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longitude e faz limites com os seguintes município de Pacajus ao Norte, Ocara e Cascavel ao 

Sul, Cascavel ao Leste e Acarape e Barreira ao Oeste (IBGE, 2010). Distante 62 km da cidade 

de Fortaleza tem como principal via de acesso a BR-116.  

As ocorrências climatológicas da região correspondem na classificação de Koppen 

ao Clima Tropical quente semi árido brando. As temperaturas possuem média anual variando 

entre 26 a 28°C. A época chuvosa concentra-se nos meses de janeiro a abril, com pluviosidade 

média de 796,4 mm anuais (IPECE, 2014). 

Os solos encontrados no município são classificados como: Solos Aluviais, Areias 

Quartzosas Distróficas, Planossolo Solódico e Solonetz Solodizado. O relevo é classificado 

como tabuleiros pré-litorâneos e depressões sertanejas caracterizadas pelo complexo 

vegetacional da zona litorânea, terras de várzeas e não possui elevações (IPECE, 2014). 

A cobertura vegetal predominante é a caatinga comum, composta por espécies 

arbustiva densa além da mata serrana. Entre as principais espécies da área (nome popular) 

pode-se citar: Pau Branco, Jurema, Marmeleiro, Mufumbo, Catingueira, Sabiá, Angico, 

Imburana, Carnaúba, Oiticica, Jucá, Ameixa, Aroeira, Mandacaru, Xique-xique, Velame, 

Vassoura de Botão, Vassourinha, Carrapicho, Getirana, Canafístula, Nim, Algaroba, Leucena 

e Moringa. 

As principais fontes de água do município de Chorozinho situam-se inseridas na 

bacia hidrográfica metropolitana, situada na porção nordeste do estado, o qual possui uma 

área de drenagem de 15.085 km² e tem como fonte principal o rio Choró e riachos como: 

cavacas, cabras, arerê e lagoas como: cedro, marinheiros, martins, patos e outras, além do 

açude Pacajus (ATLAS, 2014). De acordo com o Plano de Gerenciamento das Águas da Bacia 

Metropolitana (PGABM, 2010) todos os cursos d‟água da bacia apresentam caráter 

intermitente, permanecendo secos na maior parte do ano. 

O município de Chorozinho, no ano de 2010, possuía uma população total de 

18.915 mil habitantes sendo 11.426 residentes na zona urbana e 7.489 residentes na zona rural 

e uma densidade demográfica de 67,94 hab/km², sendo que a população de homens era de 

9600 e de mulheres 9.315 (IPECE, 2014). 

Em relação à população na faixa etária entre 15 a 34 anos residentes no município 

de Chorozinho, foco do presente estudo, houve um aumento significativo na parcela dessa 

população, visto que essa população no ano de 2000 era de 6.662 pessoas e em 2010 esse 

número era de 7.118 pessoas. A população tida como jovem correspondia em 2000 a 36% da 

população total do município, enquanto que em 2010 esse valor subiu para 38%, 

demonstrando um aumento nesta parcela populacional, conforme pode ser observados nos 
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dados expostos na tabela 1 apresentada a seguir: 

 

   Tabela 1 – População recenseada, por sexo, segundo os grupos de idade 2000/2010. 
 

Grupos de 

idade 

População recenseada 

Total Homens Mulheres 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Total 18.707 18.915 9.504 9.600 9.203 9.315 

0-4 anos 2.092 1.429 1.048 720 1.044 709 

5-9 anos 2.286 1.532 1.174 826 1.112 706 

10-14 anos 2.234 1.989 1.131 1.009 1.103 980 

15-19 anos 2.184 2.142 1.096 1.109 1.088 1.033 

20-24 anos 1.702 1.861 900 940 802 921 

25-29 anos 1.453 1.689 747 854 706 835 

30-34 anos 1.323 1.426 654 746 669 680 

35-39 anos 1.234 1.336 658 660 576 676 

40-44 anos 863 1.201 414 579 449 622 

45-49 anos 691 1.070 345 550 346 520 

50-59 anos 1.124 1.371 559 683 565 688 

60-69 anos 807 930 404 448 403 482 

70 anos ou mais 714 939 374 476 340 463 

    Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)- Censo Demográficos 2000/2010. 

 

Em relação ao sexo, observa-se que no ano de 2000 a população de jovens do 

sexo masculino era de 3.397 e os do sexo feminino correspondia a 3.265, enquanto que no 

ano de 2010, esses valores foram de 3.563 para o sexo masculino e 3.469 para o sexo 

feminino. Desta população de jovens no ano de 2000, 51% eram do sexo masculino e 49% do 

sexo feminino, enquanto que no ano de 2010, os valores corresponderam igualmente a 50%. 

Referente às condições de vida da população de Chorozinho em relação à pobreza 

os dados da Tabela 2 mostram que não existe diferença significativa quando se compara o 

local de moradia. Ou seja, os números de pessoas que se encontram em condições de extrema 

pobreza no meio urbano são maiores que o número de pessoas no meio rural, o que indica que 

essa condição não se relaciona diretamente com o local de moradia (urbano ou rural) dessa 

população. 

 

Tabela 2 – População considerada extremamente pobre: (renda domiciliar per capita mensal 

de até R$ 70,00) em 2010. 
 

Discriminação 

População extremamente 

pobre 

Município % 

Total 3.821 20,20 

Urbana 1.920 25,38 

Rural 1.901 16,80 

Fonte: IBGE - Censo Demográficos (2010). 

 

Quanto aos aspectos sociais e econômicos o Índice de Desenvolvimento 

Municipal de Chorozinho foi de 17,97 e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) 
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0,604, em 2010. Tal valor situa o município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio 

(IDHM entre 0,6 e 0, 699). Ao longo dos anos de 2000 a 2010, a dimensão que mais cresceu 

em termos absolutos foi educação seguida por renda e por longevidade.  

O resultado do Produto Interno Bruto (PIB) municipal, apresentado na Tabela 3 

mostra que a maior participação vem do setor de serviços, com mais de 2/3 do montante, com 

a mesma proporção para o Estado, seguido pelos setores agropecuários e industriais, 

respectivamente. Em 2011 o PIB per capita a preços correntes foi de 5.281, 05 reais. 

 

Tabela 3 - Produto Interno Bruto (PIB) em 2011 
 

Discriminação 

PIB 

Município Estado 

PIB per capita 5.281 10.314 

PIB por setor   

Serviços 74,14 73,08 

Agropecuária 13,54 4,70 

Indústria 12,32 22,22 

Fonte: IPECE (2014) 

 

Dessa forma, observa-se que no momento atual o município de Chorozinho possui 

como base de sua economia as atividades ligadas à administração pública, com a agropecuária 

aparecendo em 3º lugar. Entre as atividades do setor destaca-se a agroindústria e a pecuária, 

com uma larga produção agrícola de castanha de caju, mandioca, feijão e milho.  Em relação 

ao número de empregos formais no ano de 2013 no município de Chorozinho, os dados 

revelam que a administração pública é o setor que mais gera empregos no município, seguido 

da indústria de transformação e do setor agropecuário conforme dados da Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Número de empregos formais em 2013. 
 

Discriminação 

Número de empregos formais 

Município 

 

Total Masculino Feminino 

Total das atividades 1.461 827 634 

Administração Pública 682 274 408 

Indústria de Transformação 328 204 124 

Agropecuária 219 211 8 
Serviços 111 51 60 

Comércio 84 53 31 

Extrativa mineral 30 27 3 

Construção civil 7 7 0 

Fonte: IPECE (2014). 

 

Comparando o número de empregos formais em relação à atividade e ao sexo, 

percebe-se que os homens ocupam mais vagas de empregos que as mulheres, onde o setor que 
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mais possui mão de obra feminina é a administração pública, seguida do setor de indústria de 

transformação e serviços. 

Outro fator a ser destacado é que das 219 vagas de emprego do setor agropecuário 

somente 8 são ocupadas por mulheres. Uma análise destes dados torna-se importante visto 

que essas atividades são as opções de trabalho existente para os jovens, seja eles residentes no 

meio urbano ou no meio rural do município, como também a pouca presença de mulheres 

nesse setor. 

Em relação ao estoque de empregos no município por faixas etárias a Figura 2 

retrata que a parcela que mais sofre com a falta de emprego é a população jovem, o que 

confirma estudos preliminares realizados pelo DIEESE (2013) na década atual, mostrando 

que os jovens possuem as maiores taxas de desemprego. 

 

Figura 2 - Estoque de emprego formal por faixa etária em chorozinho no ano de 

2013. 

 
                            Fonte: IPECE (2014). 

 

 

Na lógica atual do campo como um lugar de “atraso”, onde prevalece à 

supervalorização do urbano e o suposto fim do rural, o que se tem esperado, ou o que se torna 

visível nas pesquisas é a forte tendência da migração dos jovens para as cidades. Nesse 

sentido a pesquisa é dirigida aos jovens que estão no campo e, mais do que isso, aos que 

optaram e desejam permanecer. 

 

4.2 A definição do que é ser jovem? 
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O que sabemos sobre jovens não torna possível falar apenas em uma juventude, 

no singular, mas sim em juventudes. Todavia, mesmo neste espaço plural, os jovens rurais 

permaneceram quase despercebidos e só recentemente começaram a ganhar destaque em 

dissertações e teses acadêmicas (SALES, 2013; 2006). 

Entendendo a juventude como uma construção social, uma análise sobre os 

significados que são atribuídos a esta fase da vida pelos jovens dos assentamentos demanda 

um estudo específico que leve em conta o universo da vida do Assentamento. Seria então 

necessário um estudo aprofundado, que contemplasse diferentes aspectos, por exemplo, como 

o trabalho, a divisão de tarefas, o casamento, a família; além de outras fases do ciclo de vida, 

como a infância e a vida adulta. Esta pesquisa limita-se a analisar informações sobre alguns 

aspectos da vida desses jovens, apreendidas nas entrevistas e também resultantes da 

observação, a partir das quais se pode tecer algumas considerações sobre os jovens 

assentados.  

Não existe uma homogeneização da juventude rural. A maioria dos estudos sobre 

juventude rural considera apenas os jovens que vivem no campo e são filhos de agricultores, e 

desconsideram outros jovens como filhos de grandes proprietários, jovens empresários rurais 

e jovens de comunidades tradicionais (CASTRO, 2009). Embora o termo juventude rural seja 

empregado como sinônimo de jovens agricultores, todas essas categorias fazem parte do 

universo rural. Desta forma é preciso definir quem são os jovens que estamos falando. O 

estudo aborda os jovens agricultores assentados como grupo específico, sem se reportar a uma 

categoria mais ampla da qual ele faz parte – os jovens rurais. 

Primeiramente, estudar os jovens rurais implica valorizar o lugar social da 

juventude do campo, com suas especificidades, e tentar entender de forma mais precisa seus 

significados, implicações e formas como esses sujeitos relacionam-se entre si e com o 

contexto a qual estão inseridos. 

A identificação como jovem é resultado de um processo histórico socialmente 

situado e, ao mesmo tempo, é construído por auto-definição. Por isso, é importante estudar 

como estes jovens entrevistados se auto-definem no contexto em que vivem e enquanto 

sujeitos sociais que estão construindo modos próprios e legítimos de agir, pensar, sentir e, 

particularmente para esta investigação, modos de viver em um contexto de um assentamento 

rural. 

 Os jovens pesquisados compõem um grupo coletivo que é constituído por jovens 

homens e mulheres, com experiências e relações familiares distintas, e opiniões e atuações 
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diferentes que lhes conferem uma biografia com importante singularidade, e se trata de um 

grupo heterogêneo, como considerados por alguns estudiosos da juventude do meio rural. 

Dos entrevistados, a maioria considera-se jovens, mas alguns acham que já saíram 

dessa fase e justificam com argumentos bastante distintos. Os jovens definem-se como jovens 

ou não baseando em atitudes relativas ao convívio social/sociabilidade como: 

  
Eu dançava quadrilha, gostava demais, foi antes de te conhecer (*referindo-se a sua 

companheira), há seis anos atrás né? Há uns sete anos quando eu tinha 17 anos. Eu 

gostava, é tradição também, eu gostava de competir, é, dançava festival grande. Eu 

não dançava nessa quadrilha daqui não, dançava do outro assentamento ali, do Zé 

Lourenço. A daqui não dá pra mim não, como é que se diz, tô velho já (JG7). 

 

Ou também levando em consideração a faixa etária: “Eu jovem? já tenho 32 

anos” (jd4). Alguns informantes vêem como fronteiras precisas entre as fases de jovem e 

adulto o fato de estar em período escolar. No entanto embora se reconheça como jovem, fala 

como se não pertencesse a essa categoria social. Alguns informantes também relacionam 

serem jovens com sonhos e desejo de mudanças. 

 

Quando eu estudava eu gostava muito de jogar bola, até hoje eu gosto de jogar 

bola, de brincar, de estar metida nas coisas, de dançar quadrilha, isso tudo eu gosto 

de tá metida nas coisas (jc3).  

 

Aqui os jovens são bons de lutar, eles podem lutar com a gente e a gente pode lutar 

com eles, eles gostam de participar das coisas, tem uns que gostam, tem uns que não 

gostam, tem outros que não se importa, mas a maioria se importa (jc3). 

 
Ser jovem é muita coisa, ser jovem é uma coisa que eu não consigo explicar muito, 

mais eu mesmo me vejo como um jovem que no futuro posso ter muitos sonhos, 

como eu tenho agora né (JC3). 

 

O jovem pode transformar o meio rural depende de cada um né, se ele quiser (JG7). 

 

Em relação a sua condição de vida como um jovem que mora com os pais e um 

jovem assentado com responsabilidades, os jovens afirmam que não existem muitas 

diferenças no cotidiano de um filho de assentado e um jovem assentado, mas sim na forma de 

viver a vida e na conquista da autonomia. Além disso, os jovens também relacionam a sua 

autonomia vinculada à maior responsabilidade: 

 
Ser jovem em uma área rural? é complicado né, você não tem experiência de nada, 

aí você tem que se virar dar uns pinotes. Fazia algumas coisas, tinha de se virar e 

de ajudar de algum jeito. Hoje mudou muito né? Lá nós não tinha nem a casa pra 

morar, morava com a minha mãe, era da minha mãe, mas não é minha, outra coisa 

é que é minha né. Logo quando nó se ajuntemos nós tinha só duas colher, um copo, 

um pote, um fogão véi de duas boca, um pote quebrado, rachado, uma panela, logo 

quando a gente se ajuntemos, aí viemos pra cá foi que as coisas foram melhorando 

(JG7). 

 

Não existe diferença entre os jovens dono da terra e os jovens filhos de assentados 
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porque eles ficam ajudando os pais deles, não tem diferença não, a diferença é que 

não é dele né, se ele tiver uma oportunidade vai procurar uma pra ele também 

(JG7). 

 

É melhor né, agora é sim... Eu tenho tv, dvd,freezer, fogão a gás, telefone celular 

não tinha antes de ser assentada, fui conseguindo porque eu trabalhava, trabalhava 

um dia aqui outro acolá, o bolsa-família também né, ajuda...Quando eu cheguei 

aqui o terreno era cheio de mato igual esses aí, foi muita luta viu, aqui foi um 

projeto que a gente fez, ai a gente pagava as pessoas. A minha família todinha é da 

fortaleza, não veio nenhum não (jd4). 

 
 Família que eu não tinha e passei a ter família aos 18 anos de idade, dos 18 pros 

19 né, e assim tenho uma vida melhor, antigamente como eu vivia, tá uma maravilha 

agora (JC3).  

 

Sei lá, é diferente, bastante, bastante diferente porque quando eu morava com a 

mãe, eu não cuidava de bicho e não fazia nada, esse chiqueiro de bicho aí foi bem 

dizer eu sozinha que fiz com a ajuda dos meninos, eu se boto fazer as coisas 

sozinhas, quando ele não está aqui eu me boto a fazer as coisas sozinhas [...]Acho 

que é bom, porque toda coisa que tem aqui eu tô metida aqui dentro, depois de 

casada é a mesma coisa, não mudou nada, só mudou porque eu tive filho e pronto 

porque o resto não muda não [..]Pra onde eu vou eu levo (jc3). 

 

As jovens que já são mães e os jovens que são pais na sua maioria também se 

incluem neste grupo, assinalando que a maternidade ou paternidade não se configura 

necessariamente como um marcador da fronteira entre a fase da vida de jovem para adulto. 

Nos depoimentos acima expostos foi possível perceber que os jovens se definem 

principalmente pelas atitudes e formas de pensar e não por critérios etários rígidos e definidos, 

e embora assumam responsabilidades como família e trabalho eles ainda se identificam como 

pertencentes à categoria de juventude do meio rural, evidenciando que essa definição obedece 

mais aos modos como esses sujeitos pensam e agem no contexto de suas realidades. 

Além disso, percebe-se que quanto mais responsabilidades e independência esses 

jovens adquirem em suas vidas, mais eles se distanciam da definição de jovens e se 

aproximam da definição de sujeitos adultos. De tal forma que a definição da passagem à vida 

adulta está mais no campo simbólico (levando em consideração as responsabilidades 

assumidas como casamento, trabalho, paternidade) do que nas definições e características dos 

sujeitos. 

 

4.3 A conquista da terra 

 

Os jovens assentados retratados nesta pesquisa são os jovens que não vivem mais 

na condição de não ter terra e são donos de seus lotes de terra. No entanto a maioria desde a 

infância participou do processo de luta pela terra, alguns na condição de acampados lutando 

pelo seu lote e outros acompanhando seus pais. Sobre a decisão de se tornarem acampados, os 
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motivos são diversos, conforme pode se perceber nos relatos a seguir:  

 
A casa era do meu sogro e tinha onde plantar. A decisão do acampamento foi 

porque eu não tô mais com o pai da minha filha, se separamos... Era do meu sogro, 

não era minha, a minha agora é essa... O motivo foi só deu ter minhas coisas 

mesmos, minhas mesmos pra não tá dependendo de ninguém, é bom a gente não ser 

mandada por ninguém, fazer as coisas na hora que a gente quer (jd4).   

 

Eu vim por causa da mãe mesmo, a casa lá era da mãe aí ela foi e deu pra minha 

irmã morar, aí ela ficou lá, tinha 7 cômodos com o banheiro, de tijolo, tinha um 
quintal pequeninim, lá foi a prefeita, as casas eram tudo iguais, tudo encostada uma 

na outra, ai eu fiz o cadastro, foi.Eu tentei, butei o nome mas custou muito e nada 

(je5). 

 

Foi meus pais decidiram vim, porque eles achavam que iria ser melhor a vida pra 

eles do que a vida que eles viviam lá, eles são assentados hoje (JC3). 

 

Eu morava no campestre aí meu pai se acampou primeiro, vieram acampar na 

Uruanan, saíram da Uruanan e vieram pra Napuna, e aí eu fiquei acampado 

também. Eu fui fazer um teste, eu não fazia nada lá no campestre, só fazia estudar, 

daí pra cá foi que eu vim testar esse negócio aí de acampamento, só que eu gostei 
né. Meu pai mora aqui mais eu (JG7). 

 

Eu morava numa localidade mesmo, aí eu conheci ele e tive que ir para debaixo da 

barraca né. Antes nós morava em casa própria, mas eu queria sair da casa da mãe, 

porque a mãe era muito briguenta, aí eu queria dar um rumo na minha vida, eu já 

trabalhava. (jg7). 

 

Os motivos que levaram os jovens a tomarem a decisão de serem acampados 

aparecem desde a conquista de um lote de terra própria, visto que os mesmos ou moravam 

com os pais ou com familiares, a autonomia de decisão na atividade trabalhada e a perspectiva 

de melhoria da vida atual. O que permite entender que cada assentamento tem sua própria 

trajetória de luta delineada pelos anseios dos agricultores rurais, que irão ser caracterizadas 

pelas marcas materiais e imateriais das lutas e enfrentamentos que vão desde a época do 

acampamento até a conquista da terra. Como enfatiza Ramos Filho (2008, p.38):  

 
Cada assentamento carrega nas suas formas-conteúdo as marcas materiais e 

imateriais das lutas e enfrentamentos, realizados na época do acampamento e das 

histórias de vidas dos sujeitos que o compõe. A principal via de análise deste 

conceito não está no conhecimento das características naturais do que se produz ou 

das ligações e identidades entre um grupo e seu espaço, mas sim, a quem e como 

domina o espaço em questão, densamente preenchido, portanto, de ideologias. 

 

No caso do Assentamento Rancho Alegre, também não foi diferente, o inicio da 

luta pela terra se remete à idéia de longas datas de acampamento em outras áreas que não a 

desapropriada, e por momentos que marcam a ocupação de parte da área que desejavam para 

a desapropriação. 

No período de ocupação da área, estabelecem relações entre os membros do grupo 

e identidades são construídas e desconstruídas, de tal forma que firma-se a reprodução de 
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valores ideológicos para garantir a conquista da terra. Nesse momento surgem as lideranças, 

que se sobressaem nessa conquista da terra e que acreditam e transmitem de forma incisiva 

aos assentados seus valores ideológicos. 

Em relação à fase de acampamento a maioria dos jovens pesquisados participou 

desse momento, que contou com a articulação de um militante da Comissão Pastoral da Terra 

(CPT) para a mobilização e organização das famílias para a luta pela terra. Em seus relatos os 

jovens retratam como souberam da ocupação. 

 
Foi quando eu morava com o pai da minha filha a mais nova lá na Ocara, aí tinha 
um amigo meu lá que conhecia o Raimundão, aí ele começou a vim pra cá e eu vim 

também, lá onde eu morava era do mesmo jeito daqui (jd4). 

 

Foi porque o Júlio veio né, o marido dela veio aí ela veio também, aí eu vim (je5). 

 

Foi meus pais que decidiram vim (JC3). 

 

A noticia se espalhou, o pessoal andaram falando no meio do mundo aí, espalhando 

nas conversas, foi de boca a boca, foi (JG7). 

 

Em relação à experiência no acampamento pode se perceber nos depoimentos, que 

mesmo sendo considerado pelos jovens como um momento de grande dificuldade, os mesmos 

consideram como uma experiência boa e valorosa, e até dizem sentir saudades de alguns 

momentos vivenciados.  

 

No acampamento passei uns cinco anos, mais ou menos no acampamento é... Foi 

boa, até agora não tenho o que falar não, comia normal como os outros, a 

alimentação é nas barracas né, vem do INCRA, ás vezes quando não vem do 

INCRA, a gente tem que dar um jeito pra poder comer, trabalhar aqui e acolá (jd4). 

 

Eu participei muito da Uruana e tudo, mas aí nós morava lá né, eu e a mãe e a mãe 

véi embora pra cá porque o Júlio quis, ele vivia junto com ela e vei embora pra cá, 
aí eu fiquei lá, aí depois ela foi lá e disse: compra lá, porque lá vai ser bom, vai sair 

logo, aí eu peguei fui e vim, até hoje. Pra cá foi em 2002, o halissom era bem novim 

que eu vim pra cá, passei um bocado de tempo né nas barracas lá, a vida era bom 

né, era ruim porque era quente e tudo a lona veia preta, mas eu gostava, era bom, 

ás vezes ficava lá fora mesmo só conversando, ás vezes não ia todo mundo dormir 

era cedo (je5). 

 

Uma experiência não anormal, eu não esperava vim morar em barraca que a gente 

veio morar em barraca, eu já tinha vindo pro acampamento, mas não esperava 

nunca tinha visto aquilo, aí foi uma experiência para mim (JC3). 

 

Nós participemos, nós viemos para as barracas... Foi uns cinco anos... As barracas 
quentes nera, uma vez nós nem durmimos, uma zoada na lona da barraca, era só 

aquele estraladeiro, aí quando acendeu a luz né, naquele tempo já era luz, aí um 

piolho de cobra tão grande, minha filha, aí nós passemos a noite acordados, foi 

horrível. Fazendo fogo de manhazinha dentro das barracas (jc7). 

 

No processo de organização social dos assentados desde o inicio da ocupação os 

assentados contam com o apoio de uma liderança local da CPT, que por meio de sua 
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diversificada experiência de luta, organização e confronto entre agricultores e o poder do 

Estado e o poder patronal, fortaleceu a identidade política dos assentados e promoveu uma 

maior capacidade de diálogo entre os agricultores e o Estado.  

Esse momento de ocupação, resistência e conquista da terra também contribui 

para a produção de novas identidades e amplia novas redes de relações entre os agricultores e 

seus entorno, além de diferentes formas e efeitos de intervenção dos órgãos federais, estaduais 

e municipais, aglomerando importantes e diversos sujeitos sociais que com funções variadas 

contribuem atualmente com a construção do processo de desenvolvimento do Assentamento. 

Sobre as fases da ocupação e acampamento, antes de chegarem a serem assentados os jovens 

ocuparam e acamparam diversas vezes e em diferentes lugares.  

 

Rapaz, espera aí, deixa eu me lembrar aqui, nós viemos para a barraca, mas depois 

meu tio quis ficar aqui no meu canto, aí eu fui trabalhar, né na empresa. Rapaz foi 

um bocado de tempo, foi uns quatro ano, num foi, pra poder vim pra cá, só que nós 
penamos, nó num viemos acampar só aqui não, nós acampemos mesmo perto da 

cione, aí da cione que nós viemos pra cá. As dificuldades eram muitas, não dá nem 

pra pensar, que ave-maria (JG7). 

 

A posse da terra como pode ser utilizada como uma ferramenta de distinção entre 

a fase de acampamento e assentamento. O acampamento corresponde ao período em que as 

famílias vivem coletivamente e provisoriamente em uma terra, geralmente em barracas de 

lonas e não possuem a posse da terra, já os assentamentos são caracterizados pela conquista 

da posse da terra, onde as famílias irão desenvolver suas atividades produtivas e de 

organização de forma coletiva ou individual. 

È exatamente a carga ideológica somada aos valores assumidos pelos agricultores 

quanto as suas prioridades e bandeiras de lutas frente à política de dominação a qual estão 

submetidos, que os fortalecem nos momentos de resistência e ocupação de terras e gera uma 

situação de conflito fundiário que pressiona o Estado a se posicionar e a reconhecer o conflito. 

Essa mediação será operacionalizada através das políticas públicas de acesso à reforma 

agrária. As condições vividas pelos agricultores e os seus encaminhamentos, levaram que os 

assentados fossem direcionados a tomar a atitude de adquirir a área através do crédito 

fundiário.  

O imóvel adquirido pelos jovens assentados situa-se no lugar conhecido como 

Choro Fiuza, no município de Chorozinho, Estado do Ceará, e possuía anteriormente a 

denominação de Fazenda Chuzinhos, pertencente a Auto Peças Padre Cícero LTDA, com uma 

área total de 127, 5532 ha, e um perímetro de 10.280,28m, hoje Fazenda Rancho Alegre que 

foi vendido para a Associação Comunitária dos Trabalhadores Orgânicos Terra Viva I. A 
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propriedade confronta-se ao norte com terras da empresa CIONE, ao Sul com terras de uma 

fazenda pertencente à dona Terezinha, ao leste com o asfalto da BR-116 e ao oeste, 

novamente com as terras de dona Terezinha. 

O imóvel foi comprado pelos beneficiários com financiamento concedido com 

recursos do Fundo do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) e Combate a Pobreza 

Rural, que concedeu aos mutuários o financiamento no montante de R$ 212.000.000 

(duzentos e doze mil reais), destinados ao pagamento dos seguintes investimentos e despesas: 

a) Aquisição do imóvel com todas as benfeitorias no valor de R$ 200.000.000 

(duzentos mil reais); 

b) Custos diretos de transação conforme definido no regulamento operativo do 

fundo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 

c) Despesas referentes a registro de cartórios R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos 

reais); 

d) Custos ambientais R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 

O valor financiado deve ser pago no prazo de 168 meses, considerando o período 

de carência de 24 meses em 12 parcelas distribuídas nas seguintes formas: 

a) Na primeira parcela paga pelos beneficiários em 20 de agosto de 2012, os 

jovens pagaram os juros incidentes sobre o valor financiado, do período dos 12 primeiros 

meses do financiamento; 

b) As demais parcelas são divididas em 10 parcelas anuais e sucessivas, cada uma 

no valor nominal de R$ 19.272,70 e uma no valor de R$ 19.273,00, acrescidas dos juros e 

acessórios, proporcionalmente aos valores nominais, sendo o vencimento da primeira parcela 

em 20 de agosto de 2013 e da última em 20 de agosto de 2023. 

Os beneficiários possuem um bônus fixo de adimplência de 40% aplicável à 

totalidade dos encargos financeiros e do principal de cada parcela exclusivamente, quando os 

pagamentos forem efetuados até os respectivos vencimentos. Os beneficiários também podem 

receber um bônus adicional de adimplência de 10% sobre o valor da terra de 200.000,00 caso 

atendam as seguintes condições: 

1. Os pagamentos forem efetuados até as respectivas datas de vencimento 

2. O valor de aquisição do imóvel se efetivar por valor inferior a 10% do valor de 

referência definido para cada região. 

A soma dos bônus de adimplência (fixo + tradicional), no entanto não poderá 

exceder o valor de R$ 1.000,00 por cada beneficiário e por parcela anual de amortização do 

financiamento. Além disso a concessão do bônus fica condicionada a comunicação ao agente 
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financeiro, no caso do Assentamento Rancho Alegre, o fundo de terras e da reforma agrária 

representado pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB) pela Unidade Técnica Estadual (UTE), 

representada nesta compra pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) de que foram 

executadas as ações previstas na proposta de financiamento, diretrizes e normas estabelecidas 

no regulamento operativo do fundo. 

Os associados diretamente beneficiários pelo crédito são obrigados a cumprir 

alguns requisitos como: 

a) Administrar e conservar bem os bens gravados e explorar economicamente o 

imóvel; 

b) Efetuar nas épocas próprias, o pagamento; 

c) Não gravar, vender, alienar, ceder ou transferir a terceiros, nem remover, sem 

autorização escrita da UTE, com anuência prévia do Conselho Estadual do Desenvolvimento 

Rural Sustentável (CEDRS) e do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), os bens 

constitutivos da garantia; 

d) Cumprir rigorosamente a legislação específica sobre a preservação ambiental; 

e) Explorar efetiva e diretamente, sob o regime de economia familiar o imóvel; 

f) Acatar as orientações técnica recebidas da assistência técnica; 

g) Residir no imóvel ou em local próximo; 

h) Cumprir as normas gerais previstas no manual de operação do projeto 

(Contrato de compra e venda da terra) 

De acordo com a SDA foram aplicados no Assentamento mais de R$ 612 mil, 

sendo R$ 212 mil para financiamento da terra (recurso reembolsável) e quantia superior a R$ 

400,4 mil para investimento em infraestrutura comunitária (não-reembolsável). 

As áreas de assentamentos recebem recursos para investimentos básicos de 

infraestrutura, mas estes precisam de manutenção e, portanto precisam estabelecer parcerias 

com agentes externos, a exemplo das prefeituras municipais. As estradas que ligam o 

Assentamento a cidade pode ser um exemplo dessa parceria, pois um assentamento que possui 

uma estrada em perfeito estado de conservação pode garantir o escoamento da produção para 

seu município, assim como um rápido deslocamento das pessoas da comunidade para a 

cidade, o que pode resultar em dividendos para o município à medida que aumenta o fluxo de 

circulação de mercadorias. 

Os assentados, tanto jovens como adultos, estabeleceram diferentes tipos de 

parcerias entre o período de luta pela terra, conviveram juntos e tiveram experiências distintas 

em espaços diferenciados durante a conquista da terra e na luta por sua sobrevivência. Entre 
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estes muitos enfrentaram constantemente a alternância entre o rural e o urbano, procurando se 

adaptar a esses espaços e tendo que enfrentar diversas dificuldades. No entanto cada vez mais 

esses espaços se fundem, revelando um processo de rural-urbano inseparável. Esse processo 

tem sido demonstrado por alguns pesquisadores que mostram a unificação dos espaços rurais 

e urbanos como fruto do desenvolvimento do capitalismo agroindustrial (WHITAKER; 

FIAMENGUE, 1995). 

Além disso, as pesquisas revelam que a escolha da profissão relaciona-se 

diretamente com as experiências vividas no Assentamento, seja durante o processo de luta 

pela permanência na terra e ou de convivência social junto a suas famílias (MACHADO, 

2000). Os jovens agricultores rurais se organizaram, mobilizaram e participaram ativamente 

do processo de aquisição da área e enfrentam hoje os desafios de permanecer na área de forma 

sustentável, pois a conquista da terra é apenas um fato. Permanecer na terra é o grande 

desafio. 

 

4.4. O Assentamento Rancho Alegre 

 

 

Atualmente a comunidade é dividida em quatro áreas: A área de unidade 

produtiva, que corresponde ao lote individual de cada família; a área de reserva legal do 

Assentamento, que margeia o rio Choró; a área de sequeiro e a área comercial. 

A comunidade é dividida em duas agrovilas, onde se encontra localizada as casas 

dos jovens. Não existe escola, posto de saúde ou igreja. O sistema produtivo das famílias tem 

uma área individual de 1,5ha de terra e todos possuem sistema de irrigação e o restante é 

ocupado por quintais com criação de pequenos animais, peixes e cultivos de plantações. O 

valor de implementação do sistema de abastecimento de água foi de R$ 4.052, 75 por cada 

unidade produtiva. 

O abastecimento de água do município de Chorozinho ocorre por diversas formas: 

sistemas públicos de distribuição com tratamento convencional (CAGECE), cisterna, poço 

entre outras formas de abastecimento. O Assentamento Rancho Alegre é atendido por sistemas 

de irrigação que utiliza apenas águas do rio Choró. As estradas de acesso são consideradas 

boas, embora, em períodos de chuva, as condições de trafegabilidade chegam a provocar 

algumas dificuldades de acesso à cidade. 

Todos os assentados trabalham em regime familiar, em propriedade individual, 

formada por dezoito famílias. De forma geral, a produção é diversificada e é possível 

encontrar algumas diferenças econômicas entre os assentados, sendo que a área destinada a 
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cada família de assentados gira em torno de 6 a 8 hectares. 

Cada família possui uma área de sequeiro, composta por pés de cajueiros 

adquiridos com a compra da terra, já que a fazenda tinha como principal atividade produtiva a 

monocultura do caju. A área destinada a tal cultura foi dividida entre todos os assentados, que 

atualmente cultivam também milho e feijão. 

A área de reserva legal ou área de preservação florestal possui 25, 150 ha e um 

perímetro de 2461,43m e nela não pode ser feita qualquer tipo de exploração, a não ser 

mediante autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA). 

A área comercial corresponde a duas casas grandes adquiridas na compra da terra, 

onde uma atualmente funciona como pousada e outra um restaurante, administradas por 

representantes dos assentados como forma de viabilizar o escoamento da produção, visto a 

proximidade com a BR 216. 

O restaurante é gerenciado por duas famílias assentadas e foi construído com a 

ajuda da Fundação de Agricultura S.H.A.R.E em parceria com a Agência Canadense para o 

Desenvolvimento Internacional (CIDA). Os assentados por meio de assembléia decidiram que 

a gestão e manutenção do restaurante deveria ser realizada por duas famílias em um período 

de dois em dois anos, de forma que cada família assentada possa ter essa experiência.  

A renda obtida na área comercial é utilizada para o pagamento das parcelas da 

terra de cada assentado. O restaurante oferece comida tipicamente nordestina como galinha 

caipira, porco, ovelhas, peixadas, panelada, mão de vaca, tapioca, cuscuz, e doces diversos. 

Além disso, comercializam castanha, rapadura e mel de caju. Todos os produtos são oriundos 

da agricultura familiar e produzidos no próprio Assentamento pelas famílias assentadas, 

seguindo o modelo de produção agroecológica. 

O restaurante também funciona como um mercado consumidor da produção dos 

assentados, pois os jovens agricultores vendem sua produção para o restaurante 

movimentando e gerando uma economia local que contribui automaticamente com a melhoria 

da renda. 

Entender a dinâmica diária do local onde vivem os jovens é necessário para 

analisar os elementos que contribuem para a escolha dos jovens entre permanecer no meio 

rural ou sair, nesse sentido foi necessário apreender as particularidades que envolvem a 

condição juvenil vivenciada no meio rural, o entendimento dos jovens assentados sobre 

juventude e suas percepções sobre o rural e urbano.  
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Compreender e apreender como a juventude se vê, se posiciona e vive no contexto 

das atuais mudanças na esfera produtiva, nas práticas agrícolas, na velocidade de informações 

e pressões do mercado é fundamental para a compreensão de como os jovens interagem e 

diluem as fronteiras estabelecidas para construir e delimitar seus espaços. 

Castro (2007) referindo-se à permanência ou saída do jovem do meio rural alerta 

que tal questão vai muito além de uma simples atração pela cidade. Dessa forma buscar 

compreender o movimento migratório ou de permanência do jovem no campo exige uma 

análise dentro do seu respectivo contexto sociocultural, econômico e político. 

O objeto em estudo deve ser percebido dentro de um processo de totalidade, que 

considere não somente as condições de vida dos jovens e de suas famílias no meio rural, mas 

que estabeleça vínculos com as principais questões que permeiam e estrutura a sociedade rural 

brasileira, como a questão agrária, a política de reforma agrária, as políticas públicas 

específicas para o segmento juvenil rural e os programas e ações governamentais que visam a 

melhoria do “homem” do campo. 

A integralização das fronteiras entre o mundo rural e o urbano e as transformações 

ocorridas nas últimas décadas potencializou o espaço rural, visto não mais como um símbolo 

de precariedade e atraso, mas como lugar de vida e moradia, além de ser também o local onde 

se estabelecem as relações de trabalho.  

 

4.5 O ambiente sociocultural dos jovens rurais do Rancho Alegre 

 

Para identificar o perfil dos jovens foi necessário caracterizá-los quanto ao sexo, 

município de origem, idade, estado civil e status em relação ao PNCF. No universo estudado 

das oito unidades produtivas pesquisadas, as entrevistas foram aplicadas a oito jovens do sexo 

feminino e sete jovens do sexo masculino. 

A partir dos dados coletados identificou-se que os jovens rurais pesquisados, são 

originários de diferentes municípios do Estado do Ceará, dentre os quais pode-se citar: 

Aracoiaba, Chorozinho, Fortaleza, Pacajus, Palmácia, Senador Pompeu e Ocara. 

Averiguou-se, posteriormente, a idade dos entrevistados. Quando comparado os 

jovens pesquisados em relação à idade e ao sexo verificou-se que os jovens do sexo masculino 

possuem idade entre 20 a 29 anos, enquanto as jovens do sexo feminino variam de 17 a 34 

anos. 

Entre as pessoas entrevistadas 60% encontravam-se na faixa etária de 25 a 34 

anos, o que permite constatar que se trata de um grupo de jovens, com total potência para o 
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trabalho produtivo, de acordo com os critérios de população ativa estabelecidos pelo Instituto 

de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (CEARÁ, 2008) para quem “a população 

economicamente ativa, ou simplesmente população ativa, compreende todas as pessoas com 

10 anos ou mais de idade que constituem a força de trabalho do país” (p. 88). 

No que diz respeito à identificação de cor ou raça, os que se declararam mulatos 

correspondiam a 47%, seguidos pelos 33% que se declararam brancos e 20% se identificavam 

como pardos. Avançando-se na entrevista, indagou-se dos jovens sobre o seu estado civil, dos 

quais 13,3% dos entrevistados relataram ser casados, 6,7% são solteiros e 80% disseram viver 

em união estável.  

De acordo com os relatos, todos os pesquisados possuem uma família a manter, 

inclusive os jovens que se declaram na condição de solteiros, uma das razões que justificou 

seu interesse na aquisição do imóvel pelo PNCF, com vistas a proverem a subsistência própria 

e da sua família. 

[...] o agricultor familiar é proprietário da terra na qual produz. Não vende sua força 
de trabalho para viver nem tem condições de colocar assalariado a seu serviço, o que 

lhe permitiria um lucro mais significativo [...] e este encontra-se restrito a produzir, 

comercializar e a investir no mercado agrícola, pois ele e sua família vivem dos 

produtos da terra (ROMERO, 1998, p.34). 
 

Em relação ao status, verificou-se se os jovens foram os primeiros beneficiários 

do lote, ou seja, os que contraíram efetivamente a dívida e são diretamente responsáveis pelo 

pagamento das prestações e os que adquiriram depois os lotes do PNCF. Em todos os jovens 

pesquisados apenas três jovens casais adquiriram o lote de outro beneficiário. 

 
Aqui faz três anos, mas de assentamento tô com oito, faz quatro ano que eu saí da 

casa dos meus pais. [...] esse lote aqui ele já foi de alguém e agora eu tô esperando 

pra que seja passado pro meu nome, é a gente tamo tentando na sda (JC3). 

 

Na barraca não, a gente já chegou depois, a gente ocupou vaga dos que tava 

saindo, quando nós entremo já foi no tempo que assinava pra morar [...]era na 

barraca mas já tinha conseguido a terra [...] é eles saíram aí entrou  eu e meu 
irmão, já foi tudo passado pro nosso nome nos cartório, já tá com uns 4 anos (JB2). 

 

Em relação à substituição de um beneficiário por outro, o PNCF estipula algumas 

normas a serem cumpridas, como a determinação que seja durante o prazo de 10 anos, a 

contar da data da compra da terra. Mesmo havendo a quitação total do financiamento o 

imóvel e os bens adquiridos ou constituídos só poderão ser transferidos ou alienados para uma 

pessoa que se enquadre como beneficiário do crédito fundiário e com anuência da Unidade 

Técnica Estadual (UTE). A UTE corresponde a uma unidade organizada por órgão de nível 

estadual que por meio de convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
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participa do PNCF como responsável pela coordenação, supervisão e implementação do 

programa a nível estadual. 

O beneficiário só poderá fazer a transferência ou alienação para terceiros do 

imóvel e dos bens adquiridos ou constituídos após a aprovação de pelo menos 80% dos 

associados do projeto. Mesmo já tendo tido a aprovação em assembléia geral dos associados, 

o lote ainda não se encontra transferido para o nome do jovem devido a algumas ações 

burocráticas a serem executadas pela UTE do projeto. Estão condicionados a: 

a)Preenchimento pelo substituto dos critérios de elegibilidade definidos no 

regulamento operativo do fundo; 

b)Aprovação da UTE executora; 

c)Ausência de impedimentos cadastrais ou de outra ordem á inclusão no contrato 

de financiamento; 

d)Assunção da dívida remanescente e aceitação das normas do programa por parte 

do substituto. 

Para os jovens beneficiários do Assentamento essa substituição é extremamente 

importante, pois caso não haja a substituição do associado desligado, os outros beneficiários 

continuarão solidariamente responsáveis pela liquidação restante do financiamento da terra. 

As Unidades de Produção Familiares (UPF) desses jovens apresentam uma 

composição familiar de 3 a 4 pessoas, conforme podemos visualizar nos dados do Quadro 1. 

As famílias são compostas por pai, mãe e filho (a), e/ou mãe e filho (a), e/ou alguns avós e 

moram dentro da unidade de produção. Os jovens pesquisados encontram-se incluídos na 

contagem dos indivíduos da família. 

 

Quadro 1 - Composição familiar das unidades de produção 
Identificação Jovens pesquisados Composição familiar 

UPF1 J1A J1a 3 

UPF2 J2B J2b 4 

UPF3 J3C J3c 4 

UPF4 - J4d 2 

UPF5 J5E J5e 4 

UPF6 J6F J6f 3 

UPF7 J7G J7g 4 

UPF8 J8I J8i 4 

 Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

 

Os dados permitem identificar que as famílias são compostas por 3 a 4 pessoas, 
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com uma média de 1 a 2 filhos. Comparando esses dados com o total de crianças na faixa 

etária de 0 a 4 anos no município de Chorozinho, descrito na Tabela 1 do presente trabalho, 

nos anos de 2000 e 2010, que era de 2.092 e 1.429 respectivamente, é possível perceber que 

ocorreu uma redução da taxa de natalidade nas famílias ao longo dos anos. 

Pesquisa realizada pelo DIEESE (2013) aponta que no ano de 1960 a taxa de 

fecundidade das mulheres era de 6 filhos/ mulher. No entanto em 2010 esse número foi 

reduzido para 2,26 filhos/mulher. O estudo também sinaliza que a taxa necessária para a 

reposição de um casal deve ser de mais de 2 filhos/mulher, para que não haja prejuízo na 

reprodução das famílias. 

Rua e Abramovay (2000) verificaram reduzido número de famílias grandes nos 

assentamentos que pesquisaram, e destacaram que havia o predomínio de famílias nucleares, 

não numerosas, compostas de, no máximo, cinco membros (pai, mãe e até três filhos). O 

Assentamento Rancho Alegre também vêm obedecendo a essa tendência. 

 

4.5.1 A Educação e a escolaridade dos jovens pesquisados 

 

No município de Chorozinho, em 2013 havia 28 escolas municipais, 1 escola 

particular e 1 escola estadual de nível médio. A escola estadual possui 1 biblioteca e 1 

laboratório de Informática, enquanto que nas escolas municipais apenas 8 possui biblioteca, e 

somente 12 possui laboratórios de informática. O total de professores da rede escolar era de 

244 professores, distribuídos em 37 docentes estaduais, 200 municipais e 7 de escola 

particular. Em relação ao número de alunos matriculados tem-se: 5.463 alunos, dos quais 

4.441 eram estudantes das escolas municipais, 869 eram matriculados na escola estadual e 

153 estudavam na escola particular (IPECE, 2014). 

Todavia o Assentamento Rancho Alegre não possui em sua área nenhuma dessas 

escolas, de forma que o acesso à educação acontece na comunidade vizinha, denominada de 

Capoeiras, distante 3 km do Assentamento durante os anos iniciais de alfabetização e na 

cidade de Chorozinho no período do ensino médio. Embora nenhum jovem participante da 

pesquisa ainda esteja estudando, alguns possuem filhos em idade escolar, e sonham que um 

dia a comunidade tenha uma escola. 

 

Aqui não tem escola tem um colégio ali mais fechou, mas aqui dentro não, escola e 
igreja tudo a gente já sonhou, já sonhava já, eu não sei dizer porque não acontece 

(jc3). 

 

As crianças vão para a escola em um transporte escolar da prefeitura municipal, 
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como relata uma jovem entrevistada: “Aqui, ela vai pra alí, pra pitó, pra bodega que tem ali, 

a pitó, aí ela pega a topic, o carro pega e vai deixar e buscar” (jjd). A existência do 

transporte atende ao disposto na Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, que instituiu o 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) no Brasil e tem como objetivo 

oferecer transporte escolar aos alunos do Ensino Fundamental público residentes em áreas 

rurais (BRASIL, 2004c). 

Os dados da Tabela 5 apresentam a escolaridade dos jovens sujeitos da pesquisa e 

indicam que dos 15 jovens pesquisados todos freqüentaram a escola, sendo que as mulheres 

passaram menos tempo na escola e apresentam o menor nível de escolaridade. Atualmente 

apenas uma jovem ainda estuda e está cursando o ensino médio/ técnico em agropecuária. 

 

Tabela 5 - Escolaridade dos jovens assentados. 
Escolaridade dos jovens Numero de jovens por sexo 

Masculino Feminino 

Ensino fundamental incompleto - 4 

Ensino fundamental completo 2 1 

Ensino médio incompleto 4  

Ensino médio completo - 2 

Ensino médio/técnico incompleto - 1 
Ensino médio/técnico completo 1  

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

 

No que tange ao aspecto educacional, visualiza-se que a escolaridade dos 

entrevistados é baixa, os quais 7 destes possuem apenas o ensino fundamental (incompleto ou 

completo) e os 8 restantes apresentam ensino médio (completo e incompleto). Salienta-se, no 

entanto que existem perspectivas de maior grau de escolaridade por parte dos entrevistados. 

Quando perguntado sobre os motivos de não terem concluído os estudos as 

respostas são variadas entre os jovens. Quanto às jovens mulheres rurais, existe a necessidade 

de superar problemas históricos. A desistência das mulheres relaciona-se diretamente com o 

fato de terem engravidado e não terem mais condições de frequentar a escola. Dados do IBGE 

(2000) apontam que quase dois terços das mulheres rurais engravidam entre 15 e 21 anos de 

idade e, quase a metade, não utiliza qualquer método contraceptivo. 

Entre os homens os motivos que se destacam é que chegavam cansados do 

trabalho e não tinham mais disposição para ir até a escola, como podemos visualizar nos 

depoimentos abaixo:  

 

Eu fiz até a 5ª série, eu morava lá em Messejana ai eu vim embora pra cá, ai eu tive 

um filho, aí eu não pude mais estudar, porque eu morava mais a mãe, e a mãe não 

ficava com ele para eu estudar, aí no momento que eu resolvi estudar que ele 

cresceu, eu fui lá na messejana buscar a transferência, ai lá não tinha negócio de 

computador pra arquivar lá os papéis, era só manual mesmo, aí butaram lá no 
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quarto dos arquivos morto e os cupins comeram a minha transferência... Ai eu por 

desgosto não fui mais estudar mais não porque eu não tinha declaração nenhuma 

(jg7). 

 

Eu estudei até a 4ª série porque eu engravidei do meu outro menino aí, né eu parei, 

eu tinha 17 anos (je5). 

 

Eu estudei até a 8ª série eu parei porque engravidei do meu filho mais velho (jd4). 

 

Eu estudei o ensino médio incompleto, faltou só o 3º ano para terminar... Eu tava 

terminando no final do ano eu desistia... Eu estudava o ano todinho e quando era 
em outubro eu desistia. Chegava a safra da castanha, ora, eu ia trabalhar e chegava 

cansado, ai eu não ia para a escola mais não (JG7). 

 

Podemos constatar que em relação aos desafios ao acesso e permanência escolar 

dos jovens assentados se relacionam com um contexto socioeconômico mais amplo referente 

à classe jovem trabalhadora em geral, seja do campo, do urbano, negros, índios, etc, que na 

maioria das vezes, são levadas por circunstâncias que antecipam as responsabilidades da vida 

adulta como gravidez, casamento e trabalho. 

Em geral o jovem rural precisa ir às sedes dos seus municípios regularmente para 

estudar, alguns somente para cursar o ensino médio, e outros durante todo o seu período de 

escolarização. Nesses espaços urbanos os jovens terão acesso a um diferente modo de vida e 

relacionamento social, e conseqüentemente passarão a confrontar os valores da vida do campo 

com os da cidade, e despertarão o desejo de viver esse modo de vida diferente do seu 

(SIQUEIRA, 2004). No entanto, essa circulação entre o campo e a cidade, pode gerar nos 

jovens uma visão positiva quanto ao melhor modo de vida, além de uma maior visão quanto a 

diferentes culturas e adquirirão uma maior socialização com outros grupos. 

Os jovens pesquisados realizaram seus estudos em escolas públicas localizadas 

em áreas urbanas, com uma educação voltada exclusivamente para o meio urbano e 

descontextualizada de suas realidades. Para os mesmos o acesso à educação formal não 

estimulou o abandono do meio rural, e embora a educação seja culturalmente considerada um 

dos meios para garantir “um futuro” melhor diante das dificuldades do meio rural não é o 

único meio, nem necessariamente torna obrigatória à saída do campo. 
 

Eu fiz até a 5ª série, eu morava lá em Messejana ai eu vim embora pra cá (jg7). 

 

Eu estudava no chorozinho, quando eu estudava no triângulo ai eu ficava, os 

meninos ficavam com preconceito com a gente, porque a gente era sem terra, aí eles 

diziam que sem terra não tinha nada, não tinha terra, não tinha nada, a gente tava 

nas barracas era, eu era incomodada quando nós, os outros tinha preconceito com a 

gente, a gente ficava mal humorada né, porque a gente não tinha como fazer nada, a 
gente não tinha terra mesmo né, morava nas barracas ainda, não tinha ganhado 

nosso pedacinho de chão ainda. Eu graças a deus não vi até agora nenhum deles 

não, se eu pudesse eu passava na cara né, mas eu não posso (kkkkk) (jc3). 

 

No depoimento da jovem JC3 pode-se perceber o preconceito sofrido por esses 

jovens no ambiente escolar a qual freqüentavam na cidade, por serem filhos de acampados, 

mas comumente conhecidos por Sem Terra. Embora a jovem relate que isso a aborrecia, mas 

não era um fator de desistência para os estudos, a mesma manifesta o desejo de poder mostrar 

para os seus antigos colegas de escola que hoje é dona de um lote de terra, e que essa 

conquista contribuiu significativamente para a melhoria de sua vida, revelando o orgulho de 
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suas conquistas ao longo do tempo. 

Em relação ao grau de escolaridade dos jovens percebeu-se ainda que a média de 

anos de estudo não variou em função dos jovens que sempre ficaram na comunidade e os que 

tiveram a experiência em atividades urbanas, os mesmos freqüentaram quase o mesmo tempo 

de escola. Assim, escolaridade não pode ser considerada neste caso como um fator 

determinante para definir quem permanece ou saí do campo. 

 

É possível dizer, então, que educação interessa bastante, mas não preocupa muito, o 

que parece congruente com as respostas que avaliam positivamente a escola, no 

sentido de que parece um campo assegurado, pelo menos como possibilidade. Já 
emprego interessa e preocupa ao mesmo tempo, o que pode indicar que trabalho, 

mais que educação, aparece como ponto crítico para esta geração de jovens. 

(ABRAMO, 2008, p. 62).  

 

Para os jovens pesquisados a educação formal influiu pouco em sua ocupação, e 

foram os conhecimentos tradicionais aprendidos com o pai, mãe e/ou irmão e vizinhos que 

deram a base para o trabalho na terra e o domínio das técnicas produtivas, além da gerência da 

unidade de produção. Desta forma o saber vem dos momentos partilhados e troca de 

experiências entre os membros da família, somados a sociabilização com os vizinhos e a 

comunidade, além de aprendizados em espaços e entidades formais como associações, 

sindicatos e agentes de extensão, e informais como grupos religiosos e artísticos. 

Mesmo não tendo concluído os estudos os jovens ressaltam a importância da 

educação e buscam sempre que podem realizar cursos por meio de instituições locais que 

trabalham modelos de educação formal ou informal, e acreditam que a formação auxilia na 

manutenção e no aperfeiçoamento das unidades produtivas, podendo contribuir com um 

melhor desenvolvimento e geração de renda. 

 
Eu nunca fiz cursos, nem participei de movimento não, só o meu marido mesmo, ele 

participa, quando ele tem tempo onde tem um curso ele vai, ele fez um curso já no 

assentamento sete de setembro (jc3). 

 

Os cursos quando eu posso eu participo né, que teve a escola camponesa que eu 

participei da escola camponesa né, e do curso da ufc e só. Eu planejo fazer um 

curso na área técnica mais não agora, quando for mais na frente, um técnico, um 

curso técnico (JC3). 

 

Os jovens pesquisados valorizam culturalmente a escola e ressalta a necessidade 

de aliar educação formal com o saber técnico apreendido na vida no campo e assim para eles, 

iniciativas como a Escola Família Agrícola Dom Fragosos são fundamentais para qualificar os 

jovens e gerar um campo com oportunidades, pois integram as disciplinas com o cotidiano 

rural. Dos jovens pesquisados apenas dois estudaram em uma escola voltada exclusivamente 
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para o meio rural, a Escola Familiar Agrícola Dom Fragoso situada no município de 

Independência/CE. 

O Gadelha ele é um exemplo, isso, até antes há um ano atrás eu me espelhava por 

ele né, porque ele é uma pessoa que sempre buscou o estudo pra vida dele e uma 

melhoria, então eu me espelho nele (JC3). 

 

O Gadelha ele se formou agora, é daqui acolá ele troca com nós aqui, nós já tem 
trocado né, mas agora parei porque agora aumentou mais o movimento né, e ele tá 

lá no movimento dele, esses três anos parado né bem dizer, né agora que ele está 

continuando, mas aqui acolá eu ajudo ele, e ele ensina, ele ensina por aqui, diz 

tudim como é, anota o que ele diz, o que ele diz é bem vindo (JG7). 

 

A Escola Família Agrícola tem contribuído para aumentar a escolaridade ao 

adotarem o regime de alternância, em que os estudantes passam duas semanas na unidade 

familiar e outras duas na escola. Esse modelo de alternância estimula nos jovens a articulação 

dos conhecimentos adquiridos na unidade de produção com aqueles ensinados na escola, de 

forma que os jovens ao mesmo tempo em que estudam, contribuem para a produção agrícola 

familiar e da comunidade a qual está inserido e recebem formação técnica útil para os que 

escolhem a vida rural. 

Segundo Raumsol (2000, p.43): ”Não basta indicar à juventude uma meta, um 

objetivo pelo qual valha à pena lutar, mas, sim dar-lhes chances de participação, de trabalho, 

de criação”. As práticas educativas desenvolvidas na Escola Família Agrícola contribuem 

com a formação de um jovem autônomo, solidário e participativo. Os jovens educandos desse 

modelo educacional passam a ser protagonistas atuando como ator principal no processo de 

seu desenvolvimento e através de uma participação ativa, construtiva e solidária, se 

compromete com a solução dos problemas reais da comunidade. 

 

4.5.2 As atividades de lazer e entretenimento freqüentadas pelos jovens 

 

Cada assentamento tem seu próprio ponto de encontro, normalmente composto 

por um campo de futebol e, ocasionalmente, uma bodega. O Assentamento Rancho Alegre 

também dispõe desses espaços. Apesar da bodega ser considerada um espaço 

predominantemente masculino, assim como o campo de futebol e entorno, também é 

freqüentado pelas jovens mulheres, sendo um importante espaço de sociabilidade e lazer. 

No Assentamento Rancho Alegre não existe nenhum espaço destinado 

exclusivamente para lazer e entretenimento e os jovens consideram visitar parentes como a 

atividade de lazer realizada com mais freqüência. Como segunda opção os jovens destacam 

tomar banho no rio ou poço existente no Assentamento. Entre as demais atividades aparece a 
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prática de esportes como jogar futebol e assistir Tv, como podemos ver nos depoimentos 

abaixo: 

De lazer a gente vai passar um dia de domingo fora na casa da irmã dela, pra casa 

da minha mãe, alguma coisa assim” [...] “Nós não vamos para festa não. No rio, no 

poço, mas rapaz é muito difícil, é o mesmo rio, o poço. Assistir tv quando não tá 

fazendo nada (JG7). 

 
Eu jogo futebol, vou ao rio, ás vezes a gente vai um passeio né? pra cidade vizinha, 

os tempos livres que a gente tem a gente faz isso (JC3). 

 

Só visitar parentes. A gente dá uma olhada uma vez quando tem carnaval, quando o 

poço tá cheio (jg7). 

 

O lazer é sair às vezes, é difícil eu sair, às vezes quando eu saio é um forrozim e 

pronto, é ali nas capoeira (je5). 

 

O lazer é lá pro rio, assistir tv também, aqui ta só na televisão mesmo para se 

interte de tarde, porque pra outro canto tem não (jd4). 

 

Os jovens também relacionam trabalhos desenvolvidos fora da unidade produtiva 

como formas de lazer, como por exemplo, ir à feira do município ou fazer artesanato, e como 

as opções de lazer no meio rural são poucas, os jovens buscam muitas vezes o espaço urbano 

como forma complementar ao seu entretenimento. 

 

Lazer aqui no assentamento só na minha sogra, eu vou só pra jogo, só pra jogo 

mesmo quando tem um torneio pelo acolá aí eu vou. O meu marido joga. Assisto tv, 

visito parentes, faço meus adesivos, eu faço esses adesivos de unha. Eu faço na 

caixa de leite daquele desnatado que a ente compra né de caixa, aí eu faço com 
tinta guaxe, tinta de tecido, aí passa a base e deixa secar. Eu faço de qualquer 

desenho, aí eu boto pra vender. Eu tava fazendo lá na mãe ontem, aí é muita coisa 

pra trazer quando eu venho, aí não deu pra trazer hoje não. Foi uma mulher que 

trabalhava ali, ela morava ali aí eu aprendi vendo, eu tenho uns palitos, a gente faz 

os palitos, com pontinhas, aí pega na tinta aí faz, não o plástico eu não boto não, eu 

boto a base, só a base aí seca, aí tira ele vêm bem certinho, pode colocar na unha e 

passar a base por cima, aí fica desse jeito. Eu faço a 1,50 a unidade. Eu não faço na 

unha, eu vendo só os bichinhos, é só botar e aprega. (jc3). 

 

 Nós temos outra casa lá no choró, ta fechado lá, fechei lá pra vim pra cá. Nós 

pretende ficar aqui, vai ficar fechada, não se acaba, se quiser ir, quando quiser 

passar um final de semana (JG7). 

 

Os espaços de lazer e entretenimento citados pelos jovens corroboram com os de 

Carneiro (2008, p.257), onde a vida social dos jovens do campo “[...] é, via de regra, reduzida 

a encontros de amigos e familiares e ao jogo de futebol nos finais de semana, podendo variar 

segundo a proximidade dos centros urbanos que ofereçam a possibilidade de ampliar a rede de 

sociabilidade e as alternativas de lazer”. 

Para Wanderley (2007, p. 22) a cidade faz parte do mundo rural, e é também “um 

espaço marcado pela particular vinculação com a natureza e pelas relações sociais de 

interconhecimento, exerce as funções de organização, gestão e representação do conjunto de 
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sua área de influência, e ainda, constitui um dos elos de integração do mundo rural com o 

sistema mais geral das cidades”. 

Somente uma jovem relata o desejo de morar na cidade e justifica essa escolha na 

falta de lazer na comunidade: “eu tenho vontade de morar na cidade, porque eu acho que é 

mais animado sei lá (kkk), aqui e só ficar dentro de casa” (je5). Verifica-se quanto ao lazer 

uma significativa assimetria nas atividades realizadas quando comparados ao gênero dos 

jovens pesquisados 

O relato acima expõe o que Stropasolas (2006) já evidenciava em suas pesquisas, 

que alguns jovens do meio rural buscam nos finais de semana atividades de descontração no 

meio urbano. No entanto a pesquisa detectou que os jovens do Assentamento Rancho Alegre 

vêm encontrando seu lazer no seu próprio espaço de convívio diário. 

Para Carrano (2005) o lazer permite uma fuga temporária da rotina cotidiana de 

trabalho e obrigações sociais e permitem aos jovens um momento de liberdade. O que 

preocupa não é o local onde esses jovens realizam seus lazeres, mas se está acontecendo uma 

redução nas manifestações culturais do Assentamento. 

 

4.5.3 As manifestações culturais e religiosas do Assentamento 

 

Atualmente existe um grupo de jovens no Assentamento responsável pelas 

manifestações culturais e religiosas. As manifestações culturais que existe é um grupo de 

quadrilha formada pelos jovens, as celebrações religiosas e a festa de aniversário do 

Assentamento. 

 As datas comemorativas têm é lá em cima, a data se comemora os anos daqui 

também né, quando quer fazer alguma festa faz lá também, lá é a área comercial 

daqui, é lá (jd4). 
 

Eu achava bonito as meninas da dona angélica fazendo, rezando, aí eu e minha 

irmã se botemos na frente e comecemos, não tinha aqui, só a dona angélica mesmo, 

aí era sempre a dona angélica que fazia as coisas aqui, agora não, agora é nós, até 

a coroação do ano passado era a dona angélica que fazia, esse ano foi nós que 

fizemos a coroação, é lá na dona pito, todo movimentozim e lá, porque lá é maior e 

é central e todo mundo vai, tanto de um lado como do outro (jc3). 

 

Como tema relevante a ser discutido levanta-se a influência da religião nas 

atuações dos jovens, visto que esta se encontra muito presente na vida dos sujeitos da 

pesquisa. A religião define as formas de relacionamento entre os jovens. A maioria dos jovens 

pesquisados consideram-se católicos, apenas 1 jovem afirma não ter religião. 

 
Aqui é uma senhora que vem fazer celebração, a gente participa da celebração, dos 
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terços, dos terços dos homens, do catecismo das crianças pequenas (jd4). 

 

Nós participa da celebração, é minha irmã que faz aí eu só rezo o terço. O 

movimento religioso é dia de segunda e quarta é, toda vida é uma casa diferente, 

tem toda semana, só é dia de quarta quando é celebração do dizimo da igreja aí tem 

dia de quarta que cada pessoa dá uma quantia pro dizimo pra igreja da dona 

angélica no pau pereira. O terço sempre é eu e a minha irmã, ás vezes é eu a minha 

irmã e a minha mãe né, mas ás vezes cada um reza uma ave-maria cada pessoa... A 

missa uma vez por mês tem missa lá, é a dona angélica que marca, aí diz o dia pra 

gente, o padre vem aí e faz a missa, porque tem o dia daqui e tem o dia de lá do pau 

pereira, tem o dia da missa de lá, aí se da certo nós vamos, quando é daqui eles vem 
pra cá (jc3). 

 

Não tenho religião não (JC3). 

 

A gente participa da missa aqui né, na igreja é difícil eu ir (jb2). 

 

A religiosidade é um tema importante para a história da formação do 

Assentamento e a religião católica é, expressivamente, a mais citada. De forma geral, os 

jovens entrevistados declaram participar da missa uma vez ao mês, e terços duas vezes por 

semana.  

Os jovens estão vinculados a uma associação e as principais formas de interação 

com o Assentamento são realizadas por meio do contato direto com as atividades ligadas à 

igreja e as manifestações culturais. Essa participação dos jovens assegura sua interação social 

com o espaço local e seu entorno trazendo elementos que contribuem com a sua permanência 

no meio rural. 

 

4.5.4 O acesso aos serviços básicos de saúde  

 

 

O Município de Chorozinho dispõe de 18 unidades de saúde, de acesso universal, 

denominadas Sistema de Assistência Suplementar à Saúde, sendo 17 pertencente ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e 1 de caráter privado. O município também conta com 18 médicos, 4 

dentista, 14 enfermeiros e 36 agentes comunitários (IPECE, 2014). 

No entanto em relação ao acesso à assistência médica os jovens pesquisados não 

possuem atendimento médico no Assentamento, tendo que se deslocar para a comunidade 

vizinha que possui um posto de saúde ou para a cidade de Chorozinho, conforme relato a 

seguir: 

O posto de saúde é lá no triângulo, mas tem consulta aqui do povo, o médico vem 

né, ai dá pro pessoal daqui se consultar aqui mesmo, encostado daqui de nós (jb2). 

 

Aqui tem que ir pro choró, aqui tem agente de saúde [...] mas é difícil ela vim (jd4). 

 

Ela vem geralmente uma vez por mês (JB2). 
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É difícil a gente ir no hospital porque vêm um médico pra cá pro colégio, aí todo 

mês tem médico é, e só tem gripe graças a deus, só quando tem alergia de alguma 

coisa aí ela fica doente , mas eu graças a deus não (jc3). 

 

Embora o posto de saúde do distrito seja aberto diariamente, não dispõe de 

médicos ou enfermeiras, e a equipe do Programa Saúde da Família (PSF) faz atendimento no 

posto, priorizando, nessas ocasiões, crianças, gestantes e idosos. De maneira geral embora de 

forma precária, os jovens possuem acesso aos serviços de saúde do município que supre uma 

parte de suas necessidades básicas. 

Porém, vale destacar que a falta de atendimento à saúde, ao lazer e o sonho de ter 

no Assentamento uma escola e uma igreja são elementos que revelam insatisfação dos jovens 

quanto à ausência de políticas públicas local, mas não se configuram como motivos de saída 

do meio rural. 

 

4.5.5 A participação dos jovens nas entidades locais 

 

 

Os jovens agricultores buscam sua autonomia por meio da compra da terra, 

encontrando no PNCF a forma mais rápida de conquista desse objetivo, e adentram nas 

associações como forma de obtenção para o financiamento. Responsável pela intermediação 

da compra, a associação permite uma primeira autonomia aos beneficiários, pois de acordo 

com Sparovek (2006) os permite selecionar o grupo participante, a terra a ser negociada, a 

elaboração das propostas de financiamento, a determinação dos investimentos comunitários e 

produtivos; avaliação; capacitação, a escolha da assistência técnica e as formas de 

organização do modelo produtivo. 

Uma das exigências para que os trabalhadores rurais tenham acesso ao Programa 

Nacional do Crédito Fundiário (PNCF) é que estejam organizados em associação. Assim a 

associação surgiu da necessidade de organização dos agricultores para ter acesso a terra pelo 

Crédito Fundiário.  

Os relatos sobre a participação dos jovens junto às entidades locais identificou que 

todos os jovens pesquisados participam da Associação Comunitária dos Produtores Orgânicos 

Terra Viva I, uma instituição que representa legalmente os beneficiários, atuando como um 

canal de articulação de políticas públicas para o Assentamento, onde moram 18 famílias.  

A associação não possui sede própria e os documentos são guardados nas casas 

dos membros que compõem a direção, geralmente na casa do presidente. As tomadas de 

decisões acontecem em assembléia geral realizada nas casas dos sócios. 
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Tem muito assentamento tem mesmo a sede da associação, aqui era pra ter isso, 

mas aqui não tem não (JG7). 

 

É uma vez por mês né, geralmente [...] tem um dia específico? tem não, a gente 

marca a data quando a gente quer discutir assunto a gente marca a data (JB2).  

 

A mesma caracteriza-se em ser uma associação que já recebeu um volume de 

recursos expressivos para implantação dos subprojetos com a responsabilidade de administrar 

esses recursos, contratar empresas para execução das obras, e prestar contas dos recursos 

aplicados, enfim, todos os serviços burocráticos que possibilitam aos assentados uma 

experiência e aprendizado de um modelo de vida diferenciada da qual estavam acostumados. 

As associações, em geral são criadas objetivando acessar políticas, programas ou 

projetos com um objetivo imediato, e no Assentamento Rancho Alegre, essa realidade não foi 

diferente. Os sócios por sua vez dividem as opiniões em relação à funcionalidade da entidade, 

e sobre a possibilidade de desempenhar algum cargo na associação: 

 
Participo, todo mundo, já exerci um cargo já, foi do conselho fiscal, isso aí mesmo 

fiscal (jd4). 

 

Eu participo, mas cargo não (kkk) (je5). 

 

Eu não participo (JE5). 

 

Agora atualmente eu tô como secretário da associação, é uma experiência boa e ao 
mesmo tempo é um momento de quebra cabeça né, porque você ta lutando com 

pessoas já grande, não são crianças né, então geralmente a pessoa já mais adulta é 

difícil demais de lidar (JC3). 

 

Até hoje não, só sócio, é bom né, uma experiência dessa né, quem sabe (JG7) 

 

Acho que não existe diferença não por serem pessoas mais jovens no assentamento, 

era bom se todos os jovens fizessem isso tentar melhorar os assentamentos (jc3). 

 

Participo, sou tesoureiro desde 2012 (JB2). 

 

Indagados acerca da forma de trabalho nos imóveis, todos responderam que 

atualmente existe tanto o trabalho individual como o trabalho coletivo, embora ressaltem 

alguns problemas quanto à união entre as pessoas da comunidade. 

 

Tá com um tempo já que não tem mais coletivo, né, teve um coletivo só quarta-feira 

né, que nós foi pro rio abrir as valas para a água vim (JG7). 

 
Aqui só tem desunião (jg7). 

 

Eu mudaria o jeito das pessoas conviver né, porque aqui quando foram logo no 

começo, aqui muita gente ajudava uns aos outros, mas depois que passaram a 

morar em casa, se afastaram mais um coisinha porque eu não sei(JC3).  

 

Segundo indicam as falas dos jovens prevalece o trabalho individual sobre o 
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coletivo. Os trabalhos coletivos refere-se apenas a manutenção da infraestrutura do 

Assentamento, em atividades como concerto de canos, da bomba do sistema de irrigação, 

abrir valas no rio ou fazer cercas, portanto o trabalho coletivo não se estende aos sistemas 

produtivos da comunidade. 

As associações podem ser vistas como espaços de resolução de problemas e 

conflitos que contribui com ações de coletividades no Assentamento, e apresenta deste modo 

um poder de transformação dos sujeitos de participação individual para coletiva, atuando 

como um mecanismo integrador dos associados frente a suas capacidades produtivas. Embora 

em determinados momentos surjam conflitos entre os sócios, a interação e o diálogo entre os 

mesmos, permite uma maior viabilização das atividades como resultados da troca de 

experiência entre os envolvidos no processo. 

 
Eu vim e comecei a trabalhar com hortaliças foi aos 16 anos, com 16 anos de idade 
foi que eu comecei a trabalhar com hortaliças, eu aprendi através dos meus pais, e 

que os meus pais também não sabiam, pegou a experiência já no assentamento já, aí 

deles eu peguei a experiência pra trabalhar em horta (JC3). 

 

Ao longo desse percurso destaca-se a presença de um dos líderes, que não é 

assentado, mas possui grande influência nos mesmos, devido a sua articulação com o poder 

público municipal, instituições estaduais e organizações não governamentais e religiosas para 

a garantia da implantação dos subprojetos comunitários.  

Esse líder comunitário é muito respeitado pelos assentados devido suas boas 

relações com os articuladores do processo de conquista da terra, por outro lado criou-se certa 

dependência dos assentados em relação à sua pessoa, comprometendo a autonomia dos 

mesmos, visto que o mesmo foi responsável pelo gerenciamento dos projetos recebidos e 

somente ele possui as informações sobre o projeto, o que compromete a autonomia dos 

assentados. 

Os beneficiários da associação tiveram acesso a 18 (dezoito) Subprojetos de 

Investimentos Comunitários – SIC contemplados no ano de 2009 que são projetos de 

infraestrutura que permite a permanência dos assentados na área rural. Os assentados passam 

então por uma nova dinâmica de vida, onde além de participarem de uma associação precisam 

entender dos cumprimentos de normas burocráticas e prestação de contas dos recursos 

utilizados para que a associação continue adimplente, e com isso tenha condições satisfatórias 

para a captação de mais recursos que viabilizem a operacionalização das políticas públicas 

voltadas para a possibilidade de geração de emprego e renda das famílias.  

A organização social dos assentados do Rancho Alegre no sentido de ter acesso a 
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terra e às políticas públicas tem permitido a permanência na terra de forma produtiva. 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. 

Os jovens aparecem em maior proporção na participação de tomada de decisões 

no Assentamento Rancho Alegre, sendo o presidente da associação um jovem de 27 anos e 

verifica-se que a educação é um elemento que aparece no horizonte profissional dos jovens, 

quanto a melhor administração da propriedade rural. 

A experiência da associação tem demonstrado que o processo de organização da 

comunidade permite que os jovens adentrem no cenário político, ao assumirem funções de 

liderança como presidência da associação ou outros cargos dentro desta instituição, podendo 

interferir nas políticas públicas e nas decisões sobre o desenvolvimento do Assentamento. 

Assim, podemos visualizar que conjunto desses elementos representa um processo de 

construção de uma juventude rural que assume uma perspectiva de ver o rural a partir da 

revalorização de suas potencialidades e redefinirem seus sentidos. 

 

4.5.6 As políticas públicas acessadas pelos jovens rurais 

 

 

A principal política pública acessada pelos jovens do Assentamento Rancho 

Alegre está relacionada com Programa Nacional do Crédito Fundiário (PNCF) para a 

aquisição de suas unidades de produção familiares, seguida do Pronaf A e do Custeio 

Agrícola, voltados para a formação e manutenção das culturas anuais.  

O Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) é desenvolvido pela 

Secretaria de Reordenamento Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(SRA/MDA) e foi criado para atender a uma antiga reivindicação do movimento sindical dos 

trabalhadores e das trabalhadoras rurais. O objetivo principal do Programa é diminuir a 

pobreza no campo e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores rurais por meio da 

concessão de linhas de crédito para a compra de imóvel e investimentos em infraestrutura 

básica como construção de casas, estradas, instalação de energia elétrica e rede de 

abastecimento de água, além de infra estrutura produtiva, assistência técnica, investimentos 

iniciais na produção, e projetos comunitários.  

O PNCF dispõe de linhas de crédito específicas que são o Combate à Pobreza 

Rural voltado para trabalhadores rurais sem terra; Nossa Primeira Terra direcionada para 

jovens rurais de 18 a 24 anos; e Consolidação da Agricultura Familiar, destinada aos pequenos 
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produtores (MDA, 2008). Foi por meio da linha de crédito de Combate à Pobreza Rural que 

os jovens do Assentamento analisado tiveram acesso aos financiamentos. Dessa forma, esta 

política pública apareceu como forma de incentivo aos jovens, em permanecer no meio rural. 

Ao acessar uma política pública é indispensável que os beneficiários tenham 

conhecimento do compromisso assumido no momento da obtenção da terra, sobretudo quando 

o crédito for contraído e posteriormente restituído por intermédio de bancos. No entanto a 

pesquisa revela que os jovens possuem baixo grau de conhecimento sobre as políticas 

públicas às quais tiveram acesso. Embora afirmem terem sido esclarecidos desde o início e 

durante o processo sobre todos os critérios de elegibilidade para adesão ao programa, a 

maioria não conhece as regras, os objetivos e nem o funcionamento dos programas as quais 

tiveram acessos. Sobre o crédito fundiário: 

 
Eu não me ligo muito nessas coisas não, são 14 anos se deus quiser todo ano vou 
pagar, só deus que sabe né (jd4). 

 

Sei algumas coisas né, do crédito fundiário vêm os projetos do SIC, que é as casas, 

veio também um projeto que saiu para um reabrimento de cercas né, pra fazer 

estradas também,veio uns projetos aí pra arrancação de toco né, que nem do crédito 

fundiário vem o pronaf e o emergencial. A prestação da terra dá pra pagar, dá, dá 

pra pagar, eu não sinto dificuldade em pagar a terra não, e eu considero ele 

adequado, o lote pra mim, até porque ele ser grande eu não consigo produzir nele 

todo, por isso eu acho ele adequado (JC3). 

 

O crédito fundiário deixa eu ver aqui, eu não sei muito bem não desse negócio aí 
não, só que sou um beneficiário pagando a terra todinha, né não (JG7). 

 

Embora a renda desses jovens não seja considerada alta, a maioria afirma que não 

apresenta grande dificuldade em honrar as parcelas da compra da terra adquirida pelo PNCF, 

mas alguns relacionam que a falta de água pode dificultar o pagamento. Em relação ao saldo 

devedor do PRONAF, os quais se utilizaram dos recursos desse programa para adquirir 

equipamentos e animais, ainda não começaram a pagar as prestações. 

 
A prestação da terra dá pra pagar, dá, dá pra pagar, eu não sinto dificuldade em 

pagar a terra não (JC3). 
 

 Ano passado foi pago só com o dinheiro de jerimum, aqui ficou cheio esse quarto 

de jerimum [...] Prestação em atraso? Aqui não, a única divida até agora e só com a 

terra, só do crédito fundiário (JG7). 

 

Até agora eu nunca deixei de pagar não, e a terra também, ai tá, se aperiar a gente 

se apereia muito mesmo porque tem que comprar comida, tem que pagar energia, 

água, tudo aqui a gente paga (jd4). 

 

Outro aspecto relevante a ser discutido é a influência positiva que o PRONAF 

vem desenvolvendo de modo que os jovens tenham condições de permanecer na zona rural. 
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Alguns jovens pesquisados acessaram o PRONAF A. No entanto existe uma linha especifica 

para a juventude, o PRONAF Jovem que é uma iniciativa do governo federal para incentivar a 

permanência do jovem no campo e evitar o êxodo rural, com uma linha de crédito especial 

para jovens agricultores que faz parte de uma unidade de agricultura familiar já reconhecida 

pela Secretaria de Agricultura Familiar. 

Os jovens da pesquisa, no entanto desconhecem essa linha de crédito, destinada 

para jovens agricultores familiares com idade entre 16 e 25 anos, que cursaram, cursam ou 

estejam em centros de formação por alternância de nível médio e/ ou cursos profissionais 

voltados para atividades agropecuárias. No Assentamento apenas dois jovens estariam aptos a 

acessar essa linha de crédito, que são os jovens que cursaram ou cursam a Escola Família 

Agrícola Dom Fragoso. 

Apresenta-se como um investimento de única operação que tem por finalidade o 

investimento e custeio para atividades agropecuárias, turismo rural, artesanato e outros 

desenvolvidos no meio rural de interesse do jovem agricultor rural. Pode-se utilizar até R$ 

6.000,00 com taxa de juros de 1% ao ano, podendo ser pago em dez anos com carência de três 

anos (MDA, 2008). Em relação à qualidade da terra, os jovens relatam que: 

 
O lote é bom, é suficiente tá bom, tá bom demais, o valor da prestação tá ótimo, se 

aparecesse água a gente tirava uma renda boa (JG7). 

 
Eu considero ele adequado, o lote pra mim, até porque ele ser grande eu não 

consigo produzir nele todo, por isso eu acho ele adequado (JC3). 

 

As condições do solo e os conhecimentos técnicos são fatores que devem ser 

levados em consideração na condução de uma boa produção. Na maioria das vezes a 

capacidade de geração de renda é inviabilizada pela falta de conhecimento técnico, 

organização política da associação, desconhecimento das potencialidades locais e limitações 

na efetivação das relações comunitárias. 

Além disso, verificou-se que os jovens que possuem a Declaração de Aptidão ao 

Pronaf (DAP), criada pela Secretaria da Agricultura Familiar e ligada ao Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, que é um instrumento de identificação do agricultor familiar para 

ter acesso às políticas públicas, obtida em entidades ou órgãos credenciados no MDA, foram 

beneficiados com o PRONAF e possuem conta bancária, enquanto que os que não possuem, 

ainda não receberam investimentos em créditos. 

O estudo mostrou que nenhum jovem pesquisado foi beneficiário de políticas 

públicas voltadas exclusivamente para a juventude rural. Tal fato relaciona-se com a falta de 

acesso e conhecimento dessas políticas. 
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Apesar da comunidade apresentar certo abandono pelo poder municipal, 

evidencia-se a presença de políticas públicas federais sendo exploradas como forma de 

manutenção do jovem no meio rural. Dentre estas, destaca-se a importância do crédito 

fundiário, do PRONAF B e do PNAE, atuando diretamente na autonomia do jovem e no seu 

poder de decisão. 

Verifica-se, portanto a necessidades de mudanças na divulgação dessas políticas 

voltadas para o jovem do campo, de forma a permitir que os jovens possam ter acesso a 

questões estruturais como aquisição de terras, acesso a linhas de créditos e um modelo de 

educação voltado para a real necessidade dos agricultores, sendo primordialmente necessário 

que essas políticas cheguem a esses jovens no meio rural. 

Ao adquirir sua própria área de terra, o jovem obtém uma maior autonomia 

financeira, desenvolvendo expectativas positivas em relação à agropecuária. No entanto ainda 

ressalta-se a necessidade de implantação de programas adequados, como forma de estimular a 

participação e permanência destes jovens nas atividades do meio rural e políticas que 

fomentem o lazer e saúde na maioria das pequenas localidades rurais. 

Disponibilizar aos jovens imersos no meio rural um ambiente favorável à 

constituição da cidadania e condições de vida hábeis de agenciar a integração econômica e a 

emancipação social é crucial para que se consiga a permanência dos jovens no campo. As 

políticas públicas sociais direcionadas para o meio rural são importantes instrumentos de 

estreitamento das diferenças sociais. Através delas busca-se uma maior distribuição de renda e 

desenvolvimento local e regional por meio de ações voltadas para o fortalecimento dos 

diversos setores que compõem o espaço rural. 

 

4.5.7 A influência da família na permanência dos jovens no meio rural 

 

 

Para Stropasolas (2006) o principal elemento significativo constituinte das 

trajetórias cotidianas dos jovens é a família rural, que por meio da transmissão cultural 

intergeracional promove um espaço de socialização, que inclui nos jovens não apenas a 

memória familiar, mas linguagens, posição social, religiosidade, valores e aspirações sociais, 

formas de alimentação, cultivos e modo de vida. 

Na medida em que se desenvolve o trabalho familiar no seio das unidades 

produtivas, ocorre através das relações familiares de produção e consumo, uma unidade 

pedagógica de ensino e aprendizagem (FREIRE, 1983) onde os jovens são ensinados a 

assumir as responsabilidades, organização e gestão das unidades produtivas do meio rural. No 
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mesmo sentido Weishemer (2007) assinala que o pai estabelece relações pedagógicas com os 

filhos visando que os mesmos adquiram progressivamente responsabilidades com vista a uma 

formação como agricultores independentes. 

A socialização das crianças e dos adolescentes com o trabalho no meio rural é 

feita muito cedo pelos pais, e é vista como um aprendizado que desperta o interesse nos filhos 

e pode contribuir com a continuidade dos jovens no meio rural. Além disso, representam 

conhecimentos valorizados pelos jovens. 

De acordo com Costa (2000, p. 68), “a primeira concepção juvenil refere-se ao 

período de preparação, instrução e formação para a vida que introduz os jovens numa 

moratória em relação aos papéis adultos que, no momento oportuno, deverão assumir”. Deste 

modo o “trabalho juvenil, principalmente nos espaços rurais, tem início, muitas vezes, de 

forma precoce, mas está inserido numa dinâmica local regida pelas estruturas familiares, 

retratando o patriarcalismo” (HOLANDA, 2009, p 74).  

Para muito desses jovens agricultores o ingresso no Assentamento foi um 

momento de aprendizado quanto o conhecimento de novas técnicas, novos produtos e cultivos 

que até então não usavam. Além da possibilidade de convívio com novas pessoas, ampliação 

do círculo de conhecimentos e novos ofícios, como pedreiro e cozinheira por exemplo.  

Os jovens entrevistados em sua maioria adquiriram com a família os 

conhecimentos sobre o trabalho. No entanto, a porcentagem de 40% deles, também relata que 

aprenderam as técnicas da agricultura com vizinhos das comunidades rurais , o que nos leva a 

pensar que essa convivência, além de fortalecer laços de amizade, possibilita melhor 

desempenho no trabalho, pois os conhecimentos são transmitidos por meio do fazer-aprender. 

 
Eu aprendi plantar as hortaliças com o Raimundão, que ensinou, não fez cursos 

não, ele ensinava e a gente fazia (jd4). 

 

Apesar disso, a família continua sendo à base de formação do (a) jovem rural, pois 

é principalmente a partir do aprendizado adquirido na família que se consideram habilitados 

para desempenhar as atividades agrícolas. Essas afirmativas podem ser visualizadas no 

depoimento dos jovens quanto retratam os motivos de terem optado por serem agricultores: 

 
Eu nasci em Senador Pompeu, no rural mesmo, mas quando a mãe me teve nós 

viemos embora pra Aracoiaba, eu morei lá mais de dez anos e de lá eu vim embora 

pra cá, ta com mais de treze anos que eu moro aqui. Eu participei muita da Uruana 

e tudo, mas aí nós morava lá né, eu e a mãe e a mãe véi embora pra cá, aí eu fiquei 

lá, aí depois ela foi lá e disse compra lá, porque lá vai ser bom, vai sair logo, aí eu 

peguei e vim, até hoje... Eu vim por causa da mãe mesmo, a casa lá era da mãe aí 
ela foi e deu pra minha irmã morar, aí ela ficou lá, tinha sete cômodos com o 

banheiro, de tijolo, tinha um quintal pequenininho, lá foi a prefeita, as casas era 
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tudo iguais, tudo encostada uma na outra, aí eu fiz um cadastro, foi. Eu tentei, butei 

o nome mas, custou muito e nada, aí porque o Júlio veio né, o marido dela veio, aí 

ela veio também, aí eu vim (je5). 

 

Eu nasci em Aracoiaba, na área urbana, eu morei lá até os dozes anos de idade, 

quando chegou os dozes anos de idade, eu vim embora para o chorozinho, pra 

cidade de chorozinho... Foi meus pais que decidiram vim, porque eles achavam que 

a vida iria ser melhor, a vida pra eles do que a vida que eles viviam lá, eles são 

assentados hoje acolá, na frente bem na curva, é minha mãe... quando eu vim e 

comecei a trabalhar com hortaliças foi aos 16 anos, com 16 anos de idade, eu 

aprendi através dos meus pais... aí eu pegue a experiência pra trabalhar em hortas 
(JC3). 

 

Eu nasci em Redenção, lá na cidade, perto de barreira ali, lá era na cidade mesmo, 

mas onde eu morava era rural né, lagoa dos barros, mas aonde a gente nasce é que 

bota né?lá eu morei pouco tempo lá, mas foi pra cá na zona rural daqui, eu vim pra 

cá eu tinha uns oito ano, aí fui pro maranhão, passei mais seis anos lá, aí voltei 

porque meus pais voltaram de novo. Não pro assentamento, aqui vai fazer quatros 

anos, eu morava com meus pais era, morava nessa comunidade, aí fomos embora 

pro maranhão, aí voltamos de novo. Papai sempre andava junto com o finado meu 

avô né, tudo trabalhando junto, pra ti falar uns ficou lá, uns fie né, ficou uma parte 

lá, aí veio simbora, meu pai, o finado pepeu que é o pai do meu pai, que foi embora 
pra lá, aí meu pai disse, meu filho vamos embora, aí eu disse: rapaz eu não sei se eu 

fique, aí ele disse: rapaz, vambora. Aí vieram e compraram três ou quatro caminhão 

lá na Dora né, do Zé mecânico era do meu avô, ele vendeu e comprou cada um, uma 

partinha pros fie, ficou uma parte aqui e um bocado lá, né, meu pai  morava ali, dali 

meu pai foi pra lagoa de pedra agora, que é outro lugarzinho aqui, lagoa de barro e 

depois veio pra  lagoa de pedra, aí comprou um terrenozinho aqui né, é dá uns oito 

hectares de terra né, e ficou ali, nesse período eu trabalhei mas sempre na 

agricultura né (JE5). 

 

Foi assim mesmo, basicamente isso aí, porque também a minha família toda é da 

agricultura, a minha família toda é agricultor... eu aprendi com meu avô... meu pai 
morreu faz é tempo, aqui é o meu avô, só que eu chamo de pai (JG7). 

 

Para Holanda (2009), o trabalho para os jovens rurais é uma atividade que se 

inicia precocemente, principalmente quando essa inserção ocorre no trabalho agrícola, fruto 

de uma herança hereditária. No entanto muitos buscam outras atividades laborais, que não se 

limitam à produção agrícola.  

Embora no Assentamento Rancho Alegre atualmente não exista um número 

significativo de jovens que não trabalham diretamente na agricultura apenas um desenvolve a 

atividade de pedreiro na cidade, alguns já vivenciaram a experiência de trabalhar na cidade, 

conforme podemos diagnosticar em seus depoimentos: 

 
Eu trabalhava na vulcabrás, e como o meu tio tinha desistido daqui, o meu vô não 

podia botar o nome dele eu vim pra cá, porque eu tinha cedido a minha vaga pro 

meu tio, entendeu, ele passou um tempo aqui. rapaz eu vou ser bem sincero, é ruim, 
o cara num, eu agüentei tanta coisa lá na fabrica, pra poder ficar no emprego, 

porque dizer como que nem diz o outro, tinha que engolir sapo. O negócio é sério aí 

logo no começo, mais depois que eu fui pegando experiência do trabalho, como é 

que se diz pegando nome na empresa, eu trabalhava de auxiliar de produção lá, 

fazia de tudo, tudo assim né, dentro da minha área (JG7). 

 

Eu trabalhei, mas sempre na agricultura né, passou uns tempos foi assim, durante 
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esse período há vinte anos por aí, não uns dezoito anos eu trabalhava na roça, 

depois sai e fui trabalhar nos comércios né, mercantil essas coisas. Trabalhava 

pregando, embalando, né, abastecendo prateleira, não era carteira assinada, eu 

entrei umas três vezes, olhe a primeira passei sete anos, mas sete anos foi tudo 

perdido né, avulso, porque não assinava (JE5). 

 

Deste modo, podemos afirmar que nesse cenário encontram-se os jovens que se 

reconhecem no rural, ou seja, “de onde se vê e se vive o mundo” (WANDERLEY, 2004, 

p.81). Esses jovens podem permanecer no campo reproduzindo o modo de trabalho de seus 

pais na condição social de agricultor ou buscar sua inserção no trabalho não agrícola como 

forma de permanecer no campo por meio da possibilidade de gerar renda no local em que 

vivem. 

É trabalhar fora é? vê muita diferença né, ela é muito diferente porque eu me vejo 

nas duas áreas né, porque quando eu vou fazer um curso, uma coisa eu não vou só 

se especializar em uma coisa, porque quando for num tempo, né, vai que eu não 

possa tá trabalhando numa área, mas possa exercer outra né, então no momento 

agora eu to exercendo como pedreiro também. Eu aprendi essa profissão só, eu 
aprendi sozinho, via só os outros fazendo, aí aonde a casa que a minha mãe mora é 

a primeira casa que eu fiz, foi onde a minha mãe mora né, eu tava sem dinheiro pra 

pagar o pedreiro, aí fui e disse: vou tentar fazer, eu vou fazer e levantei a casa 

sozinho, aí morei lá uns cinco meses, aí eu vim morar pra cá, nessa casa aqui [...] 

assim pela facilidade até maior de conseguir arranjar dinheiro mais ligeiro né, 

porque a minha terra tem tempo que eu produzo muito na minha terra, mas tem 

tempo que eu não produzo nada, aí pra mim, não só ficar na minha terra, no lote de 

terra, eu vou exercer também o trabalho de pedreiro, e agora é como eu tô, mas, 

assim que eu voltar produzir na minha terra, eu volto pra minha terra de novo 

(JC3). 

 

Entre os jovens que tiveram a experiência de morar na cidade, nenhum respondeu 

que esse era um sonho, mas que foram em busca de melhorar sua situação financeira, ou seja, 

foram com o objetivo de trabalhar e não para continuar seus estudos. As respostas 

constataram que a decisão de ir morar no meio urbano não foi por encantamento do jovem 

rural pela cidade, mas sim na busca de novas oportunidades de trabalho que favorecesse a 

independência financeira, e na medida em que obtiveram um lote de terra realizaram a 

migração de volta da cidade para o meio rural. 

Os jovens pesquisados em 99% pretendem permanecer no meio rural, e percebe-

se que este e sua família se encontram com certa estrutura econômica e contém condições 

suficientes para desenvolver as atividades agropecuárias, ou seja, possuem terra, capital e 

equipamentos adequados para as atividades desenvolvidas. Além de gostarem de trabalhar no 

meio rural, acham que não existem muitas vantagens em morar na cidade e acreditam que o 

custo de vida no meio rural é menor do que o encontrado nos centros urbanos e nele é 

possível sobreviver no campo. Percebe-se que a terra adquirida pelos jovens através do 

Crédito Fundiário, um programa do governo federal foi o incentivo inicial a permanência dos 
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mesmos na agricultura. 

Abramovay (1998, p. 39) em estudos que retratam sobre as aspirações juvenis 

existentes com relação à permanência dos jovens no meio rural e na agricultura familiar, 

afirma que “apesar da crise porque passou o setor desde o início do Plano Real, o desejo de 

desenvolver a profissão agrícola é bastante alto entre os jovens, mas que o mesmo resultado 

não se encontra entre as moças”, que consideram que para satisfazer suas aspirações pessoais 

devem exercer atividades não agrícolas. 

Nota-se que entre 99% das jovens do sexo feminino pesquisadas no Assentamento 

Rancho Alegre, desejam permanecer vivendo no meio rural. Embora essa permanência esteja 

diretamente relacionada ao fato de que essas jovens já constituíam uniões estáveis e viviam 

com seus cônjuges no meio rural, essa afirmativa também é justificada pela experiência 

anterior de vida na cidade, conforme expresso em relatos a seguir: 

 
Eu nasci em Chorozinho, eu fui pra Fortaleza, pra casa da minha irmã trabalhar, eu 

tinha 17 anos, antes de ter o bebê, eu tive o bebê com 22 anos, porque era mais fácil 

as coisas por lá, a mãe separou do pai, ficou tudo debandado aí eu fui morar com a 

minha irmã... Nós morava de aluguel lá no centro, eu trabalhava numa casa de 
família aí depois fui para uma fabrica de aço, trabalhar na vulcabrás, ali em 

Horizonte, era carteira assinada, voltamos porque  lá tudo era difícil, tudo era 

pago, energia cara, água cara, o aluguel caro... chegava em casa quase chorando... 

Trabalhar em casa de família? era tão cansativo, tinha duas crianças que mim 

deixava louca, eu era arrumando a casa, era cansativo demais, eu era arrumando a 

casa e as  crianças desarrumando a casa, era cansativo demais. A patroa era muito 

boa, pagava mais ou menos, mais ela era muito boa, eu ganhava nesse tempo 

250,00 (jg7). 

 

Eu trabalhei mais de quatro anos na casa de uma e mais de três anos na casa de 

outra, lá mesmo... rapaz era fazer tudo, lavar as coisas, varrer casa, passar pano, o 
tratamento era bem, era só um pouquinho exigente, mas, era carteira assinada, mas 

eu ganhava só 50,00 e trabalhava o dia todinho e entrava no final de semana, 

cuidava de menino pra ganhar 50,00 reais por mês, era no mesmo canto, mas era lá 

na rua, eu morava no tirão, ai era lá na rua do alto da cadeia, eu trabalhava muito 

e ganhava pouco, eu passei esse tempo todo porque sei lá eles gostavam muito de 

mim, era muito apegados, tinha também uma meninazinha que pra mim sair, eu 

tinha que sair escondido, porque a menina gostava muito de mim, eu era muito 

apegada, era um pessoal bom, depois não deu pra agüentar ma aí eu saí (je5). 

 

Eu nasci em Fortaleza, morei em Fortaleza até os meus vinte e dois anos e o resto 

foi aqui... Lá eu já trabalhei em casa de família e churrascaria, eu trabalhei ali 

também no assentamento, três anos na churrascaria daqui. Eu sei que na Fortaleza 
eu não gosto de lá mais não, eu criei, nasci e me criei lá, mas não tenho vontade de 

voltar pra lá não, é rua mesmo lá, normal, no conjunto era umas vilinha de casa 

mesmo... os meus pais são doidos que eu vá embora pra lá e eu não vou, em me 

acostumei já (jd4). 

 

Percebe-se que o matrimônio entre jovens do meio rural tem um papel 

significativo na manutenção e reprodução das propriedades rurais e embora o casamento seja 

considerado um dos únicos instrumentos que pressupõe a permanência de mulheres no meio 
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rural, no Assentamento Rancho Alegre, existem jovens mulheres que residem sozinhas com 

seus filhos, sem ser casadas. 

Morar no campo faz parte dos projetos de vida de 99% dos jovens que compõem 

o universo da pesquisa. A permanência no campo está associada a fatores tais como a 

tranquilidade do lugar, contato com a natureza, proximidade dos familiares e amigos, 

qualidade de vida, renda e etc. 

 
Se nas relações “modernas” de produção vigentes no campo, sobretudo no processo 

de integração agroindustrial, não se valoriza nem se remunera suficientemente os 

produtos e os esforços gerados pelos(as) agricultores(as), processo que motiva os 

jovens a buscar outras alternativas de renda, isto não significa dizer que a profissão 

de agricultor, em outras condições, não é ou não seria valorizada ou desejada pelos 

jovens. Se os agricultores familiares e os jovens fossem reconhecidos e valorizados 

com a profissão de agricultor(a), eles não deixariam o campo (STROPASOLAS, 

2007, p. 286). 

 

As informações referentes à masculinização do campo proposta por Camarano e 

Abramovay (1998) não puderam ser confirmadas no estudo, considerando a questão que 

levanta a proporção de jovens que moram na comunidade e que desejam permanecer não 

diferem quanto à distinção entre os sexos. 

Diversas pesquisas indicam uma tendência de redução na população feminina do 

meio rural (ver Carneiro, 2001; Weisheimer, 2009; Camarano e Abramovay, 1999; Brumer, 

Pandolfo e Coradini, 2008; Massuqueti, 2008) e apontam os aspectos que estimulam as moças 

e mulheres a migrar do campo. Todavia há também jovens mulheres que optam viver no meio 

rural. 

Embora a cultura patriarcal predomine nos estabelecimentos agropecuários 

culminando historicamente com uma pouca representatividade da participação das mulheres 

nas decisões (CARNEIRO, 2001; BRUMER, 2004; WEISHEIMER, 2009; SPANEVELLO, 

DREBS e LAGO, 2011), as mudanças culturais da sociedade também tem chegado ao campo 

e hoje já é possível encontrar mulheres que além de auxiliar nas decisões, também são 

responsáveis por tomá-las e embora em um número reduzido são as próprias donas do 

estabelecimento. 

Estudos realizados por Stropasolas (2007) mostram que cada vez mais cresce o 

desencantamento e desinteresse por parte dos jovens do campo com relação à cidade, e o que 

esses jovens querem é uma condição de vida satisfatória para ficarem no campo, passando a 

ver positivamente o mundo rural. 

A transmissão de valores dos pais para os filhos aliada ás experiências dos pais e 

relatos em conversas familiares, ou informações adquiridas externamente que mostram o meio 
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rural como um lugar bom para se viver. Local de geração de renda e qualidade de vida, são 

elementos que permitem que os jovens reconheçam a agricultura e o meio rural como opção 

para suas vidas. 

Nas entrevistas e observações realizadas ao longo do percurso da pesquisa é 

facilmente perceptível a avaliação que o jovem faz do seu próprio espaço, onde considera o 

campo como o melhor lugar para se viver:  

 

se eu tivesse as mesmas condições entre morar no campo e na cidade? preferia 

morar no campo, morar no campo, eu não pretendo sair daqui nunca, pra nenhum 

canto (JC3). 
 

Eu não me acostumo mais não, morar em cidade não, eu não morei não, só na 

vazante mesmo que é bem dizer uma pequena cidade né, mas eu não me acostumo 

mais não, depois que eu vim pra cá eu não me acostumo mais não [...] se o meu 

marido quisesse ir um dia, eu não ia não, faria de tudo pra ficar aqui, porque não 

dá não [...] só vou fazer alguma compra, é fazer alguma coisa que eu tenho que 

fazer no Choró, aí eu vou. É muito difícil eu ir noCchoró, acho que vou duas vezes 

no mês ( jc3). 

 

Eu não tenho não, desejo de morar na cidade, aqui é muito sossegado (JE5).  

  

Eu a minha rotina é ficar em casa, cuidar das coisas, cortar e colocar coisas pros 
bichos e daqui pra mãe, só, daqui pra mãe e daqui pra minha sogra e pronto, o 

pessoal aqui é muito caseiro (jc3). 

 

As oportunidades que eu vejo no campo, as oportunidades sempre têm, se a pessoa 

for interessada, eu nunca fiz um curso da CPT, porque nunca quis fazer [...]Eu não 

desejo sair daqui não... (JG7). 

 

O aspecto tranqüilidade abordado vem ao encontro dos estudos como de Brumer, 

Coradini e Pandolfo (2008) e Carneiro (2007). Mesmo com os problemas que persistem ao 

longo do tempo no meio rural, o campo representa para os jovens um bom lugar para viver e 

ter uma vida cotidiana tranqüila, corroborando com Wanderley (2007, p.27), quando afirma 

que: “a escolha da vida na área rural não se restringe, unicamente, a razões profissionais, mas 

se fundamenta, igualmente, numa avaliação positiva sobre o próprio modo de vida e sobre os 

atributos da vida no campo, no que se refere, especialmente, aos vínculos pessoais com o 

lugar”. 

Atitudes e ações que revitalizam os espaços rurais e os valoriza é essencial para 

estimular a permanência dos jovens, assim como os adultos e idosos que residem no meio 

rural. Portanto novas estratégias de atividades, políticas públicas, lazer, infra-estrutura, dentre 

outros fatores podem propiciar a reprodução da agricultura familiar e o desenvolvimento 

rural. 
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4.5.8 As motivações socioculturais que contribuem com a permanência ou saída dos jovens 

no meio rural 

 

 

As principais motivações socioculturais que oportunizam a permanência dos 

jovens no Assentamento foram delimitadas a partir de seus relatos que evidenciam o meio 

rural como um local sossegado, bom, aconchegante e tranqüilo. Aliado a isso os jovens 

apontam melhor qualidade de vida, acesso às atividades culturais e de lazer, o acesso às 

políticas públicas e entidades locais e a possibilidade do seguimento da tradição e costume de 

ser agricultor como fator destacado pelos jovens quanto a sua permanência. 

Deste modo, o estudo considera que o ambiente sociocultural a qual os jovens 

rurais do Assentamento estão submetidos, tem contribuído decisivamente para a permanência 

desses jovens quando se analisa aspectos como: 

- a busca pelos jovens de uma maior formação técnica e social, além de uma forte 

participação junto aos espaços de decisões locais; 

- a oportunidade de lazer tanto no espaço rural como no espaço urbano, associados 

ao fato dos jovens rurais se sentirem como parte da população jovem; 

- acesso a políticas públicas de financiamento para aquisição da terra e créditos 

que vem permitindo manter os jovens nas unidades de produção familiares;  

- a tranqüilidade existente no meio rural e as boas relações de convivência às 

pessoas da comunidade, incluindo seus familiares; 

- seus projetos de vida foram baseados inicialmente pela família e depois teve sua 

continuação pela interação social vivenciada pelos jovens. 

No entanto alguns fatores podem contribuir para a saída desses jovens como: 

- desejo de ampliar o nível de escolaridade, em que os jovens terão que sair 

obrigatoriamente para a cidade, pois não existe escola no Assentamento; 

- necessidade de acesso aos serviços básicos de saúde mais especializados; 

- dificuldades de acesso às políticas públicas e crédito que ajudam no 

desenvolvimento das unidades produtivas; 

- incapacidade dos jovens beneficiários do PNCF de não pagamento das 

prestações da terra. 
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4.6 A organização socioprodutiva e o modelo de produção adotada pelos jovens em suas 

unidades familiares 

 

Os resultados do trabalho partem da expectativa que considera os pressupostos 

apontados por Veiga (1996; 2000; 2001b) de que a agricultura familiar é uma atividade 

inclusiva que ocupa um grande número de pessoas, tem maior capacidade distributiva, e um 

sistema poliprodutivo melhor em termos socioculturais, sendo desta forma “muito mais 

sustentável, seja em termos de estabilidade, resiliência ou equidade” (VEIGA, 2000, p. 26). 

Cada jovem dono da unidade produtiva desenvolve suas atividades produtivas em 

lotes que variam de 6 a 6,5 ha, obtidos por meio do PNCF já discutida anteriormente na 

dissertação. 

As famílias praticam alguma forma de combinação entre culturas e criações, e a 

diversidade faz parte das estratégias produtivas adotadas como forma de enfrentar as 

dificuldades da atividade agrícola e garantir produção suficiente para o consumo, sendo o 

excedente utilizado pela família para a comercialização.  

Das oito famílias entrevistadas no que se refere às suas UPF, todas elas criam 

algum tipo de animal em sua propriedade, e todas criam mais de um tipo de animal, como 

vacas, aves, porcos, ovelhas e equinos. A criação de animais nas propriedades serve para 

complementar a renda da família e também para o consumo. 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. 

Os jovens agricultores do Assentamento Rancho Alegre trabalham na produção de 

frutas, hortaliças e cajucultura, combinada com a produção de milho e feijão, além de atuarem 

nas atividades de bovinocultura, suinocultura, piscicultura e avicultura por meio de uma 

produção orgânica.  

No Assentamento Rancho Alegre a produção de hortaliças destaca-se como uma 

importante atividade, agregando valor sócio - econômico e ambiental. A produção é feita 

visando à sustentabilidade da família e da comunidade, não utilizando qualquer tipo de 

insumos químicos que possam vir a degradar ou causar impactos ambientais, optando assim 

pela produção agroecológica. 

A Tabela 6 apresenta as informações referentes à caracterização das atividades 

produtivas desenvolvidas em cada unidade de produção familiar dos jovens pesquisados e 

estabelece relações entre a área produtiva e as atividades desenvolvidas em cada área. 
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Tabela 6 - Atividades realizadas nas unidades de produção familiar pelos jovens assentados. 
Identificação Áreas Atividades produtivas 

UPF1 Irrigada Hortaliças, fruteiras, milho, criação de suínos, bovinos, 

aves, caprinos, piscicultura, lenha 

 Sequeiro Cajueiro e feijão, fabricação de espetos 

 

UPF2 Irrigada Hortaliças, fruteiras, criação de aves, piscicultura  

 
 Sequeiro Cajueiro e feijão, carvão e fabricação de espetos 

 

UPF3 Irrigada Hortaliças, fruteiras, plantas medicinais, criação de 

suínos, aves, ovinos e piscicultura 

Sequeiro Cajueiro e feijão, Artesanato 

 

UPF4 Irrigada Cebolinha, coentro, criação de suínos e aves 

Sequeiro Cajueiro 

 

UPF5 Irrigada Hortaliças, fruteiras, milho, criação de suínos,aves 

 Sequeiro Cajueiro e feijão 
 

UPF6 Irrigada Hortaliças, fruteiras, criação de suínos, aves, ovinos e 

piscicultura 

 Sequeiro Cajueiro 

 

UPF7 Irrigada Hortaliças, fruteiras, plantas medicinais, milho, criação 

de suínos e aves 

Sequeiro Cajueiro e feijão 

 

UPF8 Irrigada Hortaliças, fruteiras, plantas medicinais, criação de 

suínos, aves, ovinos, apicultura, cajucultura  Sequeiro 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

 

As hortaliças constituem um grupo diversificado de plantas e sua produção está 

concentrada em todos os lotes familiares pesquisados. Esta produção permite a obtenção de 

elevada produção física e de altos rendimentos por hectare cultivado (MELO; VILELA, 

2007). Conforme dados da EMBRAPA (2012) o Brasil possui 800 mil hectares destinados à 

produção de hortaliças, no qual são produzidos 19,3 milhões de toneladas e apresenta uma 

produtividade de 24 toneladas por hectares. De acordo com MARTINS (2010), 80% dessa 

produção de hortaliças no Brasil estão voltadas para o mercado nacional, sendo um produto de 

grande influência sobre o consumidor devido aos seus valores nutricionais e medicinais. 

No Assentamento Rancho Alegre as hortaliças orgânicas são os principais 

produtos cultivados. Dentre elas pode-se destacar como as mais cultivadas; o coentro, a 

cebolinha, o pimentão, ao jerimum, o tomate, mas também são produzidos alface, couve, 

cenoura, berinjela, repolho, rúcula, melão, melancia e acelga, conforme os entrevistados. 

Entretanto, o coentro é a hortaliça mais produzida, sendo uma cultura das mais 

populares da culinária nordestina, apresentando um grande valor social e econômico. Todos 

os jovens pesquisados estão envolvidos com a sua exploração durante o ano inteiro, e é 

tradicionalmente cultivado pelos agricultores em áreas especificas e em hortas domésticas no 
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quintal, geralmente em cultivo solteiro ou consorciado com outras hortaliças como a 

cebolinha. 

O coentro é uma cultura de ciclo curto de produção, podendo ser colhido 50 dias 

após o plantio, podendo estender-se até 20 dias. O clima do município é bastante propicio 

para o cultivo durante todo o ano. Essas características contribuem para que todos os jovens 

agricultores cultivem essa cultura em consonância com a cultura da cebolinha. 

A cebolinha também possui um ciclo curto. Seu ciclo varia de 80 a 100 dias após 

o plantio, por ter a capacidade de rebrota gera várias colheitas. A cebolinha combinada com o 

coentro recebe a denominação popular de cheiro verde. Essas duas culturas são pouco 

exigentes quanto aos tratos culturais, necessitando apenas de uma irrigação diária. O cuidado 

maior é com as plantas invasoras na cebolinha. 

O sucesso do plantio dessas hortaliças está no preparo do solo que deve ser 

saudável, vivo e equilibrado, capaz de suportar adversidades como fatores climáticos 

desfavoráveis e ataque de pragas e doenças. No Assentamento os jovens agricultores sempre 

utilizam adubos orgânicos, principalmente esterco de animais (gado e aves). Os adubos são 

adquiridos na própria comunidade ou comprados externamente. 

 

Utilizo veneno não, nada, nada, nada porque não precisa porque é orgânico as 

coisas aqui são tudo orgânico né, e não pode... Eu só uso o esterco de gado e da 

galinha, a gente faz é comprar, é comprado (jd4). 

 

Utilizo adubo, a gente usa o esterco, a gente usa os defensivos naturais né, sem 

agrotóxicos, estrume de gado e assim vai... Eu sei fazer compostagem, poda e a 

minha semente vêm da cidade, eu não produzo ela não (JC3). 

 

Os agricultores realizam rotação de culturas devido ao tamanho da propriedade, e 

fazem um período de pousio após o fim do ciclo das culturas, fazendo os canteiros em novas 

áreas. Também utilizam palhas de coqueiro como cobertura morta para proteger as mudas do 

sol forte e das chuvas, além de reter a umidade natural do solo, manter a temperatura do solo 

mais amena, entre outras particularidades e compostos naturais. As pragas e doenças mais 

comuns são as lagartas, as formigas, as moscas brancas, as cochonilhas e os pulgões e o 

controle é realizado geralmente com técnicas naturais de controle. 

 

As pragas nas hortaliças é a mosca branca e no feijão é a lendia, a gente controla 

mais com a calda do ninho. Eu aprendi cauda do ninho, compostagem com o meu 

padrasto, ele pulveriza o milho dele né e aí eu fui pegando a prática (JC3). 
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Os jovens agricultores realizam suas atividades quanto ao cultivo de hortaliças de 

forma manual e somente quando as culturas necessitam de capinas são feitas com o auxílio de 

enxada, utilizada para manter a cultura livres de plantas invasoras.  

Quanto ao método de irrigação são utilizados sistemas de microarpersão, 

aspersão, gotejamento e também regadores para complementar a insuficiência de água das 

culturas mais exigentes, sendo que cada agricultor recebeu o sistema de irrigação garantido 

com a compra da terra, e todos receberam micro-aspersão. Ao longo do tempo alguns foram 

adaptando o sistema de acordo com as suas necessidades produtivas. 

A irrigação geralmente é feita diariamente. As culturas são irrigadas duas vezes 

por dia, sendo uma na parte da manhã e outra no fim da tarde. A fonte de água utilizada na 

irrigação é proveniente do rio Choró. A falta de água ocasionada pela seca dos últimos anos, 

aliada a quantidade de pessoas que usam a água do rio e a retirada de areia do rio, que tem 

causado um alargamento das margens e a criação de extensas ilhas de areia em torno do rio, 

vem dificultado à disponibilidade de água para os assentados, de forma que os mesmos estão 

atualmente irrigando seus plantios um dia e outro não. A falta de água pode comprometer toda 

a condição de vida encontrada atualmente pelos jovens assentados. 

A percepção positiva em relação ao cultivo de hortaliças orgânicas é visualizada 

em distintos discursos. Além disso, a percepção de que um produtor de maior valor agregado, 

de ciclo curto e adaptado à região pode contribuir para a permanência dos jovens no meio 

rural, corrobora com o sentido de que o acesso à terra e adoção de novos modelos de 

produção adaptáveis a uma dada realidade local mantêm o jovem no campo, uma vez que é 

rentável e oferece condições econômicas e de infra-estrutura para que os jovens tenham 

qualidade de vida.  

Produzir sem veneno é bom, o alimento é saudável, né, fica melhor pra consumo, na 

feira tem diferença, tem diferença demais, tem muitos fregueses. Só de falar que é 

orgânico o pessoal procura logo, é. [...] nós vai pela mais vendável (JG7). 

 

Quando eu ouvi falar de orgânicos? Aqui, a primeira vez foi aqui, como eu vejo 

assim, um produto bom né? Porque aqui não contém agrotóxicos, é um produto 
bom, ele é muito mais vendável que um produto inorgânico, porque o cheiro verde 

que vem da Ceasa, um exemplo aqui, eles são muito amarelados e se você deixar 

dentro da geladeira, que é o que as pessoas fazem com quatro dia ele já tão ficando 

podre e o orgânico não, o orgânico pode passar de semana que ainda ta verde 

(JC3). 

 

Em relação ao sistema produtivo os jovens destacam a possibilidade de produzir o 

próprio alimento no campo, e menciona-se como fatores importantes a forma de produção dos 

alimentos saudáveis, com qualidade e livre de agrotóxicos, além de serem culturas vendáveis 

e de baixo custo produtivo. 
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A produção de hortaliças seja para a subsistência ou para comercialização possui 

um papel importante para a agricultura familiar, por se tratar de uma cultura que necessita de 

uma pequena área, quando comparadas a outras produções agrícolas. É economicamente 

viável, exige pouco conhecimento técnico e um baixo nível de investimento para se iniciar na 

atividade (FAULIN; AZEVEDO, 2003). 

Essa nova forma de praticar e viver a agricultura permite a adoção de um padrão 

tecnológico e de organização social e produtiva que não usa de forma predatória os “recursos 

naturais” e tampouco modifica agressivamente a natureza, buscando alcançar como resultado, 

um padrão de produção agrícola que integre equilibradamente objetivos sociais, econômicos e 

ambientais (ALTIERI, 2008).  

A agricultura orgânica é um sistema de produção cujo objetivo é manter a 

produtividade agrícola, evitando ou reduzindo significativamente o uso de fertilizantes 

sintéticos e pesticidas (ALTIERI; NICHOLLS, 2003). Para estes autores foram os pequenos 

agricultores ou as propriedades de agricultura dita familiar, que originalmente aderiram ao 

modelo agroecológico, em diferentes tipos de cultivos visando atender ao mercado local. 

Todos os produtores dedicam-se à atividade hortícola, e também disponibiliza 

uma parcela de tempo para a atividade pecuária, com a criação de aves, suínos, caprinos e 

ovinos, como também a piscicultura, desenvolvida em reservatórios artificiais localizados nos 

próprios lotes dos assentados. 

O fato da pecuária exigir maior disponibilidade de tempo, assim como custos com 

a alimentação dos animais, contribui para um número reduzido de animais no Assentamento, 

além disso os jovens pesquisados afirmam que o tamanho da propriedade não é viável a 

criação de muitos animais. Esses animais foram adquiridos pela maioria dos pesquisados com 

os recursos do PRONAF e são utilizados para consumo familiar e para comercialização, além 

de funcionar como uma espécie de poupança da família. 

 
A gente cria galinha, porco tem 4 porcos, galinha tem 25 pintos pequenos, sete 

maiorzinho e cinco galinha grande, tem dois tanque mais só um que presta, tem 

peixe só para o consumo mesmo, gado a gente tem não e nós tem três ovelhas.[...] 

Eu tenho hortaliças, capim santo, cidreira, eu planto cheiro verde e cebolinhas, e 

frutas tem goiaba, acerola, caju e só (jc3). 

 
Meu lote é produtivo sim, porque eu trabalho né, e do meu trabalho pode servir pro 

sustento da minha família (JC3). 

 

O terreno é produtivo, porque têm várias coisas da parte produtiva aí, tem banana, 

mamão, pimentão, tomate, se for contar as qualidades aí, tem plantas medicinais, 

acerola, tem tudo aí, hortelã, malvarisco, capim santo, noni, coqueiro, tem 

hortaliças, tem frutas plantado aí, maracujá, sapota  (jg7). 
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Tem tanque de peixe tem aí, mas não dá para peixe não, porque não dá, tem que 

ajeitar o taque todinho, e a água também é mais difícil também, agora que tão 

ajeitando mais esse negócio dessa água. Crio galinha, era umas cinqüenta mais 

agora tá com umas quarenta agora né, só galinha mesmo. Porco tem 8 para 

consumo e vender. A gente tem que arrumar comprador, a gente vende ele vivo, 

gado e caprinos tem não, tem nada disso não, porque a gente não fez projeto ainda 

não. A gente vai fazer projeto, aí o nosso projeto tem tudo isso aí. Aqui nós tamos 

fazendo as coisas por nossa conta mesmo, nossa conta própria mesmo, que nós não 

temos projeto, não temos nenhuma dívida (JG7). 

 
A experiência de trabalhar no restaurante foi muito bom, eu aprendi muita coisa né, 

boas... Lá eu cozinhava, era a cozinheira de lá, por três anos, era salário, e por 

causa de uns problemas aí eu saí, tava cansada também, muita luta. Eu morava lá, 

na churrascaria e aqui, uma pessoa tomava de conta. O lote não é produtivo agora 

não né, porque tô sozinha, mas vou começar se Deus quiser. Planto nos cajueiros 

não, só faz colher, quando tá no tempo de limpar a gente limpa, aqui eu plantava 

canteiro, agora vou começar a plantar de novo, porque a bomba tava no prego, 
agora que ajeitaram a energia do rio... Eu crio porco, tem 11 e tenho só 4 galinhas e 

gado não, eu crio porque tudo que tem no projeto a gente tem que ter, que é o pronaf 

é, que foi uns vinte mil para gente construir a casa, pagar trabalhador pra coisar as 

terras (jd4). 

 

A diversificação da produção contribui para a melhoria da qualidade de vida dos 

produtores, reduzindo a dependência a um só produto. Geram uma maior autonomia, uma vez 

que amplia o leque de possibilidades que permite à agricultura dinamizar-se, de forma a não 

ficar a margem dos preços e mercados de um produto. 

Além de incrementar a renda dos agricultores, visto que são mais reconhecidos 

quanto a qualidade e benefícios diretos a saúde e ao meio ambiente, ao serem vendidas nas 

feiras locais geram uma pequeno circuito de comercialização entre os jovens produtores do 

campo e os consumidores da cidade. 

A articulação entre campo e cidade é verificada muito freqüentemente no 

Assentamento Rancho Alegre, pois muitos indivíduos deslocam-se da cidade para vender nas 

feiras locais alimentos diários, tais como frutas, legumes e verduras. A produção 

agroecológica adota uma nova relação entre as pessoas e o meio ambiente a qual está inserida, 

e o agricultor utiliza práticas que conservam e preservam o solo, a água e a biodiversidade 

local. Além de não utilizar material químico e sintético como os agrotóxicos também 

permitem um comércio mais justo e rentável. 

Devido à procura pelos alimentos produzidos no Assentamento e como forma de 

escoar sua produção inicialmente os jovens colocaram os seus produtos para serem vendidos 

em barracas instaladas na entrada do Assentamento, à beira da estrada. Em seguida com ajuda 

financeira de uma organização não governamental, construiu-se uma churrascaria que 

promove comercialização interna no Assentamento, pois os jovens vendem sua produção para 

a churrascaria e essa por sua vez produtos baratos e de boa qualidade, para os freqüentadores 
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da churrascaria, sejam oriundos da cidade ou de outras áreas rurais. Essa necessidade de 

articulação entre o campo e a cidade por meio desse comércio possibilitou aos assentados 

promoverem grandes mudanças na qualidade e na melhoria das suas condições de vida. 

A comercialização dos produtos de origem vegetal como as frutas, o milho, o 

feijão e as hortaliças, assim como os produtos de origem animal (carne de porco, gado e aves) 

é realizada de diferentes formas, de acordo com a decisão do agricultor, dentre as quais 

podemos destacar: a comercialização para outros agricultores da comunidade; a venda para a 

churrascaria do Assentamento; repassado para mercantis locais; para o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) e/ou vendido de porta em porta diretamente ao consumidor das 

regiões vizinhas. 

O jovem agricultor que vende para o PNAE não tem essa fonte de 

comercialização como certa, pois não tem uma regularidade efetiva e está condicionada a 

fatores como atualização de cadastro e as pessoas que compõem a gestão municipal, pois 

dependendo da gestão o pagamento pode atrasar e os agricultores deixam de fornecer esses 

produtos, alegando que compensa mais vender de porta em porta, pois o dinheiro é garantido, 

visto que os recebe na hora da comercialização.  

No item relativo à venda de produtos agrícolas, apenas uma família pesquisada de 

todas as unidades produtivas produzem atualmente somente para o consumo, e relata ser 

temporariamente. O restante consegue produzir para consumo e comercialização, o que 

demonstra realidade positiva quanto à permanência dos jovens, principalmente quando se leva 

em conta as condições da terra adquirida pelo PNCF e a ausência de assistência técnica, 

questão a ser melhor aprofundada no Assentamento.  

 

Porco tem 8 para consumo e vender. A gente tem que arrumar comprador, a gente 

vende ele vivo [...]Os outro produtos aqui a maioria é na feira, só tem dia de 
sábado, tem dia de sexta-feira mas eu não vou não, porque ali a CE é muito 

perigosa e o burro é meio brabo. A feira é bem no centro de chorozinho [...] tem aí 

dificuldade não, tendo transporte, se não tivesse transporte aí tinha dificuldade, a 

dificuldade maior é o animal, tudo é em animal, tudo é de carroça, porque se tivesse 

transporte eu não perdia mercadoria não, porque toda feira eu tava nela 

[...]basicamente vai pra feira, vende as coisas, lá mesmo faz uma ferinha, né leva 

pra casa, tem feira que o cabra vende bem, tem ferira que é muito mais ruim (JG7). 

 

Quando faço a horta eu vendo lá em cima no restaurante, mas também às vezes vai 

pra ali pro Choró, quando não dá lá né (jd4). 

 
O único transporte que eu tenho é só a bicicleta pra comercializar, não tenho moto e 

eu também vendo pros atravessador né que é chamado, eu vendo pros outros aqui. 

Os meus porcos eu vendia pra partir mesmo em casa, pra ir lá pra cima pra 

churrascaria (JC3). 
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Alguns jovens vendem sua produção familiar nas feiras livres na comunidade do 

Triângulo ou na sede do município de Chorozinho. Abastecendo, dessa forma, a população da 

cidade e do campo, cada agricultor adota seu método de venda de acordo com o apresentado 

na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Formas de comercialização dos produtos oriundos das unidades de produção 

familiar realizada pelos jovens assentados. 
Identificação Comercialização dos produtos 

UPF1 Vende as hortaliças para o PNAE, de casa em casa na comunidade e nos locais 

vizinhos, e a carne para a churrascaria. 

UPF2 Vende as hortaliças para o PNAE, de casa em casa na comunidade e nos locais 

vizinhos, e a carne para a churrascaria. 

UPF3 Vende as hortaliças para os atravessadores e a carne para a churrascaria da 

comunidade. Atualmente está produzindo apenas para o consumo da família. 

UPF4 Vende os produtos para o restaurante da comunidade ou vende na cidade de 

chorozinho 

UPF5 Vende os alimentos produzidos diretamente para os mercadinhos locais e a 

carne para atravessadores 

UPF6 Vende as hortaliças para o PNAE, de casa em casa na comunidade e nos locais 

vizinhos, e a carne para a churrascaria. 

UPF7 Vende as hortaliças e frutas na feira e a carne de porco para os atravessadores 

UPF8 Vende os produtos para o restaurante da comunidade ou vende na cidade de 

chorozinho 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

 

Os produtores comercializam diretamente na feira local, porém alguns dos 

produtores realizam entregas em colégios municipais e estaduais, supermercados, restaurantes 

e ainda de forma domiciliar a clientes particulares. Desta forma podemos afirmar que o centro 

consumidor dos produtos oriundos do Assentamento é o próprio mercado doméstico do 

município o qual estão localizados. 

Esse modelo de produção agroecológica adotada nas unidades produtivas dos 

jovens pesquisados vem contribuindo para a segurança alimentar de sua família, geração de 

renda e forma sustentável de convivência com o meio ambiente. O cultivo de hortaliças é uma 

fonte de renda alternativa devido à facilidade e baixo custo para implantação e cultivo, além 

de grande aceitabilidade no mercado. 

Quanto às atividades produtivas desenvolvidas pelos jovens agricultores, os 

resultados indicam uma forte diversificação, como sugerida por Ploeg (2008), que o aumento 

do valor agregado por unidade pode ser obtido em atividades como a agricultura 

agroecológica, a produção de alta qualidade e a oferta de especialidades regionais. A 
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comercialização dos produtos também atende a sugestão do autor onde os produtores efetuam 

o processamento dentro da unidade agrícola e estabelecem relação direta com os 

consumidores na comercialização, atentando-se sempre para o mercado. 

Em se tratando das fontes de rendimento oriundas das atividades agropecuárias, 

há também a participação da venda de produtos para a merenda escolar conforme a sugestão 

de Ploeg (2011) que possibilita a exploração de mercados para produtos regionais, orgânicos e 

venda de alimentos via cadeias curtas. 

Os dados analisados mostraram que a inserção dos jovens em uma unidade 

produtiva e a utilização de um novo modelo de produção baseado na agricultura 

agroecológica tem gerado mudanças positivas nas famílias dos jovens em relação ao número 

de pessoas que residem e trabalham na agricultura, inclusive ao número de jovens. Ao cruzar 

as informações do sistema produtivo com dados sobre as formas de utilização da mão de obra 

das famílias, verifica-se que há uma diversificação das atividades realizadas, e uma ampla 

participação das jovens mulheres nas atividades produtivas. 

O resultado parece indicar que a inserção na agricultura agroecológica e a 

diversificação das atividades dela decorrente têm gerado um retorno considerado satisfatório 

pelos jovens quanto à centralidade do trabalho e à quantidade requerida, criando novas 

condições para a manutenção dessas pessoas que vivem e trabalham nas unidades familiares. 

Na condição atual os jovens afirmaram que eles desejam ficar na agricultura e no 

meio rural, trabalhando em suas unidades familiares porque gostam da profissão e porque se 

sentem valorizados como agricultores. Nesse aspecto, é evidente que, entre os jovens 

assentados, a profissão de agricultor e a vida que adquiriram no meio rural têm assumido um 

sentido positivo quanto a sua permanência. 

Ao final do trabalho, pode-se afirmar que a inserção dos jovens em políticas 

públicas que garantem o acesso à terra, aliado à políticas que os ajuda nas atividades 

produtivas, somada a adoção de um novo modelo produtivo baseado na produção 

agroecológica e na diversificação, tem gerado impactos positivos na forma como os jovens 

vêem a profissão de agricultor e passam a nela acreditar. Isso, associado à integração entre os 

espaços urbanos e rurais, onde os jovens podem escoar e comercializar diretamente a sua 

produção, além de poder desfrutar do melhor dos dois espaços. 

A produção destina-se para o autoconsumo e comercialização e relaciona-se com a 

busca dos jovens agricultores por autonomia frente aos processos produtivos, além de uma 

boa qualidade dos alimentos destinados à alimentação da família. O rendimento auferido com 

a comercialização da produção agrícola contribui para a melhoria das condições de vida, pois 
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permite adquirir tanto equipamentos para o trabalho, quanto bens de consumo durável, como 

visualizado em maiores detalhes no item relativo aos bens adquiridos pelos jovens após a 

conquista da terra. 

 

4.6.1 A geração de renda obtida pelos jovens nas unidades de produção familiar 

 

 

A renda das famílias advém da comercialização dos produtos das atividades 

agrícolas por eles realizadas, e 99 % dos jovens afirmam comercializar a produção, existindo, 

portanto um planejamento produtivo nesse sentido. As famílias têm a composição da renda 

bem diversificada e embora algumas recebam benefícios do governo, essas não são muito 

dependentes desses auxílios, seja previdenciário ou de programas sociais. 

O nível de renda familiar é muito importante, pois se apresenta como um dos 

indicadores que retrata a melhoria de condição de vida das pessoas. Neste sentido a renda 

mensal foi constituída pelo somatório dos rendimentos da produção agrícola, como a venda de 

produtos vegetais, animais e seus derivados somados aos oriundos do exercício de trabalho 

temporário e/ou permanente, aposentadorias de algum parente ou políticas sociais como o 

Bolsa-família, Bolsa-estiagem e o Seguro-safra.  

Em relação à renda dos jovens do sexo masculino, seus rendimentos estão 

vinculados ao resultado das atividades agropecuárias ou atividades externas ao lote, enquanto 

que as rendas citadas pelas jovens mulheres estão relacionadas com transferências via 

programas sociais como Bolsa Família e atividades de artesanato ou produção de espetos de 

churrasco. Como evidenciado, apenas uma família é beneficiada com renda proveniente de 

aposentadoria, que corresponde a um casal que cuida do seu avô e afirma que: “O dinheiro 

dele ajuda bastante, paga a energia, paga as contas da casa” (jg7). 

Em relação ao auxílio referente ao Programa Bolsa-Família sete famílias recebem 

o benefício e consideram uma renda de extrema importância para a subsistência das famílias, 

pois representa uma quantia fixa e certa, embora de natureza temporária: 

 
O bolsa família também né, ajuda, mas tá com três meses mulher que eu recebo só 

30, porque deu um problema aí, aí eu fui ajeitar, pode ser que esse mês saia todo. O 

bolsa-família ajuda ave-maria, agora que diminuiu né, ficou só 30 dela da menina 

que e só nós duas cadastrada (jd4). 

 

No art. 21 do Decreto nº 6.392/2008 referente ao beneficio fica expresso que:  

 
Art. 21. A concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família tem caráter 

temporário e não gera direito adquirido, devendo a elegibilidade das famílias, para 
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recebimento de tais benefícios, ser obrigatoriamente revista a cada período de dois 

anos (BRASIL, 2008a). 

 

Neste sentido observa-se que a estratégia de sobrevivência dos jovens é a 

combinação de diversas fontes de renda. Essa renda média é de R$ 1.000 e corresponde à 

renda líquida de cada UPF. Conforme revela a Tabela 8 abaixo, a composição das fontes de 

renda agrícola dos jovens atingiu 65% do total da sua renda mensal. Quanto à distribuição da 

renda 6,7 % dos jovens entrevistados auferem mensalmente um salário mínimo, 66,7% têm 

renda mensal de um a dois salários e 26,6 % dos entrevistados chega a mais de dois salários 

mínimos. 

 

Tabela 8 - Renda mensal dos jovens assentados 
Identificação Rendas 

agrícolas 

Rendas não agrícolas  Total 

UPF1 700,00 102,00 bolsa-família 802,00 

UPF2 1.000,00 285,00 bolsa-família 1285,00 

UPF3 0 2.000 trabalho temporário 2.000 

UPF4 724,00 30,00 bolsa-família 754,00 

UPF5 800,00 162,00 bolsa-família 962,00 

UPF6 1.200,00 0 1.200,00 

UPF7 724,00 724,00 aposentadoria + 205,00 

bolsa-família 

1.653,00 

UPF8 800,00 233,00 bolsa-família 1.033,00 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

Em determinados momentos como épocas de seca e perda da produção esses 

jovens agricultores também possuem outras rendas como o caso do Seguro-safra no valor de 

155,00 e o Bolsa-estiagem ambas oriundas do Governo Federal. 

 
Outra renda? Não, só da agricultura, a gente tinha do seguro safra mais num é 

assim direto (JB2). 

 

Consoante se constatou, a partir desses dados que em uma unidade produtiva a 

maior renda dos jovens é proveniente de trabalho temporário, enquanto que também existe 

uma unidade produtiva que possui sua renda apenas do trabalho agrícola, ambas as unidades 

não recebem ajuda de Programas de Transferência de Renda. A realidade do jovem da unidade 

produtiva que sobrevive apenas de trabalho não-agrícola pode ser atribuída à inexistência da 

política pública de assistência técnica e extensão rural voltada para a orientação das famílias, 

que muitas vezes não sabem como resolver um problema de natureza técnica que surge na 

produção, como podemos ver no relato a seguir: 

 
O meu marido foi trabalhar fora porque aqui mal dá pré gente ganhar né, aqui o 

canto da gente fazer canteiro plantar é muito ruim, a terra é mais ruim que os 

outros cantos, quando dá a queima, queima logo tudo e pronto não dá pra se 
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sustentar só com os coentros... Eu acho bom, porque onde ele trabalha é grande, ele 

não ganhava por perto, ele não ganhava do tanto que ele ganha aqui, agora ele 

ganha 2.000 ele trabalha no Iguape a três meses. A porque antes a gente não fazia 

compras assim toda semana, não fazia a feira toda semana e agora nós já 

compramos bastante coisa depois que ele foi trabalhar lá, televisão, as televisão, o 

dvd novo (jc3). 

 

Os jovens consideram morar no campo como uma maneira de serem inseridos no 

trabalho e na geração de rendas satisfatórias, e se sentem incentivados e valorizados pela 

conquista desses valores. 

 

Meu trabalho fora é muito pouco né? Mais é aqui. eu já faço um serviço aqui 

dentro já, só que os outros já pede né pra mim fazer, o cara vêm só, esse serviço de 

podar uma madeira, uma coisa né, algum outro o mais é aqui, porque dá pra se 

manter né, é criando porco, é criando uma galinha, é criando um bicho assim, você 

vai né, se mantendo aí. Os bichos crescendo ai vai quando cresce, vende os maiores 

né, vai cuidando dos mais pequenos e aí, você vai... eu ia dizer que assim quando os 

porcos tão bom, nem vendo duma vez, assim pra vender eu mato ele e vou né, 

vender, que você ganha mais né, se não tiver uma chance, menos um dinheirinho a 
gente traz... De renda que vêm da agricultura o que eu tiro por mês é, tipo um 

salário é, mas acho que dá pra fazer mais, dá pra fazer a média de um salário né,dá 

uns 800,00 aí, é, porque tem mês né, tem dias que não dá igual né”(JE5). *O 

trabalho fora a qual o jovem está se referindo corresponde a algumas atividades 

realizadas fora do assentamento, como poda de cajueiros e venda de produtos em 

outras localidades*. 

 

Acho que é na base de um salário, um salário e meio né, mil reais, é uns mil reais, 

nessa faixa aí (JB2). 

 

Quanto às perspectivas de futuro idealizadas pelos jovens rurais pesquisados estes 

consideram as possibilidades de obtenção de renda. Embora as atividades desenvolvidas 

contem com a sazonalidade na obtenção de renda e a dependência das condições naturais, os 

jovens consideram a remuneração pelo seu trabalho capaz de oferecer uma renda fixa no 

espaço rural. Em seus depoimentos os jovens afirmam que essa independência financeira 

incentiva e contribui para sua permanência no meio rural, além de propiciar uma autonomia 

dos jovens frente a sua unidade produtiva. 

Diferentemente de resultados encontrados no sul do país – como Mello et al. 

(2003a; 2003b), Sacco dos Anjos e Caldas (2005) e Silvestro et al. (2002), em que a sucessão 

é vista como uma prisão pelo jovem e a ocupação agrícola perde seu caráter moral –, todos os 

jovens pesquisados afirmam ter o desejo de permanecer na agricultura familiar e conservar os 

costumes herdados pelos pais. 

Percebe-se que, se os jovens forem responsáveis por estabelecimentos que gerem 

rendas satisfatórias, eles não serão estimulados a procurarem ocupações urbanas. Portanto, 

revela-se no Assentamento Rancho Alegre, situado na região Nordeste, assim como no Sul do 

Brasil, a necessidade de criação e ampliação de programas capazes de melhorar a renda 
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agrícola, apoiando desde a produção e beneficiamento até a comercialização. 

Desta forma podemos concluir que as rendas obtidas pela família influenciam na 

decisão e ação do jovem no dilema de ficar e sair. Este é um fator muito importante a ser 

considerado em estudos de permanência ou migração do jovem rural. 

Para Abramovay (2005) as políticas de desenvolvimento rural voltadas para a 

juventude devem ser ampliadas, visto a multifuncionalidade e pluriatividade dos agricultores 

familiares, que obtêm suas rendas tanto da agricultura como também de outras atividades. 

Desta forma, quanto mais preparados estiverem os jovens agricultores para as novas 

atividades agrícolas ou não agrícolas, maiores serão as suas oportunidades de realização 

profissional e pessoal, além de uma maior valorização do meio rural e sua biodiversidade. 

Observou-se que os jovens de famílias rurais com maior volume de produção 

agrícola e conseqüentemente maior renda, optam pela permanência na agricultura, 

conseguindo assim vislumbrar nesta atividade, um futuro promissor. Se o jovem percebe que 

a produção agrícola lhe proporciona renda suficiente para sua manutenção, e que ficar no 

campo não prejudica sua formação intelectual, isto acaba por facilitar a sua permanência na 

área rural (STROPASOLAS, 2011). 

Os jovens agricultores pesquisados sentem-se satisfeitos com a atividade agrícola, 

mesmo tendo que enfrentar as dificuldades inerentes à atividade e almejam permanecer com a 

atividade agrícola na propriedade, preservando e tornando-a cada vez mais produtiva e 

rentável para a família. 

 

4.6.2 Bens duráveis adquiridos pelos jovens assentados com a renda obtida nas unidades de 

produção familiar 

 

 

As preocupações dos jovens pesquisados remetem em torno da garantia da 

sobrevivência da família que constituíram já que são casados. Deste modo, oferecer bem estar 

e qualidade de vida à família é sinônimo de realização pessoal. Além disso, adquirir bens 

materiais também traz a realização pessoal, tais como carro, moto, casa etc, através de um 

trabalho na agricultura e em sua unidade produtiva que lhes garantam uma renda fixa, 

compreendidos como essenciais no meio rural. 

Questionados acerca do tipo de moradia construído com os recursos do PNCF, 

90% dos jovens entrevistados relataram uma melhoria considerável, pois hoje possuem uma 

casa de alvenaria, rebocada, com piso, banheiro, energia, além de uma cisterna para o 
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consumo de água da família. Os outros 10% restante afirmam que a melhoria foi referente a 

ter a sua própria casa, mas que anteriormente tinha essas condições de moradia só que na casa 

dos pais. 

Em relação ao acesso à água, constata-se que no meio rural a maior parte dos 

domicílios utiliza majoritariamente poços ou nascentes como fontes de abastecimento. No 

Assentamento Rancho Alegre essa realidade não é diferente, para o abastecimento d‟água 

para banho, lavagem de roupa e irrigação, a água é obtida por meio de sistema de canalização 

do rio Choró. Cada unidade produtiva conta com uma cisterna de placa obtida por intermédio 

do Programa Um Milhão de Cisternas para a manutenção das famílias referentes ao consumo 

de água humano. 

Todas as casas possuem banheiros atendendo a uma necessidade básica de 

qualidade de vida nos dias atuais. Quanto ao esgotamento sanitário todos os domicílios 

possuem fossas sépticas. Referente às condições de coleta de lixo essa são inexistentes e o 

destino do lixo de acordo com 100% dos entrevistados é a queima. 

Conforme informação do estudo, todas as famílias dos jovens pesquisados foram 

beneficiadas com o Programa Luz para Todos, que permitiu a instalação do sistema de 

irrigação das unidades produtivas, iluminação das moradias e uso de eletrodomésticos como 

máquina de lavar, geladeira, fogão a gás, que também favoreceu a melhoria de vida desses 

sujeitos. 

Quanto à relação existente entre a mudança de vida antes de terem acesso a 

políticas públicas do Crédito Fundiário e os bens que conseguiram formar, todos concordam 

que a compra da terra pelo PNCF foi à porta de acesso aos demais programas e relatam que o 

patrimônio familiar aumentou expressivamente, e que somente puderam comprar bens 

duráveis com a renda obtida com a produção agrícola.  

O acesso à energia elétrica permitiu aos jovens terem em seus domicílios bens que 

melhoram suas condições de vida. Ao mesmo tempo em que exige valores monetários para 

que possa ser possível esse acesso e manutenção, gerando custos para a família. Para que os 

jovens usufruam desses bens é necessário uma renda que permita adquiri-los. O que pode 

indicar que os jovens assentados estão dispondo de uma renda satisfatória no Assentamento.  

Para Favareto (2006a) é essencial que os bens e serviços de quem mora no campo 

sejam iguais aos de quem vive na cidade, pois tal fato estimula a permanência principalmente 

dos jovens no meio rural. Nesta mesma linha de argumentação Wedig e Menasche (2009) 

consideram o consumo como símbolo de significação social e comunicador de condições, e 

defendem que à medida que os jovens rurais consomem produtos semelhantes aos da cidade 
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eles se igualam, diminuindo preconceitos e discriminações. 

Neste sentido justifica-se a verificação sobre a propriedade de eletrodomésticos e 

bens adquiridos pelas famílias a Tabela 9 mostra os bens adquiridos pelos jovens após a 

conquista da terra. 

 

Tabela 9 - Bens duráveis adquiridos pelos jovens assentados com a renda obtida nas unidades 

de produção familiar. 
Identificação Bens duráveis adquiridos pelos jovens 

UPF1 Tv (1),Dvd (1), Geladeira (1), Fogão a gás(1), Telefone celular (1), 

Antena parabólica (1), Bicicleta (1) 

UPF2 Tv (1),Dvd (1),Rádio (1), Geladeira (1), Fogão a gás(1), Telefone 

celular (1), Antena parabólica (1), Moto (1) 

UPF3 Tv (2),Dvd (2), Geladeira (1), Fogão a gás(1), Telefone celular (2), 

Antena parabólica (1), Bicicleta (1) 

UPF4  Tv (1),Dvd (1), Freezer(1), Fogão a gás(1), Telefone celular (1), 
Antena parabólica (1),  

UPF5 Tv (1),Dvd (1), Geladeira (1), Fogão a gás(1), Telefone celular (2), 

Antena parabólica (1), Bicicleta (1), Moto(1) 

UPF6 Tv (1),Dvd (1), Geladeira (1), Fogão a gás(1), Telefone celular (1), 

Antena parabólica (1), Tv por assinatura(1) Máquina de lavar (1),Moto 

(1) 
UPF7 Tv (2),Dvd (1), Geladeira (1), Fogão a gás(1), Telefone celular (3), 

Antena parabólica (1), Vídeo game (1)Tanquinho (1),Moto (1) 

UPF8 Geladeira, Fogão a gás, Telefone celular (2), Moto 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 
 

O acesso aos meios de comunicação permite que os agricultores familiares entrem 

em contato com outros integrantes da família, com prestadores de serviços, fornecedores de 

bens e também com o mercado para quem oferecem seus produtos. Por isso consideram que a 

renda oriunda do seu trabalho deve permitir a aquisição desses bens. 

 

Ele trabalhava para a vó dele, fazendo um favor, ai a vó dele dava um dinheiro a 

ele, aí ele comprava roupa, criava porco, galinha, isso. Nós não tinha nada na vida, 

nós só tinha um saco de roupa, uma porca e o meu meninozinho que nesse tempo 

era pequeno ainda, nós ficava pra lá e pra cá numa carroça, pra lá e pra cá, do 

campestre pro choró, o meninozinho em cima da carroça, um saco de roupa e eu e 

ele. Hoje a gente tem é coisa pra trazer pra essa casa, só que a gente não trouxe 

ainda, tudo novo, tem um bocado de coisa ainda (jg7).  
 

Tem tv, dvd, frezer, fogão a gás, telefone celular não tinha antes de ser assentada 

(jd4). 

 

Essa moto consegui depois que a gente veio pra cá né, com as contas das coisas eu 

comprei ela (JE5). 

 

Aqui tem duas televisão, dvd aqui não, tá na outra casa, acho que nó vamos 

comprar é outro, porque nós temos outra casa lá no choro, ta fechado lá, fechei lá 

pra vim pra cá. Nós pretende ficar aqui, vai ficar fechada, não se acaba, se quiser 

ir, quando quiser passar um final de semana. Tem geladeira, fogão, videogame, 
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tanquinho, tem telefone celular três, tem antena parabólica, armário, eu tenho uma 

moto, tinha um carro mais coloquei fora, porque sempre eu gosto de ficar um tempo 

com a moto, depois é carro, dava muito prejuízo carro, dava prejuízo mais que a 

família, o carro é bom só para o inverno. As coisas mudam muito né, tem que 

trabalhar pra poder as coisas se realizar, né, as coisas não caem da noite pro dia 

[...]Eu ganhava mais de um salário, passava, a firma nunca pode pagar um salário 

mínimo, tem que pagar acima do salário, mas o salário da cidade se tira na 

agricultura, depende da pessoa, for trabalhando e desenvolvendo as coisas do jeito 

que é pra ser, tira até mais (JG7). 

 

No Assentamento destaca-se o elevado percentual de pessoas que possuem 

telefone celular, uma média de 1celular/jovem pesquisado, o que contribui para um maior 

acesso a comunicação interna ou externa desses jovens. Além disso, o acesso a este recurso 

auxilia para a melhoria nas condições de vida da população que deles usufrui.  

As contemporâneas formas de sociabilidade possibilitadas pelas tecnologias de 

informação e comunicação a qual os jovens têm acesso no Assentamento como televisão e 

celulares interferem positivamente no modo de vida rural e cria possibilidades de interação 

com a sociedade global. Todavia os jovens ainda mantêm apego às antigas formas de 

sociabilidade, caracterizadas pelas festas locais, eventos esportivos ou cerimônias religiosas. 

Diante da dicotomia entre rural/urbano e as perspectivas de vida dos jovens do 

campo de vivenciarem “o melhor dos dois mundos”, apontadas por Wanderley e Carneiro 

(2007), verifica-se o processo de aproximação entre os espaços oriundo das experiências de 

vida de morar no espaço rural e vivenciar o espaço urbano. 

Incorporar práticas urbanas no meio rural não significa que os jovens estão 

negando o rural, mas que estão se adaptando ao contexto experimentado, de forma que “a 

valorização da aldeia não implica a negação aos bens imateriais e materiais urbanos” 

(CARNEIRO, 2007, p. 63), mas especifica uma condição social encontrada. 

 
É certo que essa combinação do “melhor dos dois mundos” não depende 

exclusivamente da vontade do jovem, ao contrário, depende, primordialmente, das 

condições materiais (acesso a bens e serviços) do lugar onde mora, como também da 
possibilidade de realizar uma renda própria, ter um emprego que, de preferência, 

possibilite também a realização de um projeto profissional (CARNEIRO, 2007, p. 

60). 

 

Os agricultores familiares merecem ter uma vida no campo com condições de vida 

desejáveis e liberdades de acesso a bens e serviços (CARNEIRO, 1996) e a maior 

disponibilidade desses bens domiciliares contribui a que as pessoas considerem-se mais 

satisfeitas, aumentando dessa forma as possibilidades dos jovens optarem em se manter no 

campo. O acesso a bens duráveis como motocicletas é considerado por Schneider (2009) 

como um indicativo de que essas pessoas podem estar desenvolvendo atividades pluriativas.  
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As condições de acesso da população rural quanto ao deslocamento seja para 

lazer, trabalho ou mercado consumidor ou de oferta é outro ponto a ser ressaltado quanto a 

interação com o meio urbano. Para Abramovay (1999a) é necessário que exista condições 

para esse acesso. Sabourin (2011) retrata sobre os benefícios que existe entre o contato direto 

dos produtores com os consumidores. 

No entanto, o PNCF precisa ser complementado com outras políticas conforme 

afirmam autores como Buainain et al. (2007, p. 150), quando diz que “o PNCF crédito para 

aquisição de terras por parte de uma associação local deve se configurar como um beneficio a 

ser complementado por outros programas, como os vinculados à infra-estrutura, educação, 

saúde, saneamento e combate à pobreza”. 

 

As atividades dão lucro? é dão, aí pra dizer que vive só do quintal, não vive não, 

porque tem vez que a bomba queima e falta água, e sem agoar morre tudim (jd4). 

 

A renda obtida é utilizada para a manutenção da família e têm conseguido 

proporcionar aos jovens as condições de cumprir com os pagamentos de despesas como água, 

luz e mercadorias, aquisição de bens matérias e investimentos na própria unidade produtiva. O 

acesso à renda é um dos fatores que contribuem e condicionam à autonomia e à permanência 

dos jovens nas UPF. 

 

4.6.3 Autonomia 

 

 

A busca pela autonomia em relação à permanência dos jovens no meio rural 

inicia-se na luta pela conquista de um lote de terra para o estabelecimento de uma unidade 

produtiva, como relata os depoimentos a seguir: 

 
Nós já vivia junto lá em ocara, já trabalhava em agricultura em roça essas coisas, 

quando pintou essa chance quem indicou nós foi o tio Raimundo, o tio Raimundo, 

que é meu tio né, ele que me indicou tinha duas vagas aqui no assentamento, aí 

tinha eu e meu irmão que morava lá não tinha, não era cadastrado né[...] aí foi uma 

oportunidade pra nós né.[...] Era no assentamento nova vida, lá mora minha mãe, a 

mãe da Aline, trabalhava em agricultura do mesmo jeito, agente trabalhava na terra 

que era do pai da gente, trabalhava tudo junto lá pelo mei lá né, a gente plantava 

roça, feijão[...] é que as terras lá é tudo junto né, é como se tivesse trabalhando no 

lote dos pais e lá não é partido as áreas, lá é terreno grande o assentamento, é como 
se a gente tivesse trabalhando no lote dos pais da gente (JB2). 

 

 Aqui é do jeito que a gente quer, eu não recebo ordens de ninguém não, só dele aí 

às vezes (o jovem refere-se a seu avô que mora com ele e tem 78 anos) [...] Rapaz é 

bom né, porque eu não tinha nada hoje a minha vida pode dizer que mudou né, eu 

não vou trabalhar pra ninguém não (JG7). 

 

Segundo Weisheimer (2009, p.154) a autonomia é considerada um elemento 
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motivador empregado para “[...] descrever situações onde o sujeito é capaz de especificar as 

suas próprias regras, ou orientar-se pelo que é adequado para ele”. Deste modo a autonomia 

retratada pelos jovens refere-se à capacidade de tomar posse de uma unidade produtiva, 

expondo e executando suas idéias, resolvendo problemas, tomando decisões de execução das 

atividades, recebendo investimentos e realizando aquisição de bens pessoais e renda. 

 
Ter a terra isso é bom demais porque antes nós morava na vazante, só era a casa, 

um pedacinho de chão e um terreirozim pequeninim e pronto, não tinha nada, aqui 

não, aqui dá pra nós trabalhar e tudo né, e lá a gente trabalhava pros outros e 

agora nós trabalha pra nós mesmos (jc3). 

 

Aqui são sete e meia pra cada, isso daí era uma coisa que eu não pensava pra mim 

né, de quando chegar um dia eu ter sete hectares e meia de terra, isso pra mim é 
uma felicidade muito grande [...] Família que eu não tinha e passei a ter família aos 

18 anos de idade, dos 18 pros 19 né, e assim tenho uma vida melhor, antigamente 

como eu vivia, tá uma maravilha agora (JC3). 

 

Dos jovens entrevistados, todos trabalham. O trabalho, ou seja, as 

atividades/tarefas desenvolvidas é realizado no lote, via de regra, pelos membros da família. 

As jovens mulheres desenvolvem seu trabalho no espaço da casa e nos quintais, 

correspondentes a lavar a louça e a roupa, limpar a casa, preparar as refeições. Mas também 

cuidam dos animais, fazem espetos, artesanatos e cultivam as hortas. 

Os homens cuidam das hortaliças, da área de cajueiros, do plantio do milho e do 

feijão. Além de cuidar dos trabalhos coletivos como cercas, abertura de valas no rio e 

manutenção do sistema de irrigação. A distinção do trabalho em relação às questões de gênero 

presente no Assentamento pode indicar em certa medida, uma complementaridade nos papéis, 

uma vez que os sistemas produtivos adotados caracterizam-se por serem atividades que pode 

ser desenvolvida tanto por homens como por mulheres. 

Quando perguntados sobre a mão de obra da família, os entrevistados sempre 

destacam duas pessoas, o que incluem ele mesmo e sua companheira. O que remete de 

maneira geral a observação de que a distribuição de tarefas na unidade produtiva, além dos 

atributos de gênero, está relacionada à configuração de cada unidade e depende do número de 

integrantes que cada família dispõe para a produção de sua subsistência. 

Em relação à tomada de decisões relativas à unidade produtiva os informantes 

afirmam convictamente que a decisão é dada pelo casal, o que pode indicar um caráter mais 

assimétrico das relações de gênero. 

Em relação às jovens mulheres seus envolvimentos nos processos de tomada de 

decisão e atuação nas atividades produtivas das unidades familiares são condicionados pela 

forma de constituição familiar e as relações estabelecidas entre as mesmas e seus parceiros, 
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podendo ser de uma intensidade maior, menor ou nula. Considera-se uma alta participação 

quando a jovem trabalha e tem poder de decisão frente às atividades do lote, e praticamente 

nula quando apenas participa das atividades domésticas. 

 

A gente cria galinha, porco tem 4 porcos, galinha tem 25 pintos pequenos, sete 

maiorzinho e cinco galinha grande, tem dois tanque mais só um que presta, tem 

peixe só para o consumo mesmo, gado a gente tem não e nós tem três ovelhas. Para 

cuidar dos animais a gente faz do jeito que a gente pode né, quanto eu tô lá na mãe 

vem um menino e bota o comer, a comida não é muito pesado não, dá para cuidar, 

os porcos também é do mesmo jeito, é eu já me acostumei já. Eu tenho hortaliças, 
capim santo, cidreira, eu planto cheiro verde e cebolinhas, e frutas tem goiaba, 

acerola, caju e só [...]sei lá, eu acho que eu me sinto guerreira, né porque conseguir 

fazer essa ruma de coisa sozinha porque meu marido trabalha (jc3). 

 

Aguiar e Stropasolas (2010) observam que quando há uma participação forte com 

atuação e poder de decisão das jovens mulheres nos processos produtivos desenvolvidos pela 

família, contribui decisivamente para sua permanência no meio rural. A disponibilidade de 

espaços de participação na gestão e trabalho do estabelecimento de suas unidades produtivas e 

o nível de autonomia adquirido em aspectos mais gerais da vida cotidiana contribui na decisão 

dos jovens em permanecer no meio rural, além da valorização dos jovens no tratamento entre 

rapazes e moças no contexto da agricultura familiar. Para Stropasolas (2004), são as relações 

sociais desiguais e excludentes vivenciadas no seio da agricultura familiar um dos principais 

fatores responsáveis pela saída das mulheres do campo. 

Para os jovens do Assentamento Rancho Alegre o acesso à política pública 

fundiária e os recursos financeiros obtidos pela aquisição da terra, vêm propiciando que os 

mesmos criem mecanismos de manutenção de sua autonomia, além de uma garantia de 

permanência no meio rural e em suas unidades de produção familiar. 

Visando uma melhor produtiva em suas atividades, os jovens buscam ampliar suas 

qualificações como agricultores e agricultoras por meio de aprendizagens formais e não 

formais que os capacitem para novas práticas e inovações. Os novos conhecimentos 

adquiridos representam para as unidades de produção dos jovens num aumento da qualidade e 

quantidade dos produtos, além de um maior aproveitamento dos recursos disponíveis em seus 

lotes. 

No entanto a tomada de decisão frente à utilização desses novos conhecimentos 

está geralmente condicionada ao bom senso e conhecimento sobre os objetivos que os jovens 

pretendem atingir em seus lotes, e se essa nova modalidade de produção ou nova tecnologia é 

útil e funcionaria em seu modelo produtivo.  

 
Eu não utilizo a tecnologia, eu acho a tecnologia é muita melhoria, mais eu também 
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vejo que a maioria delas maltrata muito a terra né, como até mesmo a aradação da 

terra, né? Ela compacta muito a terra também né? Então o nutriente que tem em 

cima do solo vai tudo pra baixo né, eu vejo assim. Eu vou tentando experimentar do 

meu jeito mesmo” [...] Eu sempre tento plantar de tudo um pouco né, o que der é o 

melhor pra mim, o que não dé, aí eu não planto mais [...] Eu aprendi quando foi a 

primeira vez que eu plantei né, que eu botava muito adubo a planta queimava ali eu 

sabia que tinha que utilizar mais pouco, mas não tem quantidade específica não [...] 

Eu criei os meus próprios métodos, eu vou pela experiência” (JC3). 

 

Dalcin (2010) afirma que os agricultores agem e gerem seus sistemas produtivos 

sobre uma lógica e uma racionalidade própria, determinadas pela tradição, aprendizado, 

infraestrutura e fatores psicológicos, sociais e econômicos. Tal afirmação pode ser verificada 

no depoimento acima exposto em que o jovem relata que não gosta de utilizar tecnologias 

como trator, grade e arado por acreditar que é prejudicial ao solo.  

 

4.6.4 A assistência técnica e o acesso ao crédito 

 

 

Um fator importante a ser destacado na pesquisa é a carência de assistência 

técnica no Assentamento, onde 99% dos jovens afirmaram não recebê-la. Isso se torna um 

agravante porque é notória a necessidade de aumentar o acesso dos jovens rurais à assistência 

técnica, pois além de orientá-los, o técnico deve ser capaz de capacitar os agricultores para 

exercer atividades com maior produtividade. 

Esse dado mostra também a necessidade da criação e ampliação das escolas 

técnicas agrícolas para que um número maior de jovens rurais seja capacitado e tenha uma 

formação profissional voltada para sua realidade sem a necessidade de migrar para a cidade, 

podendo viver no campo com uma maior qualidade de vida.  

As análises quanto à assistência técnica confirmam muito do que é citado pela 

literatura de que as pessoas que vivem no campo não recebem capacitação adequada para 

realizar sua atividade rural de maneira eficiente. Além da carência de assistência técnica os 

jovens ainda encontram dificuldade no acesso ao crédito e à novas tecnologias, além do 

acesso às políticas públicas voltadas especificamente para a juventude rural. Também falta 

uma educação ajustada à realidade local e saúde de boa qualidade. 

Em relação à assistência técnica conforme se nota, as reclamações sobre a falta de 

assistência técnica são constantes, embora seja um serviço público que já venha com valor da 

remuneração descontada no projeto. Ou seja, os agricultores pagaram pela assistência que é 

essencial e ela é quase que inexistente no assentamento. Como solução para a melhoria das 

condições de vida os jovens agricultores buscam suprir essa carência contratando técnicos 

particulares ou pedindo a ajuda de um jovem do Assentamento que se formou atualmente 
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como técnico agrícola na Escola Família Agrícola Dom Fragoso, com vistas a adquirir 

conhecimentos que potencializem as suas atividades produtivas. 

 

A gente era pra ter, mais a gente não tá tendo, a gente tem o técnico mais ele não 

vem, só vem aqui quando é chamado, é de ano e ano e se for de mês e mês é às 

vezes, quando a gente chama [...] Aqui tem não, eu aprendi quando foi a primeira 
vez que eu plantei né, que eu botava muito adubo a planta queimava ali eu sabia 

que tinha que utilizar mais pouco, mas não tem quantidade específica não [...] Eu 

criei os meus próprios métodos, eu vou pela experiência (JC3). 

 

Aqui técnico não aparece não, só aparece quando tem dinheiro. È quando aparece 

um projeto, alguma coisa que o técnico aparece que quer comer o dele, mas passou 

pronto, aí técnico aqui não pisa mais não, pois é, aqui só aparece quando tem 

dinheiro, não tendo dinheiro pra ele (JG7). 

 

Tem o Bio ali, conhece o Bio né, tem o menino da Emater-ce que vêm ali pra cima 

fazer reunião com a gente (jd4). 

 
 A gente vai fazer projeto, aí o nosso projeto tem tudo isso aí. Aqui nós tamos 

fazendo as coisas por nossa conta mesmo, nossa conta própria mesmo, que nós não 

temos projeto, não temos nenhuma dívida [...] Eu pretendo ampliar as coisas que 

tem aqui né, ampliar a criação de porcos, de galinha, é tudo. Rapaz eu acho que já 

tá elaborado, eu acho que o Gadelha tem aí, foi um menino aí, o Gadelha, ele 

elabora aí ele manda pro técnico é, é que o Gadelha sempre fez esse contato com ele 

mode andar mais ligeiro porque ele tem muito serviço né, tem demais (JG7). 

 

Ainda não recebi crédito, tudo é do meu dinheiro, a única dívida que eu tenho é da 

terra (JC3). 

 

Em seus depoimentos os jovens apontam como principais ações necessárias para a 

melhoria de suas unidades produtivas o acesso à assistência técnica. Em segundo lugar está o 

acesso ao crédito. Essas demandas são oriundas dos jovens que ainda não foram beneficiados 

pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).  

 
Rapaz pra tudo pra começo mesmo eu queria que saísse o Pronaf né, se saísse o 
Pronaf aí ia melhorar muita coisa, daqui a cinco anos eu quero ter tudo diferente, 

tudo com o Pronaf saindo eu vou produzir mais e tocar pra frente aí (JG7). 

 

Também existe uma demanda por cursos de formação voltados exclusivamente 

para os sistemas produtivos adotados pelos jovens em suas unidades de produção. Nas 

capacitações recebidas pelos jovens agricultores, destacam-se as formações sobre agricultura 

orgânica e agroecologia, onde os mesmos aprendem e resgatam práticas para produzir sem 

agredir o meio ambiente e a saúde. O modelo de produção agroecológica implantado pelos 

agricultores em suas pequenas propriedades vem comprovando que é possível produzir, gerar 

renda e ter qualidade de vida no campo. 

 
[...] 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. 
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(ABRAMOVAY, 1998, p. 269).  

 

As últimas opções apontadas relacionam-se com a melhoria do ambiente 

produtivo, e aumento da disponibilidade, quantidade e qualidade da água. Esses dois últimos 

fatores são apontados como determinantes para a permanência ou saída dos jovens em sua 

unidade produtiva. 

A dificuldade é água, se tivesse água disponível ai tá certo, era bom né (jd4). 

 

O rio ta secando, eu acho que não, o rio não vai suportar, eu acho que não, até 
porque essa retirada de areia do rio não é propícia para o rio, porque quanto mais 

vai se alastrando né, as barreiras do rio, menor vai ficando as condições de água 

pra gente. Muita gente usa o rio, muita gente, eu acho que o rio não tem capacidade 

não, quando for daqui uns ano vamos tudo vê que o rio já esteja bem escassozim e o 

rancho alegre sem a água do rio é tristeza, uma tristeza sem a água do rio, porque a 

gente passou um período aqui quase um mês sem a água do rio foi bastante ruim 

pra gente,a gente teve que utilizar água da chuva que não era pra ser utilizada pra 

poder tá se mantendo. E o sistema produtivo sobrevive não, aqui é zero, zero a 

possibilidade de emprego e renda, até porque sem água a gente não consegue viver, 

imagina uma planta que é sensível, só se cava-se um poço profundo, se a associação 

se ajunta-se né, e consegui-se cavar um poço profundo pra poder a comunidade 

utilizar desse poço profundo, é a única possibilidade que tinha (JC3). 
 

A pior doença do mundo aqui é a água, aí uma planta dessa aí, como eu perdi muito 

esses ano passar dois meses sem água do rio, só o choro e a chuva cadê? E do rio 

muito pior, se o rio seca é prejuízo total, não tem o que fazer, porque não tem como 

fazer nada (JG7). 

 

Além disso, é de extrema importância a participação dos jovens no planejamento 

e elaboração de propostas voltadas para a melhoria de suas condições de continuidade e 

permanência no meio rural, visto que apenas eles sabem suas reais necessidades, anseios e 

perspectivas de vida. 

 

4.6.5 As motivações sócio produtivas que contribuem com a permanência ou saída dos 

jovens no meio rural 

 

O modelo de produção e organização que caracteriza a agricultura familiar e os 

seus elementos estruturantes terra/trabalho/família estão assegurando os jovens do 

Assentamento Rancho Alegre em unidades produtivas economicamente independentes, além 

de estar garantindo a reprodução social das unidades de produção familiares que contribuem 

com as formas de permanência dos jovens locais. Essa permanência relaciona-se diretamente 

com: 

- a diversificação dos sistemas produtivos e viabilidade econômica das unidades 

de produção; 

- um modelo de agricultura que insere novas formas de produção e trabalho para 
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os jovens;  

- atividades que proporcionam estabilidade financeira; 

- retribuição monetária satisfatória pelas atividades desenvolvidas;  

- acesso à informação e à comunicação independente de morar no meio rural ou 

no meio urbano por meio de tecnologias como tv, telefones celulares e internet; 

- acesso aos mercados locais; 

- autonomia e poder de decisão dentro da unidade produtiva, que faz com que o 

jovem sinta-se valorizado como agricultor; 

- construção de novas relações de gênero e valorização das mulheres jovens na 

execução das atividades das unidades produtivas; 

- percepção e conscientização que podem ter uma vida digna e com qualidade no 

meio rural sem precisar migrar para as cidades. 

Por outro lado alguns elementos sócio produtivos podem favorecer a saída desses 

jovens como: 

- inviabilidade econômica da produção devido a problemas como doenças e 

pragas, visto que os jovens não possuem assistência técnica nas unidades produtivas; 

- dificuldade de acesso ao mercado consumidor; 

- falta de água para a irrigação dos sistemas produtivos que afetará diretamente a 

renda dos jovens agricultores e sua condição de vida;  

- Falta de condições para o pagamento da terra ou do empréstimo adquirido pelo 

PRONAF. 

A pesquisa encontra resultados que corroboram com as afirmações de Favareto 

(2006a) que alega que as regiões rurais que estão mais próximas do urbano apresentam maior 

favorecimento quando comparadas com as mais distantes. Essa proximidade faz com que os 

sujeitos que nela residem tenham maior acesso ao fornecimento de produtos e acesso aos 

mercados urbanos, resultando em maior inter-relação entre o espaço urbano e rural. 

Também se verificou que a diversificação da produção e a agregação de valor aos 

produtos no meio rural geram maior ocupação de mão de obra e geração de renda como 

sugerido por Ploeg (2008; 2011). 

Considerando as condições de acesso a bens e serviços os jovens pesquisados 

possuem condições relativamente boas. Assim como seus rendimentos médios mensais, o que 

pode contribuir para a sua satisfação e permanência no meio rural. Assim a pesquisa apresenta 

resultados diferentes dos apontados por Carneiro (1996); Brumer (2004); Schneider (2006); 

Stropasolas (2006); Spanevello (2008) e Weisheimer (2009), que aponta que os jovens 
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buscam padrões urbanos de moradia, estudo, trabalho e vida não encontrados no meio rural 

especialmente na agricultura familiar. 

Os resultados da pesquisa nos remetem as idéias de Abramovay (1998b) ao 

concordar que o meio rural tem condições de gerar renda e propiciar condições adequadas de 

vida a quem vive ali, desde que para isso os agricultores, a sociedade e o governo façam cada 

um sua parte. Entender cada grupo que compõe a categoria da agricultura familiar, crianças, 

jovens, mulheres, homens e idosos identificando suas expectativas, comportamentos e 

especificidades como fundamentais para analisar o futuro do meio rural, pois cada um desses 

grupos apresenta comportamentos distintos quanto ás suas condições de vida e necessidades, 

além dos fatores que influenciam na permanência ou migração. 

 

4.6.6 Os sonhos e as perspectivas futuras de vida dos jovens enquanto agricultores 

familiares  

 

Apesar da agricultura familiar receber pouco incentivo e investimento quando 

comparados ao agronegócio, a pesquisa revela que ainda existe um percentual 99% dos jovens 

pesquisados com pretensão de dar continuidade aos trabalhos agrícolas, que corrobora com os 

estudos de Veiga (2009) consoante a qual, não obstante o êxodo rural verifica-se que existe 

um alto nível de satisfação entre os que vivem no campo e sugere que o reforço a essa 

motivação e o apoio de políticas públicas na agricultura podem favorecer as atividades 

agrícolas do país. Tal fato pode ser visto em alguns depoimentos quanto aos sonhos e projetos 

de vida como jovens do meio rural. 

 
Eu queria que destocasse tudo aqui, pra poder plantar tudo de novo, a minha filha 

gosta de morar aqui, eu jovem? já tenho 32 anos, é melhor pra criar um filho que 

na fortaleza. Eu faria tudo de novo que foi estragado né? tudo perdido o que eu fiz, 

porque eu trabalhava lá em cima e abandonei tudo, eu trabalhava lá na 

churrascaria lá em cima, aí se acabou tudo, ficou tudo enmatado, eu botei uma 

pessoa pra morar foi, mas a pessoa não cuidava como a gente cuidava né? (jd4). 

 

Eu só tenho sonhos para o meu filho mesmo, crescer bem, estudar, ser alguma coisa 

na vida, pra mim não, eu não tenho paciência de estudar mais não, minha paciência 

já acabou já, sou nova mais não tenho paciência de estudar, num vou fazer isso 

mais não (jc3). 

 
Eu acho que o que falta é a plantação porque a minha plantação né, eu planto mais 

tem tempo que nem eu expliquei, tem tempo que dá bom, mas tem tempo que dá 

ruim, é por isso que eu me sinto na dificuldade de ter que ir trabalhar para fora na 

cidade. Ah, que era uma coisa que eu não queria pra mim era trabalhar fora e estar 

longe do meu terreno e da agricultura, por isso que eu tô trabalhando fora. Eu 

queria que ficasse cheio de fruteiras, de hortaliças, esse meu lote todo verde né, é o 

que eu imagino (JC3). 
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Com relação aos sonhos e perspectivas dos jovens percebe-se que os sujeitos 

pesquisados já fizeram opção de vida e de trabalho que se relaciona com questões como a 

influência da família e acesso às políticas públicas que indiretamente contribuirão em suas 

escolhas. Por esse motivo em alguns momentos os sonhos dos jovens estarão voltados 

exclusivamente para práticas e estratégias a serem desenvolvidas no interior de suas unidades 

produtivas, e segundo Wanderley (2003) esses são projetos negociados no interior da família. 

A escolha profissional dos jovens por serem agricultores familiares é determinada 

por um conjunto de fatores que vai além das perspectivas individuais e capacidade de escolha 

racional. É também fruto de uma biografia individual e de uma interação social desses 

sujeitos, como afirma Weisheimer (2007). Neste sentido as perspectivas dos jovens do 

Assentamento Rancho Alegre em relação aos seus sonhos e perspectivas são alimentados pela 

relação familiar, pelas condições sociais de gênero e geração e pelas possibilidades 

econômicas de vida. 

O acesso à terra tem proporcionado melhores condições socioeconômicas para os 

jovens, flexibilidade de horários em relação às atividades e independência de não terem 

“patrões” dando ordens e controlando seu trabalho, além do acesso a uma renda que garante a 

sobrevivência da família. 

Em relação à permanência ou migração dos jovens é importante considerar o 

papel exercido pela educação, pois ainda predomina no meio rural a idéia de que caso os 

jovens optem pelos estudos o destino será sair do campo para a cidade, como apontados por 

alguns autores já citados no presente trabalho. 

Todavia essa cultura parece estar mudando. Como pode ser verificado nos 

trabalhos de Mello et al. (2003b); Abramovay (1999a); Carneiro (1996) e Veiga (2000) que 

mostram aumento na consciência, de que possuir maior grau de instrução é atualmente uma 

necessidade para a melhoria da gestão dos estabelecimentos familiares. 

 

O que eu espero para o meu filho? Primeiramente tem que dá o estudo a ele, aí se 

ele vai ser agricultor depende dele né, que eu não vou mandar nele assim pra 

decidir a profissão dele, né. Ele que vai se basear mais ou menos por mim, se der 

certo mesmo. Rapaz eu vejo muito que na época dele do meu avô tudo era mais 

difícil, era pra tudo até emergência já teve já, e hoje em dia tá tudo é mais fácil né, é 

mais fácil hoje [...] e o jovem pode transformar o meio rural depende de cada um 

né, se ele quiser (JG7). 

 

Eu planejo fazer um curso na área técnica mais não agora, quando for mais na 

frente, um técnico, um curso técnico[...] o meu sonho é me formar um técnico 
agropecuário, isso é  a minha vontade (JC3). 

 

Grande parte dos jovens rurais do Assentamento Rancho Alegre gosta de morar na 
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zona rural e pretende dar continuidade a atividade agrícola, mesmo que se formem 

profissionalmente. Também os jovens citam a formação em técnico agropecuária como uma 

forma de continuar mantendo relações com o campo.  

Os depoimentos expõem que se os jovens estiverem satisfeitos com a vida que 

eles possuem no campo, eles não optarão pela vida na cidade, pois se identificam com o amor 

pelo trabalho e pelo lugar onde residem, e compreendem o meio rural como um lugar de 

futuro promissor para os seus modos de vida. O que os jovens levam em consideração para a 

escolha da permanência ao invés da saída de suas unidades produtivas e que as mesmas 

possam ser capazes de gerar trabalho, renda e qualidade de vida para suas famílias. 

A pequena extensão de terra utilizada pelos jovens agricultores familiares impõe 

algumas limitações em relação aos tipos de cultivos praticados e reforça a hipótese sugerida 

por Ploeg (2008; 2011) de que é preciso atuar em cultivos que combine maior quantidade de 

mão de obra com menores extensões de terra de forma a obter maior volume de renda.  

Neste contexto, ao observar o valor da produção, constata-se que a produção 

vegetal responde por 2/3 (dois terços) do total obtido pelos agricultores familiares 

prevalecendo à produção majoritária das lavouras temporárias, 1/3 (um terço) restante é 

oriundo da produção de castanha e da produção animal. 

Ao finalizar retomamos os argumentos mencionados anteriormente, segundo os 

quais os jovens desempenham um papel primordial na manutenção e reprodução da 

agricultura familiar no qual estão inseridos. Neste sentido esses sujeitos devem ser priorizados 

com políticas públicas especificas para essa categoria. Além disso, deve-se criar e/ou ampliar 

programas que permitam que os jovens sejam proprietário dos seus meios de produção, 

tenham trabalho, moradia, qualidade de vida, lazer e renda satisfatória no meio rural, fatores 

que conforme apontado no capítulo contribui para sua permanência no meio rural. 

Tendo como base as discussões efetuadas, pode-se constatar que o modelo de 

agricultura familiar a qual os jovens pesquisados estão inseridos permitiu a ocupação da mão 

de obra dos jovens, que obtêm remuneração satisfatória, e contribui para uma melhor 

distribuição de renda e permanência no meio rural. 

Essa preferência em permanecer no Assentamento deve-se ao fato de sua unidade 

produtiva estar permitindo aos mesmos realizarem atividades que estão promovendo um 

desenvolvimento pessoal, profissional e econômico, bem como garantindo moradia e 

alimentação. Aproveitar o sentimento de identidade e envolvimento com o campo, dando 

oportunidades de acesso a condições de vida satisfatória para os jovens, é fundamental para 

garantir a permanência dos mesmos no meio rural. 
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Diante dos dados apresentados, é notória a necessidade de elaboração de políticas 

públicas mais eficazes que garantam a todos os jovens que residem no campo o acesso à 

saúde e educação de boa qualidade, assim como melhores condições de trabalho e acesso à 

terra, crédito, tecnologia e assistência técnica, além de investimentos em instituições de 

formação profissional direcionada ao campo, como as escolas agrícolas familiares e as escolas 

do campo, e infra-estrutura para lazer e cultura, ações primordiais na melhoria da qualidade 

de vida no campo, e conseqüentemente, do aumento das perspectivas dos jovens em 

permanecerem vivendo no meio rural. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa identificou que os jovens apresentaram significativas melhorias nas 

condições de vida após serem beneficiários de uma política de compra de terra, quando 

analisamos fatores como segurança alimentar, moradia/habitação, aquisição de bens duráveis, 

organização social e renda. 

A pesquisa possibilitou alcançar os objetivos específicos de identificar o perfil 

socioeconômico dos jovens do Assentamento Rancho Alegre e analisar as variáveis que 

influenciam na permanência ou saída do meio rural, indicando que os jovens visam 

permanecer em suas unidades produtivas devido a sua melhoria de vida e de seus familiares e 

essa permanência relaciona-se diretamente com o apoio recebido das políticas públicas e de 

organizações não- governamentais. 

Embora nas pesquisas confirme-se o predomínio masculino no meio rural, no 

Assentamento Rancho Alegre a proporção se manteve a mesma. Para os jovens pesquisados 

as políticas públicas acessadas foram primordiais para sua permanência no meio rural e para 

as motivações quanto a seus projetos de vida na agricultura familiar. 

Apesar dos jovens pesquisados não possuírem alto grau de escolaridade, a 

educação é vista como fundamental para o desenvolvimento de suas unidades produtivas, e 

contribui com a possibilidade de uma atuação empreendedora, e rentável que satisfaça as suas 

necessidades e de sua família. Para os mesmos o modelo de educação deve ser voltado para a 

realidade dos jovens do meio rural e destaca a contribuição dos jovens formados na Escola 

Família Agrícola Dom Fragoso na melhoria das atividades desenvolvidas em suas unidades 

produtivas. 

No entanto questões como desejo de ampliação do nível de escolaridade, 

incapacidade de pagamento da terra, inviabilidade econômica da produção, dificuldade de 

acesso ao mercado consumidor e falta de água para a irrigação dos sistemas produtivos são 

variáveis que podem contribuir para uma possível saída dos jovens do meio rural para as 

cidades. 

Em relação às condições socioeconômicas antes de serem assentados concluiu-se 

que todos tinham condições instáveis de vida, trabalho e moradia, e que esse quadro vem 

sendo mudado ao poucos através do acesso à terra pelo PNCF, somado ao acesso ao PRONAF 

A, ao Programa Luz para Todos, ao Programa das Cisternas de Placa, ao Projeto de criação de 

uma área comercial no Assentamento financiado por uma organização não-governamental e a 

Programa de Transferência de Renda como o Bolsa-Família. 
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A densidade domiciliar, na maior parte dos domicílios pesquisados, é composta de 

três a quatro pessoas, sinalizando para o resultado de pesquisas de amostra domiciliares 

retratando que a família rural atualmente já não é tão numerosa. 

Os jovens pesquisados têm como atividade principal a horticultura e a 

agropecuária. As unidades produtivas dos jovens são abastecidas de fontes de água para os 

sistemas produtivos, consumo de animais e uso domésticos por meio de pequenos sistemas de 

irrigações, que utiliza água do rio Choró, enquanto para o consumo humano dispõem somente 

das cisternas como reservatório.  

A condição de acesso a serviços básicos de saúde e a educação escolar no 

Assentamento Rancho Alegre reflete a situação encontrada no meio rural de grande parte do 

país, em que as pessoas ainda somente encontram esses serviços nas cidades. Apesar das 

dificuldades enfrentadas pelos jovens agricultores como falta de assistência técnica e incerteza 

na garantia de água para a produção, a maioria está otimista quanto ao seu futuro e o de sua 

família na permanência em suas unidades produtivas e acreditam que o meio rural pode 

proporcionar condições de vida satisfatórias. 

Para os jovens em estudo, o PNCF apresentou-se como a única opção viável para 

conseguirem terra para sua sobrevivência, e embora tenham que pagar pela mesma, eles 

consideram que essa foi sua maior conquista de vida, pois para eles a terra é um lugar para 

viver, trabalhar, ter autonomia, sustento e renda. O Assentamento Rancho Alegre apresenta 

condições propícias de clima, solo e o relevo para a produção de hortaliças em geral, com 

destaque na produção de coentro e cebolinha, e tem sido utilizada como o principal sistema 

produtivo das famílias pesquisadas.  

O cultivo de hortaliças proporciona um aumento da renda familiar dos 

agricultores, e também se destaca por ser uma atividade que pode ser desenvolvida pelas 

mulheres que através da mesma adquirem independência financeira, devido à facilidade e 

baixo custo para implantação e cultivo, como também da grande aceitabilidade no mercado. 

Um ponto relevante desses cultivos é a prática de produção agroecológica que culmina com 

uma produção sustentável, não utilização de insumos químicos, e uso de medidas preventivas 

como manejo integrado de pragas e doenças. 

A presença e o fortalecimento da assistência técnica foi um dos quesitos, 

apontados pelos produtores como necessários para uma melhor produção no Assentamento. 

Além das hortaliças, os agricultores possuem outras atividades que agregam renda, tais como: 

pecuária, criação de aves, suínos, caprinos e ovinos, piscicultura e cajucultura. A 

comercialização é feita de várias formas, e todos os jovens pesquisados relatam estarem 
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satisfeitos quanto à forma de comercialização, tendo como principal centro consumidor o 

mercado doméstico do seu município. 

Quando perguntado se o Assentamento oferece oportunidade de geração de 

trabalho e renda para os jovens locais de forma a garantir sua permanência no meio rural, as 

falas dos mesmos confirmam o campo como espaço de trabalho, embora apresentem ainda 

algumas restrições e ausências como novas opções de obtenção de rendas alternativas e maior 

agregação a seus produtos, a exemplo da adoção do selo de certificação orgânica. 

No que diz respeito à renda dos agricultores familiares, embora ainda precise 

melhorar e esteja sujeita a condições externas como clima, disponibilidade de água, entre 

ouros fatores constatam-se que a diversificação e os meios de comercialização dos produtos 

têm gerado uma renda satisfatória para os jovens pesquisados, e essa renda contribuiu para a 

compra de bens como eletrodomésticos e meios de comunicação para todos os jovens 

pesquisados e transporte para algumas famílias. 

Contudo, esses jovens agricultores ainda precisam ser assistidos com serviços 

básicos essências para o desenvolvimento do Assentamento como escolas com uma educação 

contextualizada para a sua realidade, posto de saúde, espaços de lazer e assistência técnica, 

além de acesso à políticas e créditos específicos para a população jovem que possibilite a total 

fixação e permanência dos jovens no campo. 

Problemas como falta de assistência técnica poderia ser resolvido ao serem 

inseridos efetivamente nos programas já existentes como o PNCF e o PRONAF, onde esse 

técnico desenvolva atividades de assessoria adequada aos jovens agricultores de acordo com a 

sua realidade local e a disponibilidade de fatores de produção existentes nas unidades 

produtivas, contribuindo para uma maior agregação de valor dos produtos e 

conseqüentemente uma maior renda. 

Em relação aos planos dos jovens para o futuro em permanecer ou sair do 

Assentamento, pode-se perceber nas falas de alguns entrevistados que para a grande maioria o 

modo de vida que possui no Assentamento tem permitido oferecer oportunidades e estão 

conseguindo suprir seus desejos, anseios e necessidades atuais, desde que possam manter seus 

atuais modos de vida, e que o plano de uma possível saída aparece somente como uma última 

alternativa de sobrevivência da família ou na busca por uma maior escolarização, de forma 

que em um determinado tempo fosse possível um retorno para o Assentamento, promovendo 

uma maior renda e melhores condições de trabalho para a família. 

Os resultados evidenciam que se o campo oferecer acesso a um lote de terra, 

condições sócio-econômicas satisfatórias, boas condições de trabalho, remuneração suficiente 
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para a sobrevivência das famílias e acesso ao mercado para venda da produção os jovens do 

Assentamento Rancho Alegre em sua maioria não optariam em sair do meio rural. 

Além do desejo de morar no campo são necessárias ações concretas por parte das 

políticas públicas que auxiliem os jovens agricultores desde a produção até a comercialização, 

perpassando ações como diversificação da produção, assistência técnica e agregação de valor 

ao produto, de forma que os jovens agricultores possuam rendas satisfatórias para a sua 

permanência, e a opção entre permanecer ou migrar seja uma escolha e não condição. 

Assim são necessárias políticas e ações mais eficientes direcionadas aos jovens 

independentes do gênero, que apóie e estimule essas categorias a terem presença 

representativa no meio rural, criando condições para o desenvolvimento de culturas mais 

rentáveis e que possam ser praticadas por toda a família dentro da disponibilidade dos fatores 

produtivos da agricultura familiar.  

Neste âmbito, esclarece-se que a pretensão deste estudo não se limita apenas a um 

grupo de jovens com definição demográfica, mas deseja revelar a construção de sujeitos 

sociais que saem da invisibilidade e ocupam seu lugar de forma bastante diversificada, assim 

como é o espaço rural em que vive, através do seu reconhecimento como jovem assentado e 

agricultor familiar. 

O tema juventude rural é complexo, no entanto seu debate permite reconhecer 

seus traços e desejos a fim de diagnosticar suas especificidades e apropriações culturais. 

Pretende-se, assim reafirmar a importância da juventude rural e colaborar com novos estudos 

que incluam outras variáveis que possam identificar e analisar os elementos que contribuem 

para a permanência ou saída dos jovens do meio rural. 
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