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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a juventude rural, para tentar compreender quais os 

anseios e perspectivas destes jovens quanto ao meio rural. Os mesmos são estudantes da 

Escola Estadual do Campo Professora Sebastiana Silvério Caldas, localizada no 

Assentamento do Rocio Pinhão/PR onde o estudo foi realizado. Esses jovens são filhos de 

agricultores familiares. Para desenvolver este trabalho utilizamos primeiramente à história 

oral colhida dos moradores mais antigos da comunidade e também de assentados, para 

podermos assim reconstruir a história desse assentamento. Adotamos a história oral devido à 

falta de fontes escritas. Também aplicamos questionários aos jovens e com os 

pais/agricultores familiares pretendendo descobrir um pouco mais da realidade vivida por 

eles, de suas expectativas e também as dificuldades enfrentadas pela falta de políticas públicas 

que os atendam de maneira integrada. Assim, com base nos dados coletados foi possível 

constatar que estes jovens e também seus pais gostam e também veem vários aspectos 

positivos em morar no meio rural. Ao longo da pesquisa procurou-se demostrar como os 

jovens e os agricultores familiares vêm ganhando espaço, vencendo muitas vezes a 

invisibilidade, e se apresentando como um importante elemento na sociedade. 

Palavras chave: Juventude rural, agricultura familiar, assentamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo comprender y analizar la juventud rural, para tratar de 

entender cuáles son las preocupaciones y perspectivas de estos jóvenes como las zonas 

rurales, que son los estudiantes del Estado de la Escuela de Campo profesor Sebastiana 

Silverio Caldas, situadas en el asentamiento / PR Rocío piñón. . el estudio se llevó a cabo en 

el asentamiento de Rocío, que se caracteriza por la presencia de la agricultura familiar, para 

desarrollar este trabajo el primer uso de la historia oral de la comunidad de los residentes de 

edad avanzada y también se establecieron, por lo que podemos reconstruir la historia a través 

de las relaciones existentes antes y después a una conciliación, adoptamos la historia oral, 

debido a la brecha por la falta de fuentes escritas. También usamos aplicaciones cuestionarios 

con los jóvenes y sus padres / familias de agricultores intención de conocer un poco más de la 

realidad experimentada por ellos de sus expectativas y también las dificultades que enfrenta la 

falta de políticas públicas que cumplan de una manera integrada. Por lo tanto, en base a los 

datos recogidos se encontró que estos jóvenes y también a sus padres / familias de agricultores 

y como también ver varios aspectos positivos de la vida en las zonas rurales. Durante la 

investigación intentado demostrar cómo las personas y las familias de agricultores jóvenes 

han ido ganando terreno y ganar a menudo la invisibilidad, y representa un elemento 

importante en la sociedad. 

Palavras- clave: jóvenes rurales, agricultura familiar, asentamientos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A proposta desta pesquisa surgiu quando passei a trabalhar como professora na Escola 

Estadual do Campo Professora Sebastiana Silvério Caldas – Ensino Fundamental. Outro fator 

que reforçou a relevância ao trabalho foi o fato de não existirem trabalhos sobre o 

Assentamento do Rocio, pertencente ao Pinhalzinho, Distrito de Pinhão/PR. 

 Desta maneira, comecei a conhecer um pouco mais da realidade vivenciada por 

aqueles jovens e me senti instigada em compreender um pouco daquele local, dos jovens, das 

pessoas, da comunidade, do assentamento no qual eu agora estava também inserida 

primeiramente na condição de professora e agora diretora. 

Neste caso, pensamos em fazer um estudo de caso do assentamento para conhecermos 

um pouco daquela comunidade e as expectativas dos jovens do campo frente à realidade 

vivida por eles. 

O contato com os jovens começou aos poucos, pois os mesmos são muito tímidos, 

como no começo de qualquer relação entre professor/aluno, mas aos poucos começamos a nos 

entrosar com aqueles jovens os quais seriam potenciais participantes da nossa pesquisa. 

Buscando responder nossas questões a respeito dos jovens, definimos como objetivo 

principal da pesquisa analisar a juventude rural do Assentamento do Rocio e compreender as 

suas perspectivas quanto ao meio rural. 

Os objetivos específicos foram: 1) Identificar os jovens do assentamento e descobrir 

através da pesquisa quais seus anseios e expectativas em relação a vida no campo. 2) conhecer 

o contexto da agricultura familiar e as condições que se estabelecem para o futuro da 

propriedade através da contribuição dos jovens com os membros das família. 3) Conhecer o 

assentamento estudado e todos os trâmites necessário até chegar a ser um assentamento. 4) 

Descobrir o que os pais idealizam para seus filhos  e quais os seus pontos de vista sobre o 

meio rural. 

Ao falar em jovens e em meio rural logo nos passa pela cabeça a dualidade que já foi 

escrita em vários estudos sobre juventude: o “ficar ou sair do meio rural”. E estes mesmos 

jovens já conseguem observar este processo ocorrendo dentro de suas próprias famílias, onde 

o interesse de mudança para a cidade acaba por aparecer. 

E ao referir-se ao tema juventude sabíamos das dificuldades por ser um tema ainda 

muito complexo. E a fim de compreender um pouco mais sobre esta parcela da população nos 
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apoiamos em alguns autores, como Alves e Dayrell (2015), Viana (2010), Mendonça (2013), 

Dayrell (2003, 2005), Castro (2009), Weisheimer (2005) entre outros, que nos trouxeram 

importantes contribuições sobre o tema juventude. 

Portanto o estudo sobre o tema juventude vem tomando cada vez mais espaço nas 

pesquisas acadêmicas e no âmbito de organização do Estado, mesmo que de maneira lenta. 

O espaço rural acaba também se tornando cada vez mais diversificado, diverso, pois as 

perspectivas e características da agricultura familiar e da população do campo em si se 

alteram, e a juventude também é afetada por estas mudanças.  

Organizamos o trabalho em quatro capítulos. No primeiro apresentamos os estudos 

sobre a tentativa de definição de juventude. E posteriormente a juventude rural e diante desse 

contexto, tentar compreender os desafios enfrentados pelos jovens do meio rural desde o 

acesso à escola, à saúde, a falta de oportunidades para geração de renda, as dificuldades de 

sobreviver da agricultura familiar, entre outros. 

 “Ser jovem” é viver uma fase contraditória e cheia de expectativas e sonhos imagina 

então “ser jovem” no meio rural e estar envolto por vários desafios nessa etapa de suas vidas. 

A falta de políticas públicas específicas para os jovens do meio rural e a dificuldade de 

acesso a serviços básicos, que em boa parte não chegam ao campo ou chegam de maneira 

precária, dificultam a vida nas comunidades rurais.  

Portanto, parte-se da hipótese que, como resultado desse quadro, pode ocorrer um 

processo de esvaziamento do meio rural, pelos jovens, em sua maior quantidade, que, 

percebendo as dificuldades por eles enfrentadas diariamente, procuram sair do campo 

almejando mais acesso aos diferentes serviços que não lhes são ofertados em outros lugares. 

As políticas públicas que são direito de todos os cidadãos não atendem a toda a 

sociedade de uma maneira igualitária, como o acesso a serviços básicos de saúde, educação, 

transporte dentre outros serviços. 

 Entendemos que o Estado deveria melhorara vida de sua população, mas essas 

políticas públicas no Brasil passam por uma setorização, o que dificulta que o ciclo das 

políticas públicas venha a ser realizado de maneira correta. E diante das decisões tomadas 

para as políticas públicas estão envoltos também os partidos e associações. Desta maneira, as 

políticas públicas não são neutras. Elas dependem de certos grupos de poderes. 

No segundo capítulo, trazemos uma revisão bibliográfica sobre a agricultura familiar e 

algumas definições da mesma, nos respaldando em alguns autores, tais como: Abramovay 

(1999), Sauer (2008), Ferrari (2008), Schneider (2005), Picolotto (2015), Buainain, Romeiro, 
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Guanziroli (2003), entre outros, que nos possibilitaram um aporte teórico para escrever sobre 

agricultura familiar e os agricultores familiares. 

Procuramos neste capítulo enfatizar as dificuldades enfrentadas pelos agricultores 

familiares como a falta de acesso ao mercado, a falta de informações para melhor inserir-se e 

construir forças políticas para a melhoria das condições de vida dos agricultores, entre outras 

problemáticas. 

Salientamos também que, com a possível saída de alguns jovens do campo, as 

dificuldades aumentam tanto na falta de mão-de-obra como na sucessão de suas propriedades, 

gerando preocupação para os agricultores familiares, pois são os “jovens” que seriam a fonte 

de permanência e continuidade da agricultura familiar.  

Mas veremos que os estudos feitos trazem apontamentos também positivos, pois 

apesar de existir a saída dos jovens, também existem aqueles que desejam a permanecer no 

meio rural e portanto, necessário assinalar a importância das políticas públicas para eles. 

Através de políticas públicas voltadas para os agricultores familiares alguns projetos 

vêm contribuindo com os mesmos, mostrando também a importância de politicas para estes 

agricultores familiares que estão de destacando e tendo um papel importante na sociedade. 

No terceiro capítulo analisamos algumas definições dos assentamentos e as 

dificuldades de acesso à terra dos assentados, onde buscamos compreensões em alguns 

autores como Carvalho (2016), Neves (1995), Girardi e Fernandes (2008), Scolese (2014), 

Medeiros e Leite (2004), Gonçalves (2008), para um aporte teórico sobre os assentamentos. 

Procuramos neste capítulo compreender o processo dos assentamentos rurais, e o papel 

do Estado no momento de contribuir com os assentados, intervindo em seus conflitos e os 

ajudando a resolvê-los através das regularizações cabíveis nas ações do Estado. 

Salientamos que a necessidade de se assentar é fruto da luta e da reinvindicação dos 

assentados, o assentamento acaba por representar também a conquista de um pedaço de terra 

para morar e trabalhar, este foi e é um movimento muito importante para a tentativa de uma 

reforma agrária que realmente viesse a acontecer. 

Inúmeras são as dificuldades enfrentadas pelos assentados desde o acesso à terra, até a 

sua adaptação ao local, pois geralmente são assentados em lugares sem as mínimas condições 

de sobrevivência. Desde a falta de acesso a educação, saúde, luz, estradas, em razão de que o 

governo lhes propõe assentamentos, mas não lhes propõe condições de permanecerem em 

determinadas comunidades. 
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No último capítulo abordaremos o assentamento estudado e alguns dos conflitos 

ocorridos com o “domínio do Zattar” antes do local ser denominado “assentamento” e as 

mudanças ocorridas. 

E depois com a chegada dos assentados como a dinâmica do local acabou se 

transformando. E por último a analise realizada dos questionários que foram aplicados aos 

alunos e seus pais/agricultores familiares que puderam nos apresentar suas perspectivas e 

anseios. 

Devido à falta de materiais escritos sobre a história do assentamento a metodologia 

utilizada foi à história oral como uma ferramenta de produção e coleta de informações sobre o 

local estudado. 

Foi realizada a entrevista com um dos moradores mais antigos da região. E também 

uma entrevista com um morador que reside na localidade desde a criação do assentamento, 

além de uma entrevista com um morador dos tempos mais recentes e que veio de outro Estado 

para morar no assentamento. 

 Com a realização das referidas entrevistas, a idéia era que pudéssemos conhecer um 

pouco da realidade que já foi vivenciada antes e depois de ser um assentamento, e as 

dificuldades enfrentadas pelos assentados e também as dinâmicas mais recentes dos novos 

moradores.  

Conforme Kuhn (2014) a História Oral vem crescendo como metodologia de pesquisa 

dentro das Ciências Humanas, sendo utilizada por antropólogos, sociólogos, psicólogos 

sociais, geógrafos, mas principalmente por historiadores.  

A História Oral proporciona por meio de pedaços de histórias reconstituírem o todo, 

ou seja, “ela trata da subjetividade, memória, discurso e diálogo” que possibilita reconstituir 

processos históricos e representações sociais dos sujeitos de uma determinada sociedade 

(PORTELLI, 1997). 

 E foi esta a maneira que conseguimos, na pesquisa, descobrir como eram as relações 

existentes no assentamento: como foi criado e também antes do mesmo vir a existir na 

comunidade. 

E com os jovens da Escola Estadual do Campo Professora Sebastiana Silvério Caldas 

foi realizada aplicações de questionários (Anexo 01) com questões abertas e fechadas para 

tentarmos salientar quais são as dificuldades e as perspectivas dos jovens pertencentes ao 

meio rural.  
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O contato antecipado com os jovens contribui, pois os mesmos acabam por sentir-se 

mais à vontade na hora de realizar a pesquisa porque já estamos no mesmo espaço de 

convivência há três anos. 

Os questionários também foram aplicados para os pais dos alunos para podermos nos 

informar sobre qual a sua opinião nas questões que envolvem os jovens, ou seja, “seus 

próprios filhos”, e também acerca de questões sobre a agricultura familiar para que possamos 

saber como andam as dificuldades e anseios dos pais destes jovens do meio rural. 

Devido à importância de o entrevistado tomar ciência do quão importante é a pesquisa, 

foi elaborado um termo de Consentimento de uso da entrevista 
1
, pois o documento acaba 

fazendo parte do procedimento ético da pesquisa realizada para que o trabalho possa ser 

posteriormente publicado e utilizado cientificamente. 

Desta maneira, o caminho metodológico através da história oral e da aplicação de 

questionários na pesquisa qualitativa trouxe contribuições significativas para a pesquisa. E a 

analise dos dados que foi realizada também contribuirá enormemente para a coleta de 

informação sobre a juventude. 

Espero que este trabalho contribua para o conhecimento do Assentamento do Rocio e 

das dinâmicas do mesmo, como estudo de caso de um processo que ocorre no campo em 

outras partes do país. Outra relevância da pesquisa está no fato desta trazer, no âmbito da 

Geografia, uma análise sobre as perspectivas e os anseios dos jovens do meio rural, com os 

quais estou convivendo nestes últimos anos. Assim, a pesquisa preenche uma pequena lacuna 

sobre os jovens rurais, sob um olhar geográfico, sendo que muitas outras se abrirão instigando 

novos estudos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Foi elaborada uma ficha com os dados dos entrevistados e assinatura dos mesmos autorizando a utilização do 

material. 
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CAPITULO I 

A JUVENTUDE RURAL E AS DINÂMICAS RECENTES NO CAMPO 

(1990) 

 

Quando falamos da juventude e seus 

projetos de vida, ponderar os elementos 

das condições estruturais e conjunturais 

que compõem o campo de possibilidades 

e as condições subjetivas que estão postas 

na dimensão individual é fundamental 

para não cairmos na tentação de assumir, 

por um lado, o discurso neoliberal que 

responsabiliza única e exclusivamente o 

sujeito pelo seu destino, levantando 

bandeiras do tipo “basta querer que você 

vai conseguir” (Alves e Dayrell, 2015). 

 

Antes de avançarmos em nossas discussões, faz-se necessário procurarmos pela 

definição da faixa etária em que se encaixam os jovens, e vem sendo definida segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base em um critério etário de 15 

aos 24 anos de idade. Conforme Leon (2005) apresenta, ela também compreende o período 

aproximadamente entre os 15 e 29 anos de idade, dividindo-se por sua vez em três subgrupos 

etários: de15 a19 anos, de 20 a 24 anos e de 25 a 29 anos. 

Os estudos sobre a juventude rural vêm ganhando espaços cada vez mais significativos 

nas pesquisas acadêmicas e no âmbito organizacional do Estado. E sendo cada vez mais 

recente e frequente a saída dos jovens do meio rural, a problemática se agrava ainda mais, 

pois se torna cada vez mais preocupante para os pais que se encontram diante da questão: 

quem serão os seus sucessores nas suas propriedades? E acrescente-se a isso inquietação sobre 

qual seria a maneira de continuar as atividades da agricultura familiar, sendo que a mão-de-

obra familiar vem diminuindo aos poucos e gradativamente.  

A recusa dos filhos em permanecer nas atividades da agricultura perpassa por diversos 

motivos, desde a busca por trabalho, a falta de lugares de lazer, o contato com o meio urbano, 

com os jovens da cidade, a autonomia financeira, o acesso as tecnologias, a saúde, o 

transporte, o acesso a terra, a continuidade dos estudos, entre outros.  

Desta maneira, procuramos compreender um pouco mais sobre a juventude rural a 

partir dos estudos do capítulo I. E escrever sobre juventude rural acaba se tornando um 
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desafio por se tratar de uma categoria social tão complexa e de uma diversidade enorme, 

enquanto categoria social. 

 

1.1 A juventude: uma tentativa de definição 

 

Conforme os dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) referentes ao censo de 2010, há 51,3 milhões de jovens entre 15 a 29 anos de idade 

vivendo no Brasil, sendo destes 84,8 % nas cidades e 15,2 % no campo. 

Compreender e estudar os jovens rurais no Brasil é algo complexo, pois os mesmos 

estão em uma fase de transformações, curiosidades, vontades, elaboram suas identidades, 

novas experimentações que irão surgir e viver momentos diferenciados, a “rebeldia”, o 

desafiar os pais e querer ser diferente, em contrariar tudo que lhes é imposto de certa forma. 

Podendo formar um quadro preocupante de motivos que levam os jovens a 

distanciarem-se do campo e irem à busca de (talvez ilusórias) condições de vida na cidade e 

nos espaços urbanos. Pois, segundo Sposito (1997) é preciso reconhecer que, histórica e 

socialmente, a juventude tem sido encarada como fase de vida marcada por certa instabilidade 

associada a determinados “problemas sociais”.  

Pode-se dizer que essa fase problemática da juventude no Brasil foi o enfoque que 

praticamente dominou as ações dos anos 80 aos 90; foi uma das principais 

matrizes por onde o tema da juventude, principalmente a “emergente” juventude dos setores 

populares, voltou a ser problematizado pela opinião pública e que tencionou para a criação de 

ações tanto por parte do Estado como da sociedade civil (ABRAMO, 2005). 

A definição de juventude pode ser desenvolvida por uma série de pontos de partida: 

como uma faixa etária, um período da vida, um contingente populacional, uma categoria 

social, uma geração, mas todas essas definições se vinculam, de algum modo, à dimensão de 

fase do ciclo vital entre a infância e a maturidade (FREITAS, 2005).  

E, como não há uma única definição que a sustente, a imagem da juventude pode ser 

aquela do indivíduo incompleto que se completa quando se integra totalmente na sociedade 

(mercado de trabalho, instituições sociais, responsabilidades sociais) e daí a concepção de 

juventude como mera transição, um período que deve ser ultrapassado e substituído pela 

maturidade da idade adulta. (VIANA, 2010). 

A juventude é, segundo Castro (2009), além de uma categoria que representa 

identidades sociais, uma forma de classificação social que pode ter múltiplos significados, 

mas que vem se desenhando em diferentes contextos como uma categoria marcada por 
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relações de hierarquia social. E apesar de não haver unanimidade neste grupo sobre a questão 

da juventude, pelo menos houve um avanço comum na superação dos obstáculos ideológicos 

e na compreensão de que a juventude é um fenômeno social (VIANA, 2010).  

Nesse mesmo sentido, conforme Mendonça (2013): 

 

Juventude é percebida, assim, como uma categoria social que, via de regra, relega 

aqueles assim identificados a um espaço de subalternidade nas relações sociais. 

Paradoxalmente, jovem é associado a futuro e à transformação social. Privilegiar a 

característica de transitoriedade nas percepções sobre juventude transfere para 

aqueles assim identificados, a imagem de pessoas em formação, incompletas, sem 

vivência, sem experiência, indivíduos, ou grupo de indivíduos que precisam ser 

regulados, encaminhados. Juventude seria pouco levada a sério, tratando-se jovens 

como adultos em potencial (MENDONÇA, 2013 p.42). 
 

 

Os jovens, como já disse Mendonça (2013) estão sempre associados ao futuro, (exceto 

aqueles que assumem profissão logo cedo e têm autonomia e independência), ao trazer/fazer 

algo de melhor para esta sociedade, seja com seu trabalho, sua criatividade, sua maneira 

diversas vezes inovadora de ver o mundo.  

E a concepção de jovem como ator estratégico do desenvolvimento avança no 

reconhecimento dos mesmos como atores dinâmicos da sociedade e com potencialidades para 

responder aos desafios colocados pelas inovações tecnológicas e transformações produtivas, e 

de acordo com Abramo (2005), na apostada contribuição dos jovens para a resolução dos 

problemas de suas comunidades e sociedades, através do seu engajamento em projetos de 

ação social, voluntariado. 

Por outro lado Castro (2009), a juventude é permeada por definições genéricas, 

associada a problemas e expectativas. A categoria tende a ser constantemente substantivada, 

adjetivada, sem que se busque a auto-percepção e formação de identidades daqueles que são 

definidos como “jovens”. 

A identidade da juventude, assim, não é exatamente a imagem produzida pelo mundo 

adulto. No entanto, este também trabalha sobre tal identidade, reinterpretando-a. Esta 

reinterpretação da identidade da juventude pelo mundo adulto, especialmente pelas ciências 

modernas, abarca a rebeldia ambiguidade da juventude, fornecendo-lhe uma naturalização, 

isto é, coloca nos seus quadros de referência aquilo que tal quadro não consegue explicar e 

por isso naturaliza os elementos que fogem de sua explicação, através da naturalização da 

“desnaturalização” contida na rebeldia e ambiguidade dos jovens, a rebeldia e ambiguidade 

são reinterpretadas como sendo um produto natural da idade, do desenvolvimento biológico 
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(VIANA, 2010). 

Mas os olhares da sociedade nem sempre foram voltados para os jovens, pois durante 

muito tempo os mesmos não foram considerados como uma classe social de grande 

importância e que se apresenta com suas próprias características e definições.  

As pesquisas relacionadas à categoria da juventude, de acordo com Dayrell (2005), 

tiveram seu início na sociologia brasileira na figura de Marialice Foracchi, pesquisa esta 

voltada para o jovem universitário de 1960, que foi silenciada e esquecida nas décadas do 

autoritarismo. 

 Abrindo assim um olhar para outros jovens, sobretudo os de origem popular, para 

novas formas de sociabilidade juvenil que emergiram na década de 80 e suas relações com as 

esferas socializadoras das interações com a escola e o mundo do trabalho. 

De acordo com Margulis e Urresti (1998), a juventude só foi vista como uma etapa da 

vida e vai surgir nas sociedades ocidentais em especial a partir dos séculos XVIII e XIX por 

intermédio das instituições educativas. Já para Kuhn (2014): 

 

Ela começa a configurar-se como um grupo social que goza de certos privilégios e 

tem a disposição, por assim ser, um período para o amadurecimento biológico e 

social. Esse tempo destinado para estudar, acaba adiando as responsabilidades e 

exigências do mundo do trabalho a que estão submetidos os jovens das camadas 

populares. Dessa forma, esse período de “moratória”, por assim dizer, é um 

privilégio apenas para os jovens dos setores sociais que compõem a aristocracia e a 

burguesia nessa época. Estes jovens, que compõem essas duas camadas sociais, têm 

a possibilidade de permanecer por um período mais longo na instituição escolar, 

situação que para os jovens das classes populares não é possível. Diante disso, 

podemos supor que provavelmente os/as jovens rurais das camadas mais pobres da 

população que viviam no campo, também  não tinha acesso ao espaço escolar, sendo 

este um privilégio para os/as filhos/as de grandes proprietários de terras (KUHN, 

2014 p.24). 

 

 

Podemos dizer que há, assim, o início de uma diferenciação entre o jovem e o adulto, 

pois em tempos anteriores acontecia uma transitoriedade muito rápida. Onde o jovem passava 

diretamente de ser uma criança para a fase adulta algo que era muito comum entre as famílias, 

às fases de vida eram puladas “a criança passava diretamente para a fase adulta” eram criados 

assim, pequenos adultos que conviviam neste meio de pessoas mais velhas.  

Notoriamente, nesse tipo de identificação, o jovem é modelado e ensinado a ser igual 

aos pais e avós, ou seja, ele apenas apreende a tradição e costume dos mais velhos, logo, não 

há espaço para sua afirmação, para sua liberdade de ser e agir, segundo seus princípios.  

Conforme Esteves e Abramovay (2008), nos anos de 1920, os jovens não mediam 

esforços para parecerem mais velhos, assumindo posturas e hábitos geralmente associados às 
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pessoas maduras - bigodes, roupas escuras e com um quê de solenidade, aspecto grave - a fim 

de inspirarem respeito e seriedade perante a sociedade. Desse modo, encarnavam em si apenas 

uma fase de repetição e não de criação.  

Já nos anos de 1950 apontam para a emergência de uma cultura juvenil ampla e 

internacionalizada, articulada ao tempo livre e ao lazer. Sendo assim, nesse período a 

juventude adota padrões de comportamento especificamente juvenis e passam a exigir espaços 

de diversão e novas atividades, que acabam entrando em conflito com os modelos vigentes na 

sociedade, promovendo embates e resistência.  

A extensão do período escolar para uma camada mais ampla da população, bem como 

a expansão do ensino superior, o aumento dos empregos para os jovens que estavam saindo da 

escola, o aumento da renda familiar e aquisição de dinheiro dos jovens por meio do trabalho, 

nesse contexto, dá origem a um mercado de consumo propriamente juvenil. (KUHN, 2014). 

Segundo o mesmo autor, nos anos de 1960 e parte dos anos de 1970, o problema 

apareceu como sendo toda uma geração de jovens ameaçando a ordem social nos planos 

políticos, cultural e moral. E que ganham relevância os movimentos estudantis e contrários 

aos regimes autoritários, contra a tecnocracia e formas de dominação, surgem os movimentos 

pacifistas com proposições de uma contracultura (movimento hippie, psicodelismo, a 

proposição de amor livre).  

É o momento de choque, de censuras e remodelagem, não só dos jovens, mas da 

cultura da sociedade, da religião e outros aspectos da vida humana. (KUHN, 2014).  

A partir dos anos 1970, ocorre uma grande modificação no cenário. Os movimentos 

estudantis retomam a possibilidade de organização e manifestação pública e 

participam ativamente da luta pelo fim do regime militar instaurado em 1964. Mas em 

seguida, no processo de redemocratização, vão perdendo paulatinamente sua 

força e capacidade de representação e legitimidade social, sendo que a partir desse modelo de 

organização social, o governo republicano representativo retoma suas condições de 

mantenedor da ordem e do progresso (ABRAMO, 2005). 

Para Castro (2009) o debate sobre juventude, no Brasil, principalmente a partir das 

décadas de 1980 e 90, trouxe o olhar da diversidade. Na mesma perspectiva o termo juventude 

ficou por muito tempo fora do escopo da tematização social até meados dos anos 90.  

E quando uma nova emergência do tema se produz, e vem principalmente centrada na 

preocupação social com os problemas vividos ou representados pelos jovens. Basicamente 

relacionados às dificuldades de inserção e integração social numa conjuntura marcada pela 

extensão dos fenômenos de exclusão, decorrentes da crise do trabalho, e do aumento da 
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violência, resultando em profundas dificuldades de estruturar projetos de vida (FREITAS, 

2005). 

A partir dos anos 1990 a juventude volta a ter visibilidade devido à forte crise 

econômica e social consubstanciada na dificuldade de inserção (representada pelo 

desemprego na faixa etária dos 16 aos 24 anos), e passaram a ser tema de noticiários e 

preocupação pública como gravidez precoce, o uso abusivo de drogas, as doenças 

sexualmente transmissíveis, o envolvimento com a violência entre outros (ABRAMO, 2005). 

Com as mudanças no correr dos tempos o jovem acabou por ter seu papel redefinido, 

ganhando mais visibilidade nos âmbitos familiares e político passando a ser visto como um 

“jovem” e que precisa ser compreendido como tal. 

 Destaca Kuhn (2014) que, no Brasil, a juventude ganhou visibilidade quando os 

movimentos estudantis compostos pela classe média, do ensino secundário e superior, se 

unem aos partidos de esquerda contra o regime autoritário imposto no país e aos movimentos 

culturais, que questionavam os padrões sexuais, morais, na relação com o consumo. 

Desta maneira, conforme Dayrell (2003) depara-se no cotidiano com uma série de 

imagens a respeito da juventude que interferem na nossa maneira de compreender os jovens. 

Uma das mais arraigadas é a juventude vista na sua condição de transitoriedade, na qual o 

jovem é um “vir a ser”, tendo no futuro, na passagem para a vida adulta, o sentido das suas 

ações no presente. 

 Já para Castro (2009) há duas perspectivas e essas são os dois lados de uma mesma 

moeda: “juventude problema” ou “juventude solução” abordam o “jovem” como dotado de 

características que definem determinados indivíduos a priori. 

Conforme Weisheimer (2005) a juventude também é vista como uma expressão da 

cultura de massas. Essa abordagem argumenta que a juventude se define por critérios culturais 

dando destaque a uma cultura jovem e à importância de espaços de sociabilidade juvenis na 

constituição de suas identidades. 

A visibilidade da juventude vai ocorrer por meio do aparecimento de várias tribos 

(bandos, estilos, culturas) envolvendo jovens das diferentes camadas sociais, ligadas a um 

determinado estilo de vestir, que chama a atenção da sociedade e, em torno de um gosto 

musical. (KUHN, 2014). 

E quando cada um desses jovens nasceu a sociedade já tinha uma existência prévia, 

histórica, cuja estrutura não dependeu desse sujeito, portanto, não foi produzida por ele. 

Assim, o gênero, a raça, o fato de terem como pais trabalhadores desqualificados, grande 

parte deles com pouca escolaridade, dentre outros aspectos, são dimensões que vão interferir 
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na produção de cada um deles como sujeito social, independentemente da ação de cada um, 

segundo Dayrell (2003). 

Assim, os espaços onde os jovens atuam enquanto coletivos organizados contribuem 

para a construção dessas representações que podem, inclusive, se opor às representações dos 

adultos, como postula Castro (2009).  

Dessa forma, é importante não se perder de vista que, ao se falar da juventude, está se 

falando de uma etapa da vida em que os sujeitos estão vivenciando, de modo mais intenso, os 

processos de construção da identidade, de elaboração dos projetos de vida, de 

experimentação, de exercício da autonomia, por isso a necessidade de levar em consideração 

cada jovem e suas particularidades (ALVES e DAYRELL 2015). 

Essa fase acaba sendo marcada por um período de turbulência e de novas 

experimentações em suas vidas, conforme Sposito (1993); é nela que os laços com a família 

também tendem a ser mais difusos ao lado de uma inserção mais forte em outras instituições 

que pode repercutir no próprio padrão desenvolvido pelo grupo familiar de origem, e dentre 

elas está a escola, encarregada de transmitir valores sociais mais amplos e de preparar para a 

divisão social do trabalho. 

E ao falar em trabalho, segundo Peralva (1997), a experiência das sociedades 

industriais no século XIX introduz elementos novos que aceleram essas transformações 

históricas, redimensionando-as mas, sobretudo, redefinem o processo social de cristalização 

das idades, institucionalizando as diferentes fases da vida por efeito da ação do Estado.  

Um desses elementos é a generalização do trabalho assalariado na manufatura e na 

indústria nascente, que altera de maneira importante a organização familiar e os modos de 

vida no seio das camadas populares para estes jovens. Para o Estado cabe a questão de ajudar 

esses jovens a ter condições adequadas de vida, conforme Tillmann e Colmin (2016).  

No mesmo sentido, de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra e Domicílio-Pnad 

(IBGE, 2011), o Brasil possui 49,1 milhões de jovens entre 15 e 29 anos, o que representa 

25% da população total, e isto se torna um enorme desafio para a promoção de um 

crescimento que seja capaz de garantir vida digna a todos esses jovens.  

A imagem da juventude produzida pelo mundo adulto é aquela produzida pelas 

diversas ciências, pelos meios oligopolistas de comunicação, pelas representações cotidianas, 

etc. As ciências modernas assumem uma importância crucial para se compreender a imagem 

da juventude formada pelo mundo adulto. (VIANA 2010). 

De acordo com Kuhn (2014) essa variedade de opções estéticas da juventude acaba 

sendo incentivada pelos meios de comunicação em massa, em especial, pelas formas 
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audiovisuais elaboradas pela indústria do tempo livre em que predominam novas linguagens e 

a circulação de imagens que incentivam o consumo de bens por esse grupo social. 

A mídia também aparece como incentivadora da juventude. Segundo Weisheimer 

(2005) a cultura juvenil emerge como um produto da abundância intimamente ligada 

à sociedade de consumo, suas características incluem certo tipo de vestimentas, acessórios, 

linguagem, gostos musicais e práticas esportivas e de lazer. Os jovens aparecem como um 

mercado consumidor importante que transcende os limites de idade pela propagação de uma 

moda jovem. 

Viana (2010) aponta que não só as ciências modernas contribuíram com este processo 

de constituição de uma imagem social da juventude, pois o direito e a legislação, entre outras 

formas de ação estatal, vêm para reforçar isto, criando especificidades no que se refere ao 

mercado de trabalho, ao processo de educação escolar, ao processo político e também 

produzindo um conjunto de responsabilidades sociais para a juventude. 

Mas dentre as responsabilidades sociais, à situação de pobreza, baixa escolaridade, 

falta de oportunidades e de perspectivas futuras, remetem à dificuldade de inserção social dos 

jovens no Brasil, segundo Tillmann e Colmin (2016). 

 Mas conforme Kuhn (2014) entender a juventude apenas pela ótica da violência, pela 

situação de pobreza em que a maior parte dos jovens das camadas populares está exposta, é 

negar a sua criatividade e a diversidade cultural presentes no cenário juvenil atual. 

Desta maneira pode afirmar, segundo Abramo (2005): 

 

A juventude é compreendida como etapa singular do desenvolvimento pessoal e 

social, por onde os jovens passam a ser considerados como sujeitos de direitos e 

deixam de ser definidos por suas incompletudes ou desvios. Tal diretriz se 

desenvolve, em alguns países, depois dos anos 90, em grande medida inspirada nos 

paradigmas desenvolvidos no campo das políticas para a infância e para as 

mulheres. Muda os enfoques anteriores principalmente por superar a visão negativa 

sobre os jovens e gerar políticas centradas na noção de cidadania, abrindo a 

possibilidade da consideração dos jovens como sujeitos integrais, para os quais se 

fazem necessárias políticas articuladas intersetorialmente (ABRAMO, 2005, 

p.22). 

 

As ONGs2 também tiveram um papel importante, pois, surgiram na tentativa de 

recuperar a possibilidade dos jovens terem acesso a certos serviços, demandando o direito dos 

jovens a “viverem a juventude”, o que significava, em grande medida, usufruírem da 

moratória que os jovens de classes médias e altas já usufruíam, com programas de formação 

                                                           
² Organizações não governamentais – as ONG´s segundo Bebbington et al (2002) podem ser vistas como uma 

forma de ação coletiva formalizada, que resulta mais eficaz do que ações coletivas não-formais. O fato de ser 

uma organização oferece acesso a certos recursos e espaços que uma rede social informal não permite. 
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educativa e/ou de retorno à escola, e possibilidades de viver o tempo livre, segundo Abramo 

(2005). 

Conforme Kuhn (2014) esse novo contexto permite a constituição de grupos juvenis 

para além do espaço escolar e da criminalidade, mas em torno do tempo livre. Os jovens 

elaboram suas identidades por meio de seus grupos, que por sua vez, as expressam por meio 

da escolha de um estilo musical e uma estética visual.  

Desta maneira, várias formas de expressões juvenis surgiram como os movimentos de 

hip hop, reggae, maracatu, rock, punk, grupos de capoeira, teatro, poesia, rádios comunitárias, 

grupos que se articulam em torno de esportes radicais, como o skate, grupos de atuação 

comunitária, de solidariedade ou lazer. (ABRAMO, 2005). 

Mas o descompasso entre projeto de vida e condições de realização como 

característica da juventude enriquece a abordagem da juventude como período de 

transição. Isso nos possibilita entender por que na sociedade contemporânea 

há certa inclinação à ampliação do período da juventude, em virtude da 

dificuldade de inserção de parcelas significativas desse grupo no mercado de 

trabalho.  

Há um alongamento do período de escolarização, impedindo 

o acesso a uma condição profissional estável a qual tem impactos no adiamento 

dos matrimônios e, consequentemente, na constituição de uma nova família (WEISHEIMER, 

2005). 

Nesse sentido, podemos dizer que o que motiva as diferentes pesquisas é a convicção 

de que nenhum processo de transformação social ocorre sem envolver efetivamente a 

participação da juventude. Isso faz dos jovens rurais atores fundamentais para entendermos as 

dinâmicas dos processos sociais agrários (WEISHEIMER, 2005). 

 

 

1.2 A Juventude Rural: concepções  

 

Os problemas do campo no Brasil permeiam a realidade social do nosso país 

desde a chegada dos portugueses em nosso território e tem gerado inúmeros conflitos 

decorrentes da distribuição desigual de terras, segundo Souza e Simonetti (2014).  

As discussões sobre o espaço rural no Brasil estão permeadas por enfoques políticos, 

sociais, econômicos e culturais que buscam entender a relação entre o campo e a cidade, as 

transformações produtivas e sociais advindas do processo de modernização da agricultura; 
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abordagens sobre os sujeitos que vivem no campo; os conflitos gerados pela introdução das 

relações capitalistas no campo, enfim, todos com contribuições significativas para pensar o 

espaço rural brasileiro hoje (KUHN, 2014). 

Além dos marcos históricos que caracterizam a questão agrária no Brasil, 

lidamos com um problema contemporâneo: a questão da organização da produção 

agrícola e pecuária. Esta envolve a mecanização do campo, desde 1940, passando pela 

Revolução Verde, nos anos 1960, vem travando uma grande batalha com a agricultura 

familiar e expulsando grande parte dos pequenos produtores do campo, gerando um grande 

êxodo rural dos camponeses para as cidades, conforme apontam Souza e Simonetti (2014). 

E os pequenos produtores que, por falta de opções acabavam por vender suas terras e 

se mudar para os centros urbanos, pois com a modernização do campo se viram forçados a 

vender o que tinham porque não possuíam capital suficiente para se modernizarem tal quais 

os grandes produtores. 

E com a concentração fundiária existente surgem movimentos sociais como o MST 

(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), cuja existência/surgimento se liga à 

reinvindicação da realização de uma reforma agrária.  

E, no MST, a participação histórica da juventude é institucionalizada no seu IV 

Congresso Nacional, em 2000, com a criação do seu coletivo de juventude. Nos anos 

posteriores, essa mobilização teve continuidade com os encontros de juventude do campo e da 

cidade e as jornadas da juventude sem-terra, conforme Valadares et al (2016). 

E nesse mesmo sentido, o rural representa um modo particular de utilização do espaço 

e de vida social. A ideia da diminuição do rural ignora que esse espaço de vida singular, 

constituído historicamente a partir de dinâmicas sociais internas e externas, pode ser 

valorizado pelos jovens que ali residem. (VALADARES  et al., 2016).  

Por outro lado, a invisibilidade e migração são duas dimensões que conforme 

Weisheimer (2005) 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. 

Silva (2010) chama a atenção para o fato de que é preciso, 

antes de qualquer coisa, compreendermos a juventude para além de suas “possíveis ou 

relativas similaridades”; compreendê-la nas “diferenças sociais”. Com isto, está considerando 

que os grupos juvenis são diferentes e podem se identificar como tal. 

A juventude rural é algo que vem sendo estudada recentemente e conforme Mendonça 

et al., (2013): 
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A novidade do tema da juventude rural nas pesquisas pôde ser identificada a partir 

dos dados quantitativos sobre a produção bibliográfica e sua trajetória ao longo do 

tempo, em que observamos uma tendência à expansão dessa produção. Até o ano de 

2007, o levantamento identificou 197 obras relativas ao tema. Entre 1960 e 1999, a 

produção sobre o tema é pouco expressiva e corresponde a 19 referências no total, o 

que equivale a menos de uma obra por ano. A partir de 2000, podemos identificar o 

rápido crescimento da produção bibliográfica, que atinge uma média de, 

aproximadamente, 22 trabalhos por ano, com concentração no ano 2006 (40 

trabalhos), responsável por 20,30% do total da produção (MENDONÇA, 2013 

p. 45). 
 

A juventude rural é afetada pela diluição das fronteiras entre os espaços rurais e 

urbanos, segundo Troian, Dalcin e Oliveira (2011). Percebe-se assim que as formas de 

sociedades rurais contemporâneas apresentam significativas transformações no âmbito das 

visões de mundo, estilos de vida, modalidades de trabalho e, sobretudo, dos processos de 

tomada de decisão.  

Diante deste contexto, conforme os autores emerge a problemática da desvalorização 

do meio rural por parte da juventude, fato que tem contribuído para a constante saída de 

jovens para o meio urbano em busca de novos horizontes profissionais e pessoais. 

Desta maneira “ser jovem” e ter que escolher entre o ficar ou sair do meio rural, em 

desejar diferentes projetos de vida e suas realizações fora deste meio, já é um grande 

problema enfrentado pelo mesmo que deseja sair do campo e se aventurar a cidade, sem ao 

menos imaginar todas as problemáticas que lá serão enfrentadas desde a sua adaptação ao 

local e também às pessoas, inseridas naquele espaço.  

Segundo Valadares  et al. ( 2016), ao se falar em jovens, o campo temático juventude é 

relativamente recente no Brasil, tendo se tornado mais evidente a partir da década de 1990. 

Conforme o Censo Demográfico de 2010 a juventude rural brasileira conforma um grupo de 

aproximadamente 8 milhões de pessoas na faixa etária de 15 a 29 anos que corresponde a 

27% da população rural do Brasil. Na tabela 1 é possível verificar a distribuição da população 

jovem brasileira de acordo com as regiões. 
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Tabela 1: População jovem - urbana e rural entre 15 a 29 anos no Brasil 

 Urbanos % Rurais % Total 

Região Sul 5.966.915 84,9 1.061.252 15,1 7.028.167 

Região Sudeste 19.515.809 92,9 1.491.520 7,1 21.007.329 

Região Centro-Oeste 3.451.703 88,8 435.349 11,2 3.887.052 

Região Norte 3.436.517 73,5 1.239.016 26,5 4.675.533 

Região Nordeste 10.940.226 73,1 4.025.883 26,9 14.966.109 

Brasil 43.280.019 84,3 8.060.454 15,7 51.340.473 

Fonte: Adaptado de Kuhn (2014), com base no Censo do IBGE de 2010. 

 

Alguns jovens anseiam em migrar do campo devido às dificuldades enfrentadas pelos 

mesmos desde a falta de acesso, onde as estradas são ruins, o difícil acesso à educação, a falta 

de lugares de lazer, a falta de saneamento básico, a precariedade da saúde, a falta de geração 

de emprego e de renda para os mesmos etc. E segundo Tillmann e Comin (2016) o ambiente 

rural está associado a uma menor renda familiar e a uma menor escolaridade dos pais, o que 

perpetua tais dificuldades. 

Porém, como ressaltam Valadares et al (2016), acaba por ficar escondido o que diz 

respeito a parte significativa do êxodo rural, onde não é intrínseca ao processo de 

urbanização, mas, explicada pelo histórico de ausência do Estado no campo (ausência está 

apenas na resolução dos problemas dos pequenos/médios agricultores familiares), pela 

dificuldade de acesso aos serviços, às políticas públicas, e principalmente pela dificuldade de 

acesso à terra e à renda, questões diretamente associadas à estrutura fundiária dominante no 

país. 

 E conforme Valadares et al (2016) nesta dicotomia campo versus cidade, o rural 

geralmente aparece como símbolo de atraso; a cidade ao contrário, o lugar moderno, o lugar 

para onde os jovens naturalmente querem ir. No censo comum, constrói-se, assim, a ideia de 

que permanecem no campo apenas aqueles que não tiverem “oportunidade” de migrar, 

aqueles “que não têm jeito para os estudos”, ou os “menos capacitados” a uma vida urbana, 

em outras palavras, o êxodo é banalizado e naturalizado, a redução da população rural é vista 

como um sinal de progresso. 

Mas relatar o campo apenas por essas “perspectivas” é problemático, pois como 

aponta Valadares et al (2016): 

 

É verdade que a saída de jovens do meio rural faz parte de um movimento 

demográfico geral, reflexo do processo de urbanização de nossa sociedade. 
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Entretanto, este deslocamento não pode ser interpretado como algo inexorável. O 

rural representa um modo particular de utilização do espaço e de vida social. A ideia 

de “fim do rural” ignora que esse espaço de vida singular, constituído historicamente 

a partir de dinâmicas sociais internas e externas, pode ser valorizado pelos jovens 

que ali residem. Esconde que parte significativa do êxodo rural não é intrínseca ao 

processo de urbanização, mas explicada pelo histórico de ausência do Estado no 

campo, pela dificuldade de acesso aos serviços e às políticas públicas, e 

principalmente pela dificuldade de acesso à terra e à renda – questões diretamente 

associadas à estrutura fundiária dominante no país (VALADARES et al, 2016, 

p.60). 
 

Em relação a todo o processo histórico da constituição do território, o meio rural se 

constitui como uns espaços de vários conflitos e os jovens fazem parte deste processo, na 

busca de melhores condições de permanência no campo.  

E segundo Gaviria e Menasche (2006) os jovens do meio rural são vulneráveis às 

mudanças que estão acontecendo, e estas mudanças manifestam-se nas relações de trabalho, 

nos sistemas de produção e comercialização dos produtos agropecuários, no modo de vida do 

campo, revertendo em progressiva migração dos jovens para atividades externas à agricultura. 

Conforme Tillmann e Comin (2016) são os pais dos jovens e as famílias, portanto, que 

decidem se o jovem deve permanecer nos estudos ou ingressar no mercado de trabalho, tendo 

em vista que, além de potenciais geradores de renda no presente, eles têm a capacidade de 

acumular capital humano para o futuro. Mas isto também pode gerar custos para suas famílias 

sendo que nem todas possuem boas condições econômicas para ajuda-los. 

As formas de sociedades rurais contemporâneas apresentam significativas 

transformações no âmbito das visões de mundo, estilos de vida, modalidades de trabalho e, 

sobretudo, dos processos de tomada de decisão mudando também a visão da juventude rural 

(TROIAN et al, 2011). 

Segundo Castro (2009) as mudanças também são visíveis nos movimentos sociais 

rurais no Brasil que são, hoje, palco do surgimento de novas organizações de juventude como 

ator político. Isto é fortemente observado em movimentos como no MST (Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra), no Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais e em 

organizações religiosas evangélicas e católicas. 

Em 2005 foi criada, no âmbito da Secretária-geral da Presidência 

da República, a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), sendo também instituído o Conselho 

Nacional de Juventude (Conjuve). No mesmo processo, surgiu o Programa Nacional 

de Inclusão de Jovens (Projovem).  
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Estas ações atuariam como marcadores para a 

institucionalização no governo federal da juventude enquanto “sujeito de direitos”  

e não apenas como público-alvo de políticas sociais (VALADARES et al, 2016). 

E, conforme Castro (2009), embora esse tipo de articulação não seja uma novidade, a 

juventude rural, ao longo da história e em muitos países, foi uma categoria ordenadora de 

organizações de representação social. E hoje estamos testemunhando uma reordenação desta 

categoria o que vem a mostrar a força da juventude rural. 

O jovem rural se apresenta longe do isolamento, dialoga com o mundo globalizado e 

reafirma sua identidade como trabalhador, camponês, agricultor familiar, acionando diversas 

estratégias de disputa por terra e por seus direitos como trabalhadores e cidadãos. Assim, 

jovem da roça, juventude rural, jovem camponês são categorias aglutinadoras de atuação 

política (CASTRO, 2009). 

Também é possível observar que, na agricultura familiar, desde muito “novos”, os 

filhos e filhas integram-se aos processos de trabalho, auxiliando a conduzir os animais, 

acompanhando os pais em tarefas específicas, ajudando na casa, entre outras atividades. 

(TROIAN et al., 2011). 

Mas Troian et al. (2011) ressaltam que as políticas de desenvolvimento 

rural voltadas para a juventude não podem se limitar à agricultura, tendo em vista que o meio 

rural é multifuncional e pluriativo e que a busca por outros meios também pode vir a 

contribuir com a juventude rural. Valadares et al (2016) apontam que : 

 

Aparentemente, a organização e a ampliação do acesso a políticas públicas voltadas 

para a agricultura familiar e para a promoção da cidadania conseguiram desacelerar 

em alguma medida a saída de jovens do campo. Ou seja, mesmo em um cenário 

ainda bastante hostil à agricultura familiar, uma hipótese pertinente para explicar o 

aumento da permanência diz respeito às “pequenas” conquistas dessa população, que 

contaram ao longo dos anos 2000 com um incremento considerável da renda, com 

notável reflexo no padrão de consumo de bens duráveis, incluindo veículos 

automotores; melhoria nas condições de infraestrutura, com ampliação significativa 

do acesso à energia, à água, à telefonia e à internet; ampliação do acesso e da 

importância das políticas sociais, em especial as transferências de renda e a 

previdência social, que tem seu piso atrelado ao salário mínimo; crescimento do 

acesso a políticas produtivas, tais como reforma agrária, crédito, assistência técnica, 

PAA, PNAE, entre outras (VALADARES, 2016, p. 68). 

 

Esses são alguns elementos que contribuíram de maneira positiva para o aumento de 

permanência dos jovens no meio rural, representando um setor fragilizado de nossa sociedade.  

Conforme Souza e Simonetti (2014) há uma emergência e expressão da Juventude 

Rural enquanto ator político presente no cenário nacional, seja nos movimentos sindicais, 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e na Federação dos 
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Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETRAF), nos movimentos sociais, sendo parte da 

via campesina, MST, Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento de 

Mulheres Camponesas (MMC), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e 

também na Pastoral da Juventude Rural (PJR) movimento consolidado desde 1983. 

Segundo as autoras mencionadas, essas organizações apresentam demandas sociais e 

são reveladoras para entendermos as formas pelas quais os jovens se veem no processo de 

construção da realidade social brasileira.  

Questões como acesso à terra, educação, uso dos transgênicos, agroecologia, 

pluriatividade na agricultura, soberania alimentar, modelo agropecuário, agronegócio, 

crédito especial para a juventude, agricultura e política camponesa, estão 

presentes nas agendas de discussão e nos congressos realizados pelos coletivos de 

juventudes e demonstram o grau de profundidade de discussão e de inserção desses 

coletivos na produção de conhecimento. 

Não é exagero dizer que os jovens rurais brasileiros não gozam do direito à cidadania 

quando se trata de admiti-los como sujeitos ou atores políticos com direito de participar das 

decisões que afetam sua vida e seu futuro. Além disso, da perspectiva dos direitos sociais, 

mesmo os mais elementares, essa juventude convive com diversas situações de não 

reconhecimento, preconceitos, marginalidade e exclusão, segundo Weisheimer (2005). 

Outra questão comum à juventude rural é o abandono dos estudos, como aponta Silva 

(2010) os jovens deixam a escola, pois, muitas vezes, se veem num processo de sucessivas 

repetências, seja porque têm de migrar para completar a renda familiar; abandoná-la, 

temporariamente, para ajudar os pais no plantio quando chega o período de 

chuvas; ou porque a escola que têm não lhes oferece perspectivas de 

futuro profissional, principalmente no momento de entrada no mercado de trabalho, pela 

ausência de uma educação do campo; seja pelo acontecimento de uma gravidez precoce, o que 

significa dizer que o projeto individual de futuro vai ficando cada vez mais distante. 

 

1.3 As dificuldades dos jovens e a suas perspectivas para a agricultura familiar 

 

Os jovens do meio rural desde pequenos fazem parte da agricultura familiar eles 

vivenciam este processo desde a infância, pois, as atividades que envolvem a agricultura, são 

construídas no passado e no presente, movidas pelas tradições familiares e locais. E orientam 

as alternativas possíveis ao futuro das gerações e à reprodução do estabelecimento familiar 

(TROIAN et al., 2011). 
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Conforme Mendonça (2013) a juventude rural carrega o peso de uma posição 

hierárquica de subalternidade. Ou seja, por ser uma categoria percebida como inferior nas 

relações de hierarquia estabelecidas na família, e na sociedade.  

Essa posição está, ainda, marcada por um contexto nacional de difíceis condições 

econômicas e sociais para a pequena produção familiar. A reprodução social da agricultura 

familiar é dada pela continuidade das propriedades ao longo das gerações através de um 

processo intrafamiliar (SPANEVELLO, 2011). 

Antigamente, até o final dos anos 1970 a continuidade da profissão de agricultor era 

como uma obrigação moral, e o conhecimento que o jovem adquiria junto à família e à 

comunidade era considerado suficiente para gerir o estabelecimento agrícola Troian, Dalcin e 

Oliveira (2011). E nos dias atuais os jovens têm maior acesso a escola do que seus pais 

estudaram. 

Nos tempos atuais para se estabelecer cada vez melhor com a agricultura familiar os 

jovens necessitam de conhecimentos adquiridos não só no dia a dia, mas também de um nível 

educacional mais avançado. É cobrado que busquem sempre novos conhecimentos para serem 

aplicados nas propriedades de seus pais. 

Segundo Ferrari et al (2004) o desejo dos jovens em permanecer na agricultura “como 

proprietário” cai conforme declina a categoria de renda considerada. Ao contrário, a aspiração 

por viver na cidade é tanto maior quanto menos promissor o horizonte de geração de renda no 

estabelecimento paterno. Assim, quanto maior for a renda deste agricultor e melhor ele se 

estabelecer diante de suas atividades há mais chance de seus filhos terem o desejo de 

continuarem as atividades dos pais.  

Mas isto se refere principalmente aos meninos que geralmente tendem a querer dar 

continuidade no cuidado da propriedade da família. Já as meninas não têm grandes interesses 

de contribuir para ajudar nas atividades rurais, e geralmente não gostam do trabalho rural 

preferem estudar, e são as primeiras a migrar da região, pois não querem realizar os mesmos 

trabalhos maternos e não têm interesse de permanecer no campo.  

Segundo Ferrari (2004, p.247), as bruscas saídas dos jovens do campo, sem 

perspectivas de satisfação de seus anseios profissionais, “significa para essas comunidades 

perder não só habitantes, mas também a energia, a capacidade de trabalho e a criatividade de 

suas populações”. Mas é também perder produção de alimentos para a mesa das populações 

do campo e da cidade, evidenciando que a ausência de políticas públicas voltadas a isso põe 

em risco a existência de reprodução social de toda a população brasileira. 
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Essa assertiva do autor nos mostra a importância que os jovens têm para o campo, pois 

com toda a disposição de ideias criativas que têm, e o interesse em criar coisas novas e dar ao 

campo um rosto mais “juvenil” e animado, faz com que estes façam muita falta para o meio 

rural tanto pela sua juventude e pelo fato de dar uma continuidade aos trabalhos da família e 

evitar um envelhecimento do campo.  

Segundo Castro (2009), a juventude rural do Brasil está associada ao problema da 

“migração do campo para a cidade”, assim, ficar ou sair do meio rural envolve várias 

questões, e a própria imagem de um jovem desinteressado pelo meio rural acaba contribuindo 

para uma invisibilidade desta categoria como formadora de identidades sociais e, portanto, de 

demandas sociais.  

Assim, é de suma importância para o meio rural que o jovem se identifique com o 

local que este habita. E conforme Silva (2011) o lugar é o espaço das relações humanas, isto 

é, das práticas e convivências cotidianas que adquirem significado e sentido a partir da 

realidade material e ligação emocional aos objetos, e está simultaneamente ligada aos laços 

territoriais, econômicos e culturais que os jovens têm com o meio em que vivem.  

Segundo Carlos (2007) a dimensão da história que entra e se realiza na prática 

cotidiana (estabelecendo um vínculo entre o “de fora” e o “de dentro“), instala-se no plano do 

vivido e que produziria o conhecido-reconhecido, isto é, é no lugar que se desenvolve a vida 

em todas as suas dimensões.  

Precisando assim, pensar a história particular de cada lugar em função de uma 

cultura/tradição/língua/hábitos que lhe são próprios, construídos ao longo da história e o que 

vem de fora, isto é o que se vai construindo e se impondo como consequência do processo de 

constituição do mundial dentro da realidade destes jovens. 

 Como aponta Carlos (2007) o lugar é à base da reprodução da vida e pode ser 

analisado pela tríade habitante - identidade – lugar. Mas o que se revela no lugar não é apenas 

a história de um povo, mas o peso da história da humanidade é o lugar vivido por estes jovens 

e pela comunidade da qual fazem parte. Por isso faz-se a necessidade de estudar o lugar destes 

jovens para poder assim tentar compreender a realidade, e as dificuldades de morar e 

permanecer no meio rural. 

A permanência dos filhos na condição de sucessores familiares pode ser compreendida 

através de dois momentos distintos no tempo. No primeiro (anterior à década de 1970) as 

possibilidades sucessórias eram maiores e mais fortes. No segundo (período atual) a 

continuidade dos jovens nas propriedades passa por uma crise (especialmente pelo maior 

fluxo migratório juvenil), podendo não haver a sucessão. (SPANEVELLO et al, 2011). 
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 Se os jovens podem começar a não ter mais interesses em permanecer no meio rural e 

não almejam a mesma ocupação do grupo familiar, Spanevello et al (2011 p.295), afirmam 

que: 

 

(...) diferentemente das gerações passadas, que construíram suas experiências num 

espaço social mais restrito, as novas gerações estão cada vez mais inseridas num 

campo mais amplo de relações sociais e culturais que possibilitam o repensar acerca 

de suas identidades e realizações pessoais. Nesse sentido, emerge a individualização 

da perspectiva sucessória no interior das propriedades. Nesse caso, os interesses dos 

filhos podem não ir ao encontro dos interesses do restante do grupo familiar 

(SPANEVELLO et al, 2011 p.295). 
 

Segundo Mendonça et al (2013), o envelhecimento relativo da população rural é 

acentuado pela queda no número de jovens no campo, pela migração de retorno ao campo de 

aposentados urbanos e pelo aumento da expectativa de vida. 

E os seus pais e a sua família continuam sendo à base de formação do jovem rural, 

pois é principalmente a partir do aprendizado na família que se consideram habilitados para 

desempenhar as atividades agrícolas em suas propriedades Mendonça et al (2013).   

Os recursos voltados à capacitação de jovens para a agricultura continuam sendo os 

mesmos usados por seus pais ou seja: o conhecimento adquirido na família. Então, pouco 

mudou nos tempos atuais para estes jovens.  

Mas as redes comunitárias, a migração sazonal, as organizações formais e informais 

governamentais e não governamentais também são importantes para a formação profissional e 

a inovação. E, além disso, a escola passou a ocupar lugar destacado também nas formas de 

conhecimento. (MENDONÇA, 2013). 

Paradoxalmente, a categoria “jovem”, segundo Mendonça (2013), é fortemente 

valorizada e constantemente acionada nos discursos dos pais e dos movimentos sociais rurais, 

associada à renovação e ao futuro. Ou seja, como categoria-chave na reprodução da produção 

familiar. Assim, a comunidade enxerga os jovens como propulsores de perspectivas para o 

campo.  

Mas, acima de tudo, os jovens precisam se identificar como atores políticos dos 

movimentos sociais e isto vem sendo trabalhado recentemente com os jovens, trazendo novas 

visões e expectativas para o meio rural. Entretanto os jovens ainda são vistos como pouco 

confiáveis para assumirem posições perante as questões da agricultura familiar e movimentos 

sociais. 

Segundo Mendonça (2013), a juventude rural como público-alvo de políticas públicas 

não tem sido priorizada na maioria dos Ministérios e seus programas.  
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Pois os programas concentram-se, primeiramente, no Ministério de Desenvolvimento 

Agrário, como: o Programa Nacional de Crédito Fundiário/Nossa primeira terra, Programa 

Nacional de Agricultura Familiar – Pronaf Jovem, Arca das Letras, o Consórcio Social da 

Juventude Rural e o Saberes da Terra, o qual envolve iniciativa conjunta de três Ministérios: 

Agrário, Educação e Trabalho. Mas, muitas mudanças e inserções dos jovens já vêm 

acontecendo, porém não deixa de ser um processo longo e árduo de lutas da juventude rural, 

pois se trata de uma categoria que ainda vem sendo reconhecida. 

Assim, afirma Mendonça (2013): 

 

Porém, apesar da inserção da juventude nos movimentos, percebe-se que ainda há 

um distanciamento entre discurso e prática. Esse processo está em um momento de 

grande efervescência e de disputa de classificações permeada por conflitos 

intergeracionais, mas também do próprio reconhecimento da diversidade da 

categoria juventude no Brasil. Nesse sentido, o processo de disputa por 

reconhecimento da juventude rural tem sido um lócus para analisar a categoria 

juventude, seus diferentes contextos e como estes ressignificam, reinventam 

“antigas” práticas políticas e criam novas (MENDONÇA, 2013 p.188). 

 

Apesar de todos os avanços e conquistas já conseguidas, ainda há muito que se 

caminhar, os jovens estão longe ainda de estarem engajados nesses movimentos rurais e nas 

lutas por políticas melhores pelo campo. Os mesmos se encontram desassistidos de políticas 

públicas, desde acesso a lazer, à educação, a práticas agrícolas e de novas ideias para suas 

propriedades. 

Conforme Spanevello et al (2011) diferentemente das gerações passadas, que 

construíram suas experiências num espaço social mais restrito, as novas gerações estão cada 

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

repensar acerca de suas identidades e realizações pessoais. Os pais ensinam aos filhos o ofício 

desde crianças, buscando torná-los agricultores. No entanto, reconhecem que é difícil 

convencer um jovem a permanecer quando as condições da terra ou propriedade e a 

capitalização da família são desfavorecidas. 

A permanência também está associada à autonomia dos filhos, principalmente 

financeira, o que os torna dependentes de seus pais Spanevello et al (2011).  

A preocupação vai além da falta de alimentos, mas também na manutenção de uma 

das características centrais da agricultura familiar brasileira, ou seja: a produção diversificada. 

Desta maneira, ficando difícil trabalhar com pouca mão-de-obra para ajudar, mas muitas 

vezes a negação em não dar continuidade à agricultura familiar ao lado dos pais, não significa 

também que seja a negação com o meio rural, mas sim a falta de oportunidades no campo.  
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O que também contribui com os jovens do meio rural, é o trabalho da Associação 

Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil (Arcafar Sul), que congrega 73 escolas 

distribuídas em 238 municípios no Sul do País, contribuindo com os jovens a partir de seu 

encaminhamento educacional, através da Pedagogia da Alternância onde os alunos ficam uma 

semana na casa familiar e outra semana em suas propriedades, é um dos projetos que permite 

a discussão em torno da problemática de evasão do campo por parte dos jovens.  

Nele, os alunos vêm desenvolvendo o que aprenderam durante a semana que 

permaneceram estudando, e com disciplinas voltadas para a realidade do campo como 

apicultura, técnicas agrícolas, saúde, agroecologia, entre outras matérias que contribuem com 

conhecimentos a serem trabalhados em sua propriedade, e conforme pesquisas apontam que 

85% dos formados nas Casas Familiares Rurais permanecem no campo, como nos afirma 

Anastácio e Moura (2011), sendo, portanto, uma maneira positiva de os jovens terem 

interesses e perspectivas em dar continuidade às atividades relacionadas à agricultura familiar. 

Conforme Spanevello et al (2011) sobre a agricultura familiar é preciso: 

 
Desconstruir e reconstruir outras concepções sobre a agricultura e o campo torna-se 

uma tarefa árdua. É como se tivesse de enfrentar e confrontar o que se ensina na 

escola, o que os pais passam para os filhos, remar contra a maré, agir contra o óbvio, 

a cultura, o normal, o lógico. Quem tenta recriar outras concepções fica parecendo 

uma pessoa romântica, corajosa, diferente, capaz de fazer frente às evidências, 

porém, muito idealista porque alimenta sonhos impossíveis. A questão não é se o 

jovem deve permanecer no campo ou não. Ele pode sair ou ficar, é direito dele fazer 

a opção. Mas é com quais referenciais ele faz suas escolhas, pensando o quê a 

respeito do campo, do seu lugar, de sua família. Se suas concepções são herdadas da 

cultura vigente, da família e da escola, aí reside o problema. Para mudar essa 

situação, a concentração dos esforços está em descobrir outro campo e outra maneira 

de olhar para ele. É tarefa dos movimentos sociais do meio rural, da escola, da 

universidade, de instituições envolvidas e, sobretudo, dos próprios jovens que 

moram e trabalham lá. É imprescindível o papel de uma legítima educação e uma 

assistência técnica que visualize a descoberta de um campo belo, agradável, 

saudável, sustentável, impregnado de cultura e pleno de vida (SPANEVELLO et al, 

2011, p. 259). 

 

Ressalta-se a importância de oferecer oportunidades de crescimento pessoal e 

profissional que respondam às expectativas dos jovens, pois os mesmos necessitam saber 

empreender e ter conhecimentos sobre o que devem fazer para contribuir com as melhoras 

para o campo. Conforme Anastácio e Moura (2011) é importante considerar que esse 

“desinteresse” não surge de forma natural, mas como reflexo das relações desiguais 

estabelecidas no campo, que fazem com que os jovens se sintam descontentes no meio em que 

estão. 

Diante das dificuldades que são enfrentadas nas famílias dos pequenos agricultores, os 

pais destes jovens acabam por enxergar esta migração como estratégia para a sobrevivência 
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dos seus filhos, para que este venha a ter mais oportunidades na cidade do que têm no meio 

rural. E aí se percebe a falta de geração de renda para os jovens que ali se encontram, pois, 

neste período da vida os mesmos passam a objetivar algo que não encontram naquele local. 

Com todo o desenvolvimento das cidades e dos centros urbanos, acabam por serem 

locais de atração dos “jovens” migrantes, onde veem nas cidades as oportunidades de que 

necessitam: como emprego, estudo, lazer. 

 E também o simples fato de sentir-se “inserido” neste ambiente urbano, mesmo que 

isto não venha a acontecer tão eficazmente na prática e no dia a dia das cidades, no entanto, 

na cidade aquele que tem uma menor renda vai acabar por estar “excluído” de determinadas 

áreas e ambientes do meio urbano – o que pode não ter sido avaliado pelo jovem e pela 

família quando deixou o campo.  

Pode-se dizer que mesmo quando acontece a migração dos jovens para a cidade estes 

tentam manter seus vínculos ainda com o campo, pois lá alguns destes ainda deixaram seus 

familiares, amigos e procuram voltar ao meio rural aos finais de ano para festas da 

comunidade, formaturas dos irmãos, entre outros. Assim, esta volta ao meio rural acaba 

acontecendo como uma maneira de rever o seu ambiente de origem, pois geralmente os jovens 

não voltam mais a residir no espaço rural, apenas o tendo como meio para rever os familiares 

e sentir-se novamente em casa. 

Outra dificuldade de permanecer no meio rural para os jovens, são as oportunidades, 

pois os mesmos sentem-se defasados em relação aos jovens da cidade tanto em relação ao 

estudo, já que os jovens da cidade têm mais oportunidades de cursar uma faculdade ou fazer 

um curso técnico; também à dificuldade de trabalho e geração de renda encontrada no meio 

rural, sendo que nem todos conseguem inserir-se e sobreviver com sucesso da agricultura 

familiar.  

Desse modo, a maioria planta para consumo próprio como (feijão, mandioca, milho, 

batata doce, tomate, verduras, legumes), e a criação de animais (porco, galinha, cabrito, 

carneiro, gado, búfalo) e realizam algumas vendas na comunidade. Mas quase todos têm 

plantações e criações em casa. Alguns conseguem se estabelecer melhor frente às dificuldades 

da agricultura, infelizmente, nem todos. 

Desta maneira, perante todas as dificuldades enfrentadas, mesmo assim, os jovens 

gostam do meio rural, mas anseiam por mudar suas realidades de vida. Pois “ser jovem” é 

uma fase contraditória na vida e cheia de sonhos e coisas a realizar, sendo eles seres muito 

ativos, cheio de desejos, estão no ápice de suas idealizações. 
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 Assim ser jovem no meio rural é uma dificuldade enfrentada pelos mesmos, na 

medida em que possuem vontades, querem conhecer e se aventurar em algo novo como a 

“cidade”. Muitos se deslumbram com as “coisas” e oportunidades que são oferecidos pelos 

centros urbanos, os jovens do meio rural têm ideias muito positivas frente às cidades e às 

expectativas de melhoras que os levam a migrar.  

Fajardo (2009) diz que a sociedade se urbanizou, difundindo uma série de hábitos e 

consumos urbanos. Mesmo no campo, a ideia é que o campo assimilou a cidade. 

 Mas apesar desta série de hábitos urbanos que já fazem parte do meio rural, esses 

acabam por não acontecer de forma igualitária em todos os locais, pois nem todos os jovens 

do campo têm o mesmo acesso a cidade.  

Desta maneira, os jovens têm grandes interesses em migrar e fazer parte deste contexto 

já que, segundo Fajardo (2009), o acesso à estrutura de serviços é determinado pela condição 

sócio-econômica e não espacial necessariamente (urbana ou rural). O jovem migrante ainda 

não compreende que dentro dos grandes centros urbanos também haverá a falta de acesso a 

alguns serviços, algo que acaba por passar despercebido aos olhos dos jovens do meio rural 

que tanto vislumbram morar na cidade. Conforme Medeiros e Moreira (2009): 

 

A migração é também vista como uma forma de assegurar a sobrevivência da 

unidade familiar. Ou seja, além de garantir o futuro do jovem a migração servirá 

para ajudar os familiares que no município ficaram. Um fato interessante é que o 

trabalho é apontado, em grau de importância, mais como um meio para ajudar a 

família, do que até mesmo para obter renda, independência ou auto- realização. 

Desta forma percebe‐se o papel preponderante que a migração tem na busca de 

melhor oportunidade de emprego para garantir a reprodução do jovem bem como de 

sua família (MEDEIROS, 2009, p. 207). 
 

Acrescenta-se que, inúmeras vezes os familiares permanecem no meio rural, enquanto 

os mais jovens vão trabalhar nas cidades, em busca de empregos remunerados e onde acabam 

por mandar uma parte de sua renda para ajudar a família que ainda está no campo, mantendo 

assim seu vínculo aos que ali permaneceram.  

Brumer (2007), nesse sentido, aponta que, quando se focaliza na juventude rural, dois 

temas são recorrentes: a tendência migratória dos jovens, em grande parte justificada pela 

visão relativamente negativa da agricultura e o outro tema sobre, os problemas existentes na 

transferência dos estabelecimentos agrícolas familiares à nova geração, pois este jovem não se 

dispõe a dar continuidade às atividades agrícolas que sempre foram geridas pelos pais, ou 

seja, estes desejam migrar e ter atividades de trabalho diferenciadas das que existem no meio 

rural. 
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Castro et al (2009), afirmam que a reprodução da hierarquia rural/urbano sob 

construções estigmatizantes, apontam por esse viés que morar no campo é desvalorizado 

culturalmente, considerando-se também o que tange as diferenças de condições de vida. 

Sendo assim, os jovens acabam por serem desconsiderados por serem do campo e terem uma 

condição de vida diferente dos jovens da cidade. 

Mas ao falar sobre o acesso à educação, a momentos e lugares de lazer, a espaços de 

diversão, a centros culturais, acesso às melhores escolas, a cidade possui estes meios mais 

avançados e cheios de tecnologias. Diferentemente dos jovens do campo que ao inserir-se nos 

centros urbanos não têm o mesmo nível de estudos que os jovens das cidades, e acabam por 

ocupar as vagas em serviços de menor qualificação. 

E quando os jovens começam a ter contatos com os jovens da cidade, como ao 

frequentar escolas da cidade nos jogos escolares, por exemplo, ou os que começam a fazer 

faculdade entre outros, onde novos valores possam ser adquiridos. 

Carneiro (1988) afirma que através do contato com jovens de origem urbana, novos 

valores são adquiridos, mudando substancialmente o padrão de comportamento dos jovens 

desta geração que passam a incluir em seus projetos individuais aspirações quanto ao trabalho 

e ao estilo de vida típico da juventude urbana, pois os jovens se inserem a novos modelos 

muitas vezes mais rápido do que outras gerações. 

Segundo Carneiro (1988) o fato de que os jovens começam a formular projetos de 

futuro que incluem a saída com a finalidade de estudar e “melhorar de vida”, o retorno ficaria 

na dependência do ritmo do desenvolvimento local e das alternativas que surgirem. Sendo 

assim, este retorno às localidades não é algo garantido, pois a partir do momento que os 

jovens começam a cursar o ensino superior ou um curso técnico, entre outros, acabam por 

perceber as oportunidades que as cidades lhes oferecem, o que acaba de certa forma por 

contribuir para que eles não retornem ao meio rural, visto que a cidade lhes dará mais chances 

de se incluir aos modelos capitalistas vigentes. 

Mas associada à abertura do espaço rural e à introdução da modernização da 

agricultura e a modernização da sociedade, tanto as famílias como os filhos tomam contato 

com a sociedade industrial, capaz de introduzir novas referências em relação ao trabalho, 

consumo e modo de vida, dizem Spanevello et al, (2011) influenciando em um ritmo cada vez 

maior principalmente os jovens. 

Sendo assim, a dita “modernidade” traz consigo novos valores que vêm sendo 

atribuídos à sociedade e acabam mudando a vida dos jovens em geral. O grande interesse em 

mudar para as cidades também surge a partir da modernidade, pois os jovens percebem as 
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diferenças existentes e também querem inserir-se neste meio cheio de novos aparatos. E, 

conforme Giddens (1991), "modernidade" refere-se a estilo, costume de vida ou organização 

social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram mais 

ou menos mundiais em sua influência nas sociedades. 

Assim, Carneiro (1998) aponta para o fato de que os jovens oscilam entre o projeto de 

construírem vidas mais individualizadas nas cidades, o que se expressa no desejo de 

melhorarem o padrão de vida. Mas o compromisso que os jovens têm com a família que acaba 

os confundindo com o sentimento de pertencimento à localidade de origem, já que a família é 

o espaço privilegiado de sociabilidade nas chamadas sociedades tradicionais mesmo que 

tenham perspectivas diferentes. 

Para Giddens (1991) os modos de vida que são produzidos pela modernidade nos 

desvencilharam de todos os tipos tradicionais de ordem social, de uma maneira que não têm 

precedentes. Tanto em sua extensão, quanto em sua intencionalidade, as transformações 

envolvidas na modernidade são mais profundas que a maioria dos tipos de mudança 

característicos dos períodos precedentes. Portanto, a modernidade vem aos poucos mudando a 

visão destes jovens com os novos modos de vida que estão sendo inseridos. 

A “modernidade” com seus meios de comunicação ditos cada vez mais “modernos” 

sugerem que a maioria dos jovens do campo tem dificuldades de acesso a estes meios e que 

eles quase não têm contato, por exemplo, com computadores, apenas quando estão na escola. 

Desta forma, o acesso às redes sociais também são quase inexistentes, como o “Facebook” ou 

então o “Whats App”, os quais são elementos modernos entre os jovens da cidade, sendo que 

os jovens do meio rural também querem se inserir neste contexto. 

Conforme Giddens (1991) a modernidade é inerentemente globalizante, em um mundo 

dito “globalizado”. Isto é evidente em algumas das mais básicas características das 

instituições modernas, incluindo em particular sua ação de desencaixe e reflexividade. Mas 

esta intensificação das relações não ocorreu em todos os locais. 

Pois em muitos lugares, como no assentamento estudado, as pessoas ainda não 

possuem acesso a vários meios de informação. E “ser” moderno vem se tornando muito 

importante para os jovens, enquanto os pais muitas vezes não acompanham todos estes 

acontecimentos e estas tecnologias que são algo fora de sua realidade. Segundo Gomes 

(2003):    
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As novas ideias difundiam valores julgados comuns a todas as épocas e a todas as 

sociedades e, de certa maneira, pressupunham a existência de uma unidade e de uma 

comunicação global. A necessidade de comunicação quase imediata redimensionou 

o espaço da época e pode-se dizer, sem exagerar, que o progresso na comunidade é 

tributário desse momento e da unidade do mundo moderno (GOMES, 2003, p. 

54).   
 

 Assim, este progresso da modernidade veio a contribuir para os avanços tecnológicos 

e ao mesmo tempo para distanciar ainda mais as classes que acabam não tendo acesso a ele, o 

que vem modificando espaço e tempo das sociedades, trazendo novas características para uma 

sociedade dita moderna ou pós-moderna segundo alguns autores. Ainda conforme Gomes 

(2003) a revolução de 1789 foi um movimento de ruptura fundamental que se instaurou pela 

primeira vez as bases de uma nova sociedade ou de uma sociedade moderna, que procuravam 

estabelecer esta nova sociedade. 

E desta forma, Gaviria e Menasche (2006) destacam que a mudança no perfil das 

comunidades rurais, entre eles a redução dos trabalhadores dedicados à agricultura, e também 

vem acontecendo a ampliação do trabalho não-agrícola e a prática pluriativa. Assim há uma 

intensificação das relações com outros espaços, fazendo com que este se mescle com os 

valores urbano-industriais, que acabam trazendo influências desta dita “modernidade” para os 

jovens do meio rural, sendo que os valores aos poucos estão se entrelaçando entre as 

diferentes realidades. 

Podemos destacar, conforme Gaviria e Menasche (2006) que: 

 
No âmbito das representações dos jovens acerca do rural, percebemos que eles 

estabelecem relações com espaços e valores diferentes, tais como o “urbano” ou a 

“cidade”. Neste contexto, o “rural” e as categorias nativas usadas para designar o 

campo (“colônia”, “roça”) apresentam-se como referência para pensar os 

posicionamentos diante do “outro”, isto é, a partir dessas categorias identifica-se a 

maneira como os jovens se veem em seu território de origem e em relação aos outros 

(GAVIRIA, 2006, p.78). 
 

Desta forma, os jovens se veem como da “roça”, e estes acabam estabelecendo 

relações com os espaços que ocupam, pois os jovens precisam sentir-se pertencentes ao local 

que habitam.  

Mas a “modernidade” acabou inserindo no campo novos instrumentos de trabalho 

muitas vezes de forma excludente. Este processo de modernização do campo também passou 

a ser excludente com as classes mais pobres meio rural, pois, as classes mais pobres não 

tinham condições de competir com o agronegócio que se expande cada vez mais, e que vem 

substituindo os agricultores familiares que não conseguem manter-se perante a 
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competitividade, e acabam gerando um número maior de pessoas do campo que migram para 

as cidades em busca de um sustento melhor para as suas famílias.  

Segundo Silva e Batista (2011), nas lavouras as atividades que antes eram executadas 

por “turmas” passaram a ser realizadas por poucas pessoas, deixando milhões de pessoas 

desempregadas, que não tinham outra opção a não ser a cidade, trazendo cada vez mais um 

esvaziamento do campo provocado também pela modernidade, onde o agronegócio acaba 

ganhando um aumento de sua territorialidade.  

Desse modo, a potencialidade destes jovens precisa ser estimulada a partir da criação 

de políticas públicas que possibilitem o protagonismo e o empreendedorismo desses jovens 

dando viabilidade para a realização de seus anseios pessoais e profissionais, tentando não 

excluir os jovens do meio rural e sim potencializando a criatividade e espontaneidade dos 

jovens. 

As políticas públicas voltadas ao meio rural nem sempre são suficientes para atender 

todas as demandas da juventude rural. Estas políticas têm seu marco com a Constituição de 

1988 e representam ações do poder público perante a sociedade, diante do que é de direito do 

cidadão como (saúde, educação, habitação, gênero, segurança, questões territoriais, 

ambientais entre outros).  

Para que de fato as políticas públicas para a juventude rural atinjam seus objetivos 

torna-se necessário um a criação e regulamentação das leis, dos programas e dos 

financiamentos de projetos destinados a esse público alvo.  Assim, a aplicação desses recursos 

públicos, por meio de ações a serem efetivadas pelos municípios e pelo Estado é fundamental 

a fim de que se alcance toda sociedade, e em particular a população rural. 

Para Souza (2006) a definição mais conhecida de políticas públicas é de Laswell, para 

quem as decisões e análises sobre política pública implicam em responder as seguintes 

questões: quem ganha o quê, por que e que diferença faz. Nesse sentido, Souza (2006) ainda 

define política pública: 

 

(...) como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o 

governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando 

necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável 

dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os 

governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em 

programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real 

(SOUZA, 2006, p. 26). 

 

 Assim, as políticas públicas que fossem acontecendo dependeriam de uma 

fiscalização, pois só se oficializariam na realidade se houvesse um acompanhamento, não 
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simplesmente a aplicação de determinada política, por exemplo, em uma comunidade e depois 

nunca mais voltar ao local para acompanhar a realização, e é isto infelizmente o que acontece 

no Brasil não há um acompanhamento e uma avaliação dessas políticas, pois desta maneira o 

ciclo efetivo das políticas públicas não acontece. 

Estas políticas públicas se fariam mais ativas no território se fossem trabalhadas de 

forma conjunta e não separadamente, por um meio de conjunto de ações e não somente a 

partir de setores pela setorização. 

 As políticas públicas são um estado de direito para toda a sociedade, e o Estado é o 

que vem a governar a partir dos “governos” que elegemos, e também através dos vários 

grupos de poderes e grupos de interesses que estão envolvidos neste processo.  

Já para Barcellos (2015), em relação ao Estado, o reconhecimento da necessidade de 

políticas públicas de caráter geracional para a juventude, tendo como diretriz a concepção de 

adolescentes e jovens entendidos como sujeitos de direitos é considerada recente no Brasil, e 

foi no governo Lula onde se teve um maior destaque sobre questões e debates incluindo a 

juventude. 

 Mas infelizmente dos vários projetos que se tem dos governos que já tivemos no 

Brasil quase nenhum deles ainda foi proporcionado ao Assentamento do Rocio e nas 

comunidades vizinhas, fazendo com que estes jovens ainda permaneçam desamparados dessas 

estruturas, e a falta de perspectivas para continuar no campo. Já no âmbito da agricultura 

familiar e camponesa, os jovens ainda vivenciam grandes dificuldades de acesso à terra, de 

efetivar a produção agropecuária e acessar as políticas públicas (reforma agrária, assistência 

técnica e crédito rural dentre outras) (BARCELLOS, 2015). 

E aos jovens do meio rural precisa ser dado mais espaço de participações junto aos 

representantes da comunidade, das igrejas, entre outros, pois são cheios de ideias, coragem, 

audácia, criatividade, podendo ajudar na geração de novas perspectivas que venham a 

contribuir no assentamento e nas outras comunidades.  

Barcellos (2015) aponta que nesse processo de formulação de políticas públicas para a 

juventude no Brasil há uma crescente presença das organizações de juventude, formando e 

conquistando espaço na sociedade civil e nos espaços políticos de participação social de 

governo, promovendo essa participação para que aconteçam mudanças positivas. Para 

Barcellos (2015) necessita-se que vá se configurando o reconhecimento e a formação da 

identidade e da categoria política: juventude rural, jovens do campo, ou juventude da 

agricultura familiar e camponesa.  
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A partir dessa identidade, é necessário que os atores prossigam se organizando para 

reivindicar políticas públicas que atendam às suas demandas para então conseguirem marcar 

presença frente às suas reinvindicações que lhes são de direito, para os jovens do 

assentamento ainda lhes falta está identidade de uma categoria conjunta e que consiga 

estabelecer frente aos seus pensamentos, algo que aos poucos precisa ser construído. 

E como nos afirma Barcellos (2015), o redirecionamento de algumas pautas passou a 

ocorrer devido às reivindicações dos jovens por políticas públicas no campo mais efetivas e 

vinculadas as suas vocações regionais, culturais e étnicas, pois a ausência ou a falta de 

políticas apropriadas passam a ser um dos principais motivos que não tornam viáveis as 

condições de viabilizar projetos de vida para os jovens em seus territórios, a falta de políticas 

públicas que lhes dessem condições de permanecer no meio rural ou então ter uma vida com 

acessos à saúde, e educação de qualidade, entre outros. 

Segundo Sposito (2003) há uma inequívoca faixa de jovens pobres, filhos de 

trabalhadores rurais e urbanos, que fazem parte da ampla maioria juvenil da sociedade 

brasileira e que podem estar, ou não, no horizonte das ações públicas, em decorrência de um 

modo peculiar de concebê-los como sujeitos de direitos. Sendo assim existe uma parcela 

desses jovens que não faz parte das ações das políticas públicas que lhes são de direito, como 

é o caso dos jovens do assentamento. 

E, para estes jovens do meio rural, Sposito (2003) aponta que não só se precisa 

contribuir efetivamente para a construção de um modo diverso de compreensão dos jovens na 

sociedade brasileira, a ser expresso tanto sob a forma de políticas públicas democráticas que 

reconheçam o não cumprimento de direitos – historicamente negados, como educação, saúde 

e trabalho – como capazes de se abrir para outras modalidades de ação que contemplem novos 

direitos da juventude.  

Desta maneira, junto às organizações e movimentos sociais, também emerge o 

discurso da juventude como um possível elemento mobilizador e agregador de novas relações 

de poder, acionando recursos de raízes simbólicas, culturais e cognitivas, o jovem atuando em 

todo esse processo conjuntamente (BARCELLOS, 2015). 

Já que nem todos os jovens do meio rural têm acesso às cidades para poderem obter de 

um pouco mais de lazer, segundo Menezes (2014) a possibilidade de lazer do jovem não se 

restringe devido ao espaço (campo ou cidade), mas sim devido à sua renda o que dificulta a 

sua interação aos lugares de lazer. 

 Sendo assim a falta de investimento em políticas públicas são desafios constantes 

enfrentados pelos jovens do meio rural. Ressalta-se também que as políticas de 
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desenvolvimento rural voltadas para a juventude não podem se limitar à agricultura, tendo em 

vista que o meio rural é multifuncional e pluriativo (TROIAN et al, 2011). 

Desta maneira, pudemos analisar a dificuldade de inserção dos jovens da agricultura 

familiar. No capítulo a seguir tratamos dos conceitos e definições dos agricultores familiares e 

as transformações ocorrentes na agricultura. 
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CAPÍTULO II 

OS AGRICULTORES FAMILIARES E AS TRANSFORMAÇÕES NA 

AGRICULTURA 

 

A revalorização das regiões interioranas é um 

dos mais importantes fenômenos 

demográficos, sociais e culturais do inicio do 

milênio (ABRAMOVAY, 2003, p.11). 

 

A agricultura familiar brasileira inclui tanto famílias que vivem e exploram 

minifúndios em condições de extrema pobreza como também produtores inseridos no 

moderno agronegócio, que logram gerar renda muito superior aos pequenos agricultores.  

No entanto, para os pequenos agricultores a situação se agrava devido às dificuldades 

enfrentadas, como a falta de acesso ao mercado, a falta de informações para melhor nele se 

inserir e construir forças políticas para a melhora de suas propriedades, entre outras 

problemáticas, contribui para sua condição, de certo modo, ainda submissa aos latifundiários e 

às grandes empresas.  

Com a saída dos jovens do campo, as dificuldades aumentam, tanto na falta de mão-

de-obra, como na sucessão de suas propriedades, gerando preocupação para os agricultores 

familiares, pois são os “jovens” que seriam a força para a continuidade da agricultura familiar. 

Mas veremos que os estudos feitos trazem apontamentos também positivos, pois apesar de 

toda uma característica de êxodo rural dos jovens, também existem políticas públicas voltadas 

para os agricultores familiares, projetos que vêm contribuindo com os mesmos.  

Atualmente o meio rural vem passando por redefinições que apontam para novas 

formas de emprego e de obtenção de renda para os agricultores, como a pluriatividade que 

vem sendo praticada pelos agricultores familiares, e esta pluriatividade
3
 resulta da interação 

entre as decisões individuais e familiares com o contexto social e econômico em que estas 

estão inseridas, acreditando desta maneira que os agricultores possam estabelecer iniciativas 

de diversificação de suas ocupações para obter outras fontes de renda. 

 

                                                           
3
 Refere-se a situações sociais em que os indivíduos que compõem uma família com domicílio rural passam a se 

dedicar ao exercício de um conjunto variado de atividades econômicas e produtivas, não necessariamente ligadas 

à agricultura ou ao cultivo da terra, e cada vez menos executadas dentro da unidade de produção 

(SCHENEIDER, 2005). 
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2.1 Agricultura familiar: conceitos e definições 

 

Segundo Silva (2010), desde o período colonial até a década de 1990 o Brasil 

vivenciou, de forma secundária, a produção agrícola de base familiar e como esta se coloca na 

relação entre a terra e o produtor rural, considerando as determinações econômicas e políticas, 

na esteira do processo histórico brasileiro, sob a determinação do capital.  

Podemos considerar que a expressão “agricultura familiar” começa a ser utilizada, a 

partir dos anos de 1980, para caracterizar a produção assentada no trabalho familiar: ao 

mesmo tempo moderna e integrada aos circuitos comerciais e industriais. 

Conforme Altafin (2007) o mosaico de produtores de alimentos é unificado sob o 

conceito de camponês no contexto do processo de transformação econômica no Brasil 

iniciado na primeira metade do século XX, quando o país passa de uma base primário-

exportadora para uma base urbano-industrial.  

Com o crescimento das lutas no campo e da ação política da esquerda brasileira, 

principalmente pela ativação do Partido Comunista do Brasil, ocorre a politização do conceito 

de camponês, que dá unidade conceitual a uma grande diversidade de relações de trabalho e 

de formas de acesso à terra. 

Com a descoberta da agricultura, conforme Silva (2010), o homem passou a produzir 

matérias-primas, como objeto de trabalho, passando a utilizar a terra não apenas como meio já 

pronto de subsistência mas, antes, modificando-a e regulando-a, através do cultivo de 

alimentos para, primeiramente, satisfazer as suas necessidades naturais, mediante o processo 

de trabalho, cujo fim consiste em produzir valores de uso. 

Segundo Altafin (2007) a história dos produtores de alimentos no Brasil está ligada à 

diferente trajetória desses cinco grupos: índios, negros, mestiços, brancos não herdeiros e 

imigrantes europeus; grupos que, apesar de diferentes, estão ligados sob uma mesma unidade: 

a posição secundária que ocupavam dentro do modelo de desenvolvimento do país desde sua 

origem.  

Enquanto a grande propriedade voltada à monocultura de exportação recebia estímulos 

e garantias dos governantes, esse mosaico de formas camponesas ligadas a cultivos 

alimentares dirigidos ao abastecimento interno era colocado à margem das políticas públicas. 

Enquanto setor, esse quadro ganha visibilidade quando se organiza e assume lutas conjuntas 

por um espaço próprio na economia e na sociedade, como veremos a seguir.  

É dos movimentos de organização dos camponeses que surgem as Ligas Camponesas 

que, conforme Altafin (2007) foi uma organização que defendia a extensão dos direitos 
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trabalhistas ao campo e principalmente, a reforma agrária. Presente inicialmente no Nordeste 

e depois se espalhando por todo o país, as Ligas foram responsáveis pela mobilização de 

grande número de trabalhadores rurais e também urbanos. Porém, com o golpe militar de 

1964 e a perseguição aos partidos de esquerda, os movimentos organizados no campo foram 

fortemente afetados. 

Conforme Altafin (2007) a ação do Estado no período militar privilegiou a grande 

propriedade enquanto geradora de divisas pela exportação de produtos agrícolas e enquanto 

mercado consumidor de produtos de origem industrial destinados à agricultura, como 

máquinas e insumos, consolidando os chamados complexos agroindustriais e expulsando do 

campo os posseiros, os extrativistas e aumentando os conflitos no campo. 

 Com o processo de redemocratização do país, em meados da década de 1980, uma 

realidade diferente emerge com a retomada da organização dos movimentos no campo, alguns 

com representação nacional e outros de ação apenas local ou micro regional.  

As ações empreendidas por esse conjunto de organizações sociais demonstravam que 

não se comprovou a hipótese de que o desenvolvimento capitalista no campo levaria ao 

desaparecimento de camponeses, caipiras, pequenos produtores, integrados, colonos, 

assentados e demais formas familiares de produção rural, que persistiam e apresentavam 

novas estratégias produtivas e organizativas (ALTAFIN, 2007). 

Segundo Schneider (2003) desses movimentos ocorridos no campo a partir de meados 

de 1990, ocorreu dois grandes eventos que tiveram um impacto social e político muito 

significativo no meio rural: um deles capitaneado pelo sindicalismo rural ligado à CONTAG 

(Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), no qual se assistiu a uma 

verdadeira efervescência desses movimentos, que produziram inclusive formas de 

manifestação política que perduram até hoje, como é o caso dos eventos anuais em torno do 

“Grito da Terra”. 

Outro evento surgiu em 1996, com o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar). Esse programa, formulado como resposta às pressões do movimento 

sindical rural desde o início dos anos de 1990, nasceu com a finalidade de prover crédito 

agrícola e apoio institucional às categorias de pequenos produtores rurais que vinham sendo 

alijados das políticas públicas ao longo da década de 1980 e encontravam sérias dificuldades 

de se manter na atividade.  

 Diante dos desafios que o sindicalismo rural enfrentava nesta época, tais como 

impactos da abertura comercial, falta de crédito agrícola e queda dos preços dos principais 

produtos agrícolas de exportação; a incorporação e a afirmação da noção de agricultura 
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familiar se mostraram capazes de oferecer guarida a um conjunto de categorias sociais, como 

por exemplo, assentados, arrendatários, parceiros, integrados às agroindústrias, entre outros, 

que não mais podiam ser confortavelmente identificados com as noções de pequenos 

produtores ou, simplesmente, de trabalhadores rurais 

Segundo Schneider (2003) pode-se destacar um terceiro elemento, que diz respeito à 

reorientação dos debates acadêmicos sobre a ruralidade. Surpreendentemente, a partir da 

segunda metade da década de 1990 assistiu-se a uma relativa retomada dos 

estudos agrários e rurais no Brasil que até então suscitaram pouco interesse dos 

pesquisadores.  

Apontamos, neste sentido, uma das tantas definições existentes para a agricultura 

familiar e utilizamos uma definição do Censo Agropecuário de 2016, já que essa definição foi 

estabelecida por conta de atender a demanda do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

onde o Censo Agropecuário 2006 adotou o conceito de “agricultura familiar“, conforme a Lei 

nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política 

Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. 

Desta maneira a agricultura familiar foi assim definida:  

 
Art. 3º Para os efeitos desta Lei considera-se agricultor familiar e empreendedor 

familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, 

simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área 

maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize predominantemente mão de obra 

da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou 

empreendimento; III - tenha renda familiar predominantemente originada de 

atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. § 1º O disposto 

no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar de condomínio rural 

ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal por proprietário 

não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais. § 2º São também beneficiários desta Lei: I 

- silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o 

caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo 

sustentável daqueles ambientes; II - aquicultores que atendam simultaneamente a 

todos os requisitos de que trata o caput deste artigo e explorem reservatórios 

hídricos com superfície total de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m³ 

(quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em tanques-

rede; III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos 

incisos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no 

meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores; IV - pescadores que atendam 

simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV do caput deste 

artigo e exerçam a atividade pesqueira artesanalmente, essa é apenas uma das 

inúmeras definições de agricultura familiar (Censo Agropecuário, 2006). 

 

Segundo Wanderley (2013) o agricultor familiar é um ator social da agricultura 

moderna e, de certa forma, ele resulta da própria atuação do Estado, sendo que no Brasil o 
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termo agricultura familiar foi assumido tanto por pesquisadores de múltiplas disciplinas como 

pela representação política dos trabalhadores rurais. 

Muitos operaram nessa consagração classificatória, mas para fazer reconhecer a 

legitimidade e a modernidade dos objetivos da ação política de trabalhadores rurais, de 

assentados e agricultores parcelares, em busca de enquadramento profissional, de acesso a 

recursos creditícios e de assistência técnica, enfim, em tese asseguradora da reprodução de 

modos de produzir sob orientação relativamente diversa da organização capitalista (NEVES, 

2005). 

O termo agricultura familiar assumiu um papel importante por permitir a efetivação e 

a ampliação de diversos interesses do capital voltados aos setores da chamada “pequena 

propriedade rural de base familiar”. Passou-se a utilizar este referido tema para descrever uma 

típica agricultura de mercado na qual o produtor (proprietário de pequena extensão de terra), 

pode se valer de mão de obra familiar e da mão de obra assalariada do campo (SILVA, 2010). 

Para Neves (2005), agricultores familiares são aqueles que se inscrevem em 

específicas configurações institucionais e que, em decorrência, alferem benefícios pelo 

investimento em sua própria institucionalização (prestígio social e sistema previdenciário). O 

processo de constituição em jogo é expressão dos investimentos em profissionalização, 

resultantes de ações coletivas fundadas em instituições ou em associações que regulamentam 

a entrada na função e as condições de formação exigidas. 

A agricultura familiar, para Neves (2005), corresponde a formas de organização da 

produção em que a família é ao mesmo tempo proprietária dos meios de 

produção e executora das atividades produtivas. Esta condição imprime especificidades à 

forma de gestão do estabelecimento: referencia racionalidades sociais compatíveis com o 

atendimento de múltiplos objetivos socioeconômicos; interfere na criação de padrões de 

sociabilidade entre famílias de produtores; e constrange os modos de inserção, tanto no 

mercado produtor como no consumidor. 

O desempenho da agricultura familiar, conforme Buainain et al (2003), reflete um 

conjunto amplo de condicionantes, desde a disponibilidade de recursos, a inserção 

socioeconômica, a localização geográfica, as oportunidades e a conjuntura econômica, as 

instituições e valores culturais da família, do grupo social e até mesmo do país. 

Conforme Buainain et al (2003), a agricultura familiar não pode ser concebida a partir 

de políticas e instrumentos isolados como vem ocorrendo no Brasil. É necessário, portanto, 

que a política de desenvolvimento nacional e setorial seja apropriada e conducente aos 
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objetivos de desenvolvimento da agricultura familiar, criação de emprego, redução da 

pobreza. Sem isso, qualquer política específica estará fadada ao fracasso. 

A compreensão da agricultura familiar assumida pelo Estado, conforme Silva (2010), 

e de acordo com os interesses do capital, acaba por compreender o agricultor familiar como 

mero produtor de uma mercadoria, na qual o valor de uso está subsumido no valor de troca, 

existindo apenas numa relação de compra e venda, sob a determinação do capital e não do 

produtor. 

Tendo em vista as tipificações acadêmicas ou a delimitação legal do conceito, 

constata-se que o uso do termo “agricultura familiar” no Brasil se refere a um amplo guarda-

chuva conceitual que abriga distintos tipos e situações, não apenas entre as regiões, mas 

dentro de cada região, de cada estado, de cada município ou de um território.  

Conhecer e compreender as especificidades de uma dada situação concreta torna-se 

imprescindível para todos os envolvidos em processos de desenvolvimento sustentável. Além 

de bases teóricas sobre características comuns, estratégias globais e princípios gerais ao 

conjunto da produção familiar, é fundamental a valorização do conhecimento dos agricultores 

e a reflexão sobre as particularidades de cada local (ALTAFIN, 2007). 

De acordo com dados do último Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2006), o Brasil possuía 4.367.902 estabelecimentos da 

agricultura familiar, representando 84,4% dos estabelecimentos rurais do país em uma área de 

apenas 80,25 milhões de hectares, ou seja, 24,3% da área total. 

Mas apesar disso a população rural tem suas características próprias que acabam por 

se demonstrar de diferentes formas, como na maneira de falar, em seus comportamentos, nas 

atitudes, em seu vestuário, nos seus valores, entre outros fatores que os diferencia da 

população da cidade. Por mais que vários elementos das cidades já se façam presentes na vida 

do campo, as diferenças ainda existem desde as disparidades socioeconômicas e também das 

condições de acesso à saúde, educação, transporte, informação que chegam de forma precária 

às localidades do campo.  

Dentre os agricultores familiares estas disparidades também são existentes. Conforme 

Buainain (2006) a agricultura familiar brasileira é extremamente diversificada, pois inclui 

tanto famílias que vivem e exploram minifúndios em condições de extrema pobreza e também 

produtores inseridos no moderno agronegócio que logram gerar renda muito superior aos 

pequenos agricultores. 

A agricultura familiar no Brasil também se apresenta bastante diversificada, pois são 

vários os fatores que contribuem para isso: primeiro a grande extensão territorial, segundo 
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uma diversidade de clima e solo acentuada, terceiro o processo de formação e colonização, 

quarto o tipo de exploração, quinto o desenvolvimento da indústria, ou melhor, da 

agroindústria (RANGEL, 2012).  

O que acaba por ser representado nas disparidades existentes entre os mesmos, 

gerando assim grupos distintos de agricultores familiares. Segundo Buainain (2006) essa 

diversificação dos agricultores familiares está relacionada à formação destes grupos ao longo 

da história através de suas heranças culturais, da experiência profissional entre outros. 

Conforme Santos (2011) o processo de modernização tecnológica imposta à 

agropecuária tem alterado a identidade deste território e configurado territorialidades que 

alteram não apenas a apropriação das terras, mas a própria forma de realizar o trabalho e a 

vida cotidiana das famílias. 

            Segundo Santos (2011): 

 

As manifestações territoriais, constituídas a partir da revolução verde, como a 

criação de cooperativas comerciais, a mudança nos produtos produzidos e na forma 

de produção, a destruição das moradias rurais, o desmatamento entre outros criam 

um campo de poder de grandes proprietários que têm acesso ao crédito e a formas de 

produção baseadas em tecnologias de última geração (SANTOS, 2011, p. 119). 

 

Conforme Buainain (2006) o universo da agricultura familiar no Brasil é 

extremamente heterogêneo e inclui desde famílias muito pobres, que detém em caráter 

precário um pedaço de terra que dificilmente pode servir de base para uma unidade de 

produção sustentável, até famílias com dotação suficiente de recursos como terra, capacitação, 

organização, conhecimento para aproveitar as eventuais janelas de oportunidades criadas pela 

aplicação das velhas tecnologias e pela inovação tecnológica. 

Desta maneira os agricultores familiares têm sido desprivilegiados no que concerne ao 

acesso à terra, ao crédito público e às técnicas modernas, e também tem tido grandes 

dificuldades para construir forças políticas autônomas capazes de desafiar os grandes 

proprietários e o modelo de agricultura dominante (PICOLOTTO, 2015). 

E conforme Buainain (2006) os agricultores familiares, não só no passado, mas 

também nos dias atuais, passam por condições objetivas como acesso precário aos mercados 

(pois a dificuldade de comercialização é um dos principais entraves para o desenvolvimento 

da agricultura familiar), imperfeições do processo de comercialização, insegurança alimentar 

por causa da distância dos mercados, isolamento nos períodos de chuva, acentuadas variações 

de preço entre a safra e a entressafra, ausência de mecanismos de financiamento, entre outros. 
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Desta maneira, conforme Silva (2010), é nesse processo de subordinação, 

principalmente através da inserção no mercado local e regional, que os pequenos produtores 

mantêm múltiplas relações com a cidade e evidenciam as atuais transformações decorrentes 

da ampliação do agronegócio e do mercado internacionalizado. 

Isso faz com que o agricultor venha a ser ainda prejudicado com todas estas situações 

e que o mesmo venha aos poucos mudando a lógica das unidades familiares, pois já não se vê 

tantas possibilidades de um rendimento que garanta o sustento dos familiares. Mas a 

agricultura familiar tem um papel significativo nos dias atuais. Buainain (2006, p.39) aponta 

que: 

 
A agricultura familiar ocupa hoje um inegável espaço na economia e sociedade 

brasileiras. Conquistou nos últimos 10 anos, um novo status político e, por 

consequência, vem sendo tratada como prioridade na agenda da política pública. 

Também ocupa um espaço importante na agenda de desenvolvimento sustentável do 

País, seja pela contribuição econômica que pode dar seja em virtude dos aspectos 

distributivos e de equidade que estão associados à agricultura familiar (BUAINAIN, 

2006, p.39). 

 

Dessa maneira, podemos notar os efeitos positivos ao passar dos anos, depois de tantas 

lutas, mas ainda se tem muito para ser superado ao se tratar de agricultores familiares, pois 

apesar das transformações até aqui existentes, a mesma não pode contribuir para o 

desenvolvimento sustentável se também não vier a se desenvolver e acompanhar as 

transformações ocorridas na sociedade.  

A melhor estratégia de desenvolvimento é preparar os agricultores familiares para 

competirem de forma sustentável nos mercados globalizados, capacitá-los para aproveitar as 

oportunidades criadas nesses mercados e investir na potencialidade das vantagens, e na 

redução das desvantagens competitivas inerentes à agricultura familiar tentando contribuir 

para estes melhor se estabelecerem (BUAINNAIN, 2006). 

Algumas transformações da agricultura familiar estão acontecendo e segundo 

Buainain (2006) entre elas está a crescente “preocupação” - que se traduz em ação - da 

sociedade com questões de sustentabilidade, com os impactos do padrão atual sobre o meio 

ambiente, com uma crescente consciência ambiental, também a própria natureza do espaço 

rural valorizada que poderia atrair vantagens para os agricultores familiares, um novo 

consumidor que busca mais qualidade nos alimentos, e suas preferências são alimentos 

saudáveis o que vem a fortalecer os agricultores familiares.  

Uma das contribuições da agricultura familiar, pontuada hoje como uma função a ser 

valorizada, diz respeito ao seu papel original de garantir a segurança alimentar. Essa função 
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deve ser observada por duas dimensões. A primeira diz respeito à produção agrícola em si, à 

capacidade de fornecer volumes de alimentos ao mercado. A outra se refere à capacidade de 

possibilitar o acesso aos alimentos (ALTAFIN, 2007). 

A preocupação com a segurança alimentar segundo Buainain (2006) é hoje um dos 

principais fatores que determinam a dieta dos consumidores. A questão da segurança 

alimentar valoriza o local em oposição ao global, o bucólico e clássico em relação ao urbano e 

moderno. Cada vez mais os agricultores podem aproveitar estas oportunidades, e o 

fortalecimento desses movimentos sociais contribuem para uma atuação em novos espaços de 

oportunidades para a agricultura familiar. 

Conforme Altafin (2007) o apoio produtivo à agricultura familiar é visto como um 

mecanismo de autopromoção da segurança alimentar. Em termos práticos isso significa que a 

distribuição de cestas básicas para o meio rural deveria ser substituída por incentivos técnicos, 

financeiros e organizacionais para fortalecer a produção dos agricultores familiares, que assim 

realizariam com dupla eficiência a função de promoção da segurança alimentar. 

Segundo Gazolla (2004) todo o colono deve produzir o suficiente para alcançar a 

satisfação das necessidades familiares em termos de produção de alimentos garantindo desta 

forma, e em certa medida a segurança alimentar e o bem estar da família, e a reprodução 

social do grupo doméstico.  

A segurança alimentar compreenderia a questão do acesso permanente das pessoas 

(agricultores) aos alimentos (GAZOLLA, 2004). E a produção para o autoconsumo é 

incomparável em comparação com os alimentos da cidade que o agricultor não sabe a origem, 

os atributos de qualidade, as contaminações. Quanto aos alimentos que em suas propriedades 

foram produzidos, esses sujeitos saberão da qualidade destes alimentos em termos de 

agrotóxicos, defensivos que podem comprometer a saúde do grupo doméstico e poderão 

controlar assim o uso desse tipo de alimentação.  

Quanto ao autoconsumo dos alimentos na agricultura familiar acredita-se que este tipo 

de produção é responsável pela geração de alguns dos princípios da segurança alimentar que 

são: o acesso e disponibilidade dos alimentos a serem consumidos, a qualidade nutricional dos 

alimentos, o fornecimento de quantidades suficientes e permanentes de alimentos, e o 

abastecimento das famílias com uma alimentação que atenda aos seus hábitos culturais de 

consumo alimentar (GAZOLLA, 2004). 

Deve-se, portanto, considerar a capacidade de resistência e de adaptação dos 

agricultores aos novos contextos econômicos e sociais. Não é mais possível explicar a 

presença de agricultores familiares na sociedade atual como uma simples reprodução do 



57 
 

campesinato tradicional, tal como foi analisado pelos seus “clássicos”. Esteve e está em curso, 

inegavelmente, um processo de mudanças profundas que afetam precisamente a forma de 

produzir a vida social dos agricultores e, em muitos casos, a própria importância da lógica 

familiar (ALTAFIN, 2007). 

Sobre a modernização da agricultura, Santos (2011) diz que: 

 

A modernização da agricultura é uma manifestação de poder, incentivada pelo 

Estado brasileiro, de forma a beneficiar os segmentos mais capitalizados da 

sociedade. Entretanto, as alterações provocadas extravasam o espaço rural e se 

manifestam nas cidades e se expressam no êxodo rural, no crescimento acelerado 

das cidades, nas relações de trabalho, na criação e extinção de serviços, como as 

escolas rurais (SANTOS, 2011 p.120). 

 

Percebe-se que o legado da modernização compulsória da agricultura brasileira 

apresenta, ao lado da notável expansão das atividades agropecuárias de base empresarial e de 

exportação (plantação de soja, de cana-de-açúcar, de laranja, além da criação de suínos e 

bovinos), uma dimensão de difícil mensuração, porém, facilmente perceptível, que se traduz 

num conjunto de complicadores de ordem econômico-social e ambiental conforme Silva 

(2010). Segundo o autor, entre essas consequências podem-se destacar outras como: redução 

da aérea utilizada pelas policulturas alimentares, concentração da propriedade fundiária, 

acirramento dos conflitos agrários, utilização indiscriminada de agrotóxicos, comprometendo 

assim a fertilidade do solo também o equilíbrio do ecossistema e risco da saúde das 

populações. 

A modernização remete ao processo de transformação atual e, no caso da agricultura, 

sobretudo às alterações na base técnica da produção. Desse modo, a superação de práticas do 

passado está sempre em evidência e pressiona a população do campo. Segundo Wanderley 

(2003), para muitos agricultores familiares, a força do passado não se enfraqueceu e 

permanece como uma referência que determina as práticas e as representações das famílias. 

Assim, apesar da crescente influência da escolarização, os agricultores nunca renunciaram à 

socialização dos filhos pela própria família. 

Conforme Wanderley (2003) o processo de modernização se acompanhou, 

frequentemente, de uma substituição dos atores sociais envolvidos na produção agrícola. 

Assim, a subordinação referida se traduz no nível político ideológico pela legitimação da 

“empresa rural” – mesmo que mal definida – como a única forma de produção capaz de 

superar seus limites históricos e de assumir o projeto da agricultura moderna que interessa ao 

conjunto da sociedade brasileira. 
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O tipo de capitalismo que se desenvolveu no setor agrícola brasileiro, antes ou depois 

do processo de modernização, jamais se libertou de sua vinculação com a propriedade da 

terra. Não se deve esquecer, no entanto, que, no caso brasileiro, o processo de modernização 

das condições de produção agrícola não está concluído nem se disseminou de forma 

homogênea por todo o território nacional. (WANDERLEY, 2003). 

Conforme aponta Carneiro (1997) deve-se: 

 
Levar em conta as potencialidades locais (da natureza, do mercado de trabalho e da 

cultura) implica ampliar a noção de agricultor de maneira a incorporar também 

aqueles que combinam a agricultura com outras atividades. Integrando o social e o 

cultural ao econômico é possível conceber uma política pública que vá além da 

simples implantação de novos arranjos tecnológicos e que incorpore os hábitos e os 

costumes locais ainda que estes sejam considerados “tradicionais”. Combinar 

“modernidade” e “tradição” significa ampliar o raio de ação das políticas 

intervencionistas de modo a assimilar práticas próprias da sociabilidade local 

contribuindo, assim, para o enraizamento “sustentável” da população rural e a 

formulação de soluções específicas para cada situação em que se encontram as 

diferentes formas de agricultura familiar (CARNEIRO, 1997, p.79-80). 

 

E, conforme muitas vezes é pensado, Wanderley (2003) afirma que a convicção de que 

o agricultor familiar não é um personagem passivo sem resistência diante de forças 

avassaladoras vindas de fora e de cima do seu universo, pelo contrário, ele constrói sua 

própria história nesse emaranhado campo de forças que vem a ser a agricultura e o meio rural 

inseridos em uma sociedade moderna, e o faz recorrendo à sua própria experiência 

(camponesa) e procurando adaptar-se, como já foi dito, às novas “provocações” e desafios do 

desenvolvimento rural. 

O que fortalece a idéia de que, para uma avaliação quantitativa da diferenciação da 

modernização dos estabelecimentos rurais, em termos gerais, independentemente do modo de 

construção das variáveis de análise, destacam-se o acesso à terra,  a infra-estrutura, as relações 

sociais de apoio à produção, a disponibilidade de capital, a renda, a capacidade de inovação 

tecnológica, a integração com o mercado, a caracterização da força de trabalho, entre outros. 

(ZARONI E CARMO, 2006). 

Segundo Carneiro (1996) as diretrizes do Pronaf têm como referência experiências 

europeias, principalmente a da França, que elegeram a agricultura familiar como a forma de 

produção sobre a qual se implementou, no pós-guerra, a modernização da produção agrícola e 

da sociedade rural. Naquela conjuntura de pós-guerra, a ação do Estado brasileiro orientou-se 

para a modernização econômica e tecnológica da grande produção, consolidando os negócios 

da empresa capitalista no campo com políticas de subsídio, como, por exemplo, a de crédito 

agrícola. 



59 
 

O acesso às inovações tecnológicas e ao mercado é, simultaneamente, critério 

para seleção do público meta – a agricultura familiar de transição – e objetivo 

de medidas a serem implementadas pelo Pronaf. Isso nos leva a 

identificar nessa política uma lógica produtivista, sustentada na tecnificação e 

na realização de um rendimento para o agricultor que lhe possibilite não apenas 

melhorar o seu padrão de vida mas, sobremaneira, reembolsar os investimentos 

públicos é o que nos sugerem as diretrizes gerais do PRONAF, conforme Carneiro (1996). 

O processo de modernização agropecuária foi implantado com a capitalização do setor 

latifundiário, a qual serviu como uma compensação econômica ao setor patronal rural. E este 

abriu mão de parte significativa de suas responsabilidades de direção política (poder) em troca 

de favores econômicos, concedidos por forma de subsídios e incentivos fiscais, os quais 

permitiram uma modernização econômica e tecnológica do setor.  

É este tipo de aliança que tem impedido a inclusão social e política de milhões de 

trabalhadores rurais sem-terra e admitido a inserção marginal da esmagadora maioria de 

produtores familiares (SAUER, 2008). 

Outra realidade vivida no campo é a divisão de serviços segundo Brumer, Pandolfo e 

Coradini (2008), pois há uma diferenciação no gênero quanto aos serviços realizados na 

agricultura familiar, onde os homens trabalham diretamente com a agricultura e as mulheres 

acabam por ficar com as atividades domésticas tornando-se uma característica marcante do 

campo.  

A intensidade do êxodo juvenil feminino não se dá apenas por uma 

suposta atração especialmente favorável que o mercado urbano de trabalho seria capaz de 

exercer sobre as moças; ela é também a expressão da maneira como o poder se distribui no 

interior da família e das perspectivas que as moças têm de assumir a propriedade paterna 

(FERRARI, 2004). 

Dessa forma, o interesse em sair do meio rural parte principalmente do lado feminino 

que acaba por ficar entrelaçado a estes serviços para uma vida inteira. Assim, as mulheres 

almejam algo diferenciado para seu futuro, como estudar, trabalhar em algo que obtenha a sua 

própria renda. Conforme Brumer, Pandolfo e Coradini (2008) há uma defasagem no número 

de moças em relação ao de rapazes no campo, e isto se apresenta como resultado da maior 

presença delas no fluxo migratório rural-urbano. 

Mesmo que haja preocupação em não prejudicá-la sob o 

ângulo patrimonial o fato é que, na organização da propriedade, o papel das moças ainda é 

subalterno. Mesmo naquelas propriedades onde o trabalho feminino ainda tem importância 
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significativa, é nítido o contraste entre a contribuição decisiva das moças e sua completa 

distância das tarefas que envolvem responsabilidades nas tomadas de decisão quanto ao 

funcionamento e ao destino do estabelecimento (FERRARI et al, 2004). 

Conforme Ferrari et al (2004), observa-se o efeito da diferença de gênero, na medida 

em que as moças expressam um forte desejo de não continuarem a reproduzir o papel de suas 

mães como parte fundamental na organização social da unidade de produção familiar, essa 

diferença se acentua ainda mais naquelas famílias de agricultores mais pobres: apenas28% das 

moças que vivem em unidades descapitalizadas têm o desejo de serem agricultoras, enquanto 

50% gostariam de “trabalhar e morar na cidade”. 

Não que os meninos também não tenham estas mesmas perspectivas. Mas com uma 

intensidade um pouco menor, pois estes acabam por gostar e se envolver mais com o trabalho 

do campo, e algumas vezes obtêm uma remuneração. E, segundo Brumer, Pandolfo e 

Coradini (2008), ocorre entre os rapazes, com maior frequência do que entre as moças, o 

recebimento de um salário ou remuneração mensal por seu trabalho, sendo que 64% dos 

rapazes e 47% das moças acabam por receber algo em troca pelo serviço prestado. 

É nítida a preferência familiar pelos filhos (rapazes) na escolha do sucessor. A própria 

dinâmica interna das unidades familiares de produção, fortemente enraizada na tradição 

patriarcal, na qual as perspectivas de continuidade na atividade agrícola e de 

sucessão são mais favoráveis aos rapazes determinando um viés de gênero na sucessão da 

propriedade (FERRARI et al, 2004). 

Segundo Ferrari et al (2004), a não-participação feminina nas discussões sobre o 

futuro da propriedade, mais uma vez, revela a pouca atração que, em geral, as moças têm pelo 

trabalho na agricultura, o desinteresse das moças pela agricultura, devido à dificuldade da 

atividade.  

As oportunidades no mercado de trabalho urbano e a 

expansão do setor de serviços, tanto em residências como no comércio e na indústria, 

oferecem às moças perspectivas novas e diferentes do papel tradicional de mãe e esposa, 

condição corroborada pelo seu melhor nível educacional. 

Pode-se dizer que existe uma importante aspiração de continuidade na agricultura 

familiar por parte dos rapazes, mesmo aqueles que, embora vivendo em unidades que não 

chegam a gerar sequer a renda necessária à reprodução familiar além de uma visão bastante 

negativa a respeito deste horizonte profissional para a maioria das moças, o que agrava a 

situação. (FERRARI et al, 2004). 

Dessa forma, podemos perceber como a agricultura familiar acaba por ser totalmente 
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prejudicada neste âmbito, logo, vê-se a necessidade de trabalhar com os jovens que são os 

mais atingidos com esta questão, pois são eles os alvos do mercado de trabalho e também 

serão os mesmos a dar uma continuidade à agricultura familiar e que poderiam tomar posição 

frente ao meio rural com suas ideias e criatividades de juventude.  

E, segundo Gaviria e Menasche (2006), os jovens são vulneráveis ao processo de 

transformação do sistema de produção agropecuária e do estilo de vida rural, cabendo a estes 

atores sociais tomar atitudes que serão repercutidas na reprodução social das comunidades 

rurais. Assim, por serem vulneráveis, são os que mais se sentem atraídos a migrar para outros 

locais, e como nos apontam os autores acima citados, a relação rural-urbano acaba por 

encontrar uma série de práticas sociais e atividades que estimulam a mobilidade da população 

jovem em direção às áreas urbanas por se tornarem mais atraentes aos seus olhos. 

Segundo Ferrari (2004) o desejo de permanecer na agricultura “como proprietário” cai, 

conforme declina a categoria de renda considerada. Ao contrário, a aspiração por viver na 

cidade é tanto maior quanto menos promissor o horizonte de geração de renda no 

estabelecimento paterno. Assim, quanto maior for a renda do agricultor e melhor ele se 

estabelecer diante de suas atividades, mais chance de seus filhos terem o desejo de continuar 

as atividades dos pais. Mas isto se refere principalmente aos meninos que geralmente tendem 

a querer dar continuidade no cuidado da propriedade da família.  

Mas o desafio não é como integrar o agricultor à indústria, mas sim como trazer novas 

iniciativas e criar condições para que esse possa se inteirar de atividades e mercados. O 

importante é que, mesmo nos mercados convencionais de produtos agrícolas, há um espaço 

significativo a ser ocupado pela agricultura familiar cujo desempenho, entretanto, vai 

depender fundamentalmente de sua capacidade de organização local e pressão sobre as 

instituições públicas e privadas para mudar a matriz de sua inserção social (ABRAMOVAY, 

1999). 

Torna-se, portanto, conforme Carneiro (1997) indispensável a implementação de 

medidas que organizem o mercado e garantam preço para os produtos da agricultura familiar; 

caso contrário, ela permanecerá à margem do processo de desenvolvimento econômico, em 

situação extremamente desfavorável devido à incapacidade de competir em 

espaços sociais sob a hegemonia das grandes empresas e dos grandes negócios 

agroindustriais. 

Ainda para Abramovay (1999), a agricultura familiar precisa ocupar o seu espaço 

mesmo que seja com a venda de produtos básicos, como arroz, feijão, milho, mandioca; mas, 

os agricultores precisam saber qual é o seu público consumidor/cliente e em qual mercado vão 
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inserir seus produtos e também a que demanda da sociedade serão capazes de responder. Para 

o autor a ideia de que os agricultores produzem e os mecanismos da política agrícola 

garantem sua renda, tão arraigada até hoje na consciência das lideranças rurais brasileiras está 

definitivamente ultrapassada.  

O desenvolvimento rural não pode ser alcançado em virtude apenas das dificuldades 

que hoje enfrentam os grandes centros metropolitanos, como nos afirma Abramovay (2003), 

mas sim porque uma parte significativa da população rural vai encontrar no local onde vive o 

estímulo para construir seu futuro. 

 Conforme Altafin (2007) a agricultura familiar é reconhecida como importante 

ator social, responsável por parte significativa das dinâmicas rurais e de grande relevância na 

articulação rural-urbana, especialmente em municípios menores. Isso significa dizer que a 

componente cultural do modo de vida rural tem relevância na busca de um novo paradigma de 

desenvolvimento e que, nessa componente, a agricultura familiar tem sido identificada como 

tendo papel de destaque. 

 

2.2 As transformações recentes na agricultura da década 1990 

 

A agricultura familiar se encontra fortemente presente, ou predominantemente, mais 

em umas regiões e menos em outras regiões brasileiras, mas, independentemente da 

densidade, ela é segmento de grande importância econômica e social no meio rural. E a 

emergência desta categoria como personagem político é recente na história brasileira, 

especialmente nas duas últimas décadas, nas quais vem ocorrendo um processo complexo de 

construção da categoria desses agricultores e da agricultura familiar (PICOLOTTO, 2015). 

Conforme Schneider (2005) a agricultura familiar assume um espaço político 

destacado e busca afirmar-se como categoria social estratégica para um projeto de 

desenvolvimento rural sustentável de maior alcance. 

 Ela garante a manutenção e recuperação do emprego, contribui para uma distribuição 

mais homogênea da renda, proporciona um estado de soberania alimentar do país na maioria 

das culturas, e se orienta para a construção de uma forma de desenvolvimento mais voltado 

para o sustentável e ecologicamente viável, segundo Rangel (2012).   
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Conforme Picolotto (2015): 

 

Em três décadas a percepção sobre a agricultura familiar mudou significativamente 

no país. Se no final da década de 1970 e durante a de 1980 era considerada pela 

academia e pelo Estado como um setor social que estava em vias de 

desaparecimento (o seu fim era eminente), a partir de meados da década de 1990 a 

situação começa a se alterar, a agricultura familiar passou a ser alvo de política 

específicas do Estado, trabalhos acadêmicos e de órgãos do Estado passaram a 

valorizar este modelo de agricultura e as organizações sindicais no campo a 

assumiram como identidade política e como projeto de agricultura a ser construído 

no país (PICOLOTTO, 2015, p.81). 

 

 

Isso mostra, desta maneira, que existe também as coisas positivas apesar de todas as 

dificuldades enfrentadas, e que alguns agricultores familiares ainda têm muita falta de acesso 

às políticas específicas; a valorização do meio rural vem ajudando a enxergar essa parcela da 

população lutando pelos seus direitos. 

A agricultura familiar brasileira tem passado por grandes resistências frente ao 

mercado competitivo, que privilegia a agricultura patronal (RANGEL, 2012). E outro fator 

contribuinte é a má distribuição da propriedade da terra – um traço muito marcante e, ao 

mesmo tempo, a principal distorção da estruturação fundiária no Brasil. 

Entre os agricultores familiares, um número significativo de agricultores é proprietário 

de um lote menor que 5 ha, tamanho que, na maior parte do país, o que dificulta, senão 

inviabiliza, a exploração sustentável dos estabelecimentos agropecuários, o que acaba 

excluindo em vezes as atividades de subsistência, próprias das comunidades rurais de pequeno 

porte (BUAINAIN et al, 2003). 

No Brasil, 39,8% dos estabelecimentos familiares têm menos de 5ha, 30% têm entre 5 

a 20 ha e 17% estão na faixa de 20 e 50 ha. Os agricultores familiares com área maior que 100 

ha é menor que a área máxima regional, representa apenas 5,9% dos estabelecimentos, que 

ocupam 44,7% de toda a área da agricultura familiar brasileira (BUAINAIN et al, 2003). 

 Os agricultores familiares enfrentam, em condições de relativa desvantagem, a 

concorrência de produtos importados e/ou de grandes produtores que se beneficiaram de 

subsídios no passado e que ainda hoje têm acesso privilegiado aos serviços e canais de 

comercialização. Nesse sentido, destaca Silva (2010) que os principais beneficiados com tais 

políticas acabam sendo, de fato, os grandes proprietários rurais e não os agricultores 

familiares, e muito menos os trabalhadores rurais que vendem sua força de trabalho, tanto em 

pequenas como em grandes propriedades rurais. 

A agricultura familiar enfrenta ainda restrições de acesso ao mercado e não apenas de 

crédito, acrescentam Buainain et al, (2003) para assim gerar uma renda mais adequada, pois o 
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ritmo das mudanças técnicas e tecnológicas, assim como a necessidade de introduzir novas 

atividades e de adaptar sistemas de produção tradicionais às exigências do mercado, superam, 

de longe, tanto o conhecimento como o tempo de aprendizado autônomo dos agricultores, o 

que os leva ao desânimo diante da falta de perspectivas positivas para os pequenos 

agricultores. 

Conforme Buainain et al, (2003 p.329): 

 

Finalmente cabe mencionar que historicamente a agricultura familiar enfrentou um 

quadro macroeconômico adverso, caracterizado pela instabilidade monetária e 

inflação elevada, discriminação negativa da política agrícola que favorecia os 

produtores patronais, política comercial e cambial desfavorável e deficiência dos 

serviços públicos de apoio ao desenvolvimento rural. Na realidade, ao invés de 

promover o desenvolvimento rural e local, o conjunto de políticas públicas 

promoveu o esvaziamento do campo e inibiu o desenvolvimento local, em favor das 

grandes metrópoles e cidades médias (BUAINAIN, ROMEIRO, GUANZIROLI 

2003, p. 329). 

 

Fazendo com que as pessoas que permaneceram no campo sentissem e ainda sentem a 

falta de incentivos, de políticas públicas de olhares voltados para melhores condições de vida 

com o desenvolvimento da agricultura familiar, não resolve de imediato os problemas do 

campo, no entanto, é fundamental para que se pensem condições sociais e históricas mais 

efetivamente favoráveis aos projetos de emancipação dessa população.  

E como apontam Buainain et al, (2003, p.339) sobre as dificuldades da agricultura 

familiar: 

 

Os quatro principais condicionantes do desenvolvimento rural são os incentivos que 

os produtores têm para investir e produzir, a disponibilidade de recursos, 

particularmente terras, água, mão-de-obra, capital e tecnologia, que determinam o 

potencial de produção, o acesso aos mercados, insumos, informações e serviços que 

influem de forma decisiva na capacidade efetiva de produção e, finalmente, as 

instituições, que influenciam as decisões dos agentes e inclusive sua capacidade, 

possibilidade e disposição para produzir. Desta maneira, qualquer política de 

desenvolvimento e promoção da agricultura familiar deve necessariamente levar em 

conta a situação desses quatro fatores e sua influência sobre a dinâmica da produção 

familiar (BUAINAIN, ROMEIRO, GUANZIROLI, 2003, p.339). 

 

Mas no Brasil, estas políticas sempre aconteceram de maneira isolada, o que dificulta 

para que o processo venha realmente a se consolidar, pois se as políticas públicas não 

acontecerem de modo conjunto desde a identificação do problema até a implementação e 

avaliação, para verificar se tal política realmente funcionou, e assim o ciclo se fechar e 

recomeçar novamente para que o processo então tenha êxito. 

Iniciado na década de 1990, segundo Silva (2010) e marcado pela implementação de 

políticas mais específicas voltadas para o campo, o Brasil passou a atravessar um momento de 
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ampliação dos chamados programas sociais, voltados para as famílias que se enquadravam no 

perfil estabelecido pelo governo, como: renda, escolaridade, condições de saúde, moradia, 

entre outros, que visavam atender aos segmentos menos favorecidos do campo.  

Os Censos agropecuários do IBGE de 1996 e 2006 revelam que o número de 

agricultores familiares cresceu no decênio entre os censos, passando de 4.139.000 para 

4.551.855, o que representa 87,95% do total de estabelecimentos agropecuários do Brasil, 

segundo Guanziroli et al, (2012); havendo assim um aumento no número de estabelecimentos 

familiares, o que pode apresentar um efeito positivo. 

 Apesar da participação no valor da produção que teve um ligeiro decréscimo, 

passando de 37,91% em 1996 para 36,61% em 2006, mas a manutenção da participação da 

agricultura familiar na produção agropecuária mesmo com esse leve decréscimo, em uma 

década de forte expansão do setor, confirma a importância econômica deste segmento que, 

além de produzir alimentos, conseguiu crescer quase no mesmo ritmo que as mais destacadas 

cadeias produtivas agropecuárias do campo brasileiro (GUANZIROLI et al, 2012). 

Inserido na agricultura familiar também existe certo grau de concentração fundiária 

com um pequeno grupo de 17% do total dos agricultores familiares que possuem entre 50 e 

100 hectares e mais de 100 hectares. Esse grupo concentra em suas mãos 63% da terra 

pertencente aos agricultores familiares, o que, pelo menos em algumas regiões, responde pela 

maior parte da produção de origem familiar, o que revela que ainda há problemas fundiários a 

serem resolvidos no Brasil, conforme Guanziroli et al, (2012). 

O boom do agronegócio, nos anos 2000, deixou clara a valorização da agricultura 

familiar, bem como o seu papel de produtora comercial, sobretudo de produtos de consumo 

doméstico, segundo Guanziroli et al, (2012). Nessa direção, um dos maiores avanços foi 

aquele representado pela difusão no uso de energia elétrica, impulsionado com o programa 

Luz para Todos contribuindo também para as melhorias dos modos de vida dos agricultores 

familiares.  

Mas a participação dos pequenos agricultores sempre foi menor tanto pelo apoio 

financeiro do governo e pelos investimentos, e segundo os autores acima destacados os 

produtores mais capitalizados recebem maior proporção do crédito. E isso não é de se 

estranhar, já que estes produtores, além de serem mais capacitados – maior nível educacional 

– e capitalizados, sempre tiveram mais acesso à assistência técnica e às políticas agrícolas em 

geral do que os pequenos, que recebem menos créditos. 

É neste sentido que o Pronaf, por se tratar de um crédito de balcão, isto é, cada um 

destina o crédito para o que desejar, não permitiu de modo geral, a possibilidade de reforçar 
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algumas cadeias produtivas que apresentavam ou iriam apresentar certas deficiências pela 

falta de um acompanhamento (GUANZIROLI et al, 2012).  

Depois que os pequenos agricultores, por exemplo, conseguem o crédito e não 

possuem a assistência técnica para os orientarem nos investimentos corretos em sua 

propriedade, os mesmos investem em algo que pode não ser a melhor escolha fazendo com 

que fiquem devendo para o banco e acabem por não conseguir êxito no que precisavam, para 

terem lucros e conseguirem pagar seu crédito porque falta a eles um maior apoio técnico, com 

um acompanhamento que os permita maior produtividade, não só para pagar o débito, mas 

também que lhes ofereça maior renda. 

As políticas agrícolas infelizmente sempre foram feitas privilegiando as grandes 

empresas rurais, e contribuindo para a diminuição da produção familiar, a impossibilidade do 

acesso ao crédito, os problemas de comercialização, a impossibilidade do acesso aos avanços 

tecnológicos, tudo isso favoreceu para o enfraquecimento da pequena produção, que não 

estava conseguindo resistir a tantas pressões externas, segundo Rangel (2012), mas os 

pequenos agricultores continuam persistindo e exercendo um papel importante na economia 

do país. 

Conforme Wilkinson (1999) há uma necessidade de elaborar estratégias autônomas de 

agroindustrialização, de agregação de valor e de inserção dinâmica nos mercados. Para todo 

um conjunto de produtores agrícolas, o futuro depende não da capacidade de inserção nos 

mercados através dos agentes dominantes econômicos, mas da capacidade de criar novas 

formas organizacionais para alcançar uma articulação dinâmica com os mercados, sendo 

preciso explorar novas áreas de conhecimento e novas realidades para poder trabalhar junto à 

produção familiar na elaboração de soluções neste contexto inteiramente novo. 

 Segundo o mesmo autor, no contexto brasileiro, a reforma agrária e os assentamentos, 

apesar de todos os conflitos e sem saber exatamente o ritmo que vão assumir no futuro, têm se 

tornado, talvez, o ponto privilegiado para desenvolver iniciativas que podem extrapolar, 

inclusive fora dos assentamentos, para as regiões vizinhas e servir como um dos polos de 

reconversão da produção familiar, precisando assim criar condições favoráveis para os 

agricultores familiares. 
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Segundo Picolotto (2015), o reconhecimento da agricultura familiar no país tem se 

dado por três formas principais: 

 

A primeira diz respeito ao aumento de sua importância política e dos atores que se 

constituíram como seus representantes (com a formação da Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf) como organização específica de 

agricultores familiares e, de outro lado, com a reorientação política da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), que a partir de meados dos 

anos 1990, passou a fazer uso da categoria agricultor familiar). A segunda se refere 

ao reconhecimento institucional propiciado pela definição de espaços no Estado, 

criação de políticas públicas e pela Lei da Agricultura Familiar. E a terceira advém 

do trabalho de reversão das valorações negativas que eram atribuídas a este modelo 

de agricultura, tais como: atrasada, ineficiente e inadequada. (PICOLOTTO, 2015, 

p. 64). 

 

 Mas a partir das pesquisas acadêmicas, do forte sindicalismo, de projetos do Estado, a 

agricultura familiar também passou a ser vista com olhares positivos, sendo que tais reversões 

de valores estão vinculadas ao processo de construção da agricultura familiar enquanto 

modelo de agricultura do tempo presente e do agricultor familiar como personagem político, 

como nos explicita Picolotto (2015), se envolvendo, desse modo, com as suas lutas diárias 

para se fazer reconhecer como um ator político de todo o processo. 

No final da década de 1980, e principalmente durante a de 1990, mudou-se também o 

direcionamento das pesquisas, e passou a predominar o uso da noção de agricultura familiar, 

segundo Picolotto (2015). Além disso, os estudos se voltaram a não somente analisar as 

situações precárias, mas também lhe foram atribuídas características positivas, como sua 

importância socioeconômica, a diversidade, a capacidade, e o “eu” desses agricultores que 

gostam do que fazem e se sentem pertencentes ao seu local, seja ele vantajoso ou não aos 

outros olhos. 

Foi no meio sindical que foi incorporada na linguagem política a categoria agricultura 

familiar. Em um primeiro momento nos documentos do DNTR/CUT, logo em seguida 

também pela Contag, já que o primeiro documento oficial que utilizou esta categoria na 

linguagem sindical foi o caderno de tese do II Congresso Nacional do DNTR/CUT, realizada 

de 25 a 28 de março de 1993 (PICOLOTTO, 2015).  

Nesse contexto, ocorreram eventos importantes como uma maneira de mostrar a força 

e a capacidade dos atores do campo (DNTR/CUT, CONTAG, MST, entre outros), como a 

construção dos Gritos da Terra Brasil (a partir de 1994), a conquista de importantes políticas 

públicas de apoio à agricultura familiar, como o Pronaf, em 1995. 

Conforme Carneiro (1997) um dos grandes desafios constituídos pelo Pronaf é “rever 

e redirecionar a política de preço mínimo para a realidade dos agricultores familiares, 
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transformando-a num instrumento de justiça social e de garantia de renda mínima para o 

agricultor”. 

Neste sentido, Picolotto (2015) explana que é a concretização de uma política 

negociada pelo sindicalismo com o governo desde o início da década e inscrita no princípio de 

política agrícola diferencia (crédito com subsídios) previsto na Lei Agrícola.  

A maneira de apoiar os agricultores familiares através do sindicalismo conforme 

Picolotto (2015): 

 

Este foi um momento de mudanças da forma de agir do sindicalismo e da sua 

relação com o Estado. Passava de uma perspectiva de um sindicalismo 

reivindicatório (marcado fortemente por mobilizações e reinvindicações da década 

de 1980) para um sindicalismo propositivo (que faz mobilizações, mas que tem 

propostas concretas, um projeto para a agricultura e para o país). Nesta nova 

estratégia, a formulação de um projeto alternativo de desenvolvimento assume lugar 

central e a agricultura familiar passa a ser a depositária das maiores expectativas do 

sindicalismo da Contag/CUT (PICOLOTTO, 2015, p.75). 

 

O sindicalismo poderia ter um significado positivo aos agricultores familiares, mas 

este assumiu uma forma propositiva perante o governo, e foi se inserindo nas ações de 

políticas públicas, alteram sua forma de questionadora e de oposição agrária havia marcado 

sua trajetória. Assim, estas novas orientações sindicais não foram unânimes entre os setores 

cutistas e motivaram desacordos políticos com antigos aliados. Alguns setores cutistas 

descontentes deram origem ao Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) no Sul do país e 

no estado do Espírito Santo, em 1996. 

Da mesma forma, o MST, por discordar destas novas perspectivas do sindicalismo, 

passou a organizar, no fim da década de 1990, a seção brasileira da Via Campesina e assim se 

fortaleceu a identidade política de camponês com um projeto de resgate e autonomia 

camponesa (PICOLOTTO, 2015). 

Também foi criado o MDA (Ministério de Desenvolvimento Agrário) que se envolvia 

com a agricultura familiar e a reforma agrária, no final do primeiro governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-1998), e o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento) pelo agronegócio, e também a criação do PRONAF em 1995.  

Mesmo com a mudança de governo em 2003, assumido por Luiz Inácio Lula da Silva, 

o Pronaf continuou a ser um principal instrumento de política agrícola. Conforme Picolotto 

(2015), no que se refere ao volume de recursos disponibilizados para o Programa entre 2003 e 

2010, observa-se uma ampliação de quase três vezes (de 5,4 milhões para 16 milhões), com 

redução das taxas de juros, a ampliação do valor passível de financiamento e a diversificação 
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das modalidades. 

Nos governos Lula e Dilma foram criadas outras diversas políticas que viriam a 

contribuir com os agricultores familiares. Conforme Picolotto (2015 p.77): 

 

Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF), o Seguro da 

Agricultura Familiar (Seaf), o Programa Garantia de Safra, Programa de Aquisição 

de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA), Política Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (PNATER), Programa Nacional de Habitação Rural 

(PNHR), Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais 

(PDSTR), Programa de Agroindustrialização da Agricultura Familiar, Programa 

Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), Luz para Todos, Arca das Letras, Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), entre outras 

(PICOLOTTO, 2015, p.77). 
 

Podemos dizer que essas políticas tentaram mostrar que os agricultores também 

necessitam de incentivos e que estes devem ser notados pelos agentes políticos, o que poderia 

contribuir para o reconhecimento deste grupo de suma importância e que diversas vezes foi 

despercebido pelas políticas públicas. 

O reconhecimento alcançado com as políticas públicas não se dá somente nos aspectos 

produtivos, ligados à profissão e ao local no processo produtivo, mas incluem outras 

dimensões do mundo da vida, tais como: a habitação rural, a educação, a capacitação, o 

desenvolvimento dos territórios rurais pensados em suas diversas dimensões, a cultura local, 

entre outros aspectos; tratando-se de uma forma diferenciada de conceber o mundo rural, de 

tratar os agricultores como cidadãos, não somente como produtores, mas de modo que sejam 

notados na sociedade e dando-lhe o merecido valor pelos serviços árduos aos quais são 

prestados perante a sociedade (PICOLOTTO, 2015). 

Segundo o Censo Agropecuário 2006 a agricultura familiar é responsável por cerca de 

70 % dos alimentos oferecidos aos mercados internos. Conforme Picolotto (2015) estes dados 

são apropriados pelas organizações sindicais na luta por recursos públicos e na luta simbólica 

por afirmação deste modelo de agricultura frente ao modelo do agronegócio, que estaria mais 

interessado na exportação de commodities do que abastecer o mercado interno, mostrando que 

os agricultores devem ter mais oportunidades, pois estes realmente são de grande importância 

para o abastecimento interno de alimentos. 

Nos últimos anos, o argumento do novo rural vem sendo utilizado para justificar a 

necessidade de abandonar políticas agrárias e agrícolas voltadas para os setores mais 

fragilizados da produção familiar, em benefício de políticas de geração de empregos rurais 

não-agrícolas, limitando-se o apoio às atividades propriamente agrícolas das famílias rurais, 

àquelas consideradas competitivas por ocuparem nichos de mercado, de produtos especiais de 
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alto valor agregado, cuja produção requer o uso intensivo de mão-de-obra, conforme Buainain 

et al, (2003). Mas essas análises, por vezes, não levam em consideração os aspectos das áreas 

da agricultura familiar do Brasil.  

Atualmente, tanto a agricultura como a produção alimentar tendem a ser cada vez mais 

influenciadas por um conjunto de pressões que emanam de seu relacionamento com o meio 

ambiente, aponta Veiga (1996). Mas, uma agricultura que preserve os recursos naturais e o 

ambiente, segundo o autor, não resultará da difusão de qualquer nova tecnologia genérica de 

fácil adoção. As atuais soluções sustentáveis não são facilmente multiplicáveis, são bem 

específicas ao ecossistema e muito exigentes em conhecimento agroecológico por parte 

também dos agricultores familiares. 

Para Schneider (2003) a agricultura ocupa um lugar de destaque no espaço rural, cuja 

importância varia segundo as regiões e os ecossistemas naturais. Não se pode, contudo, 

imaginar que ela própria não tenha sido modificada no período recente. 

O meio rural também vem mudando e readaptando suas práticas agrícolas. E conforme 

Gaviria e Menasche (2006), são várias as mudanças que vêm ocorrendo e que acabam por 

mudar o perfil das comunidades rurais, como a redução de trabalhadores envolvidos com a 

agricultura e também a prática pluriativa, coisas que são decorrentes da expansão de valores 

da sociedade urbano-industrial. 

No Brasil, a discussão sobre a pluriatividade é recente. Somente em meados da década 

de 1990 surgiram os primeiros trabalhos sobre as alterações no mercado de trabalho rural, 

com destaque para análise da emergência das atividades não-agrícolas (SCHNEIDER, 2005). 

Não raramente uma parte dos membros das famílias residentes no meio rural passou a 

se dedicar a atividades não-agrícolas, praticadas dentro ou fora das propriedades conforme 

Schneider (2003), sendo que essa forma de organização do trabalho familiar vem sendo 

denominada pluriatividade e refere-se a situações sociais em que os indivíduos que compõem 

uma família com domicílio rural passam a se dedicar ao exercício de um conjunto variado de 

atividades econômicas e produtivas, não necessariamente ligadas à agricultura ou ao cultivo 

da terra, e cada vez menos executadas dentro da unidade de produção. 

O uso do termo “pluriatividade” marca uma profunda transição tanto do ponto de vista 

do marco político e institucional e do modo como até então tal noção vinha sendo valorizada, 

como também no plano da percepção levada a cabo pelos cientistas sociais em seus estudos 

sobre a evolução das estruturas agrárias contemporâneas (ANJOS, 2001). 

Conforme Wanderley (2013) o processo pode ser entendido num sentido inverso: a 

pluriatividade seria, neste caso, uma estratégia da família, com a finalidade de – 
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diversificando suas atividades, fora do estabelecimento – assegurar a reprodução desse e sua 

permanência como ponto de referência central e de convergência para todos os membros da 

família. 

Segundo Schneider (2003) a noção de pluriatividade se refere, sobretudo, a um 

conjunto heterogêneo e diversificado de situações, que varia de acordo com o espaço e o 

contexto histórico, em que os membros de famílias de agricultores buscam atividades não-

agrícolas como ocupação (independentemente de ser uma renda principal ou complementar) e 

acesso a um maior nível de renda. 

O termo pluriatividade, conforme Anjos (2001) emerge como indicativo de uma clara 

ruptura em face das representações usuais sobre a unidade de produção. E os estabelecimentos 

tipicamente “pluriativos” seriam tanto aqueles que não são capazes de ocupar plenamente a 

força de trabalho residente, como também as situações em que o caixa da unidade de 

produção é igualmente alimentado por fontes de ingresso econômico extra-agrícolas, sejam 

estas provenientes da venda externa da força de trabalho e/ou mediante iniciativas levadas a 

cabo no interior das explorações que pouco ou nada têm a ver com as atividades 

agropecuárias. 

A pluriatividade aparece em contextos e situações onde a integração dos agricultores à 

divisão social do trabalho passa a ocorrer não mais exclusivamente através de sua inserção 

nos circuitos mercantis via processos de produção agropecuários ou mesmo pelas relações de 

trabalho (assalariamento) em atividades exclusivamente agrícolas.  

A pluriatividade tende a se desenvolver como uma característica ou uma estratégia de 

reprodução das famílias de agricultores que residem em áreas rurais situadas em contextos 

onde sua articulação com o mercado se dá através de atividades não-agrícolas ou para-

agrícolas, segundo Schneider (2005). 

E, nos termos da pluriatividade a de suas transformações: 

 

Nesse contexto de radicais transformações, agudecido pelo crescente abandono de 

amplas zonas rurais e pela degradação ambiental induzida pelos modelos intensivos 

e hiper especializados de agricultura, produzir-se-á uma profunda revisão do 

tratamento até então dispensado à agricultura a tempo parcial, em que o novo termo 

(pluriatividade) não é mais que o reflexo claro e indiscutível de todo este giro 

intelectual e político. Desde então, não só se a reconhecerá, como um fato próprio da 

agricultura contemporânea, a combinação de atividades e rendas (dentro e fora da 

própria unidade de produção) por parte dos agricultores, como também se passará a 

admiti-la como um fator positivo para o desenvolvimento das zonas rurais (ANJOS, 

2001, p.59). 

 

Passando desta maneira a contribuir positivamente para a renda dos agricultores 
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familiares, conforme Schneider (2005), as mudanças nas formas de ocupação e o crescimento 

da pluriatividade estariam ligados a cinco fatores principais: devido à modernização 

tecnológica e seus efeitos sobre a individualização da agricultura e externalizar as etapas dos 

processos produtivos; devido à queda das rendas agrícolas, decorrente do aumento dos custos 

de produção agrícola, da dependência tecnológica e das políticas protecionistas; devido às 

políticas de estímulo às atividades rurais não-agrícolas de geração de emprego e contenção 

das migrações campo-cidade; e devido às mudanças nos mercados de trabalho; fatores estes 

que contribuíram para o crescimento da pluriatividade. 

No caso brasileiro, conforme Anjos (2001), apesar do curto espaço de tempo em que 

estas questões vêm sendo introduzidas nos estudos sobre a agricultura e o mundo rural, não 

são poucos os debates e as controvérsias em torno do tema. Mesmo entre os que 

entusiasticamente defendem a forma familiar de produção como modelo agrário ideal para o 

desenvolvimento social do país, as opiniões se dividem quando se trata de estabelecer o perfil 

do agricultor a ser contemplado com políticas públicas e definir o papel das próprias 

instituições envolvidas com estes compromissos. 

Se a pluriatividade for entendida como um fenômeno que ultrapassa a necessidade de 

uma resposta à crise atual da agricultura, a tendência é considerar o pluriativo como embrião 

de uma nova camada social “moderna” segundo Carneiro (1996). 

Objetivamente, conforme Schneider (2005) a pluriatividade refere-se a um fenômeno 

que pressupõe a combinação de duas ou mais atividades, sendo uma delas a agricultura. Esta 

interação entre atividades agrícolas e não-agrícolas tende a ser mais intensa à medida que 

mais complexas e diversificadas forem as relações entre os agricultores e o ambiente social e 

econômico em que estiverem situados. 

A sazonalidade da produção agrícola pode dispensar parcialmente ou integralmente 

trabalhadores que estarão disponíveis para exercer outras atividades econômicas sem que isso 

signifique, necessariamente, uma ameaça à continuidade da atividade agrícola nem uma 

tendência ao desaparecimento de tais unidades produtivas (CARNEIRO, 1997). 

Conforme Schneider (2005) imaginar uma agricultura multifuncional implica 

considerar o papel estratégico da pluriatividade, pois uma agricultura cada vez mais 

multifuncional pressupõe a generalização da pluriatividade no espaço rural como forma de 

ampliar a sua função de geração de emprego e ampliação das oportunidades ocupacionais. 

Dessa maneira, é importante considerar a pluriatividade como uma condição para 

manter a população no campo e também para viabilizar as pequenas unidades 

produtivas que não conseguem, por motivos vários, responder integralmente 
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às demandas do mercado, sustentando-se exclusivamente na atividade 

agrícola.  

Assim, o apoio à agricultura familiar tem que ser pensado no âmbito 

do desenvolvimento local no qual os aspectos econômicos, sociais, ecológicos 

e culturais devam ser igualmente levados em conta na busca de soluções não 

excludentes (CARNEIRO, 1997). 

No próximo capítulo traremos uma tentativa de definição de assentamentos, trazendo 

um pouco da sua evolução no decorrer dos anos, e também as dificuldades enfrentadas pelos 

assentados, reforçando o papel do Estado como agente regulador dos problemas enfrentados 

nos assentamentos e pela falta de uma reforma agrária que realmente aconteça. 
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CAPÍTULO III 

ASSENTAMENTOS UM INSTRUMENTO DE ACESSO À TERRA 

 

O assentamento é o território conquistado, é, 

portanto um novo recurso na luta pela terra 

que significa parte das possíveis conquistas 

representa, sobretudo a possibilidade da 

territorialização (FERNANDES, 1996. p. 181). 

 

O Brasil é um país marcado pelas desigualdades tanto sociais como regionais que são 

resultantes da concentração das riquezas.   

E devido a dificuldades de se estabelecer uma reforma agrária no Brasil, surgiram os 

movimentos sociais de acesso a terra, para tentar proporcionar mais acesso as terras e uma 

vida um pouco mais digna aos participantes dos movimentos de sem-terras. Pois, a terra 

sempre foi um bem de grande importância para as comunidades, sendo instrumento de 

inclusão social e desenvolvimento. 

A necessidade de se assentar é fruto da luta e da reinvindicação dos assentados, o 

assentamento acaba por representar a conquista de um pedaço de terra para morar, este foi e é 

um movimento muito importante para a tentativa de uma reforma agrária que realmente viesse 

a acontecer. 

 Procuramos neste capítulo compreender o processo dos assentamentos rurais, e o 

papel do Estado no momento de contribuir com os assentados, intervindo em seus conflitos e 

os ajudando a resolvê-los através das regularizações cabíveis nas ações do Estado. 

 

3.1 Os assentamentos rurais e o papel do Estado nesta relação 

assentamento/assentado 

 

A ocupação de terra é principal forma de luta dos camponeses organizados em 

movimentos socioterritoriais no Brasil, devido a tantas desigualdades existentes na 

concentração fundiária do nosso País. 

 E conforme Girardi e Fernandes (2008) em resposta a essas ações criaram os 

assentamentos rurais. Ele se expressa por um conjunto de acontecimentos e práticas que 
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denunciam formas de descontentamentos, razão pela qual canaliza protestos e 

encaminhamentos de reivindicações (NEVES 1995). 

Segundo dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

existem apenas 9.256 assentamentos rurais no Brasil, o que equivale a uma área de ocupação, 

de pouco mais de 88,3 milhões de hectares. Esses números são ínfimos se considerarmos a 

extensão do território e a população brasileira (CARVALHO, 2016). 

O termo “assentamento rural”, criado na esfera das políticas públicas para nomear um 

tipo de intervenção fundiária, acaba por unificar e inúmeras vezes encobrem uma gama de 

ações como, a compra de terra, a desapropriação de imóveis rurais ou mesmo utilização de 

terras públicas, todos estes que fazem parte em geral do árduo processo (MEDEIROS E 

LEITE, 2004). 

E estas intervenções, essas ações como aponta Medeiros e Leite (2004) visaram à 

regularização de áreas ocupadas muitas vezes há décadas por posseiros; por rendeiros; a 

destinação de terras de populações que eram desabastecidos desse bem e que eram 

organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), tentando contribuir 

com estes assentados. 

De acordo com o “Manual dos Assentados e Assentadas da Reforma Agrária”, 

em uma publicação do Incra, existem alguns itens obrigatórios, isto apenas para a implantação 

(ou seja, a primeira fase) de um assentamento. 

 E nestes itens estão inclusos: a celebração do contrato de assentamento, elaboração do 

PDA (Plano de Desenvolvimento do Assentamento), aplicação de créditos de apoio à 

instalação para compra de alimentos e insumos básicos, capacitação básica dos assentados, 

execução dos serviços de medição e demarcação topográfica, aplicação de crédito de auxílio à 

construção de moradia, execução da infraestrutura básica (água, luz e esgoto) e planejamento 

das atividades produtivas apoiadas pelo crédito Pronaf (Programa Nacional de Agricultura 

Familiar) (SCOLESE 2014). 

Mas isto não significa que todos estes itens venham realmente a acontecer, desta 

maneira como foi planejado de acordo com o Manual dos assentados e assentadas de reforma 

agrária.  

Pois a intervenção pública que seria necessária provoca uma reordenação de relações 

no plano local, em razão de que assentar significa reconhecer uma situação de conflito, 

também determinados agentes sociais, demandas muitas das quais são até então ignoradas, e 

quem sabe possivelmente, permite sua transformação em direitos reconhecidos, implicando 

assim uma mediação legal na disputa (MEDEIROS E LEITE, 2004). 
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Sandanielo e Padovani (2010) trazem algumas considerações sobre assentamentos: 

 

Um assentamento rural é uma área de terra, onde um trabalho é desenvolvido por 

um grupo heterogêneo de grupos sociais (assentados), ou seja, uma comunidade de 

homens, mulheres, crianças e idosos, considerados agricultores familiares pelo 

decreto no 3.991, de 30 de outubro de 2001 e de acordo com a classificação adotada 

na Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - PNATER, que 

enfrentam o desafio de organizar uma vida nova, de construir formas de cooperação 

e definir regras de sobrevivência (SANDANIELO E PADOVANI, 2010, p.139). 

 

As famílias de sem terra migram em conjunto de lugar para lugar, até que consigam 

uma terra definitiva para morar, e que tenha condições de acolher estas famílias inteiras nestas 

terras que lhes foram cedidas.  Mas, a insuficiência de recursos e a ausência de Estado são 

problemas recorrentes em assentamentos rurais (CARVALHO 2016). 

Os assentamentos segundo Medeiros e Leite (2004) têm uma tendência em fortalecer 

os movimentos de luta pela terra, pois se constituem em prova da eficácia das pressões 

intensas que pelos assentados são vivenciadas. 

Para Neves (1995) assentamento é um território de investimentos cuja referência se 

orienta: pela aplicação de projetos concorrentes de reforma agrária ou de redistribuição 

fundiária e pela descentralização de recursos públicos e serviços sociais. 

 O assentamento se constitui numa unidade social local de construção de identidades 

de pertencimento, a partir da vivência de experiências comuns. Sua especificidade decorre do 

fato de que, neste espaço, se objetivam rupturas nas posições sociais e, por consequência, nas 

relações de poder e na visão de mundo, cujos desdobramentos são de diversas ordens. 

Mas a trajetória dos assentados, suas alianças, constituição de espaços de poder, e 

relações que estabelecem entre eles mesmos, com o Estado, com as forças políticas locais, 

estas que são definidoras das possibilidades de consolidação desses direitos. Desta maneira o 

assentado representa uma interrupção com uma situação anterior e aparece, ele mesmo, como 

resultado de relações de poder (MEDEIROS E LEITE, 2004). 

Desse modo, a luta pela terra através das ocupações e a consequente criação de 

assentamentos rurais, segundo Girardi e Fernandes (2008), é uma forma de recriação do 

campesinato, o que pode ocorrer também através de arrendamento, meação, parceria ou 

compra da terra, e as ocupações constituem um momento da luta pela terra. 

Os assentamentos provocam rearranjos institucionais, rebatendo na necessidade de um 

aparelhamento do Estado para resolver esta nova realidade (não só na criação de novos 

organismos ou reformulação dos existentes, mas também de novas leis e regulamentações) 

para que realmente venham a acontecer as devidas melhorias nos assentamentos. 



77 
 

Os assentamentos, conforme Girardi e Fernandes (2008), significam uma nova etapa 

da luta: o processo pela conquista da terra. Ainda é necessário conquistar condições devidas e 

produção na terra; resistir na terra e lutar por outro tipo de desenvolvimento que permita o 

estabelecimento estável da agricultura camponesa. 

Pois, conforme Gonçalves (2008), quando as famílias chegam a seus lotes que lhes 

foram propostos as mesmas moram em barracos de lona e madeira, dependem basicamente de 

trabalho externo á unidade produtiva (na maioria das vezes na condição de boias-frias) para 

garantir alimentos, roupas e remédios para a família. 

E essa chegada a terra também pode ser de reposição de conflitos. Conforme apontam 

Medeiros e Leite (2004), novas questões irão surgir como: a necessidade de disputar os 

créditos de instalação e do Programa Especial de Crédito para Reforma Agrária (Procera), a 

imposição de formas associativas, a busca de mercados para os produtos, as deficiências em 

relação a saúde, educação, transporte etc. 

A situação traz dessa maneira os assentados para outro parâmetro de vida em conjunto, 

explorando caminhos de sobrevivência, e aprendendo novas regras de representação e de 

delegação de poder, conduzindo-os para novas redes de relações sociais (MEDEIROS E 

LEITE, 2004). 

Outra situação comum, segundo Gonçalves (2008), é a falta de água e energia elétrica 

para higiene, trabalho e qualidade de vida, realidade esta que no início do processo de lutas 

levava a população em geral a desacreditar nas famílias sem-terra, chamando os 

assentamentos de favelas rurais, depredadores de fazendas sem capacidade de pô-las para 

produzir, etc.; sem que soubessem as verdadeiras dificuldades que já foram enfrentadas e a 

falta de colaboração do Estado por melhorias. 

Mas a consolidação de um assentamento, segundo Sandanielo e Padovani (2010) 

depende de várias questões. Além das econômicas, como: organização interna dos 

assentamentos, inserção na sociedade local, enraizamento na terra, entre outras. E enquanto 

ação coletiva, sua viabilidade depende do engajamento e da convergência entre uma 

pluralidade de agentes sociais, o engajamento pressupõe a produção de sentido orientador da 

construção de um novo estilo de vida ou da preservação de uma ordem social desejada 

(NEVES, 1995). 

O conflito entre movimentos sociais e Estado tanto na luta pela implantação dos 

assentamentos rurais quanto em lutas posteriores visando a consolidação dos produtores e 

projetos, via repasse de créditos bancários, elaboração de obras de infraestrutura, etc., e a 
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pressão exercida pelos sem-terra tem contribuído para amenizar os efeitos do excludente 

processo de estruturação do espaço agrário brasileiro (GONÇALVES, 2008). 

O sucesso da tentativa de uma Reforma Agrária, conforme Sandanielo e Padovani 

(2010) não se baseia unicamente no número de famílias assentadas, mas na qualidade de vida 

das famílias rurais, na expansão de uma agricultura de qualidade e na valorização da natureza. 

Para isso, é necessário reconhecer a heterogeneidade dos assentamentos rurais, definir 

instrumentos adequados à realidade de cada segmento para a aplicação dos recursos, para a 

escolha das áreas, dos métodos de assistência técnica e tornar o processo de reforma agrária 

eficiente como um todo. 

A reforma agrária, segundo Carvalho et al. (2009), deve proporcionar: a 

desconcentração e democratização da estrutura fundiária, a produção de alimentos básicos, a 

geração de ocupação e renda, o combate à fome e à miséria, a diversificação do comércio e 

dos serviços no meio rural, a interiorização dos serviços públicos básicos, a redução da 

migração campo-cidade, a democratização das estruturas de poder, a promoção da cidadania e 

da justiça social.  

E a origem da terra para a criação dos assentamentos é o principal 

elemento, segundo Girardi e Fernandes (2008), pois os assentamentos podem ser criados a 

partir de: a) terras desapropriadas, cujos proprietários são indenizados (a terra é comprada 

pelo Estado); b) reconhecimento de posses e c) projetos de conservação ambiental, que 

reconhecem unidades de conservação de uso sustentável como assentamentos. Em todos os 

casos as famílias assentadas são consideradas beneficiárias da “reforma agrária” e têm acesso 

aos programas de crédito. 

Desta maneira, conforme Carvalho (2016) o Assentamento Rural revela-se uma 

ferramenta de grande importância disponível para autoridades públicas engajados na questão 

agrária do País, uma vez que pela distribuição de terras será possível a uma comunidade 

assentada, simultaneamente, compor um grupo social que lhe permita a manutenção de suas 

tradições, desenvolver-se economicamente, manter o equilíbrio ecológico e promover a 

dignificação das pessoas envolvidas. 

Assim podemos falar dos assentamentos como uma ponto de partida, onde os mesmos 

vão à busca de implementar novos projetos, praticar uma nova sociabilidade interna, inserir-se 

num jogo de disputas políticas visando a sua reprodução (sobretudo na relação com o Estado) 

fortalecendo a possibilidade de gerar efeitos multiplicadores dessa experiência, trazendo 

impactos significativos no meio social, político e econômico em que estes atuam 

(MEDEIROS E LEITE, 2004). 
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Outros fatos que vêm acontecer são os conflitos agrários, segundo Carvalho (2016). 

Estes obviamente, surgem geralmente do choque de interesses entre latifundiários e sem 

terras, mas o que se nota é que em locais onde se vê uma forte influência da mídia, e da 

chamada “opinião pública” ligada a questão agrária, os movimentos sociais por distribuição 

de terras se inflacionam, tornando-se mais visíveis. Pois, enquanto apenas um proprietário 

possui muitas terras para cultivar, alguns assentados não têm um pedaço de terra para morar, e 

a união desses dois fatores é muitas vezes responsável por diversas ações violentas e diversos 

conflitos agrários. 

Desse modo, como aponta Carvalho (2016), a atuação governamental imediata à 

instalação do conflito é de extrema importância, conquanto, verificando as condições 

necessárias, poderá o gestor instaurar o processo de desapropriação, pagar a indenização, 

instalar o Projeto de Assentamento e, com isso, estabilizar o conflito. 

Pois, é o papel e ação do Estado, conforme Medeiros e Leite (2004), intervir sobre o 

conflito através da regularização, desapropriação ou compra de terras, da delimitação de áreas 

dos assentados, do fornecimento de linhas de crédito (alimentação, habitação, custeio), da 

introdução de formas de organização etc.; para que desta maneira os mesmos consigam se 

organizar dentro deste novo contexto. 

E dentre esses movimentos surgiu o MST (Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terras). Segundo Tsukamoto e Asari (2003) trata-se de um movimento que surgiu em 1979, 

no Estado do Rio Grande do Sul, fruto da expropriação, da expulsão e da resistência contra o 

trabalho assalariado. 

 Mas a fundação oficial do MST deu-se em 

Cascavel, localizado na porção oeste do Estado do Paraná, onde ocorreu o Primeiro Encontro 

Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, realizado nos dias 21 a 24 de janeiro 

de 1984. 

Apesar do surgimento desses movimentos, a falta de planejamento orçamentário, 

muitas vezes a fragilidade econômica e o abandono político também impedem que o recurso 

chegue ao assentamento, o que lhe retira a credibilidade perante sociedade (CARVALHO 

2016).  

E ao pensar o assentamento como um ponto de chegada, ou seja, como uma entre 

outras formas de mobilidade e integração social, na qual se esforçam os diversos movimentos 

sociais rurais, no processo de luta pela terra, neste sentido o impacto revelou-se importante 

pela possibilidade de transformação de um amplo setor de “excluídos” em sujeitos políticos 

em novos atores em cena (MEDEIROS E LEITE, 2004). 
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 Por isto a importância de um mediador dentro do assentamento que venha a tomar 

frente dos debates, como uma posição que venha a contribuir. Conforme Neves (1995) o 

papel dos mediadores é fundamental porque o processo de assentamento vem incorporando 

atores cujas experiências transcenda o universo social da categoria ou mobilizável. Sua função 

principal é criar condições para a construção de novas representações e explicações que 

permitam a elaboração de estratégias adequadas à situação; para a aquisição-construção de 

consciência coletiva referente à visão de mundo e à posição em disputa. 

Valorizar o papel dos mediadores nos processos de assentamento é também 

reconhecer a importância do entendimento do processo de construção de 

relações de força e de sentido, de difusão de instrumentos cognitivos e de 

quadros de percepção do problema e das possibilidades de mudança, de modo 

a dotar o grupo da crença em seu poder de ação e de confrontação e no valor 

da contestação (NEVES, 1995). 

Com a posse da terra, via assentamento rural, é necessário que os produtores entrem na 

conquista do mercado. Nesse sentido, é necessário que haja uma política de apoio à 

viabilização econômica dos assentamentos (TSUKAMOTO E ASARI 2003).  

Nos assentamentos onde é forte a presença do MST, acaba por ficar mais visível sua 

posição em estar do lado dos assentados, justificando suas ações e trazendo o assentamento 

para o centro de debate político, pela capacidade que essa organização tem de formar 

lideranças e capacitá-las para o debate político econômico, pode-se dizer que esta entidade é, 

ela mesma, um efeito da constituição dos assentamentos (MEDEIROS E LEITE, 2004). 

Mas ao conquistarem os seus lotes os assentados têm a possiblidade de enveredar pelo 

longo e dificultoso caminho de ressocialização cidadã, cujos elementos iniciais são a 

conquista de trabalho, alimentação, renda. Essa ressocialização se configura através da 

consolidação política e socioeconômica, a conquista de infraestruturas (estradas, escolas, 

postos de saúde, energia elétrica, água, entre outros). Todas essas dimensões permitem a 

qualidade de vida e a geração de trabalho e riqueza no campo (GONÇALVES, 2008). 

E o processo de assentamento se dá por etapas, segundo Tsukamoto e Asari (2003), 

uma vez que há muitas famílias na lista dos interessados em conquistar um pedaço de terra. 

Até a conquista da sua terra, há que se passar pela fase de acampamento, onde ocupam a terra 

improdutiva ou se instalam à margem dessa propriedade para pressionar às autoridades 

competentes, no caso o INCRA, para apurar a negociação e fazer posteriormente a 

demarcação e distribuição dos lotes. 



81 
 

Mas, segundo Scolese (2004) para assentar uma família o Incra deve selecionar a área, 

vistoriá-la, elaborar o laudo, editar o decreto, efetuar o pagamento da terra e das benfeitorias 

ao fazendeiro, dividir os lotes e selecionar as famílias. Há casos em que toda essa etapa, por 

causa da participação da Justiça e dos recursos pedidos por fazendeiros, leva até cinco anos. 

Portanto, para promover a integração e o desenvolvimento econômico das 

comunidades agrícolas marginalizadas, proporcionando-lhes dignidade, o governo teria que 

estabelecer uma priorização da política de reforma agrária (CARVALHO 2016). 

E os diferentes tipos de intervenção que se denominam de assentamentos implicam em 

diversos tipos de benificiários, como explana Medeiros e Leite (2004): 

 

(...) posseiros, com longa história de permanência no campo, embora sem título 

formal de propriedade; filhos de produtores familiares pauperizados que, diante das 

dificuldades financeiras para o acesso à terra, optaram pelos acampamentos e 

ocupações como caminho possível para se perpetuarem na tradição de produtores 

autônomos; parceiros em busca de terra própria; pequenos produtores, proprietários 

ou não, atingidos pela construção de hidrelétricas, seringueiros que passaram a 

resistir ao desmatamento que ameaçava o seu modo de vida; assalariados rurais, 

muitas vezes completamente integrados no mercado de trabalho, populações de 

periferia urbana, com empregos estáveis ou não, eventualmente com remota origem 

rural, mas que, havendo condições políticas favoráveis, se dispuseram à ocupação; 

aposentados que viram no acesso à terra a possibilidade de um complemento de 

renda, entre outros (MEDEIROS E LEITE, 2004, p.17-18). 

 

Desta maneira, são diversas as situações que podem levar as pessoas a serem 

consideradas como beneficiárias de direitos de assentamentos de diferentes pontos de vista a 

serem analisados. 

Para Goncalves (2008) os assentamentos representam um desfecho positivo para os 

sem-terra contra o latifúndio. Em grande medida eles são resultados da atuação dos 

movimentos sociais que criaram uma dinâmica de reforma agrária processual que funciona 

sob a forma de: luta-mudanças-luta. 

Os assentados conforme Neves (1995), por isso mesmo, devem operar no 

sentido de deslocar campos de luta e de construir novos aliados, cujos pontos 

de vista sobre a contenda, embora diversos, possam ser convertidos por efeitos 

da demanda ou da mobilização da opinião pública. 

Para os assentamentos rurais, podemos concluir que após sua implantação o estado 

não pode simplesmente abandonar os assentados. Deve dar suporte à manutenção do núcleo 

essencial de seus direitos fundamentais, de forma a permitir que o instrumento assentamento 

rural possa cumprir sua finalidade legal de promover a inclusão social e o desenvolvimento 

econômico de comunidades agrícolas marginalizadas (CARVALHO 2016). 
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3.2 Contextos e evoluções dos assentamentos e suas conquistas 

 

A terra sempre foi um bem de grande importância para as comunidades, sendo 

instrumento de inclusão social e desenvolvimento. Segundo Carvalho (2016) a propriedade 

foi concebida com o propósito de poder, sobretudo o político; era restrita a pouquíssimas 

pessoas. 

Com a revolução industrial e a mecanização do campo, os camponeses se 

viram ainda mais marginalizados, pois até o trabalho que executavam na propriedade passou a 

ser efetuado por maquinas. A mecanização no campo, associada ao capitalismo, fez com que 

surgisse a agroindústria, que passou a ter o latifúndio como imprescindível para a produção 

agrícola em grande escala (CARVALHO 2016). 

A luta para a conquista da terra é árdua mas, conforme Tsukamoto e Asari (2003), o 

processo de territorialização não se encerra até que se crie a infra-estrutura necessária e se 

organize social e produtivamente os assentados. 

Segundo Carvalho (2016) vista como um bem primário, a terra reivindicou uma 

finalidade mais nobre. Então, foi nesse cenário em que se desenvolveu a democratização do 

acesso à terra e, por conseguinte, concebeu-se a ideia de função social da propriedade. A terra, 

vista por esse ângulo, não poderia mais significar somente poder político, não poderia atender 

somente ao lucro. Deveria, pois, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da 

maioria das pessoas. 

E a má divisão de terras no Brasil é um problema histórico e social, pois é um país 

marcado pelas desigualdades tanto sociais como regionais que são resultantes também das 

concentrações das riquezas. 

Apesar da inconsistência das políticas governamentais para os assentamentos a curto e 

a médio prazo, conforme Bergamasco (1997) o acesso à terra permite uma reorganização 

social das famílias de trabalhadores rurais, por dois fatores: a) a abertura de um espaço para a 

construção habitacional; e b) o aumento na disponibilidade familiar de alimentos por meio da 

prática do autoconsumo 

Na luta na terra, segundo Gonçalves (2008), o MST orientou os assentados a 

defenderem seus direitos na busca por crédito agrícola. Uma das saídas foram às pessoas 

frente ao Estado, na tentativa de acesso ou mesmo liberalização de créditos (custeio ou 

investimento), salutares para alçar em bases mais sólidas o desenvolvimento econômico das 

famílias. 



83 
 

Desde a década de 1960, conforme Carvalho (2016) o ideal de reforma agrária tomou 

forma no Brasil. O debate foi amplo e rompeu-se com o modelo tradicional latifundiário, 

criando-se a concepção de democratização do acesso a terra e redistribuição de riquezas. 

E a reforma agrária se tornou uma necessidade então historicamente defendida para a 

resolução dos problemas agrários no Brasil. As ações de reforma agrária no Brasil têm sido 

baseadas principalmente nas políticas de criação de assentamentos rurais e de concessão de 

crédito aos camponeses (GIRARDI E FERNANDES 2008). 

De acordo com Carvalho (2016) um dos mecanismos que foi o de assentamentos 

rurais, visto que a Constituição Federal de 1989 prevê a desapropriação por interesse social 

para fins de reforma agrária, o Projeto de Assentamento Rural, previsto no art. 17, da Lei nº 

8.629/93, foi instituído como um mecanismo legal que, por uma série de políticas públicas, 

visa reordenar o uso da terra, estabelecer padrões sociais no campo e gerar renda pela 

produção agrícola sustentável. 

Os movimentos sociais rurais, em efervescência no pré-64, segundo Bergamasco 

(1997) foram duramente reprimidos, e a opção do governo militar, além da colonização, se 

voltou à modernização da agricultura por meio de incremento ao uso de insumos químicos e 

mecânicos, deixando sem alteração a concentrada estrutura fundiária. Com diferentes matizes 

e com apoios e contra-apoios, a questão da reforma agrária voltou a ocupar mais tarde a 

agenda política do país.  

A partir de meados dos anos 80 registrou, de forma lenta e irregular, a implementação 

de assentamentos rurais em todos os Estados da Federação, projetos estes que não foram 

criados com intuito de diminuir a pobreza e ajudar os assentados. 

Mas nos anos 80 e 90, os movimentos de trabalhadores rurais ganharam ímpeto, tanto 

no campo como nas cidades. A problemática da reforma agrária foi garantindo o acesso à 

terra, tornando-se palavra de ordem na sociedade brasileira como aponta Bergamasco (1997). 

E em diferentes tempos e lugares participaram de mobilizações o MST e demais 

movimentos de luta pela terra que proliferaram na década de 1990, o sindicalismo rural, os 

movimentos de atingidos por barragens, o Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), a 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) etc (MEDEIROS E LEITE, 2004). 

Conforme Scolese (2014) no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-

2002) o debate foi intensificado, entre outros motivos, pela propaganda do Palácio do Planalto 

de que estaria promovendo no país a “maior reforma agrária do mundo” por meio de uma 

política de assentamentos rurais e programas de crédito fundiário. 
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O MST conforme Gonçalves (2008) acusava o Governo Federal sob a tutela do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso de executar uma política de liberação de recursos a 

conta-gotas, pois havia anos em que a dotação de recursos se fazia fora das épocas de plantio, 

situação que acarretava sérias dificuldades aos produtores. E havia anos em que estes créditos 

eram colocados no Orçamento da União, mas sua liberação efetiva não era autorizada. 

Mas a partir de 1996 Cardoso, segundo Bergamasco (1997), passa a publicitar o 

resultado de suas ações, indicando o cumprimento das metas previstas em termos de número 

de famílias assentadas. A partir daí estabelece-se uma polêmica em torno destes números 

entre o governo federal, em especial o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(Incra) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), este último com 

indicadores bem aquém daqueles apresentados pelo governo. Foi exatamente essa polêmica 

que levou o Incra a encomendar o I Censo da Reforma Agrária do Brasil, cuja 

responsabilidade recaiu sobre as universidades brasileiras, sob a coordenação da Universidade 

de Brasília. 

Estabeleceu-se nesse cenário um novo e intenso processo de socialização que 

repercutiu em novos espaços sociais, econômicos, culturais e políticos. E de acordo com 

Bergamasco (1995), algumas informações contidas no censo permitem identificar a 

persistência de graves problemas sociais ainda sem equacionamento. Isso reafirma que a 

conquista da terra não significa que seus ocupantes passem a dispor da necessária 

infraestrutura social (saúde, educação, transporte, moradia), e também produtiva (terras 

férteis, assistência técnica, eletrificação, apoio creditício e comercial). 

Desta forma, houve um aumento significativo de famílias em ocupações e de famílias 

assentadas. Mas segundo Girardi e Fernandes (2008): 

 

As ocupações atingiram o seu máximo em 1999 (897 ocupações e 118.620 famílias 

em ocupações), ano em que Fernando Henrique Cardoso assumiu seu segundo 

mandato (1999-2002). O aumento constante do número de ocupações fez com que o 

Presidente publicasse então a Medida Provisória 2.027-38 de quatro de maio de 

2000, que criminalizava a luta pela terra. A criminalização ficou mais evidente na 

Medida Provisória 2.109-52 de 24 de maio de 2001, que substituiu a anterior. O 

texto dessas Medidas Provisórias prevê o impedimento, por dois anos, da vistoria de 

imóveis rurais onde tenham sido realizadas ocupações de terra e também exclui os 

trabalhadores que participam de ocupações de terra dos programas de reforma 

agrária. Com essas medidas coercitivas às ações dos movimentos sociais 

camponeses, o número de famílias em ocupações diminuiu drasticamente e o 

número de famílias assentadas acompanhou esta queda. Isso quer dizer que o 

governo atingiu seu objetivo: diminuir a quantidade de novas famílias assentadas 

(GIRARDI E FERNANDES, 2008, p.78-79). 
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De outro lado, segundo Scolese (2014) havia os movimentos sociais, principalmente o 

MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), a Igreja Católica, representada por 

seu braço agrário e progressista, no caso a CPT (Comissão Pastoral da Terra), e o PT (Partido 

dos Trabalhadores) numa corrente de denúncias contra o que rotulavam de “falácias da 

reforma agrária”. 

Na visão dos opositores, conforme Scolese (2014), o governo FHC não estava 

aplicando no país uma reforma agrária maciça (ou massiva, como preferem alguns), e sim 

uma política assistencialista de assentamentos rurais. Segundo eles, a preocupação 

governamental era ir à mídia anunciar o cumprimento de metas, tendo para isso inflado seus 

balanços. O governo, por sua vez, respondia com as metas sempre “devidamente cumpridas”. 

Mas o governo FHC, conforme Scolese (2014), tinha outra prática. O Ministério do 

Desenvolvimento Agrário considerava “assentado” para efeitos de sua publicidade, as 

famílias que receberam permissão para entrar em qualquer área adquirida pelo governo 

federal, Estado ou prefeitura. O ministério considerava a mera capacidade total do 

assentamento como o número de famílias “assentadas”, sem que efetivamente se soubesse se 

todos os lotes estavam ocupados. Outra tática: famílias que ocupavam áreas havia décadas e 

pela primeira vez receberam uma parcela do crédito agrário ou tiveram suas situações 

fundiárias regularizadas também passavam a ser contabilizadas como assentadas. 

E com a eleição em 2003 do Presidente de Luiz Inácio Lula houve crescimento das 

ocupações e dos assentamentos. Segundo Girardi e Fernandes (2008) isso 

possivelmente ocorreu pela minimização da aplicação da criminalização da luta pela 

terra, prevista na Medida Provisória, e pela esperança que os movimentos 

socioterritoriais depositavam no Presidente Lula para a realização de uma reforma 

agrária mais ampla, o que não ocorreu. 

Em 15 de maio de 2003, cinco meses após ter tomado posse na Presidência da 

República, segundo Scolese (2004), Luiz Inácio Lula da Silva, em evento da Contag 

(Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), em Brasília, prometeu que 60 mil 

famílias de trabalhadores rurais sem terra seriam assentadas até dezembro daquele ano. 

Mas Lula, já pressionado para assentar com rapidez os trabalhadores rurais 

acampados em todo o país, preferiu ousar e arriscar, em meio à crise econômica que 

assolava o país, seus seguidos cortes no orçamento dos ministérios. 

O que a imprensa e a academia já imaginavam ocorreria no início de 2004, quando 

o governo federal veio a público anunciar que pouco mais da metade da meta estipulada 

por Lula para 2003 havia sido cumprida (SCOLESE 2004). 
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Os dados de famílias assentadas mostram que nem mesmo no aspecto quantitativo há 

diferença entre os governos de FHC e de Lula pois, durante os oito anos de governo de 

Fernando Henrique Cardoso foram assentadas 457.668 famílias e, no primeiro mandato de 

Lula, foram assentados 252.019. O total de famílias assentadas no primeiro mandato de Lula 

contempla apenas 63% das 400 mil famílias previstas no II Plano Nacional de Reforma 

Agrária (PNRA) para o período (SCOLESE 2004). 

Mas apenas uma minoria tem o domínio desta produção devido à concentração de 

terras de uma minoria. E conforme Girardi e Fernandes (2008), com apenas 18,8% da 

população vivendo no campo, um êxodo rural de 4,2 milhões de pessoas no período 1991-

2000 e a extinção de 1,5 milhões de postos de trabalho no campo no período 1996-2006 

(IBGE, 2006), o Brasil é o quinto maior exportador mundial de produtos agropecuários, 

especialmente soja, açúcar e álcool, suco de laranja, café, papel e celulose, fumo, algodão e 

milho, além de ser o maior exportador mundial de carne. Esses produtos são responsáveis por 

grande parte do superávit da balança comercial brasileira, que garante aos ricos e à classe 

média a inserção no circuito global de consumo. 

Ultimamente, segundo Girardi e Fernandes (2008), além de lutar contra o latifúndio, 

os movimentos socioterritoriais camponeses iniciaram a luta contra a territorialização do 

agronegócio em suas formas mais intensas e, por isso, as ocupações têm ocorrido em áreas de 

produção de soja transgênica, cana-de-açúcar e plantações de eucalipto, por exemplo. 

A aplicação da política de reforma agrária, segundo Neves (1995), fere interesses de 

grupos desde há muito organizados no sentido de criar condições legais e ilegais favoráveis à 

concentração de recursos em terra, em infraestrutura, em crédito, em prestígio e em referência 

para construção de parâmetros de ordenação social. Ela se estrutura por um processo de 

negociação– por vezes desconcertante – com seus opositores. 

Como a reforma agrária é definida enquanto política pública, segundo Neves (1995) a 

tendência é que os participantes dos movimentos sociais de reivindicação do 

acesso à terra privilegiem os representantes das instituições do Estado como 

foco de protesto. Por isso, muitas das mobilizações são orientadas no sentido 

da intervenção estatal, sob forma de definição e regulamentação em leis, 

decisões que estabeleçam regras de apropriação. 

Desde 1988, conforme Girardi e Fernandes (2008), foram realizadas no país mais de 

sete mil ocupações de terra, das quais participaram cerca de um milhão de famílias cujos lares 

foram (ou ainda são), por vários anos, os barracos de lona dos acampamentos. 



87 
 

 Em resposta, os governos criaram desde então 7.230 assentamentos rurais cuja área 

total de 57,3 milhões de hectares comporta cerca de 900 mil famílias. Mas a geografia da 

política de assentamentos rurais é um dos elementos que denunciam seu caráter conservador, 

para o que contribui também a tipologia dos “assentamentos rurais”. 

A primeira evidência do conservadorismo da política de assentamentos 

rurais, segundo Girardi e Fernandes (2008), aparece quando agrupamos os números da luta 

pela terra e de sua conquista por macrorregião. Entre 1988 e 2006, de todas as famílias que 

participaram de ocupações de terra no Brasil, apenas cinco por cento o fizeram na região 

Norte. Porém, entre as famílias “assentadas” pelos governos no mesmo período, 40% 

receberam lotes na região Norte onde não há tanto contingente populacional. 

O aspecto mais elementar da concentração das ocupações no centro-sul e no Nordeste 

é que essas são as regiões em que se concentra a população brasileira, e segundo Girardi e 

Fernandes (2008), também se concentram os milhões de expropriados e camponeses em vias 

de desintegração devido à modernização da agricultura e industrialização do país, não 

planejadas de forma adequada para garantir a distribuição da riqueza e absorção desta 

população por outros setores. E, ainda como apontam os autores além da concentração 

populacional, às regiões de ocupação consolidada, onde se concentram as ocupações de terra, 

são caracterizadas pela melhor infraestrutura para produção, maior mercado consumidor e 

acesso a serviços básicos como educação, saúde, eletricidade e saneamento. 

Conforme Girardi e Fernandes (2008), essas são as áreas onde a reforma tem sentido e 

é necessária, pois desconcentra as terras e otimiza a sua utilização; é nessas regiões que a 

agricultura camponesa pode conseguir mais facilmente sucesso de forma autônoma, já que a 

intervenção do Estado é insignificante frente ao verificado em países desenvolvidos.  

Desta maneira, as ocupações na metade meridional do país são as que mais contribuem 

para a realização da reforma agrária, pois é nessas regiões que a estrutura concentrada já 

estabelecida deve ser reformada. 

Conforme as definições estabelecidas pela política de assentamento, cabe ao 

poder local, em especial à prefeitura municipal, uma participação decisiva 

na implementação das condições de constituição do assentado em cada área (NEVES, 1995).  

Todavia, essa atribuição de responsabilidade pode operar na inviabilidade 

do programa de assentamento, conforme os interesses econômicos e os compromissos 

políticos assumidos pelos participantes do jogo de forças que preside à eleição de cada 

prefeito. 
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No próximo capítulo abordaremos a questão do assentamento estudado. Primeiramente 

falaremos dos conflitos ocorridos com o “domínio do Zattar” antes do mesmo ser denominado 

como “assentamento” e depois, com a chegada dos assentados, como a dinâmica do local 

acabou se transformando. Abordaremos as análises dos questionários aplicados aos jovens e 

aos pais/agricultores familiares do assentamento. 
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CAPÍTULO IV 

O ESTUDO DE CASO DO ASSENTAMENTO DO ROCIO 

 

Os jovens não são um problema social, mas sujeitos 

com direitos, importantes para construir um País justo, 

sustentável e forte (Anastácio, 2011). 

 

Para nos aprofundarmos nos estudos sobre o assentamento foram buscadas histórias 

orais
4
, pois devido à falta de fontes escritas, foram entrevistados alguns membros pertencentes 

aos assentamentos tanto moradores mais antigos como posseiros, e também moradores 

advindos de outras localidades e que foram assentados nas terras ocupadas pela madeireira 

Zattar
5
 que exercia todo o poder. 

A pesquisa também envolveu os jovens da Escola Estadual do Campo Professora 

Sebastiana Silvério Caldas e os seus pais/agricultores familiares do Assentamento do Rocio. 

Face a falta de estudos a respeito do Assentamento do Rocio senti a necessidade de 

pesquisar aquela comunidade onde já estou trabalhando há três anos, um ano como professora 

e um ano como diretora da escola. 

E estas histórias nos fazem entender a realidade vivenciada por sua população e muitas 

de suas características, pertinentes para podermos pensar sobre os diferentes processos que lá 

aconteceram desde os anos passados até os dias atuais. 

Abordaremos neste capítulo alguns dos conflitos ocorridos com o “domínio do Zattar” 

antes do local ser denominado como “assentamento”. E depois, com a chegada dos 

assentados, mostraremos como a dinâmica do local acabou se transformando. E por último a 

analise realizada dos questionários que foram aplicados aos alunos e seus pais/agricultores 

familiares que puderam nos apresentar o que realmente são suas perspectivas e anseios. 

 

                                                           
4
  Devido à dificuldade em encontrar informações e mesmo a produção teórica sobre o assunto específico do 

assentamento em questão, o relato por meio da história oral colhida de moradores antigos e novos da região foi 

essencial à pesquisa. 
 
5
 A realidade de Pinhão se modificou substancialmente a partir do final da década de 1940, com a instalação da 

indústria madeireira na região. Principalmente a empresa João José Zattar S/A, que investiu na construção de 

serrarias e povoados em seu entorno (posteriormente suas atividades se diversificaram com a exploração de erva-

mate e negociação de lotes de terras) (PORTO, 2013). 
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4.1 A história do Assentamento do Rocio 

 

A fixação do território atual do Paraná está ligada à fixação dos territórios entre 

Portugal e Espanha, sendo, que mesmo depois do Tratado de Tordesilhas, de Madrid e de 

Santo Ildefonso, o Brasil ainda teve problemas que afetaram o Estado do Paraná (PADIS, 

2006). 

Somente com as soluções de todos os problemas de divisas do Paraná, tanto com São 

Paulo como com Santa Catarina que, segundo Padis (2006), o Estado do Paraná ficou com 

uma área de 199.555,89 quilômetros quadrados. 

Mas a ocupação do território do Paraná se deu por um processo inicialmente muito 

lento e bastante continuo. E foi apenas no começo da segunda metade do século XVI que 

aconteceu a ocupação por parte dos espanhóis, do território paranaense. 

No entanto a ocupação espanhola fora completamente destruída pelos bandeirantes 

paulistas. Isto ocorreu devido ao medo deles avançarem as suas minas de prata, e também por 

conta da caça dos índios, para utilizá-los como escravos (PADIS, 2006). 

Desta maneira a ação dos paulistas no território paranaense tem um significado muito 

maior do que só o aprisionamento dos índios, pois também expulsaram os jesuítas e 

destruíram os núcleos que por eles foram construídos, significando uma vitória dos 

portugueses sobre os espanhóis na luta pela posse e conquista do território (PADIS, 2006). 

De qualquer forma é fato que a ocupação do território do Paraná começos apenas cerca 

de século e meio após a descoberta do Brasil. E a ocupação dos campos de Guarapuava, 

conforme Padis (2006), foi um processo mais de uma vez iniciado e mal sucedido, desde a sua 

descoberta nos começos do terceiro quartel do século XVIII. 

Mas foi somente com a chegada da família real ao Brasil, e com a determinação de D. 

João que acabou por conceder, as sesmarias e esgotou os meios pacíficos, onde o mesmo 

estabeleceu a caça e o aprisionamento do aborígene. (PADIS, 2006). 

Foi assim que na expedição de 1809, segundo Padis (2006) rumo aos campos de 

Guarapuava, foram mais de duzentos homens da força armada e mais uma multidão de 

paisanos.  

Segundo Padis (2006), também seguiram junto na expedição mulheres, crianças e a 

escravaria para evitar os fracassos antes acontecidos. Dois meses depois chegaram ao local 

construíram uma fortaleza e lá estabeleceram um núcleo populacional que mais tarde daria 

origem à cidade de Guarapuava. 
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Mas a rota dos Campos de Guarapuava estava também ligada ao tropeirismo no sul do 

país e às fazendas que foram surgindo na região onde trabalhavam com a pecuária. 

Ao transportar as tropas xucras os tropeiros definiram os limites do domínio português 

no extremo Sul, alvo de constantes conflitos com os espanhóis. Estes também estabeleceram 

uma ligação entre a despovoada região meridional e o restante do país. O tropeirismo foi, 

assim, decisivo para a formação dos estados do Sul ao estimular a criação de centenas de 

cidades em cada pouso ao longo do caminho (OLIVEIRA, 2006). 

No Brasil, segundo Oliveira (2006), os ciclos de ouro, do algodão e do café 

aconteceram tangidos pelo tropeirismo. Em lombo de mula, os tropeiros criaram e 

sustentaram independente de guerras e revoluções, um mercado comum sul-americano tão 

sonhado nos dias atuais. 

O tropeirismo manteve-se vigoroso por mais de cem anos e entrou em declínio nas 

últimas décadas do século 19, primeiro com a chegada do trem e depois com a construção das 

estradas de rodagem e o aparecimento de caminhões e das máquinas agrícolas. (OLIVEIRA, 

2006). 

O Assentamento do Rocio, distrito de Pinhalzinho pertencente ao munícipio de 

Pinhão/PR, (figura 1) segundo (Porto, 2013) o munícipio está situado na divisa dos Campos 

de Guarapuava com as regiões de floresta mista de araucária que ocupam o Centro-Sul do 

estado (os denominados “faxinais” no sentido ambiental), teve as primeiras ações oficiais de 

ocupação portuguesa ainda no período colonial, em fins do século XVIII.  
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Figura 1: Mapa de localização de Pinhão/PR 

Fonte: Elaboração cartográfica Cassiano Neumann, 2016. 

 

Os faxinais do Brasil, conforme Sahr (2008) representam uma antiga formação socio-

espacial agrícola que possui uma história e uma cultura própria. Os faxinais presentes em 

áreas de Floresta com Araucária no Paraná são estimados em cerca de 50 comunidades, 

concentrando-se em16 municípios da região Centro-Sul do estado. 

Sochodolak (2010) apresenta a seguinte definição de faxinais: 

 

Entende-se por Sistema Faxinal o sistema de produção camponês tradicional, 

característico da região Centro-Sul do Paraná, que tem como traço marcante o uso 

coletivo da terra para produção animal e a conservação ambiental. Fundamenta-se na 

integração de três componentes: a) produção animal coletiva, à solta, através dos 

criadouros comunitários; b) produção agrícola - policultura alimentar de subsistência 

para consumo e comercialização; c) extrativismo florestal de baixo impacto - manejo 

de erva-mate, araucária e outras espécies nativas (SOCHODOLAK, 2010, p.07). 

 

O Sistema Faxinal, segundo Correia (2015) vai muito além da paisagem a ele 

característica (apenas visível). Trata-se de uma organização produtiva, social, cultural e 

ambiental que integra de forma muito particular os povos e as Florestas com Araucárias. 

Os faxinais se alicerçam, portanto, em fortes laços entre os faxinalenses de 

dependência e solidariedade social, cultural e econômica. Os faxinais, já no século XIX e 

também início do século XX, integraram-se à economia nacional da erva mate, do suíno e 

da madeira (SAHR, 2008). 
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Ao falar em erva-mate os primeiros a fazerem uso da erva-mate foram os índios 

Guaranis, que habitavam a região definida pelas bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, 

na época da chegada dos colonizadores espanhóis.  

E, portanto, conforme Porto (2013) o processo de expansão e consolidação do 

povoamento oficial no Paraná não resultou em uma “modernização” e não houve uma 

imposição de formas produtivas capitalistas a uma parte do atual município de Pinhão 

(especificamente a área das matas).   

Desta forma, a modernização do campo acabou por provocar a migração e segundo 

Gaviria (2006) os jovens do meio rural são vulneráveis as mudanças que estão acontecendo, e 

estas mudanças manifestam-se nas relações de trabalho, nos sistemas de produção e 

comercialização dos produtos agropecuários, no modo de vida do campo, revertendo em 

progressiva migração dos jovens para atividades externas à agricultura.  

E, conforme Gaviria (2006), é pequeno o reconhecimento da importância destes 

jovens para o meio rural, pois os mesmos muito raramente participam das lideranças na 

comunidade, nas decisões que afetam individualmente a eles ou às suas comunidades fazendo 

assim, com que eles sejam ausentes nestas questões. 

Sendo assim, no Assentamento do Rocio faltam para estes jovens inserir-se em 

questões que possam contribuir para que este se sinta mais ativo na sociedade, que tragam 

ideias novas e criativas para a comunidade. Nos tempos de seus avós, pais, os jovens não 

eram vistos da mesma maneira que hoje em dia. E as pessoas da comunidade também não são 

as mesmas. Várias coisas mudaram e novas atividades agropecuárias foram sendo inseridas. 

Conforme Porto (2013) estabeleceram-se, na região de Pinhão, várias fazendas, que 

inicialmente se dedicavam à pecuária e, mais recentemente, à produção em larga escala de 

grãos, segundo o modelo do agronegócio.  

Posteriormente, a presença de ervais nativos levou a que a região se inserisse no ciclo 

da erva-mate e, em seguida, no ciclo madeireiro, através da extração principalmente de 

pinheiros e imbuias de suas matas nativas. 

Mas algo que marcou a historia de Pinhão foi a Indústria Zattar figura 2 como aponta 

Porto (2013): 

A realidade de Pinhão se modificou substancialmente a partir do final da década de 

1940, com a instalação da indústria madeireira na região. Principalmente a empresa 

João José Zattar S/A, que investiu na construção de serrarias e povoados em seu 

entorno (posteriormente suas atividades se diversificaram com a exploração de erva-

mate e negociação de lotes de terras). Sua atuação teve, segundo os habitantes de 

Pinhão, consequências diversas: por um lado, provocou o crescimento populacional 

do atual município, o aquecimento da economia – com a compra de pinheiros (que 

em vários casos se transmutou em compra de terras) e a criação de número 
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significativo de empregos em suas serrarias –, o aumento da população urbana; por 

outro, intensificou processos de expropriação territorial de moradores rurais, bem 

como os conflitos e a violência no campo. São inúmeras as memórias da atuação dos 

jagunços e “guardas” da madeireira na intimidação dos membros das comunidades 

tradicionais (PORTO, 2013, p.32). 

 

 

A povoação que no local residia muito sofreu com as indústrias Zattar. Muitas 

histórias ainda precisam ser contadas, e muito ainda precisa ser estudada, pois a cada 

entrevista e relatos de moradores é um pouco da história que se reconstrói. 

 

 

Figura 2: Extração de madeiras Indústria Zattar 

Fonte: Acervo da família Stachechem. 

 

A região do assentamento é dominada pela Floresta Ombrófila Mista ou Floresta de 

Araucária, está situado no Sub-planalto denominado de Planalto do Foz do Areia/Ribeirão 

Claro, em uma altitude que varia entre 1020 a 1296 metros figura 3 , a classe de declividade 

predominante está entre 12-30% em uma área de 1.427,62 km² Mineropar (2006). 

Estas características fazem parte do Domínio da Mata Atlântica, caracterizado pela 

presença de espécies arbóreas como o Pinheiro do Paraná ou Araucária que muito já foi 
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retirada e espécies como a erva-mate e também raramente encontrada a imbuia, pois em sua 

grande maioria já foram cortadas principalmente pela indústria madeireira. 

Conforme Porto (2013) a exploração madeireira em Pinhão, da qual as Indústrias João 

José Zattar S/A foram o grande expoente, teve como uma de suas facetas o conflito de terras 

entre os empresários interessados nas matas de araucárias e em outras atividades agrárias, tais 

como a pecuária e a extração de erva-mate, moradores que viviam nas áreas visadas por esses 

empreendedores. 

 

 

Figura 3: Características da Paisagem da Sub-Unidade Morfoescultural Foz do Areia/Ribeirão Claro 

Fonte: Salvador, B. (2016) 

 

Neste momento trataremos da entrevista realizada com um senhor que era morador nas 

terras que passaram a ser de domínio do Zattar, e que nos trouxe relatos de tudo o que passou 

em uma temporada bem difícil e as mudanças que foram impostas na comunidade.  

Diversas foram os obstáculos enfrentados pelos moradores e segundo relato do 

entrevistado Senhor “S” 
6
 “eram tempos muito difíceis”, pois os moradores eram intimidados 

pelos “jagunços” do Zattar, conforme o entrevistado. 

                                                           
6
 O Senhor “S” tem 65 anos de idade, nasceu em setembro de 1951 em Pátio Velho – Cruz Machado/PR e mora 

na comunidade a 63 anos fazendo parte de toda a história ocorrida na localidade. 
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Segundo ele nos relata foi seu avô quem comprou a “frente”, ou seja, a posse da terra 

conta o Senhor “S” “mas ele faleceu no segundo ano que estávamos aqui e logo depois veio o 

Zattar pra fazer o contrato falando que nós íamos ter direito”. 

 Conforme Porto (2013) a década de 1970 é relembrada como o momento de 

exacerbação dos conflitos por vários dos moradores rurais, relacionados à intimidação feita 

pela madeireira no sentido do controle do território – através da obrigatoriedade de assinatura, 

por aqueles que não possuíam a documentação de suas terras, de contratos de arrendamento. 

Sendo assim a Indústria Zattar mentiu inicialmente para aquelas pessoas dizendo que os 

mesmos teriam direitos, mas na verdade apenas estavam a enganar aqueles moradores da 

comunidade. 

O Senhor “S” também conta que quando foi no segundo ano de contrato que eles 

tinham firmados com o Zattar, o mesmo começou a cobrar a “renda” deles, e estas eram pagas 

uma vez no ano. E funcionavam desta maneira, segundo o entrevistado: cada “alqueire” que 

eles possuíam era a quantidade de mil quilos de milho e uma saca de feijão que tinham que 

ser pagas. 

 E a atuação dos jagunços, neste sentido, era a inviabilização das atividades 

econômicas tradicionais dos grupos daquela comunidade. Segundo Ayoub (2014) "jagunço" é 

um termo pejorativo, que invoca a agressividade daquele que exercia essa função, 

"pistoleiro", por sua vez, é um termo que enfatiza a "ruindade" dos homens armados da 

empresa, que poderiam ser pagos para matar em nome de outras pessoas. 

Conforme Ayoub (2014) o Zattar colocava homens com armas, cuja função era 

convencer os moradores a assinarem "contratos de arrendo" com a firma do Zattar. E também 

tinham a função de vigiar os terrenos sob o domínio dela. 

 O Senhor “S” nos conta que ele possuía 4 alqueires e desta maneira teria que pagar 4 

mil quilos de milho ao ano, e quando chegava o caminhão para buscar as plantações que 

foram colhidas, tinha que estar tudo pronto, e quanto mais alqueires tinham maior tinha que 

ser a contribuição anual. Segundo o entrevistado “ficamos uns 15 a 20 anos pagando renda” 

para o Zattar. 

Outra maldade realizada pelos jagunços a mando do Zattar como nos explana o 

entrevistado: os jagunços queimavam “os carrijo” de erva-mate que os moradores faziam e 

também desmanchavam os fornos de carvão de quem possuía, pois só podia plantar ou retirar 

algo da propriedade se o Zattar permitisse que eles o fizessem naquele momento, se não ele 

mandava os jagunços desmancharem tudo o que haviam feito. 



97 
 

Como nos narrou o Senhor “S”, em sua propriedade ele tinha “erva que era um 

absurdo” só que ele mesmo não podia tirar. Era o Zattar que arrendava para outros tirarem. 

Mas conforme o entrevistado “não respeitavam lua nem nada” para fazer o corte destas erva, 

fazendo com que em sua maioria as ervas secassem quase todas, pois tudo funcionava como o 

Zattar queria. 

 Mas, para piorar, o dinheiro do que era vendido ficava todo para o Zattar. E como 

afirma Ayoub (2014) sujeitavam-se a restrições sobre suas atividades econômicas como: 

deveriam fazer roça somente nos períodos indicados pela firma, não poderiam retirar pinhão 

ou extrair erva-mate, e eram proibidas de cortar árvores.  

E os jagunços da madeireira trabalhavam também no confisco da produção agrícola e 

extrativista (como citado acima pelo entrevistado), dos habitantes locais daquele 

assentamento. Outra coisa que também faziam era a morte de animais de criação, e sua 

presença ostensiva e intimidatória no entorno das moradias amedrontava as pessoas do 

assentamento fazendo com que os mesmos acabassem por ceder a tudo que lhes era imposto.  

Segundo o Senhor “S” a exploração das terras era total “madeira de imbuia não existe 

mais na região”, “o Zattar tirou tudo”, pelas pessoas que trabalhavam para o Zattar para 

utilização de sua madeireira. Nos dias atuais se precisar de imbuias as mesmas precisam ser 

compradas em outros locais. 

 E todas as terras de que ele se apossava eram por grilagem, ou seja, pela falsificação 

de documentos. O entrevistado diz que “ele enganava as pessoas só porque eram mais 

simples”, e se não cumprissem algo ele ainda os ameaçava por intermédio dos jagunços, “eles 

tropelavam das terras ou matavam” e “quantos e quantos estes jagunços já mataram” relata 

o morador devido às pessoas que não queriam seguir as leis. E conforme Porto (2013), 

acontecia também aos que não acatavam as ordens o incêndio de casas e paióis e as ameaças 

de morte. 

As roças, segundo o Senhor “S”, eles davam ordem para fazer “só de setembro em 

diante” mas, segundo o morador, outubro e novembro já era a época de plantar. Desta forma 

não dava quase tempo de secar para queimar, pois era uma capoeira grossa pra roçar e daí até 

carpir e até secar “não era fácil”, toda uma imposição que lhes era feita e que 

obrigatoriamente tinha que ser cumprida e em muito pouco tempo, totalmente fora do que eles 

estavam acostumados a fazer, respeitando o tempo certo de cada coisa dentro de seus 

conhecimentos. 
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Segundo Porto (2013) o conflito e as situações de violência do Zattar engendradas 

chegaram a tal ponto que a Assembleia Legislativa do Paraná instaurou uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito, concluída em 1991, para apurar os casos ocorridos no município.  

Mas apesar de as serrarias terem sido fechadas, e de os "jagunços" não mais 

inviabilizarem a vida dos posseiros, a madeireira ainda detém muitas terras no município, as 

quais tenta negociar com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), que 

deveria regularizar a situação fundiária dos moradores dessas áreas. 

  Muitas pessoas ainda sofrem com as reintegrações de posse e com a possibilidade de 

serem expulsas dos lugares onde vivem (AYUOB, 2014). E há também aqueles que, embora 

não sofram com esses processos jurídicos, revelam-se temerosos de que "o Zattar" volte.  

Mas quando o Incra legalizou as terras o Senhor “S” diz que as coisas melhoraram 

“não precisava mais pagar a renda”. Ele conta que foram assentadas 36 famílias que vieram 

de fora da região, as quais foram instaladas no Assentamento Faxinal dos Ribeiros - Quinhão 

1-A, localizado no município de Pinhão/Pr., sendo um imóvel que se encontra matriculado em 

nome da União Federal, com área de 1.487,40 ha e criado através de Portaria sob nº 133 de 

27/02/1989 e trata-se de área desapropriada através de Decreto. 

Desta maneira, a criação de políticas públicas voltadas ao campo, que promovam a 

integração social e desenvolvimento de comunidades marginalizadas no meio agrícola como 

forma de estabilizar conflitos agrários e proporcionar dignidade humana, tornou-se de 

fundamental importância no Direito Agrário Brasileiro (CARVALHO, 2016). 

Apesar de o nome legalizado do assentamento se chamar Assentamento Faxinal dos 

Ribeiros Quinhão 1-A figura 4. As pessoas do assentamento e das comunidades ao seu redor o 

chamam e o conhecem como Assentamento do Rocio, onde foram inseridas pessoas que já 

habitavam o local e também pessoas vindas de outras localidades, muitos se adaptaram a 

extração da erva mate, do pinhão, as atividades da agricultura familiar e outros venderam as 

terras e foram embora do assentamento.  

Os que já estavam nas terras eram denominados posseiros e depois passaram a ser 

assentados oficialmente, e os maiores conflitos aconteceram devido à indústria Zattar e sua 

dominação de grande parte de terras da região. 
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Figura 4: Mapa de localização Assentamento do Rocio Pinhão/PR 

Fonte: Elaboração cartográfica Cassiano Neumann, 2016. 

 

Em que pese a patente ausência de Estado nos assentamentos rurais, já se vê 

avanços significativos na questão da distribuição da terra; a pressão social, no processo 

denominado de normatização de políticas públicas, e muitas vezes é a mola propulsora para o 

combate ao descaso público em assentamentos rurais (CARVALHO, 2016). 

Como nos relata o nosso entrevistado estes assentados que vieram de fora eles também 

obtiveram financiamentos “e foram muitos os financiamentos feitos pelo INCRA” e para estes 

os financiamentos os ajudaram bastante. Mas segundo o Senhor “S” muitos que “vieram de 

fora só destruíram” venderam as terras, “não foi um nem dois que pegou os financiamentos e 

não pagou”.  

E o morador disse que ele também necessitou do dinheiro, inclusive para comprar 

vacas, adubos, mas “só que tinha o prazo que tinha que pagar lá no Banco do Brasil, eu toda 

a vida levei certinho nunca deixei atrasar”, este dinheiro me ajudou muito na propriedade.  

Como aponta Tsukamoto e Asari (2003), o PROCERA (Programa de Crédito Especial 

para Reforma Agrária) foi extremamente importante para a implantação dos assentamentos, 

pois se fazia o repasse das verbas para o custeio da produção, este programa foi extinto pelo 

governo federal na tentativa de substituí-lo pelo Banco da Terra que foge aos princípios do 

MST e outros movimento sociais. Desta maneira o crédito é essencial, mas há que se salientar 
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o papel do INCRA e da EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), para 

monitorar as ações dos produtores que estão se (re) iniciando na atividade agrícola. 

Mas, conforme relatos do entrevistado, “estes lotes são muito dobrados não dá pra 

trabalhar com lavoura”, “não tem como botar o calcário no solado vai tudo pra sanga daí não 

adianta” por isso o morador pouco trabalha com a lavoura e mais com a criação de porco, 

galinha e gado figura 5 da propriedade do entrevistado. 

O Senhor “S” conta que ele também ganhou um lote do INCRA e que conseguiu se 

estabelecer muito bem na região, depois de todo o sofrimento que passaram. Ele também 

relata “que o pessoal de fora que o INCRA trouxe só tem duas pessoas e o resto foram todos 

embora” a maioria das pessoas foram embora os únicos que ainda permanecem dos que 

vieram de outros lugares juntos com os assentados é o senhor Raul e o senhor Valdemar.  

E dos posseiros conforme o entrevistado “ficaram apenas eu, o Jorge Machado, a 

comadre Porfiria e o Arcide” isso das pessoas mais velhas, os outros venderam as suas terras 

e foram embora. O entrevistado diz que “venderam e até hoje estão vendendo”, tem lote que 

já tá inteirando 12 famílias que já compraram “vem um compra o terreno fica um pouco, 

vende pra outro que também não ficam muito tempo” e assim por diante. 

Mas conforme conta o Senhor “S” “com 12 anos era pro INCRA dar o titulo definitivo 

pra nós, mas com esse rolo que as pessoas compram lote vende lote até agora não pegamos o 

documento”. O lote do entrevistado está no seu nome, mas ainda não pegou o título definitivo 

o INCRA dava uma carta de anuência para eles usarem o terreno, mas segundo relatos do 

mesmo “o INCRA já faz mais de ano que não vem fazer reunião aqui no assentamento”.  
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Figura 5: Vista parcial da propriedade do Senhor "S" 

Fonte: Salvador, B. (2016)  

 

Neste momento abordaremos a entrevista com um senhor que veio de outro município 

onde aguardava por um pedaço de terra, e que foi assentado pelo Incra no Assentamento do 

Rocio. 

O Senhor “V” 
7
 nos conta que morava com sua a família em São Jorge e “que quando 

saiu à reforma agrária quem não tinha terra saiu na beira do asfalto pra ganhar terra”, 

então ele e sua família foram para a beira do asfalto. 

Desta maneira, ficaram uns oito meses morando na beira do asfalto e ainda não 

obtiveram as terras, então saíram daquele local e foram para “Chopim” como dizia o 

entrevistado se referindo ao município de Chopinzinho, mas chegarem lá àquelas terras 

possuíam documentos então o governo não os deixou ficar no local e eles voltaram para a 

beira do asfalto em Chopinzinho e ali permaneceram por mais uns noventa dias. 

Mas podemos imaginar que nem sempre os atores constituídos como assentados foram 

incorporados por um exercício de expressão da vontade política; mas por serem atingidos por 

medidas cuja única alternativa é mudar ou redefinir visões de mundo, como no caso do 

Senhor “V” (MEDEIROS E LEITE, 2004). 

                                                           
7
 O Senhor (V) morador nascido em São Jorge d´oeste no Sudoeste do Estado Paranaense, veio para o 

Assentamento do Rocio no ano de 1986 com seus pais no processo da reforma agraria conseguiram pelo INCRA 

loteamentos para morar. 
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 E o entrevistado continua a nos relatar que depois foram para Cantagalo onde o 

governo lhes deu 110 alqueires de terra aonde os mesmos vieram em 700 famílias. E ali 

ficamos um ano em provisório no local conforme o Senhor “V”. E as reinvindicações dos 

mesmos era de que “só sairiam dali agora se fosse definitivo em cima do terreno que seria 

deles”. Mas o processo de assentamento se dá por etapas, uma vez que há muitas famílias na 

lista dos interessados em conquistar um pedaço de terra.  

Conforme Tsukamoto e Asari (2003) até que os acampados, posseiros, entre outros 

consigam a conquista da sua terra, há que se passar pela fase de acampamento, onde os 

mesmos ocupam a terra improdutiva ou se instalam à margem dessa propriedade para 

pressionar às autoridades competentes, no caso o INCRA, na agilidade da negociação e 

posteriormente na demarcação e distribuição dos lotes. Processo esse que foi enfrentado pela 

família do entrevistado e por todos os outros que juntos a eles estavam. 

Observa-se, desta forma, segundo Carvalho (2016), que quanto mais organizados e 

engajados estiverem os movimentos populares, mais pressão exerceram em relação às 

autoridades públicas, o que motiva uma maior a atenção por essas com relação às pautas 

reivindicadas. 

Neste processo, segundo Neves (1999) é fundamental que incorporem a concepção de 

que a conquista dos recursos desejados só é alcançada se os demandantes se constituírem em 

grupos de interesses, organizando-se para influenciar o poder político no sentido favorável às 

preocupações sociais que tomem a cargo, estruturando protestos 

e institucionalizando suas lutas para que assim consigam seus pedaços de terra através de suas 

lutas. 

Continuando a relatar a sua trajetória o entrevistado diz que saíram de Cantagalo, e 

desta forma foi quando vieram definitivamente para o Assentamento Faxinal dos Ribeiros 

Quinhão 1-A, assim como o mesmo é denominado pelo INCRA.  

Foram assentados no local, conforme informações do entrevistado, 36 famílias, que 

foram acompanhadas até as terras pelo INCRA e por policiamento até chegarem ao 

assentamento “com oito ou dez viaturas da policia na frente”. 

E conforme relatos do Senhor “V”, o nome de Assentamento do Rocio foi dado por 

Luís Eliseu que era o líder do assentamento, e em reunião com os assentados estes escolheram 

a Nossa Senhora do Rocio, e a denominaram como a padroeira do assentamento, e a partir 

daquela decisão o assentamento ficou conhecido como “Assentamento do Rocio” por toda a 

comunidade. 
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Mas, segundo o Senhor “V”, ao chegarem ao local só havia “capoeira grossa” “matos 

altos” e não tinha nem estrada. “Aqui só tinha carreiro”. Desta maneira os assentados 

conseguiram apenas o acesso a terra, mas segundo Girardi e Fernandes (2008) ainda é 

necessário conquistar condições de vida e produção na 

terra; resistir na terra e lutar por um outro tipo de desenvolvimento que permita o 

estabelecimento estável desses assentados. 

 E, como nos descreve o entrevistado, foi somente depois “que o governo do INCRA 

liberou 70 km para fazer de estrada cascalhada dentro do assentamento” que ajudou um 

pouco esses moradores na locomoção no interior do assentamento, mas ainda não existiam 

estradas boas para chegar até a cidade. 

Segundo o Senhor “V” teve famílias que ficaram três ou quatro meses e já foram 

embora do assentamento. Não aguentaram ficar muito tempo nas condições que lhes foram 

dadas, desde a falta de luz, como também de estradas, de mata fechada nos lotes, entre outros. 

Pois, conforme Tsukamoto e Asari (2003) é necessário que haja uma política de apoio à 

viabilização econômica dos assentamentos, não simplesmente assenta-los em uma 

comunidade a mais ou menos 60 km da sede do município e sem estrutura nenhuma para que 

os mesmos permanecessem no local. 

Pois, as dificuldades encontradas eram diversas, entre elas o acesso à cidade. Não 

havia ainda meios de transporte que os levassem, como “linhas de ônibus”, por exemplo. “Se 

quisesse ir até Pinhão tinha que ir a pé ate chegar na estrada” e para se chegar até a estrada 

eram 25 km de estrada de chão e mais uns 27 km até chegar na cidade de Pinhão.  

Desta maneira, após sua implantação o Estado não pode simplesmente abandonar os 

assentados. Segundo Carvalho (2016) aponta que se deve dar suporte à manutenção do núcleo 

essencial de seus direitos fundamentais, de forma a permitir que o instrumento assentamento 

rural possa cumprir sua finalidade legal de promover a inclusão social e o desenvolvimento 

econômico das comunidades agrícolas. 

Conforme o entrevistado, tudo o que você colhia feijão, milho você não vendia pra 

ninguém, pois não tinha estrada nem para Pinhão e nem para Cruz Machado, faltava a estes 

assentados uma infraestrutura adequada de transporte para o escoamento de suas produções. 

Há que se oferecer maior monitoramento, uma adequada linha de financiamento e, contar com 

a efetiva participação dos técnicos da localidade, é necessário que aconteça uma filosofia do 

que realmente se quer proporcionar a esses agricultores para alcançar os objetivos de um 

assentamento rural de reforma agrária (TSUKAMOTO E ASARI, 2003). 
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Pois com a posse da terra, via assentamento rural, é necessário que os produtores 

entrem na conquista do mercado. Nesse sentido, é necessário que haja uma política de apoio à 

viabilização econômica dos assentamentos (TSUKAMOTO E ASARI 2003). 

Mas, conforme o entrevistado, foi somente no mandato do Prefeito Darci Brolini que o 

mesmo disponibilizou um ônibus da prefeitura, que “passava no Pinhalzinho vinha aqui no 

assentamento e depois seguia para Pinhão”, o que veio a contribuir com os moradores do 

local.  

Mas mesmos assim muitos foram embora, pois só as estradas ainda não bastavam para 

se manter no local, “alguns venderam as terras outros as abandonaram”.  

Outra situação comum, segundo Gonçalves (2008), era a falta de água e energia 

elétrica para higiene, trabalho e qualidade de vida, realidade que no inicio do processo de 

lutas levava a população em geral a desacreditar nas famílias sem-terra, chamando os 

assentamentos de favelas rurais, depredadores de fazendas que não as punha para produzir, 

etc. 

Pois, ao conquistarem os seus lotes os assentados têm a possiblidade de enveredar pelo 

longo e dificultoso caminho de ressocialização cidadã, cujos elementos iniciais são a 

conquista de trabalho, alimentação, renda, essa ressocialização se configura através da 

consolidação política e socioeconômica, a conquista de infraestruturas (estradas, escolas, 

postos de saúde, energia elétrica, água, entre outros) todas essas dimensões permitem a 

qualidade de vida e a geração de trabalho e riqueza no campo. (GONÇALVES, 2008). 

E a luz chegou ao assentamento faz 13 anos apenas. O Senhor “V” relata que a luz 

“chegou junto com a minha filha Jaíne que também tem treze anos”. Mas no começo foi 

apenas para quatro casas que ficavam mais no “centro” do assentamento como a casa do 

entrevistado, que mora no “centro” do assentamento. 

 Desta forma, estes moradores ficaram morando no assentamento mais ou menos uns 

17 anos sem possuírem energia elétrica. Conforme Bergamasco (1997) pode-se apontar para a 

falta de uma política adequada ao desenvolvimento de projetos por meio de programas 

habitacionais e de energia elétrica. 

Mas conforme Girardi e Fernandes (2008) a baixa densidade de infra-estrutura, 

precariedade de serviços básicos e mercado consumidor rarefeito, mostrando que os mesmos 

são precariamente instalados, o que faz com que a estratégia de gastar menos com a reforma 

agrária na fronteira agropecuária funcione, já que o interesse é o número de famílias 

assentadas e não a qualidade de vida dessas famílias. 
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E segundo Carvalho et al. (2009) havia a necessidade da promoção de um 

desenvolvimento que incorpore, de modo geral, as preocupações com os aspectos 

econômicos, sociais e ambientais. Um ambiente que permita aos assentados a garantia de uma 

renda satisfatória, advindas de atividades agrícolas ou não agrícolas, que viabilize uma 

qualidade de vida adequada às famílias. 

Devido às dificuldades, muitos foram embora. Tanto os assentados que vieram de fora 

como os posseiros que ali já moravam pois, segundo Bergamasco (1997), a conquista da terra 

não significa que seus ocupantes passem a dispor da necessária infraestrutura social (saúde, 

educação, transporte, moradia) e produtiva (terras férteis, assistência técnica, eletrificação, 

apoio creditício e comercial). 

 Porém agora as condições são melhores “mas antigamente é que era difícil quando 

viemos para cá”, e alguns assentamentos acabam por promover o desenvolvimento regional e 

transformarem as relações de poder local como afirma Gonçalves (2005). 

 O Senhor “V” conta que “se for ficar plantando só feijão, arroz, milho não dá” é 

muito pouco dinheiro que se vê. O que eu planto para se manter é a erva-mate, pinus, 

eucalipto.  

 Pois, no assentamento, como menciona o entrevistado o “chão” não contribui é uma 

terra ruim fraca, e o relevo do assentamento conforme, figura 6, também não contribuem são 

terrenos muito inclinados. Dessa forma, o entrevistado prefere trabalhar com os pinus, por 

exemplo. O mesmo relata que fez 40 mil reais em pinus. 

E, segundo Gonçalves (2005), organizar a produção no assentamento é a condição 

básica para a permanência dos trabalhadores assentados na terra. Dessa forma organizar a 

produção com vistas a permanecer na terra implica criar condições para sair do circuito de 

miserabilidade e subordinação ao capital. 
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Figura 6: Relevo do Assentamento 

Autora: Salvador, B. (2016) 

 

E o Senhor “V” relata que “não acha um terreno no assentamento de 1 ou 2 alqueires 

de chão plaino para poder calcária e fazer os plantação certinho não tem” pois o relevo da 

região é muito inclinado, a chuva levaria tudo o que foi preparado na terra. 

 Mas como nos conta o entrevistado, para os que não entendem, muitas vezes só veem 

de fora e acabam por falar sem saber o que está acontecendo. Falam coisas como: “aquele 

assentamento não tem nada são uns vadios. Mas não é bem assim. Tem que vir aqui pra cá 

colocar a cara e ver se aguenta. Chega uma hora cai de costas não aguenta”. 

O Senhor “V” relata que “se fosse pra eu ficar aqui só fazendo roça e plantando milho 

e feijão eu ia embora”, agora como eu planto pinus, eucalipto e erva, e ainda trabalho para 

fora de vez em quando e eu trago pra casa uns 4.700 reais esse dinheiro é pra custeio da 

minha família, mas se fosse pra ficar plantando aqui “eu teria que fazer uns 10 mil quilos de 

milho pra conseguir este dinheiro”. E eu sempre vou trabalhar para tirar pinus e plantar e criar 

o que necessitamos. 

E o entrevistado afirma que ele não tem interesse de ir embora do assentamento, e fala 

que “os que vieram não fizeram futuro”. No entanto no começo quando o entrevistado vendeu 

umas cabeças de vacas que tinha para começar a plantar pinus me chamaram de louco, mas o 

tempo passa e estava fazendo um investimento e com o dinheiro dos pinus construí o “bar” 
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enfrente a sua casa, o qual também contribui na renda mensal da família para que o mesmo 

também consiga continuar morando no meio rural. 

 E as suas perspectivas com as plantações de erva-mate é que de cada dois anos ele 

consiga extrair 40 ml reais limpos somente com a produção de erva, fora as outras coisas. E o 

entrevistado está agora também montando um forno de carvão que tem a expectativa de 

ganhar quatro mil reais com o forno que está fazendo. 

Outro fato relatado é o mercado de vendas para os produtos da agricultura também que 

é muito fraco, o único lugar que ainda se consegue vender é Cruz Machado. O Senhor “V” diz 

que “se colocar umas cinco saca de feijão e umas dez abóboras em cima da camionete você 

volta com o dinheiro”. Agora, se você fizer a mesma coisa e for para Pinhão você não vende 

nada. Quem sabe se for pra cooperativa, mas somente se você for cooperado. 

Na região a plantação de eucalipto (figura 7) é muito forte tanto por pessoas de fora e 

também por alguns pais de alunos, e membros das comunidades para tentarem uma renda um 

pouco maior.  

Mas a imposição do atual modelo agropecuário e suas consequências sociais e 

políticas conforme Sauer (2008) são de efeitos alastradores como a plantação de pinus que 

vem aumentando cada vez mais, como se pode notar significativamente na paisagem do local. 

 

Figura 7: Plantação de Pinus 

Autora: Salvador, B. (2016) 
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Mediante o uso da tecnologia disponível, a classe dominante tem sido capaz de criar 

sistemas de produção para atender as demandas internas de alimentos e para exportar matéria-

prima, onde a terra é de forte poder econômico e poder político e as alianças econômicas 

mantêm o latifúndio e a propriedade fundiária como base de sustentação Sauer (2008), o que 

os pequenos agricultores não obtêm das mesmas formas de poder excluindo essa massa de 

trabalhadores rurais e dando oportunidades maiores ao agronegócio. 

E conforme Sauer (2008) o termo agronegócio está impregnado de valores modernos 

como eficiência, eficácia, produção em escala, produtividade, entre outros, e ao mesmo tempo 

causando tantas exclusões principalmente dos agricultores familiares que tem dificuldades de 

inserirem-se nos mercados, no assentamento nem todos os agricultores conseguem se inserir 

do mesmo modo, e nos modelos capitalistas diferentemente de alguns grandes proprietários de 

terra que logram de vantagens por ter maior poder político e capital para investir. 

Mas a agricultores que conseguem se estabelecer muito bem em suas propriedades 

conforme (figura 8) vista parcial da propriedade do Senhor Arcival que é um agricultor 

familiar que vem trabalhando com a apicultura nos últimos tempos e teve um excelente 

resultado logo nos primeiros anos de trabalho como apicultor, visando expandir cada vez mais 

os trabalhos, lembrando que este fez o processo inverso com sua família, pois o mesmo 

morava em Jaraguá do Sul/SC e largou tudo para mudar de vida e morar no meio rural. 

 

 

Figura 8: Vista parcial da propriedade do Senhor Arcival. 

Autora: Salvador, B. (2016)  
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Entretanto aos jovens do assentamento ainda faltam políticas públicas de maior acesso 

à educação. No assentamento faz apenas três anos que houve a abertura de uma escola 

pública. E todo esse tempo anterior a esta escola muitos jovens ficavam sem estudar. E 

mesmo com a escola agora em funcionamento ela ainda não conseguiu atingir todos os 

estudantes da região. Tem crianças que acabam por residir em lugares muito distantes e de 

difícil acesso à escola, e que acabam por não estudarem pelas condições em que se encontram 

as estradas (figura 9) do interior. A dificuldade de acesso à escola tanto para os alunos quanto 

aos professores é marcante no meio rural. 

 

Figura 9: Estradas até a escola 

Fonte: Salvador, B.(2016). 

 

Assim, foi realizada uma reunião (figura 10) com a comunidade e o Prefeito atual da 

cidade, conseguimos depois de muitas lutas a abertura do ensino médio na Escola Estadual do 

Campo Professora Sebastiana Silvério Caldas, conquista esta que era desejada tanto pelos 

alunos como pelos pais e a comunidade, visto que conforme relatos de uma mãe, no dia da 

reunião “se a escola não conseguisse o ensino médio meus filhos iriam parar de estudar”.  

Em razão de que a escola que oferece ensino médio fica a 25 km da Escola Estadual 

do Campo Professora Sebastiana Silvério Caldas, mas relembrando que os alunos ainda 

moram mais longe que isto, então ainda seria mais longe ainda o trajeto onde alguns jovens 

teriam que percorrer mais de 80 km por dia em estrada de chão, tendo que sair muito cedo de 
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suas casas e voltar muito tarde, o que acabaria por levar alguns pais a não deixarem seus 

filhos a estudar e outros a desistir de enfrentar todos os dias este trajeto. 

 

Figura 10: Reunião na Escola Est. do Campo Prof.ª Sebastiana Silvério Caldas 

Fonte: Salvador, B. (2016) 

 

A escola também acaba sendo para estes jovens do meio rural um meio de socialização 

onde se encontram todos os dias, conversam, fofocam, namoram.  

 Portanto, a escola precisa investir em uma interpretação da realidade que possibilite a 

construção de conhecimentos potencializadores, de modelos de agricultura, de novas matrizes 

tecnológicas, da produção econômica e de relações de trabalho.  

A educação deve valorizar os sujeitos do meio rural em saída de campo (figura 11) os 

alunos da escola visitaram a propriedade do senhor Arcival onde foram muito bem recebidos, 

e puderam aprender muito sobre como se estabelecer muito bem no campo, onde o 

proprietário relatou aos alunos toda a sua história e como o mesmo conseguiu se estabelecer 

no meio rural através da agricultura familiar, plantando, colhendo, criando animais, e sendo 

um apicultor, atividade esta que lhe deu fortalecimento também em sua propriedade, 
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mostrando assim para estes jovens que é possível se estabelecerem no campo de maneira 

eficiente. 

 

Figura 11: Saída de campo (propriedade do Senhor Arcival) dos alunos da Escola 

Fonte: Salvador, B. (2016). 

 

Assim sendo, é importante que os estudantes do campo possam refletir sobre as bases 

de sua vida cotidiana. Percebemos a importância da escola do campo, em resgatar a origem 

dos jovens que vivem neste meio rural, permitindo, inclusive, valorizar a presença destes no 

campo, com possíveis impactos no êxodo rural. Mostrando também a importância das 

políticas públicas que sejam realizadas observando as especificidades da escola do campo, 

que precisa ser pensada oferecendo aos alunos momentos de aprendizado que tenham por base 

a sua realidade, mas sem deixar de mostrar o que ocorre fora dela, então partindo do local 

para o global ou vice-versa, proporcionado a estes alunos um estudo que realmente lhes faça 

sentido. 
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4.2 Análises das perspectivas dos jovens 

 

Apresentaremos neste momento a análise dos resultados da pesquisa realizada com os 

jovens da Escola Estadual do Campo Professora Sebastiana Silvério Caldas através da 

aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas. 

A primeira questão era referente ao “gostar ou não” do meio rural. Os jovens do 

assentamento, responderam em sua grande maioria sendo 38 dos entrevistados apontaram no 

questionário que gostam de morar no meio rural (Gráfico 1), e apenas dois disseram que não 

gostam de morar no meio rural.  

Desta maneira, dando-nos a entender que estes que responderam gostar do local onde 

vivem atualmente, ou seja, “o meio rural” é o que reforça que a saída se dá por outros fatores 

que não é a rejeição ao lugar. 

 

Gráfico 1: Gostar ou não de morar no meio rural. 

Fonte: Salvador, B. Trabalho de Campo 2016. 

 

Para os jovens do meio rural há também uma falta de serviços voltados para o lazer, 

pois os seus encontros para conversarem, namorar, fazer amigos são escassos. Os seus 

espaços de lazer são em primeiro lugar a escola (figura 12) conforme Menezes (2014) os 

jovens apontam a escola como um lugar para encontrar os amigos, colocando-a como um 

espaço onde o jovem exerce sua sociabilidade, atividade vista por ele, também, como uma 

forma de lazer, é onde conseguem encontrar-se com frequência para poder conversar e se 

divertir.  

38 

2 

Gostar ou não de morar no meio 
rural 
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Figura 12: Festa Junina para os alunos na Escola 

Fonte: Salvador, B. (2016) 

 

Outro lugar é a igreja, e também as festas da comunidade ou festas da escola (figura 

13) isto quando são autorizadas pelos pais a participarem destas programações da 

comunidade, geralmente as meninas tem maior dificuldade em conseguir permissões para 

participar de alguns eventos, e quando participam é juntamente com os pais.  
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Figura 13: Festa da Escola 

Fonte: Salvador, B. (2016). 

 

E as visitas também aos vizinhos e familiares nos finais de semanas são uma maneira 

de lazer para esses jovens do meio rural, onde podem sair um pouco de casa para passear 

junto com os pais ou às vezes com a permissão conseguem sair sozinhos e ter um momento de 

convivência com outros jovens, estes são alguns lugares de espaços de lazer destes jovens.  

Os jovens relataram inúmeros fatores de insatisfação com o meio rural, fatores estes 

que apontam a falta de políticas públicas tanto para os jovens como para o campo. Portanto, 

de maneira geral, as políticas públicas enxergam os jovens mais como um problema social 

menos como sujeitos com direitos importantes para construir um País. 

Desta forma, há uma série de programas para a juventude rural, mas as políticas 

estruturantes nas áreas de educação e saúde, por exemplo, ainda são bem precárias. É preciso 

criar instâncias capazes de pensar e programar políticas para os jovens do campo, respeitando 

suas identidades e contextos territoriais. (ANASTÁCIO, 2011). 

Segundo Sposito (2003) há uma inequívoca faixa de jovens pobres, filhos de 

trabalhadores rurais e urbanos, que fazem parte da ampla maioria juvenil da sociedade 

brasileira e que podem estar, ou não, no horizonte das ações públicas, em decorrência de um 
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modo peculiar de concebê-los como sujeitos de direitos, sendo assim existem uma parcela 

desses jovens que não fazem parte das ações das políticas públicas das que lhes são de direito. 

E para estes jovens do meio rural Sposito (2003) aponta que não só se precisa 

contribuir efetivamente para a construção de um modo diverso de compreensão dos jovens na 

sociedade brasileira, a ser expresso tanto sob a forma de políticas públicas democráticas que 

reconhecem o não cumprimento de direitos historicamente negados, educação, saúde e 

trabalho, como capaz de se abrir para outras modalidades de ação que contemplem novos 

direitos da juventude.  

Desta maneira, segundo Barcellos (2015) junto às organizações e movimentos sociais, 

também emerge o discurso da juventude como um possível elemento mobilizador e agregador 

de novas relações de poder, acionando recursos de raiz simbólicos, culturais e cognitivos, o 

jovem atuando em todo esse processo conjuntamente. 

Para melhor demostrar quais os benefícios e as dificuldades da vida no meio rural foi 

elaborada uma (tabela 2) com alguns apontamentos do questionário aplicado aos jovens. 

 Tabela 2: Os benefícios e as dificuldades da vida no meio rural 

Benefícios  Dificuldades 

Todos os vizinhos e parentes se ajudam Transportes ruins 

Não tem assaltos e roubos Faltam empregos 

Mais sossegado, não tem barulho Não tem posto de saúde 

A vantagem de plantar o seu próprio alimento Serviços muito sofridos 

Tem mais liberdade Não tem como fazer faculdade 

O convívio com a natureza Dificuldade de locomoção 

Longe da criminalidade e drogas Falta de acesso aos lugares 

Não temos muitos gastos nós só pagamos a 

luz 

Não pega celular  

Não pagamos aluguel Não tem internet 

Mais confortável Não tem muitos recursos 

O custo relativamente baixo de vida Dificuldade de compra e venda de 
produtos 

A fartura e a qualidade dos alimentos  

A convivência com as pessoas  

Solidariedade uns com os outros   

Não tem marginalidade  

O ar não é tão poluído  

As águas são cristalinas  

Escutar os pássaros  

Uma paz uma vida mais tranquila  

Poder sair segura para passear  

Tiramos o sustento do chão  

No meio rural é muito gostoso de morar  
Fonte: Elaborado por Salvador (2017), com base no questionário aplicado aos jovens. 
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Desta maneira, conseguimos perceber que apesar de tantas dificuldades enfrentadas no 

campo, as coisas boas conseguem sobressair-se a tantos contratempos, onde os alunos 

relataram muitos elementos positivos de morar no meio rural. 

Ao perguntamos para estes jovens se pretendiam ir embora do lugar onde moram, 

tivemos respostas afirmativas conforme (Gráfico 2) onde 55% dos jovens disseram que não 

pretendem ir embora, e apesar das tendências migratórias isso nos mostra que o desejo de 

ficar do meio rural ainda é da maioria dos jovens, se tornando um fator positivo para o 

assentamento.  

O fato de querer permanecer no local, manifestado pelos jovens, pode ser 

considerado uma possibilidade de poder contribuir com a agricultura de base familiar e 

consequentemente com o desenvolvimento local e sustentável, independentemente da 

profissão que deseje seguir (SILVA E BATISTA, 2011). 

Segundo Troian et al (2011)  o apoio dos pais para consolidar-se na agricultura é 

muito importante. Eles incentivam a permanência do filho para que o “trabalho da 

família não se perca”. 

Se o gosto pela terra sempre esteve presente, o surgimento de novas oportunidades no 

campo reforça a autoestima de quem ali vive, a juventude rural está cada vez mais engajada 

na transformação da sua comunidade e mais consciente do seu papel histórico (ANASTÁCIO, 

2011). 

 E os outros 45% disseram que sim que pretendem ir embora do meio rural, no entanto 

conforme Carneiro (1998) isso não implica a negação da cultura de origem, mas supõe uma 

convivência que resulta na ambiguidade de quererem ser, ao 

mesmo tempo, diferentes e iguais aos da cidade e aos da localidade de origem. Entre as 

dificuldades encontradas para a formação de novas unidades produtivas, está o desejo de 

muitos jovens de não dar continuidade ao processo reprodutivo social das propriedades rurais. 

(TROIAN et al.,2011). 
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Gráfico 2: “Os jovens e a pretensão em ficar ou sair”. 

Fonte: Salvador, B. Trabalho de Campo 2016. 

 

Quanto à possibilidade de permanência destes jovens de ficar ou sair do campo, lhes 

foi perguntando quais os motivos que os levam a não permanecer no meio rural (Gráfico 3). 

Se observa que nove destes jovens cita como motivo os estudos, quatorze fala que sairiam 

para estudar e trabalhar, e a maioria desses num total de dezessete dizem que sairiam 

principalmente para trabalhar. 

Uma alternativa para os jovens, segundo Troian et al (2011), é o assalariamento, 

principalmente no meio urbano, que marca uma ruptura temporária ou definitiva com a 

atividade agrícola. Associada à abertura do espaço rural e à introdução da modernização da 

agricultura, conforme Spanevello (2011) aponta que tanto as famílias como os filhos tomam 

contato com a sociedade industrial, capaz de introduzir novas referências em relação ao 

trabalho, consumo e modo de vida.  

Mas o Estado os esqueceu, como se e a cidade se torna-se a única saída para quem 

sonha com uma vida sem tantas carências.  Segundo Anástacio (2011) para que permaneçam 

no campo e se dediquem à atividade rural, é preciso oferecer oportunidades de crescimento 

pessoal e profissional que respondam às suas expectativas, ensinar a empreender é sempre 

uma boa resposta para o jovem, que aspira inovar, progredir e superar as dificuldades 

enfrentadas pela família no dia a dia da propriedade. 
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Gráfico 3: Motivos para os jovens não permanecerem no meio rural 

Fonte: Salvador, B. Trabalho de Campo 2016. 

 

Estar no meio rural diminui a probabilidade do jovem estudar, aumentando 

principalmente as chances de trabalhar e estudar ou só trabalhar, reflexo do acesso mais difícil 

a serviços públicos e de menor qualidade (TILLMANN E COLMIM, 2016). 

Perguntamos aos jovens: quando se formarem, pretendem ir embora para qual local ou 

então continuar no meio rural? Dois jovens pretendem ir embora para Guarapuava, três 

pretendem ir para Santa Catarina. Conforme (Gráfico 4)  21 pretendem permanecer no Paraná 

mas mudar de cidade, mas 14 dos entrevistados pretendem continuar no campo, resultado este 

que mostra que nem todos os jovens têm interesse em sair do meio rural. 

 

Gráfico 4: Os jovens e seus possíveis destinos. 

Fonte: Salvador, B. Trabalho de Campo 2016. 
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Outra pergunta realizada para os jovens foram é sobre algumas sugestões de mudanças 

que melhorariam a vida no campo. Os jovens nos deram algumas respostas como: empregos, 

posto de saúde, estradas melhores, cursos de qualificação, faculdade mais próxima, mais 

valorização dos agricultores, preços melhores para a agricultura, mais renda, ter seu próprio 

emprego, mais incentivos aos agricultores, antena para pegar celular, mais venda de 

alimentos. Desta maneira, segundo Anastácio (2011) governo tem promovido políticas que 

respondem às demandas da juventude rural, principalmente as que tratam de programas de 

crédito, da formação e da geração de renda e trabalho no âmbito da agricultura.  

Contudo, ainda falta muito para que a juventude possa ficar no campo com dignidade, 

temos problemas estruturais no que diz respeito à educação, saúde, transporte, acesso à terra, 

esporte, cultura e lazer, são problemas que têm motivado a saída de milhares de jovens do 

campo e, em especial, da agricultura familiar. 

Dos jovens entrevistados 33 sempre moraram no meio rural, e apenas sete já moraram 

em outras cidades como aponta o (Gráfico 5). Sendo este, um fato que reforça a continuidade 

destes nas atividades do meio rural juntamente com seus pais. 

Para Anástacio (2011) o empreendedorismo e a sucessão passam a andar 

compatibilizando a ânsia de evolução e crescimento do jovem com a experiência e o 

conhecimento empírico do pai, não há dúvida de que, quanto mais informação tiver, maiores 

serão as chances de o jovem fazer suas escolhas livremente, sem ver na cidade a única 

possibilidade de futuro. 

 

Gráfico 5: Sempre morou no meio rural. 

Fonte: Salvador, B. Trabalho de Campo 2016. 
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Ao perguntarmos aos jovens até que série suas mães estudaram diversas foram as 

respostas mais 32% dos jovens responderam que suas mães estudaram até o 4ª ano, conforme 

(Gráfico 06) e alguns relataram na entrevista que os pais não deixavam as suas filhas 

estudarem. Conforme Silvestro et al (2001) tirar os jovens da escola no 4° ano 

primário, antes da década de 90 era uma prática socialmente dominante.  

 

 

Gráfico 6: Grau de estudos das mães. 

Fonte: Salvador, B. Trabalho de Campo 2016. 

 

E ao compararmos o nível de estudo das mães e dos pais dos jovens, podemos 

observar que 32% das mães estudaram até a 4º série, enquanto os pais (Gráfico 7) tiveram 

uma porcentagem de 45% que estudaram até a 4º série.  

Sendo desta forma os pais que estudaram até a 4º série foram em porcentagem maiores 

do que as mães, um fato que pode explicar isso, é o que já foi salientado por alguns jovens, o 

pai de suas mães não deixavam as mesmas estudarem até muito tarde. 

Mas como mostra o (Gráfico 6) temos 6% das mães que já concluíram o ensino 

superior ou estão em processo de estudo no ensino superior, sendo que os pais não possuem 
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nenhum dado de estarem cursando nível superior, mostrando que nos dias atuais as mulheres 

do assentamento estão em busca de mais estudos do que os homens agricultores familiares. 

Ao perguntarmos aos jovens até que série seus pais estudaram diversas foram às 

respostas, mas 45% dos seus pais estudaram apenas até a 4º série, conforme (Gráfico 7), e os 

que possuem o 2º completo representam apenas 5% do total, e comparados às mães os níveis 

de ensino dos pais são inferiores. Se juntarmos as mães que concluíram o ensino médio temos 

uma porcentagem de 14% enquanto dos homens se apresenta em 5%. 

Conforme Mendonça et al (2013) outro fator que influenciava o pouco estudo dos pais, 

aponta que as escolas eram poucas ou não existiam, possuíam instalações precárias, faltavam 

professores qualificados, a frequência era incerta e a falta de transporte limitava o acesso e 

contribuía para a evasão. 

 

 

Gráfico 7: Grau de estudos dos pais. 

Fonte: Salvador, B. Trabalho de Campo 2016. 

 

Já as variáveis de ensino dos pais segundo Tillmann e Colmim (2016) também 

possuem grande impacto na decisão das jovens, ser filho de pais com menor escolaridade 

implica ter maior probabilidade de não estar estudando, enquanto pais com nível superior 

aumentam essas chances, o que forma uma espécie de transmissão da educação entre 

gerações. 
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Desta forma, segundo Mendonça et al (2013) a educação formal influiu pouco na 

ocupação desses pais/agricultores familiares. Foram os conhecimentos tradicionais da 

agricultura que deram a base para sua permanência no campo, pois começaram ainda crianças 

a aprender a trabalhar na terra da família, acompanhando os pais e passando depois às 

pequenas tarefas. 

Perguntamos também aos jovens se os mesmos exercem alguma função que lhes gere 

renda, e 29 disseram que não possuem nenhuma renda como aponta o (Gráfico 08). E 11 dos 

jovens disseram ter alguma forma de renda. Entre estes serviços está a venda de criação, erva-

mate, sementes de milho e feijão, capinar o quintal para a mãe, ajudar na lavoura, na roça e 

plantar. 

Também é possível observar conforme Troin et al. (2011) que, na agricultura familiar, 

desde muito “novos”, os filhos e filhas integram-se aos processos de trabalho, auxiliando a 

conduzir os animais, acompanhando os pais em tarefas específicas, ajudando na casa, entre 

outras atividades.  

 

Gráfico 8: Exerce trabalho que gere renda 

Fonte: Salvador, B. Trabalho de Campo 2016. 

 

As políticas de desenvolvimento rural voltadas para a juventude não podem se limitar 

à agricultura, tendo em vista que o meio rural é multifuncional e pluriativo segundo Troian et 

al (2011), visto que a maioria dos jovens entrevistados quer trabalham, e em outro gráfico 

apresentado os mesmos relataram que sairiam do campo para trabalhar, umas das alternativas 

poderia ser a pluriatividade, evitando também a saída dos jovens do campo. E também a 
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criação de atividades não-agrícolas para esses jovens, como, por exemplo, turismo rural, 

prestação de serviços etc. 

 

 

4.3 Análises das perspectivas dos pais/agricultores familiares 

 

Apresentaremos neste momento a análise dos resultados da pesquisa realizada com os 

pais/agricultores familiares do Assentamento do Rocio, através da aplicação de questionários 

com perguntas abertas e fechadas. 

Foi perguntado há quanto tempo estes agricultores moram na propriedade conforme 

(Gráfico 9). E cinco dos entrevistados já moram no local em um faixa de tempo de 41 a 60 

anos que foram as maiores taxas de tempo encontrada. De 21 a 40 anos temos 15 pais que já 

estão no assentamento, e de 0 a 20 anos temos treze pais que já estão morando no 

assentamento há esse tempo. 

 

Gráfico 9: Há quanto tempo vive no local? 

Fonte: Salvador, B. Trabalho de Campo 2016. 

 

E isso nos mostra que estes familiares já estão na propriedade por um bom tempo, 

podendo ser pela criação do assentamento e pelas melhorias que foram obtendo com o 

decorrer do tempo.  

A própria experiência recente dos assentamentos no 

Brasil vem demonstrando, segundo Buainain et al, (2003) que os projetos maiores vêm 

provocando impactos positivos na comunidade local, provocando um conjunto de iniciativas 
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que se reforçam e se alimentam, de tal maneira que o saldo final tem sido muito maior e mais 

abrangente do que o emprego e renda gerados no interior dos assentamentos. 

Perguntamos aos entrevistados em qual munícipio nasceram e dezenove responderam 

conforme (Gráfico 10), que nasceram no município de Pinhão/PR mostrando que a maioria 

dos entrevistados nasceu no município mesmo. Comprovando que os entrevistados já estão na 

mesma região desde que nasceram e ainda não migraram para outros lugares definitivamente. 

E sete nasceram no município de Cruz Machado, e somando os outros temos sete pais 

que nasceram em municípios como Umuarama, Apucarana, São Lourenço, Pitanga, 

Guaraniaçu, Guarapuava e Catanduvas. 

 

Gráfico 10: Natural de quais municípios. 

Fonte: Salvador, B. Trabalho de Campo 2016. 

 

Ao perguntar aos agricultores quantas pessoas moram em suas casas obtivemos 

respostas conforme o (Gráfico 11) que nos mostra que 31% dos entrevistados moram em 

média com seis pessoas em casa, e temos também 30 % que moram com quatro pessoas em 

casa, e 15% de famílias que moram em cinco pessoas e a porcentagem de famílias que moram 

em até sete pessoas em casa são de 12%, e que habitam o mesmo lar de até três pessoas 

também são de 12%.  

Sendo que somando as porcentagens de número de integrantes de sete até quatro por 

família, temos uma média de 88% de famílias grandes residentes no meio rural. 
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Desta forma, o grande número de integrantes familiares em uma mesma casa se torna 

um fator positivo para a agricultura familiar, pois é uma categoria que baseia sua produção no 

uso preferencial da mão de obra familiar. 

 

Gráfico 11: Quantas pessoas moram em sua casa? 

Fonte: Salvador, B. Trabalho de Campo 2016. 

 

Perguntamos aos entrevistados se seus antepassados (pais, avós) também viviam na 

área rural, conforme (Gráfico 12) e descobrimos desta maneira que 88% dos antepassados dos 

entrevistados também moravam no meio rural e apenas 12% não habitavam o meio rural.  

Assim sendo, estas famílias já se encontram sendo moradoras do meio rural há longos 

anos, pois seus pais, avós entre outros já o faziam e eles mesmos ainda o continuam fazendo, 

dando desta maneira uma sucessão à vida no campo e também pretendem conforme as 

entrevistas realizadas em sua maioria que seus filhos também deem continuidade a morar no 

meio rural. 
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Gráfico 12: Os antepassados também viviam na área rural. 

Fonte: Salvador, B. Trabalho de Campo 2016. 

 

E outro aspecto positivo na aplicação dos questionários foi ao perguntar aos mesmos 

se gostavam de morar no campo onde 94% disseram que sim conforme o (Gráfico 13) e 

apenas 6% disse não gostar de viver no campo, mostrando que a maioria dos entrevistados 

está bem e gostando de habitar o meio rural. 

 

 

Gráfico 13: Gostar de viver no campo 

Fonte: Salvador, B. Trabalho de Campo 2016. 

 

E a agricultura também contribui para a permanência no assentamento. Perguntamos 

aos entrevistados o que eles produzem em suas propriedades e citaram alguns alimentos 
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como: mandioca, batata doce, feijão, milho, saladas, arroz, batata salsa, alface, cenoura, 

rabanete, couve, salsinha, cebolinha, frutas, abóbora, amendoim, leite, ovos, mel, erva-mate e 

também criam gado, porco, carneiro, galinha entre outros. Os moradores têm bastantes fontes 

de alimentação. 

Os agricultores familiares representam 85,2% do total de estabelecimentos, e ocupam 

30,5% da área total, sendo responsável por 37,9% do 

valor bruto da produção agropecuária nacional segundo Buainain et al, (2003). Assim 

segundo Rangel (2012) a agricultura familiar se orienta para a construção de uma forma de 

desenvolvimento mais voltado para o sustentável e ecologicamente viável, através de suas 

plantações como as citadas acima que são produzidas no assentamento. 

Tratando-se da ideia de Picolotto (2015) aponta que seriam as mãos dos agricultores 

familiares que produzem os alimentos para a Nação, para o povo brasileiro, por isso a 

necessidade de procurar evidenciar a sua importância econômica, visto que carrega forte 

simbolismo uma vez que esse formato de agricultura é caracterizado pelo uso expressivo do 

trabalho manual nas atividades produtivas, trabalho este que gera muita ocupação para estes 

agricultores familiares devendo ser valorizado. 

Também perguntamos aos agricultores familiares quais as dificuldades encontradas 

em morar no meio rural, os mesmos explanaram algumas como: estradas ruins muito 

precárias deixando assim a vida mais difícil, dificuldade de acesso a escola, falta de postos 

de saúde, falta de emprego, transporte escolar precário, falta de incentivos para os pequenos 

agricultores, falta de atendimento médico, o difícil acesso à sede do município, o preço dos 

produtos muito baixo para vender, a falta de linhas de ônibus para atender toda as 

comunidades e a que tem é muito cara, falta de dinheiro porque o trabalho não dá muito 

dinheiro. 

Os assentamentos, como aponta Medeiros e Leite (2004) até o momento existente são 

espacialmente dispersos, muitas vezes sem nenhuma infraestrutura viária (dificultando ou 

mesmo inviabilizando mercados para os produtos gerados), com apoios financeiros, de 

assistência técnica, sanitário e educacional em geral muito deficientes, fatos esses que foram 

demostrados pelos pais ao listarem as dificuldades encontradas no assentamento. 

A questão abordada acima sobre a falta de postos de saúde, no Assentamento do Rocio 

não possui nenhum posto de atendimento médico para pessoas das comunidades, e o único 

atendimento médico que acontecia uma vez por semana era na igreja que fica ao lado da 

escola e que já não vem a acontecer mais, e mesmo nesta precariedade nem todos conseguiam 

ser atendidos porque as vagas eram limitadas apenas a 20 pacientes por dia. 
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Mas o atendimento deixou de acontecer porque estava inviável continuar fazendo as 

consultas dentro de uma igreja, onde não se tinham condições adequadas de atender aos 

pacientes. E também algumas pessoas nem conseguiam chegar aos dias de médico devido à 

situação ruim que se encontram as estradas, principalmente em dias de chuva se torna 

impossível o acesso até a escola para poder consultar. 

E agora perguntamos quais os benefícios da vida no campo, onde obtivemos respostas 

como: as pessoas são solidárias, conversam entre si, não precisamos pagar pela água e nem 

aluguel, tem mais produto crioulo, tranquilidade, a saúde das pessoas é melhor, o sossego, 

não precisamos comprar de tudo, economia, melhor qualidade dos alimentos, os filhos se 

criam longe das drogas, tudo se produz e o beneficio de comer o que produzimos convívio 

com os vizinhos, criação de animais, plantio. 

E ao perguntarmos se gostariam que seus filhos fossem para a cidade, a maioria vinte e 

quatro dos pais responderam que não gostariam que seus filhos fossem para a cidade, 

conforme (Gráfico 14). 

 E nove disseram que gostariam que os filhos morassem na cidade. Pois, a 

continuidade da profissão de agricultor segundo Troian et al  (2011) era conhecida como uma 

obrigação moral até o final dos anos 1970, e o conhecimento que o jovem adquiria junto à 

família e à comunidade era considerado suficiente para gerir o estabelecimento agrícola. 

 

Gráfico 14: Gostaria que seu filho mora-se na cidade 

Fonte: Salvador, B. Trabalho de Campo 2016. 
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Mas as relações sociais são construídas no passado e no presente, segundo Troian et al 

(2011) movidas pelas tradições familiares e locais, e orientam as alternativas possíveis ao 

futuro das gerações e à reprodução do estabelecimento familiar.  

A maioria dos pais disse não querer que seus filhos fossem para a cidade, e como 

aponta Troian et al (2011) também é possível observar que, na agricultura familiar, desde 

muito “novos”, os filhos e filhas integram-se aos processos 

de trabalho, auxiliando a conduzir os animais, acompanhando os pais em tarefas específicas, 

ajudando na casa, entre outras atividades. 

 Mas para que estes jovens queiram ficar no campo há a necessidade segundo Silva e 

Batista (2011) do surgimento de uma nova geração de agricultores que 

conte com a participação dos jovens como agricultores ou como profissionais que 

promova no campo uma atuação empreendedora, no sentido de potencializar os desafios 

surgidos pelas novas dinâmicas do cenário rural, como as novas ruralidades, a 

sustentabilidade e as políticas públicas de crédito, beneficiamento e comercialização. 

E ao perguntarmos para os pais o porquê de quererem que seus filhos fossem para a 

cidade os mesmos falaram algumas coisas como: melhores condições de estudo, o trabalho é 

menos pesado, mais perto do comércio, mais empregos, mais perto para ir para faculdade, 

poder estudar em uma boa faculdade, um serviço melhor para a sua vida, e novas 

oportunidades. 

Mas alguns pais se manifestaram a favor da migração dos filhos, pois, isto se deve a 

busca de oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho urbano. E em razão de pensar 

que a cidade poderia proporcionar melhores condições e 

perspectivas de vida como a segurança alimentar, a saúde, a educação e o lazer. 

E conforme Castro (2009) isto é a reprodução da hierarquia rural/urbano sob 

construções estigmatizantes, onde morar no campo é desvalorizado culturalmente, 

considerando também o que tange às diferenças de condições de vida. 

Ao perguntarmos para os pais se seria importante que seus filhos descem continuidade 

ao trabalho do campo vinte e oito disseram que seria importante se os jovens descem 

continuidade ao trabalho do campo, conforme (Gráfico 15) e apenas cinco disseram que não é 

importante que seus filhos deem continuidade ao trabalho no campo. 
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Gráfico 15: Continuidade do trabalho do campo 

Fonte: Salvador, B. Trabalho de Campo 2016. 

 

Por mais que os pais destes jovens, em sua maioria, gostariam que seus filhos 

continuassem com o trabalho no campo, também a necessidade de ressaltar a importância de 

oferecer oportunidades de crescimento pessoal e profissional que respondam as expectativas 

dos jovens. 

 Pois, os mesmos necessitam saber empreender e ter conhecimentos sobre o que 

devem fazer para contribuir com as melhoras para o campo para que assim possam continuar 

no meio rural com todas as necessidades atendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

5 

Continuidade do trabalho do campo 

Sim

Não



131 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A trajetória que seguimos em nossa pesquisa nos fez realizar muitas descobertas e 

histórias sobre o Assentamento do Rocio aproximando-se desta comunidade através do 

convívio, das entrevistas, dos questionários. Encontramos ali muitas histórias, angústias, 

alegrias, esperanças e um povo que resiste a todos os desafios surgidos ao longo dos tempos. 

Mas escrever sobre juventude rural acabou se tornando um desafio para a pesquisa, 

por se tratar de um grupo que é tão complexo e de uma diversidade enorme dentro dessa 

categoria social. 

Conseguimos com este trabalho conhecer e entender a realidade vivenciada por essa 

população e muitas de suas características, e isso se faz pertinente para podermos pensar sobre 

os diferentes processos que aconteceram no assentamento desde os anos passados até os dias 

atuais. 

Desta forma, a necessidade de se assentar é fruto da luta e da reinvindicação dos 

assentados, o assentamento acaba por representar a conquista de um pedaço de terra para 

morar, este foi e é um movimento muito importante para a tentativa de uma reforma agrária 

que realmente viesse a acontecer. 

Na pesquisa, conseguimos observar como a falta de políticas públicas para os 

assentados pode vir a fazer com que estas famílias não se estabeleçam nas terras, pois as 

mesmas desta maneira não atingem o objetivo proposto de se organizar em um pedaço de 

terra. 

E no assentamento estudado isto foi observado, pois de todos os assentados que 

vieram para o assentamento apenas dois continuam até hoje no local, devido às condições 

precárias que lhes foram impostas, e ajuda cabível do Estado não foi cumprida.  

Desta maneira, devido às dificuldades de acesso à estrada principal, de acesso à 

cidade, à falta de luz, à presença de muita mata, entre outros, fizeram com que as famílias não 

ficassem no local, pois os mesmos não possuíam condições de permanência no assentamento. 

E isto foi um fator que acabou por impulsionar o que conseguimos então observar na 

pesquisa, que apesar de ser denominado como um “assentamento” as suas características se 

perderam, pois, de todos aqueles assentados do MST, apenas dois permaneceram. 

Tornando-se assim um assentamento que aos poucos foi perdendo suas características, 

suas raízes, devido à evasão de seus assentados que foram vendendo suas terras e desta 

maneira outras pessoas foram comprando.  
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E assim as pessoas e as relações do assentamento foram se modificando, 

transformando-se desta maneira em uma comunidade do meio rural, com outras 

características não mais aquela de assentados do MST. 

Neste estudo, foi possível identificar através da aplicação dos questionários que a 

maioria dos jovens manifesta a vontade de continuar vivendo no assentamento, e apesar das 

tendências migratórias isso nos mostra que o desejo de ficar do meio rural ainda é da maioria 

dos jovens se tornando um fator positivo para o assentamento.  

Mas temos dois grupos distintos de jovens, desta forma um em sua maioria 

caracterizado por sujeitos que pretendem permanecer no meio rural e dar continuidade às 

atividades agropecuárias desenvolvidas pela família ou não, e outro em sua minoria formado 

por indivíduos que desejam sair do meio rural com destino aos centros urbanos em busca de 

formas alternativas de vida. 

No entanto esta pesquisa nos mostrou a necessidade de criar novas estratégias 

de desenvolvimento rural, através da concepção de políticas que permitam o fortalecimento da 

agricultura familiar como meio de assegurar a permanência no campo das novas gerações. 

E como observamos na pesquisa, atualmente o meio rural vem passando por 

redefinições que apontam para novas formas de emprego e de obtenção de renda para os 

agricultores, como a pluriatividade que vem sendo praticada pelos agricultores familiares, e 

que resulta da interação entre as decisões individuais e familiares com o contexto social e 

econômico em que estas estão inseridas, acreditando, desta maneira, que os agricultores 

possam estabelecer iniciativas de diversificação de suas ocupações e fonte de renda. 

 E que desta maneira, venham a dar sequência ao processo via participação dos jovens 

nas atividades agropecuárias ou não. De forma de disponibilizar para os jovens do meio rural 

um lugar favorável para estes e com condições de se ter uma estabilidade econômica, social e 

politicas públicas que fossem de acordo com os interesses destes jovens. 

Porém, o aparecimento da categoria agricultura familiar e dos agricultores familiares 

como protagonistas políticos é recente na história brasileira. Especialmente nas duas últimas 

décadas, vem ocorrendo um processo complexo de construção da categoria agricultura 

familiar, enquanto modelo de agricultura e como identidade política de grupos de agricultores. 

Portanto ao se tratar de juventude rural salientamos este ser um tema muito complexo, 

mas através da pesquisa buscamos compreender um pouco mais estes jovens do assentamento 

estudado.  

Assim sendo, observou-se a existência de grupos diferenciados de jovens, um 

contingente demonstrado por jovens que pretendem permanecer no meio rural e dar 
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continuidade em suas vidas neste meio, e outro grupo formado por jovens que desejam sair do 

meio rural em busca de novas alternativas de vida nas cidades. Mas devemos também analisar 

que a escolha entre permanecer ou sair a partir das condições de reprodução social da família 

é de autonomia do jovem. 

Mas entre os fatores que influenciam a decisão de saída de alguns jovens é a falta de 

políticas públicas, que acabam por condicionar ainda mais o comportamento dos jovens que já 

possuem o interesse na saída do meio rural.  Desta maneira, não é um desejo do jovem querer 

sair do assentamento, mas uma necessidade como aponta a nossa pesquisa se os mesmos 

vierem a sair é por busca de trabalho, estudo, entre outros. 

E outra condição também esta associado aos fatores ligados à figura paternalista, que é 

muito presente no meio rural, podendo desta forma gerar a falta de autonomia dos jovens.  

Esta figura dos pais se torna um meio de influência na opção de saída do jovem do 

meio rural, o que acaba por lhe trazer certa “busca” de mais liberdade para conduzir sua vida, 

em especifico a sua renda. 

Em razão disso ficou visível no questionário aplicado aos pais, o desejo da grande 

maioria para que seus filhos deem continuidade ao trabalho do campo em suas propriedades.  

Mas em virtude da limitação da renda obtida na propriedade, muitos deles sentem a 

necessidade de abandonar o assentamento em busca de sua independência financeira, na 

pesquisa pudemos perceber que a maioria dos jovens se um dia saírem do assentamento seria 

em busca de trabalho. 

Entretanto na aplicação dos questionários tanto para os jovens como para os 

pais/agricultores familiares, podemos perceber que os mesmos visualizam um campo belo, 

agradável, saudável, sustentável, impregnado de cultura e pleno de vida e isto nos mostrou 

que nem sempre esses jovens querem sair do meio rural como já foi apontado na pesquisa. 

Desta maneira, ao pesquisarmos os jovens do meio rural pudemos compreender que os 

mesmos acabam por vivenciar diferentes contextos em seu dia-a-dia, e que os mesmos 

acabam por vivenciar a dinâmica da relação campo-cidade e que também são influenciados 

pela mesma. 

Assim sendo, ao estar junto a estes jovens nos momentos da pesquisa conseguimos 

perceber o quanto são indivíduos capazes, e como se relacionam em seus espaços seja na 

escola, nas festas, na comunidade. 

E estes jovens do meio rural se mostram muito ligados aos laços familiares, traços 

estes que são característicos da população do campo, e que acabam por chamar-nos a atenção 

pelo fato dos valores que os mesmos possuem. 
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E no que tange às discussões geográficas os jovens rurais ainda são pouco estudados, 

como na tentativa de compreender esta juventude que foge um pouco aos padrões da cidade. 

Mas também de considerar seus impasses em sua condição de jovem. 

Entretanto, estudar estes jovens do meio rural, também foi uma maneira de observar os 

mesmos enquanto moradores do campo com todas as suas particularidades. 

E perceber como esse espaço influencia em suas concepções e na identidade destes 

jovens, onde conseguem cativar pelo seu modo de ser, desde o respeito, a educação, a 

simpatia, a simplicidade, valores que estes foram repassados de geração em geração. 

Como também observamos nas entrevistas tanto os jovens como os seus pais tem a 

cidade como oportunidades de trabalho, estudo e de melhores condições de vida, e onde o 

campo aparece ligado à produção, ao trabalhar com a terra, ao serviço árduo, entre outros. 

Esperamos desta forma que nossa pesquisa tenha conseguido dar voz a estes jovens do 

meio rural, o qual mostrou um pouco de sua realidade como eles veem o meio rural apontando 

tanto fatores negativos como positivos. 

E também suas perspectivas quanto à permanência no meio rural, e a falta de políticas 

públicas que venham a melhorar diversas condições, e também como os mesmos demostram 

que gostam de viver no campo. Desta maneira, necessita-se que as políticas públicas venham 

ao encontro com os modos de ser jovem no campo na atualidade. 

Por fim, salientamos que não se tem a pretensão de esgotar 

as discussões sobre as temáticas relacionadas ao meio rural e juventude. Por isto, 

consideramos importante o aprofundamento das análises que envolvam aspectos pertinentes 

às condições de reprodução social da agricultura familiar. 
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ANEXOS 

 

Questionário para os Jovens 

Nome: 

1) Você pretende sair do meio rural, ou seja, ir embora do lugar onde mora? 

A)  (     ) Sim 

B)  (     ) Não 

2) Quais desvantagens você vê em morar no meio rural: 

 

3) Quais as vantagens você vê em morar no meio rural: 

 

 

 

4) Você gosta de morar no meio rural? 

A) (    ) SIM    

B) (    ) NÃO 

 

5) Qual o motivo o leva a não permanecer morando no meio rural: 

A (      )Estudos         

B (      ) Trabalho            

C (     )Outro. Qual?_________________________________. 

 

6) Quando se formar pretende ir embora para onde? 

A) (      ) Permanecer no Paraná mas mudar de cidade 

B) (      ) Santa Catarina  

C) (      ) Outro  -  Qual? ___________________  

D) (      ) Continuar no meio rural 

 

7) De sugestões de algumas mudanças que melhorariam a vida no campo? 

 

8) Você sempre morou no meio rural? 

 

 

 

9) Até que série seus pais estudaram? 

 

 

10) Você exerce alguma atividade de trabalho que lhe gere renda (dinheiro)? 
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Questionário para os pais 

NOME: 

1) Há quanto tempo vive no local na (propriedade)? 

 

2) Qual é a sua origem? De onde veio, nasceu no município mesmo ou em outro 

município? 

 

 

3) Quantas pessoas vivem em sua casa? (filhos, esposa, etc.)? 

 

4) Os antepassados (pais, avós, etc) também viviam na área rural? 

 

 

 

5) Gosta de viver no campo? 

 

6) O que você produz em sua propriedade? 

 

 

7) Quais as dificuldades encontradas em morar no meio rural? 

 

8) Quais os benefícios da vida no campo? 

 

 

9) Você gostaria que seu filho fosse morar na cidade?  

 

10) Por quais motivos você pensa que seria melhor essa mudança dos filhos para a cidade? 

 

 

11) Para você seria importante que seus filhos descem continuidade ao trabalho do 

campo? 
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