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RESUMO 

 

 

A pesquisa ora apresentada tem como objeto apreender a contribuição do 

Consórcio Social da Juventude Rural em São João do Sabugi, nos projetos de 

vida individuais e coletivos dos jovens rurais. Nos interessa saber quais são os 

sonhos e desejos desses jovens, sua relação com a agricultura familiar, seus 

desejos de permanência no campo, bem como a relação do consórcio com o 

fortalecimento dos seus projetos de vida. Assim, o objetivo geral é discutir a 

contribuição e influência do Consórcio Social da Juventude Rural em São João do 

Sabugi, nos projetos de vida individuais e coletivos dos jovens do município. A  

construção do tema juventude rural ligada ao contato com a terra e com o trabalho 

na agricultura familiar foi uma forte expressão identificada nessa pesquisa, mesmo 

levando em consideração que nem todos possuem o desejo de permanecerem 

“jovens rurais”, ou pelo menos jovens agricultores. Para os jovens, ser rural é 

expresso através não apenas do contato com o trabalho rural, mas também do 

processo de sociabilidade, formação de laços afetivos, possibilidades de novos 

aprendizados, valorização do meio rural e suas potencialidades, de que é possível 

ser jovem no meio rural com acesso a bens materiais e culturais, historicamente 

negados. 

 

 

Palavras-chave: Juventude rural, Agricultura familiar, Consórcio social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 

 

The presented research however has as object to apprehend the contribution of 

the Social Trust of Agricultural Youth in Is João of the Sabugi, in the individual and 

collective projects of life of the agricultural young. In it interests to know them which 

are the dreams and desires of these young, its relation with familiar agriculture, its 

desires of permanence in the field, as well as the relation of the trust with the 

fortalecimento of its projects of life. Thus, the general objective is to argue the 

contribution and influence of the Social Trust of Agricultural Youth in Is João of the 

Sabugi, in the individual and collective projects of life of the young of the city. The 

construction of the subject on agricultural youth to the contact with the land and the 

work in familiar agriculture were one strong expression identified in this research, 

exactly leading in consideration that nor all possess the desire to remain “young 

agricultural”, or at least young agriculturists. For the young, agricultural being is 

express through not only the contact with the agricultural work, but also the 

process of sociability, formation of affective bows, possibilities of new learnings, 

valuation of the agricultural way and its potentialities, of that the corporeal property 

and cultural is possible to be young in the agricultural way with access, 

historicamente denied. 

 

 

Key-Words: Agricultural youth, Familiar agriculture, Social trust. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Ao iniciarmos este trabalho de pesquisa, tivemos como expressão central 

dos desafios, a escolha de um tema sem tradição histórica no âmbito das 

pesquisas acadê 

micas. A tarefa de cumprir a pesquisa se apresentava ainda mais 

desafiadora em função da escolha ser no Nordeste do Brasil, mais precisamente 

no Rio Grande do Norte, visto que a maioria dos trabalhos que discutem a 

juventude rural é realizada no sul do país. 

A escolha do objeto é inerente à trajetória acadêmica e profissional que 

priorizamos desde a graduação, quando trabalhamos a juventude do ponto de 

vista urbano e da participação política. Esta primeira experiência de pesquisa 

desnudou para nós um campo de investigação novo para as ciências sociais, que 

apesar das limitações bibliográficas, nos possibilitaram elucidar importantes 

questionamentos sobre as diversas formas de reconhecimento deste segmento, 

enquanto sujeito social individual e coletivo. 

Tais questionamentos estiveram por muitas vezes relacionados às 

identidades múltiplas dos jovens desta geração, reconhecida em diversos 

momentos pelas trajetórias de participação política, com destaque para a 

juventude urbana. 

O desafio de entender como outras faces juvenis que podem ser 

identificadas, sem levar em conta, em primeira instância, o viés da inserção 

política, nos fizeram refletir sobre essa pluralidade e identificar, na juventude rural, 
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singularidades que podem contribuir para o aprofundamento do conceito ou das 

contribuições conceituais existentes sobre juventude. 

Assim, a definição pela temática juventude rural, seguiu inúmeros 

caminhos, mas, após o contato com algumas discussões teóricas, elegemos um 

cenário para realizarmos nossa pesquisa. Desta forma, escolhemos estudar a 

juventude rural a partir da primeira experiência de política pública nacional 

“Consórcio Social de Juventude Rural” no Estado do Rio Grande do Norte, mais 

especificamente no município de São João do Sabugi, que se apresentou para 

nós como um canal para entendermos a vida dos jovens rurais que moram neste 

município e são público beneficiário do consórcio. 

O objeto dessa pesquisa é apreender a contribuição do Consórcio Social 

da Juventude Rural em São João do Sabugi, nos projetos de vida individuais e 

coletivos dos jovens rurais. Interessa-nos saber quais são os sonhos e desejos 

desses jovens, sua relação com a agricultura familiar, seus desejos de 

permanência no campo, bem como a relação do consórcio com o fortalecimento 

dos seus projetos de vida.  

Assim, o objetivo geral é discutir a contribuição e influência do Consórcio 

Social da Juventude Rural em São João do Sabugi, nos projetos de vida 

individuais e coletivos dos jovens do município. Os objetivos específicos são: 

identificar os sonhos e desejos dos jovens de São João do Sabugi, buscando, 

através dessas singularidades, contribuir para o debate da juventude rural 

enquanto categoria de estudo; perceber a relação dos jovens com a agricultura 

familiar e sua relação com o desejo de permanência no campo; apreender em que 

medida o programa atende as expectativas dos jovens participantes do Consórcio 
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no que diz respeito ao fortalecimento dos projetos de vida; elucidar um debate 

sobre o olhar dos demais jovens da cidade que não ingressaram na primeira 

edição do Consórcio, buscando relacionar a representação que o Consórcio tem 

para esses jovens diante de seus projetos de vida. 

Com base nesses objetivos, levantamos algumas hipóteses que nos 

ajudaram a percorrer o caminho de análise e no final, estas serem confirmadas ou 

negadas, quais sejam: a primeira diz respeito à política que, ao trazer como 

premissa que o pensamento do jovem do campo é sair em direção à cidade, finda 

orientando para a fixação dos jovens no campo e não atende aos diversos 

interesses. A segunda hipótese é que a apropriação da política por parte dos 

mediadores não possibilita a participação dos jovens enquanto consorciados/ 

parceiros, mas apenas como atendidos pelo programa, bem como dificulta a 

inserção de outros jovens da cidade. 

A metodologia de pesquisa centrou-se na pesquisa qualitativa, utilizando a 

técnica de grupo focal. Num primeiro momento, foi permeada pela insegurança de 

seu uso, da dificuldade de organizar uma equipe de trabalho, da aplicação, e, 

sobretudo, da reação do público. Entretanto, subsidiamo-nos da maneira 

necessária e encaramos o desafio, uma vez que esta técnica se mostrava para 

nós como uma possibilidade de proximidade com a população pesquisada e 

contribuir de forma significativa para aprofundar as temáticas em questão. 

O caráter analítico e a possibilidade de colocar em evidência as questões 

trazidas pelos participantes foi um dos fatores que nos fizeram optar pela técnica 

de grupos focais, que a partir de 1980 conquista um espaço privilegiado nas áreas 
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de estudo, tendo o seu início no campo das ciências sociais voltados para as 

pesquisas de cunho eleitoral. 

Ressaltamos, ainda, as importantes contribuições dessa técnica oriunda 

do marketing, que afirma o seu caráter rápido, fácil e prático de contato com os 

pesquisados. Embora essa não seja a referência principal de nossa escolha, 

informa-nos essa possibilidade de acesso a dados qualitativos. 

Assim, uma outra razão para a escolha da referida técnica se deu em 

função da necessidade de compreender as visões e concepções de mundo do 

público pesquisado, de maneira que, através do debate, é necessário atingir tal 

objetivo, bem como fazermos uma reflexão através da fala dos participantes de 

modo que, através de um grupo reduzido, com caráter informal, torna-se possível 

a expressão de suas opiniões e conceitos.  

Segundo Otávio Cruz Neto (2001) o grupo focal é uma técnica de 

pesquisa na qual o pesquisador reúne, num mesmo local e durante certo período, 

uma determinada quantidade de pessoas que fazem parte do público-alvo de suas 

investigações, tendo como objetivo coletar, a partir do diálogo e do debate com e 

entre eles, informações acerca de um tema específico.  

É importante situar ainda, que, em função do caráter de participação das 

pessoas pesquisadas, em muitas pesquisas sociais, esse público é identificado 

como cidadão e sujeito social ao invés de público-alvo. 

Para iniciar a pesquisa de campo tivemos o nosso primeiro contato 

indireto com público a ser pesquisado através da Federação de Trabalhadores na 

Agricultura do RN (FETARN), momento em que realizamos a coleta de dados 
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secundários e passamos a “conhecer” estes jovens através de relatórios e 

fotografias. 

Entendendo que ao cumprirem os critérios sugeridos pelo programa e por 

fazerem parte do mesmo município, a primeira avaliação é que a divisão da turma, 

ainda que aleatória, não atrapalharia os resultados, não inibiria a turma e os 

colocaria em pé de igualdade, uma vez que estiveram juntos durante o processo 

de qualificação do Consórcio e é o público beneficiário desta pesquisa. 

 Nos contatos que tivemos com o Sindicato de Trabalhadores Rurais de 

São João do Sabugi, recebemos a informação de que alguns jovens já não mais 

residiam no município e definimos por fazer uma quantidade de grupos que 

atingissem o maior número de jovens integrantes do Consórcio e que ainda 

residem no município. 

O Consórcio Social de Juventude Rural em São João do Sabugi teve sua 

turma composta por 67 jovens, dos quais optamos realizar 04 grupos focais, com 

12 participantes cada, para discutir o mesmo tema, no qual definimos três 

questões-chave gerais e um roteiro de questões diretivas que possibilitariam 

conteúdo para mediação e aprofundamento do debate, como sugere Cruz Neto 

(2001).  

Entretanto, a realidade nos impôs uma nova dinâmica: os jovens 

convidados para os grupos focais vieram todos no horário marcado para a 

primeira turma; ao invés de 12 jovens, tínhamos 30, sendo uma boa parte de 

comunidades rurais distantes e bastante ansiosos para participar do grupo. 

Tivemos uma conversa inicial, sugerimos a divisão do grupo ou trabalhar 

como todos os presentes e, ao invés de realizar o trabalho em duas horas, 
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conforme o combinado anteriormente, realizaríamos a atividade com o grupo todo 

em 8 horas. A proposta foi aceita por todos e assim realizamos uma parte 

significativa da nossa coleta de dados. É bem verdade que, em função do 

tamanho do grupo, tivemos que reduzir o número das questões e utilizar outros 

recursos metodológicos, como tarjetas e o uso de dinâmicas grupais e 

participativas que possibilitassem a fala de todos, ainda que de forma curta. 

Em detrimento do não aprofundamento de algumas questões, realizamos 

mais um encontro, sendo que neste conseguimos trabalhar com um número 

menor, mas com uma representatividade significativa das comunidades rurais, fato 

que facilitou as discussões como sugere a metodologia.  

A realização desse novo encontro, contudo, não foi fácil, pois, conseguir 

uma data comum, implicava não ter festa na região, ter alguém do sindicato que 

pudesse fazer chegar a todo o convite; já que o nosso acesso a essas 

comunidades se deu por meio destes interlocutores. Apesar dessas limitações, o 

resultado da montagem do segundo grupo foi satisfatório e cumpriu os rigores 

metodológicos. 

Realizamos, ainda, um grupo focal com os mediadores locais, ou seja, 

reunimos aqueles que estiveram à frente da organização do Consórcio em São 

João do Sabugi. 

Além do trabalho com grupos focais e da coleta de dados secundários, 

realizamos entrevistas semi-estruturadas com a representante do Setor de 

Juventude da Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). 

A partir da pesquisa de campo, debruçamo-nos sobre as categorias 

teóricas para melhor analisar os dados levantados nos grupos focais, na entrevista 
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semi-estruturada e nos dados secundários. As categorias teóricas que dão conta 

da apreensão do objeto de estudo são: juventude, juventude rural, agricultura 

familiar e participação política. Por juventude, aqui entendemos as dificuldades de 

delimitações conceituais, as imprecisões diante das necessidades de estabelecer 

critérios que extrapolem os aspetos físico-biológico, da auto-representação e da 

faixa etária.  

Nesse sentido, incorporamos na nossa discussão os aspectos plurais das 

várias identidades juvenis, como os aspectos econômicos e culturais, o lugar de 

origem, relação com o mundo do trabalho, família, entidades e movimentos 

juvenis, ou seja, o reconhecimento dessa categoria como sujeito de direitos, fato 

que alargou nossa discussão para o entendimento de que juventude falamos 

quando nos referimos a juventude rural e sua relação com o trabalho na terra. 

Utilizamos para essa discussão os autores: Abramo (2005), Abad (2003), Sposito 

(2003), Novaes (2005), Castro (2004), Carneiro (1999), Stropasolas (2006) e 

Wanderey (2006). 

A agricultura familiar está tratada nessa dissertação não apenas na 

perspectiva de o agricultor ser proprietário dos meios de produção e assumir o 

trabalho produtivo, mas, entendendo esse debate como ponto de partida, 

reconduzimos a discussão à influência do debate do campesinato em que pensa a 

agricultura familiar como um valor, um modo de vida, uma sociedade de troca e 

reciprocidade, com capacidade de valorizar seu patrimônio natural e cultural. 

Nessa perspectiva, para situar o debate utilizamos como referências Wanderley 

(2000), Abramovay (1998), Neves(1992), Germer(200), Bastos (2006), Carneiro 

(2005) e Stropasolas (2006). 
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O debate sobre participação política aparece no sentido de 

aprofundamento da democracia e de alargamento dos canais de diálogo e 

participação, entendendo a importância da discussão de espaços de proposição e 

execução de políticas públicas no campo de relações Estado e Sociedade Civil. 

Para Tanto, reportamo-nos a Nogueira (1998), Pereira (1999), Pateman (1992) e 

Pontual (2003). 

Assim, a dissertação está organizada em três capítulos: No capítulo I, 

discutiremos o tema juventude rural como novo ator no rural, realizamos assim um 

debate sobre identidade, buscando desvendar o que é ser jovem em São João do 

Sabugi.  

No capítulo II faremos uma discussão sobre a juventude e agricultura 

familiar, a relação com os padrões de sucessão e como esse debate contribui para 

a construção de um conceito de juventude rural no município.  

No capítulo III, discutiremos a relação entre os projetos de vida dos jovens 

rurais e o Consórcio Social de Juventude rural em São João do Sabugi, em que 

contribuiu e influenciou suas perspectivas de vida individuais e coletivas. 

Nesse sentido, apresentamos o trabalho a seguir com o intuito de trilhar e 

desnudar caminhos novos e sugerir contribuições para o pensar acadêmico nas 

ciências sociais. 
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CAPÍTULO I 

SER JOVEM NO UNIVERSO RURAL:  

DISCUTINDO A REALIDADE EM SÃO JOÃO DO SABUGI 

 

 

Iniciaremos uma discussão sobre juventude, que sugere como enfoque 

central a juventude rural, em primeiro lugar, como tentativa de extensão dos 

estudos sobre juventude. Em segundo, para observar como essa categoria fluída 

–juventude rural – tem sido entendida no debate sociológico. 

No entanto, é fundamental contextualizar a entrada de diversos outros 

sujeitos e temas no universo rural. Certamente, esses sujeitos já estavam ali, mas 

não identificados como tais, não havia essa identidade constituída, nem tão pouco 

esse entendimento classificatório político, jurídico e acadêmico. 

Quando separamos os temas dos sujeitos sociais, é possível perceber 

que a construção desses referidos sujeitos é constituída de um debate em torno 

de direitos sociais e políticos. Assim sendo, a discussão sobre a existência desses 

novos sujeitos no campo abre um espaço de pesquisas acadêmicas que se 

reorientam para pensar o rural a partir de outros enfoques. 

Essas construções identitárias, em geral, são realizadas recentemente 

como já dissemos, proporcionando reformas políticas, modificando as leis e 

gerando políticas sociais. Nesse sentido, estamos falando em uma identidade re-

significada, que é capaz de fundar um debate em torno da identidade de grupo no 

meio rural. 
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A busca dessa identidade2 também aparece associada a novas 

estratégias de enfrentamento das crises agrícolas e da luta pelo acesso à terra, ou 

seja, a construção dessas memórias coletivas é, ao mesmo tempo a luta por 

direitos sociais intimamente ligados a uma localidade e sua trajetória, que 

promovem mudanças culturais no interior da vida das comunidades, 

impulsionadas pelas lutas populares dos movimentos sociais organizados nas 

diversas conjunturas históricas desse país.  

Todavia, essas mudanças podem ser percebidas de forma processual, 

uma vez que não podemos negar a importância dessas comunidades, o papel que 

exercem ao apresentarem seus pontos de vista, bem como outras questões que 

não existem apenas em função da presença de mediadores e especialistas como 

a resistência e as representações sociais. 

Assim, antes de adentrarmos no debate da construção dos novos sujeitos 

juvenis no rural, abordaremos questões, que consideramos importantes para a 

contextualização do tema, como o debate de raça, gênero e meio ambiente, que 

também fazem parte de um cenário de “novas” expressões no campo, 

principalmente do ponto de vista do reconhecimento jurídico e político. 

Desta forma, podemos citar alguns acontecimentos que são externos a 

academia, que se dão posteriormente ao ano de 1988 e contribuem para 

                                                 
2 A construção dessas identidades não pode deixar de levar em conta a presença de mediadores 
(ONGS, técnicos, especialistas e legisladores) que ao lançarem mão de seus instrumentais, são, 
muitas vezes decisivos nesse processo. Tal debate está ligado a construção de sujeitos de direitos, 
na busca de garantir políticas públicas específicas, não contempladas muitas vezes pela 
Constituição Federal, não se trata, contudo, de uma “mera” oposição as políticas de cunho 
universal, mas uma percepção e construção de alternativas as lacunas existentes 
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pensarmos o lugar da questão racial, por exemplo, enquanto “novo tema” que gera 

uma “nova identidade coletiva” no espaço rural.  

 

 
Nesse ano, o “Artigo 68” das disposições transitórias criou a 
possibilidade de se reconhecer ás “comunidades 
remanescentes de quilombos” o direito sobre as terras que 
ocupam e, apesar de ainda não se ter lhe dado uma definição 
jurídica e institucional, seus efeitos sociais se fizeram sentir 
quase que imediatamente pela mobilização de ONGs, aparelhos 
de Estado, profissionais de justiça e setores da área acadêmica, 
entre outros, nem sempre, todavia, em perfeito acordo, mesmo 
quando imbuídos de uma perspectiva política comum. Com isso, 
o campo de estudos sobre negros passa a ter que responder a 
novas demandas originadas da luta política, que o levam a uma 
aliança forçada com perspectivas até então apartadas, impondo 
aos estudos etnográficos sobre comunidades rurais negras a 
literatura histórica sobre quilombos e vice-versa. (ARRUTI, 
1997; p. 06). 

 

 

Para Hoffmann (2000), que sintetiza com muita clareza esse debate em 

torno da construção de uma memória coletiva, ao refletir o caso do Pacífico 

Colombiano, afirma que a construção de uma memória coletiva se elabora em 

uma dialética de interesses individuais e estratégias coletivas para responder a 

necessidades que, no caso do Pacífico Colombiano, são, tanto de ordem prática 

(assegurar o controle do território), como política (constituir-se como ator político 

sobre as bases étnicas) e de ordem quase afetiva (sentir-se negro e reivindicá-lo). 

Essa síntese, provavelmente, pode ser referência para o aprofundamento 

da questão racial enquanto campo de estudos, mas não só, pode contribuir para 

uma compreensão mais ampla desses novos atores no rural. Embora, não seja no 

mesmo patamar de legislação e de mediação, a afirmação da identidade juvenil 
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passa a ser tema dos padrões sucessórios de acesso à terra, da construção de 

atores políticos com base geracional e, sobretudo, o sentir-se jovem num universo 

em que historicamente a entrada na vida adulta é precoce, característica singular 

da juventude rural. 

Nessa mesma perspectiva, pontuaremos o debate de gênero, em que 

aparece em muitas discussões com relação ao meio ambiente e o processo de 

diferenciação homem/mulher ao lidar com a terra. Para Ellen Woortmann (1998) o 

meio ambiente já não é agora percebido como palco onde se desenrolam papéis 

sexuais, ou como pano de fundo de dramas sociais, mas como parte fundante das 

relações sociais. 

As diversas relações sociais formadas contribuem para que a presença 

feminina nos espaços de trabalho, bem como no universo rural em geral, não 

continuem a operar no campo da invisibilidade. Dizemos isso, porque, embora o 

meio ambiente tenha se tornado um tema interdisciplinar, e que no rural, 

sobretudo nos anos 80, aparece em contraposição ao modelo produtivista e ganha 

espaço na construção de uma nova ruralidade, a discussão de gênero não se 

apresenta na mesma proporção como parte constitutiva dessas relações, como 

cita Woortmann.  

 

 

Se o meio ambiente nos seringais é radicalmente distinto 
daquele das praias atlânticas, a perspectiva viricêntrica é 
bastante semelhante. Se nas comunidades “pesqueiras” – que 
seriam também agrícolas, se as mulheres tivessem lugar na 
auto-imagem – é o discurso público que faz a identidade do 
grupo, nos seringais tudo se passa como se apenas existissem 
homens. A própria produção acadêmica privilegia o seringueiro, 
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ou seja, o universo masculino. Em ambos os casos, pescadores 
e seringueiros, ocorrem um processo de invisibilização das 
mulheres. (WOORTMANN, 1998; p.169). 

 

 

Outra nuance que podemos trazer, diz respeito ao próprio processo pelo 

qual as mulheres2 vivenciam em suas comunidades, os papéis que desempenham 

e o lugar que passam a ocupar, seja na mudança de relacionamentos no lugar que 

vivem, seja nas diversas políticas públicas específicas.  

Não são apenas as leis capazes de mudar as relações e construir novos 

sujeitos, mas elas têm seu valor nesse processo. Mas, gostaríamos de insistir com 

o debate que também esses sujeitos contribuem para mudar essas relações. Ao 

discutir esses elementos em sua obra “O Afeto da Terra”, Brandão (2000), se 

questiona se seria adequado falarmos em uma certa, feminilização dos 

sentimentos e das motivações nos relacionamentos entre os homens e os seres 

do mundo natural. Mesmo acreditando que sim, Brandão relativiza essa idéia e 

nos ajuda através de seu trabalho a conhecer esse percurso. 

 

 

Meninos dos Pretos de Baixo, adolescentes, jovens, adultos e 
velhos, todas as categorias etárias de homens do lugar parece 
preservar sobre o assunto à mesma carta de princípios e o 
mesmo mapa de afetuosas disposições de seus pais e avós (...) 
O respeito dado a um homem atravessa a responsabilidade 
familiar por meio do trabalho, a incorporação em si dos valores 
de uma ética relacional camponesa e uma ativa defesa de honra 
pessoal e familiar, traduzida em atos violentos, se necessário e, 
na fronteira sempre vizinha de uma aceita bravata dos gestos 
realizados e das ações futuras. No entanto, mudam alguns 

                                                 
2 Assim como na questão racial, no debate de gênero e geração faz-se necessário considerar a 
construção desses sujeitos levando em conta a presença de mediadores externos. 
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sujeitos e algumas relações, e é provável que os seres da 
natureza sejam mais agraciados com isto. Menos animais do 
campo e das florestas são aprisionados e mantidos sob cativeiro 
(BRANDÃO, 2000; p. 55-56). 

 

 

Não podemos deixar de mencionar que essas mudanças culturais não 

ocorrem de forma rápida, mas acontecem gradualmente, deixando para esses 

atores um caminho a ser percorrido e para a ciência uma nova e desafiadora 

demanda. 

Todavia, o nosso objetivo não é explorar aqui todo esse vasto percurso da 

formação desses novos sujeitos, nem do reconhecimento de sua existência e da 

importância de seu papel, mas é, e, ao mesmo tempo, em que recorremos a estes 

exemplos, nosso desejo de situar a formação dos jovens enquanto categoria e 

objeto de estudo, bem como registrar a existência de pontos em comum entre o 

debate racial, de gênero e geração no universo rural. 
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1.1 - OS JOVENS COMO NOVOS SUJEITOS NO MEIO RURAL: 

 

 

Antes mesmo de adentrarmos a este debate de jovens especificamente 

no rural, cabe uma indagação sobre a condição juvenil que, em primeira instância, 

parece ser uma categoria auto-explicativa em que, de maneira geral, a obviedade 

desta auto-evidência faça com que todos tenham alguma reflexão ou afirmação 

sobre o tema. 

A discussão, porém, não é tão linear quanto se apresenta; há muitos 

deslizes, dificuldades e indefinições ao se precisar o tema em questão; são 

inúmeros os recortes existentes nas ciências humanas que em alguma medida 

pontuam entendimentos sobre a questão, embora não solucionem as tensões. 

Tendo a visibilidade juvenil nos anos que seguiam 1960, associação 

direta com a juventude estudantil, restrita aos jovens de classe média, ao 

movimento da contracultura e com o perfil claro de engajamento político, não foi 

tarefa fácil a ampliação dessa compreensão e de certo ainda não é. Se pensarmos 

a juventude a partir desse momento e da ocupação no cenário enquanto categoria 

organizada, este fará relação imediata com a construção de um sujeito coletivo 

estudantil. 

O debate sobre a juventude estava ligado à história de luta dos jovens, no 

período da ditadura militar, à fase posterior, mais precisamente os anos que 

seguiam 1970; as entidades estudantis estiveram reerguendo seus trabalhos e 
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enfrentando a discussão sobre abertura democrática, intitulado período de 

redemocratização.  

Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, os movimentos 

sociais ganham fôlego e retro-alimentam as lutas e mobilizações sociais, que 

passam a ter suas reivindicações e direitos incorporados a este documento. 

É certo que a Constituição é um documento geral que garante as políticas 

de cunho universais, todavia, os movimentos começam a pautar o debate em 

torno dos direitos específicos, como é o caso do debate em torno dos direitos da 

criança e do adolescente.    

A influência do debate sobre criança e adolescente, no final do século 

passado, reflete também a construção de um sujeito coletivo, mas diferente da 

juventude; este segmento é identificado como sujeito que possui demandas, 

características próprias de uma geração e, assim, direitos específicos, ou seja, a 

luta pela construção do Estatuto da Criança e do Adolescente passa a ser 

referencial para a afirmação dessa identidade. 

Consideramos ainda, que este debate é fundamental para o 

aprofundamento do olhar sobre juventude, uma vez que toda discussão no âmbito 

dos direitos são restritas aos que completam dezoito anos, entretanto, os 

problemas referentes à fase posterior da vida ganham novos significados e 

importância para os sujeitos, pesquisadores e poder público.  

Por outro lado os movimentos juvenis não seguiram ou não emergiram na 

mesma direção do entorno das políticas públicas voltadas para a criança e o 

adolescente. A trajetória de intervenção juvenil, por outro lado, acumulou uma 

série de elementos e experiências, como as pastorais, só para citar um exemplo, 
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que potencializaram essa discussão, embora no âmbito das leis ainda sejam bem 

distintas do processo de inclusão de crianças e adolescentes no cenário público. 

 

 

Vários acontecimentos podem ser cruzados até a década de 80. 
Na década de 70, mais precisamente, pós-fim do “milagre 
econômico”, surgem vários movimentos, no âmbito da 
comunidade como: movimentos de bairro, clube de mães, grupos 
culturais e, ainda, as CEBs – Comunidades Eclesiais de Base que 
têm como orientação a Teologia da Libertação. Enfim, as 
pastorais de juventude, tendo uma particularidade no Nordeste 
com o surgimento da Pastoral de Juventude do Meio Popular - 
PJMP, que tem como referência a Juventude Operária Católica 
que foi destruída em 1964, com o golpe militar (BASÍLIO, 2000; p. 
31).  

 

 

No pós luta pelas “Diretas Já” e pela promulgação da Constituição de 

1988, mais precisamente nos anos 90 do século passado, tem como marca o 

início de uma história política que elege o primeiro presidente da República, de 

forma direta depois de 1964. Em âmbito mundial fatos como a queda do muro de 

Berlim, fim do comunismo na Rússia, colocam em pauta outras questões para a 

juventude organizada. 

 Embora a juventude pastoral, rural e sindical venham ocupando a cena 

na luta pelas eleições diretas e no movimento constituinte, é a juventude estudantil 

que retoma a cena pública com maior notoriedade. Entretanto, esta juventude 

possui inúmeras diferenças da juventude rebelde dos anos 60, bem como outros 

ideais, fato que não impede em 1992 acontecer o retorno dos estudantes às ruas, 

dessa vez para exigir o impeachment do Presidente da República que ficou 

conhecido como Movimento Fora Collor. 
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Poucos jovens conheciam essa obscura passagem da história 
do país. Muitos haviam sido presos, torturados e banidos para, 
mais tarde, darem-se conta de que quase nada havia mudado. 
Agora, embora a revolta fosse geral, ninguém dava o primeiro 
passo. Foram os estudantes da nova geração que se puseram 
em marcha, a partir de agosto de 1992. (CARMO, 2003, p. 163). 
 

 

Os anos que seguem levam como marca a cultura do medo e da 

violência, mas, por outro lado, surge uma diversidade de movimentos em torno da 

solidariedade como a campanha contra a fome do sociólogo Herbert de Souza, 

movimentos de defesa ambiental, os grupos que se orientam pelo lugar social, 

pelas modalidades esportivas e culturais, tendo o hip-hop como a maior expressão 

de cultura de rua nesse contexto. Surgem ainda movimentos em torno da 

sexualidade, saúde, luta por moradia, de homossexuais, de portadores de 

deficiência, de mulheres, bem como associações e cooperativas diversas, 

Organizações Não Governamentais (ONG’s) e ainda  jovens organizados em torno 

da agricultura familiar. 

Todos esses movimentos e grupos ensaiam um debate sobre o 

reconhecimento da juventude enquanto sujeito de direitos; é, em essência, um 

debate que incita o poder público, mas também que passa a ser tema de interesse 

acadêmico e de desafio para os referidos movimentos e organizações sociais.  

Se pensarmos sobre os últimos dez anos, podemos delimitar a existência 

mais freqüente do debate público sobre juventude, principalmente no âmbito das 

necessidades sentidas pelos jovens, porém não inseridas no debate político. Mas, 
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na atualidade o cenário se torna mais favorável, pelo menos no que diz respeito às 

formulações, bem como algumas ações para o segmento. 

Esta fase de reconhecimento da juventude enquanto sujeito de direitos e 

de formulação de políticas e ações se dá também em detrimento do alto 

contingente demográfico da população juvenil nos últimos anos, do cenário de 

vulnerabilidade social e da necessidade de inserção destes jovens num circuito de 

construção de uma vida melhor. Assim, tal cenário de vulnerabilidade aparece na 

pesquisa sobre juventude, violência e vulnerabilidade social na América Latina, 

que percebeu três importantes dimensões neste debate: 1 - A crescente 

incapacidade do mercado de trabalho em absorver indivíduos pouco qualificados 

ou com pouca experiência, como é o caso dos jovens; 2 - As dificuldades 

enfrentadas pelos governos na América latina em reformular sistemas 

educacionais para que acompanhem as mudanças da sociedade e incorporem as 

novas aptidões e habilidades requeridas; 3 - As tendências no quadro cultural 

contemporâneo, por um lado estimulam a sexualidade precoce e, por outro, 

incentivam as resistências em educar e oferecer meios para evitar que tal 

atividade favoreça a gravidez não planejada e o contágio de doenças sexualmente 

transmissíveis (ABRAMOVAY et al 2002 apud VIGNOLLI, 2001). 

Os dados de pobreza e demografia fomentam as principais dificuldades 

de acesso a condições de vida adequadas para os jovens, assim como educação, 

trabalho, saúde – principalmente a sexual e reprodutiva -, bem como am violência 

são temas relevantes para essa discussão. 

A pesquisa Retratos da Juventude Brasileira (2005), revela que para os 

jovens os problemas que mais os preocupam. Segundo 55% dos entrevistados a 
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maior preocupação é com a segurança / violência, 52% emprego, 24% drogas e 

16% fome / miséria. O estudo revela ainda, que as piores coisas de serem jovens 

são o fato de terem que conviver com os riscos e a falta de trabalho e renda. 

Assim, a presença e publicização desses variados problemas citados que 

os jovens brasileiros vêm enfrentado e que, não estão de todo modo sob o 

controle da população e dos poderes públicos; exigindo destes ainda, respostas a 

essas questões.  É importante também ressaltar a ação coletiva dos diversos 

movimentos juvenis que têm contribuído para pautar na agenda nacional os 

dilemas e desafios das juventudes urbanas e rurais. 

Tomando por base os dados sobre a juventude brasileira, segundo o 

IBGE, em 2000, corresponde à cerca de 20,13% da população do país, sendo 

aproximadamente 34,18 milhões de jovens, em uma população estimada em 

169,79 milhões. 

Segundo o IBGE, 31% formam o grupo abaixo de 18 anos, 84% desses 

jovens vivem em áreas urbanas, mas cabe ressaltar que dos 16% que vivem em 

áreas rurais equivalem a 5,5 milhões de jovens. 

No que se refere aos aspectos relacionados a renda, a condição de 

pobreza juvenil é apresentada através de dados que demonstram essa 

desigualdade, uma vez que apenas 41,3% dos jovens viviam em famílias com 

renda familiar per capita de mais de um salário mínimo, tendo ainda 12,2%, ou 

seja, 4,2 milhões vivendo em famílias com renda per capita de até ¼ do salário 

mínimo. 

Conforme a pesquisa de diagnóstico do Projeto Juventude do Instituo de 

Cidadania, os dados da PNAD de 2001 mostraram que, dos jovens de 16 a 24 
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anos: 21% apenas estudam; 5% estudam e procuram emprego; 19% estudam e 

trabalham; 35% apenas trabalham; 6% não estudam e procuram emprego; e 14% 

não estudam, não trabalham e nem procuram emprego. Menos da metade dos 

jovens estudam, ou seja, 45% apenas, enquanto 65% estão no mercado de 

trabalho, sendo 54% ocupados, 11% procurando emprego e apenas 24% na 

interseção, isto é, estudam, trabalham e procuram emprego. 

Para o Projeto Juventude esses dados revelam que os jovens brasileiros 

enfrentam graves problemas de exclusão escolar, assim como necessidades e 

dificuldades frente ao mercado de trabalho. Cabe salientar, ainda, que o mais alto 

grau de exclusão social se expressa na situação dos jovens que não estudam e 

não trabalham e nem procuram emprego, representando 14% do total, ou seja, um 

número próximo a cinco milhões.  

Na pesquisa Retratos da Juventude Brasileira, os jovens listaram por 

ordem de importância até três problemas que os preocupam e que, em grande 

medida, dialogam com os dados apresentados acima, Vejamos: 55% apontaram 

como problema que mais os preocupam a segurança e 52% fizeram referência a 

emprego/profissional, 24% assinalaram as drogas e 17% indicaram a educação, 

só para citar as primeiras colocações. 

Apesar do contexto em que estão inseridos, os assuntos de seus interesses 

revelados pela pesquisa Retratos da Juventude Brasileira apresentam um quadro 

que sinaliza para perspectivas de futuro baseados na educação, atividades 

profissionais e cultura/lazer. Esses dados foram revelados quando os jovens 

afirmaram que 38% escolheram a educação como assunto de maior interesse, 
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37% elegeram emprego e atividades profissionais, 27% fizeram menção a cultura 

e lazer e ainda 21% demonstraram interesse por esportes e atividades físicas. 

Todos esses elementos que marcam essa fase de transição para a vida 

adulta levam em conta questões que não apareciam para os jovens de outras 

gerações, ou seja, esse momento de preparação para uma nova etapa da vida, 

deve ser orientado pela necessidade de sustentação desses jovens, devido 

principalmente às mudanças econômico-sociais impressas no mundo do trabalho, 

que tem um impacto na condição de vida e nas diferenças de classe, gênero, 

etnia. (Nesse sentido, Abramo (2005, p.43), reflete a extensão do tema juventude 

e a importância de pensar os diversos significados: 

 

 

Desse modo, produziu-se uma extensão da juventude, em 
vários sentidos: na duração desta etapa do ciclo da vida (no 
início da industrialização referida a alguns poucos anos, 
chegando depois a intervalos que podem durar dez ou 15 anos); 
na abrangência do fenômeno para vários setores sociais, não 
mais só os rapazes da burguesia, como no início(operada 
principalmente pela inclusão no sistema escolar e no universo 
simbólico); nos elementos constitutivos da experiência juvenil e 
nos conteúdos da noção socialmente estabelecida).  

 

 

Helena Wendel Abramo (2005) que busca em diversos autores o 

significado dessa noção de juventude em termos de sua condição e situação, ao 

retomar Abad (2003) e Sposito (2003) que afirmam que “condição é o modo como 

uma sociedade constitui e atribui significado a esse momento do ciclo da vida, que 

alcança abrangência social maior” e “situação, revela como tal situação é vivida a 



 

 

38 

partir dos diversos recortes referidos às diferenças sociais”.Assim, a autora a partir 

dessas reflexões sobre as diferenças entre “condição” e “situação” acrescenta: 

 

 

Certamente, a diferença entre “condição juvenil” e “situações 
juvenis” permanece, mas as questões colocadas agora são 
outras. Se há tempos atrás todos começavam seus textos a 
respeito do tema juventude citando Bordieu, alertando para o 
fato de que “juventude” podia esconder uma situação de classe, 
hoje o alerta inicial é o de que precisamos falar de juventudes, 
no plural, e não de juventude, no singular, para não esquecer as 
diferenças e desigualdades que atravessam essa condição 
(ABRAMO, 2005, p. 45/46) 

 

 

Assim, pensar sobre as condições de existência e vivência juvenil de 

forma ampla e não apenas como uma transição para a vida adulta nos remete a 

um olhar sobre a necessidade de deixar a escola, o fato de começar a trabalhar, 

sair da família de origem, de ter filhos, bem como se relacionam com a cultura e o 

lazer numa fase propícia a vivências de diversão e entretenimento. 

Nesta perspectiva, conceituar a juventude não é uma tarefa simples, se 

nos propusermos a entender o que Novaes (2005) denomina “mosaico” que é 

constituído por vários elementos como classe, gênero, raça ou cor, local de 

moradia, orientação sexual, estilo ou gosto musical e religião. 

Além desse mosaico, o corte geracional pela época em que nasceram os 

jovens, como assinala Paul Singer (2005) e, por conseguinte, o fato de 

vivenciarem problemas semelhantes como serem de uma geração com uma 

marca de tempos de crise social, também estimulam o debate da pluralidade e das 

diferenças. 
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A autora Regina Novaes (2005) contribui com esse entendimento ao 

apresentar o cenário em que nasce e vive essa juventude: 

 

 

Os jovens brasileiros, nascidos do final da década de 1970 para 
cá, encontraram o mundo mudado. Eles fazem parte de uma 
geração pós-industrial, Pós-Guerra Fria e pós-descoberta da 
ecologia. Vivem as tensões e os mistérios do emprego, da 
violência urbana e do avanço tecnológico (NOVAES, 2005; 
p.264). 

 

 

As tensões enfrentadas com relação às perspectivas de futuro estão, na 

maioria das vezes, ligadas ao desemprego. Segundo Pedro Paulo Martoni Branco 

(2005), os dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), revelam que o 

desemprego entre jovens de 15 a 24 anos, elevou-se nos últimos dez anos, 

completados em 2003 e atingiu cerca de 88 milhões de pessoas. Branco (2005) 

ressalta ainda que “nos países em desenvolvimento, a situação é ainda pior, uma 

vez que a possibilidade de um jovem tornar-se desempregado é cerca de 3,8 

vezes maior do que a de um adulto a partir de 25 anos. 

Assim, esse e outros elementos como a ligação do ciclo educacional à 

entrada no mundo do trabalho deve ser levada em conta, seja pelo abandono da 

escola para o ingresso em algum tipo de trabalho, seja por uma maior busca por 

estudos e cursos profissionalizantes para a conquista de uma boa qualificação 

profissional. 

Nesse sentido, a discussão sobre trabalho pode ser compreendida como 

um direito dos jovens, ou seja, o reconhecimento desse segmento enquanto 
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sujeito de direitos está associado fundamentalmente à garantia do acesso ao 

mercado de trabalho. 

 Essa garantia, em diversas circunstâncias não deve estar diretamente 

ligada ao mercado informal; depende da capacidade inventiva dos jovens e do 

poder público investir em alternativas profissionais que neguem experiências 

profissionais ligadas ao autoritarismo e à baixa remuneração dos jovens em 

relação aos adultos, bem como sejam capazes de combinar satisfação e 

gratificação. 

Assim, podemos assinalar como parte dessas perspectivas os trabalhos 

ligados ao associativismo, cooperativismo, e ainda o trabalho de cunho social 

remunerado, que possibilitam o fortalecimento de suas comunidades etc. 

Ao trabalhar os dados da pesquisa “perfil da juventude brasileira”, Branco 

(2005) retoma a “necessidade de delinear e colocar em marcha um programa 

nacional amplo voltado para o estabelecimento de um padrão de intervenção do 

Estado em face da questão do trabalho juvenil”. Nesse aspecto, elucida também 

algumas questões que são fundamentais para promover estímulos e apoios ao 

trabalho no campo, sendo elas: fortalecer e ampliar o Programa Minha Primeira 

Terra (integrante do Programa Nacional de Crédito Fundiário); incentivar as 

atividades agrícolas e não-agrícolas como turismo, ecoturismo, artesanato, 

música, trabalho autônomo, no comércio ou na indústria ligados à produção rural; 

desenvolver política de geração de trabalho e renda no campo com incentivos às 

cooperativas e agroindústrias nos assentamentos, além do fortalecimento da 

agricultura familiar; fornecer linha de crédito subsidiado e seguro agrícola para o 
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jovem rural até 35 anos; estimular o trabalho social remunerado como alternativa 

de trabalho e formação para as juventudes no campo.  

Mas, será que esta fase está marcada tão fortemente pela relação com o 

trabalho? Decerto, outros temas contribuem e reforçam o entendimento sobre o 

que é ser jovem e ser jovem no rural, mas tomemos a relação do trabalho como 

ponto de partida para buscar compreender a juventude na qual estamos 

estudando, tendo em vista que não daremos conta de todas as características 

postas nos diversos debates que tornam a juventude plural. 

Assim, tomando como base a discussão sobre juventude e trabalho a 

pesquisa sobre a ocupação dos jovens nos mercados de trabalho metropolitanos 

do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE) - 2006 trazem importantes elementos para essa discussão, sendo uma 

das mais relevantes, as diferentes formas de inserção dos jovens no mercado de 

trabalho que variam em detrimento da renda familiar, da possibilidade de 

freqüentar a escola, região de domicílio, fatores estes que levam, além das já 

citadas diferentes formas de inserção, discrepâncias nos rendimentos, jornadas de 

trabalho etc. 

Tal pesquisa mostra ainda que entre os ocupados com mais de 16 anos, 

os jovens representam uma proporção de 20,7%, o que totaliza 3,2 milhões de 

pessoas; contudo, se considerarmos o total de desempregados, entre 3,2 milhões 

de pessoas desempregadas acima de 16 anos nas regiões metropolitanas 

analisadas pelo DIEESE (2006), 1,5 milhões de pessoas estão na faixa etária 

entre 16 e 24 anos.  
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É possível percebermos que os jovens formam cada vez mais a 

População Economicamente Ativa (PEA) do país, porém,associada a essa busca 

e a essa necessidade de inserção no mercado de trabalho, estão as desvantagens 

de não ter experiência, conciliar estudo com trabalho, lugar social que distancia 

cada vez mais os jovens oriundos de famílias de baixa renda, a possibilidade de 

uma melhor qualidade de vida, sendo, ao contrário disso, agregado a esse tema a 

precarização do trabalho e a baixa remuneração. 

Assim, perguntar o que os jovens entendem sobre esta fase da vida em 

que vivem, talvez seja um caminho para aprofundar um pouco mais sobre o tema. 

Várias outras questões também podem e devem ser feitas como, por exemplo: 

Qual o sonho e desejo desses jovens? Querem permanecer no campo ou ir para 

as cidades? Querem trabalhar na roça ou em atividades não agrícolas? 

Certamente, não desenvolveremos todas as questões acima, mas as 

elucidaremos como forma de “perseguir” as especificidades dos jovens rurais e 

principalmente com o intuito de entender um pouco mais a formação desse novo 

sujeito social. 

Em primeiro lugar, é preciso desconstruir alguns mitos como o de que a 

juventude rural se sente atraída pela cidade, ou de que a juventude rural deve 

permanecer no campo e por isso as políticas sociais devem priorizar esse foco 

formando e empoderando lideranças juvenis. 

 Uma segunda questão é não partir do princípio de que a categoria 

juventude é auto-explicativa e auto-evidente, capaz de ser analisada através de 

comportamentos ou idade apenas, como já dissemos anteriormente e que é 

ratificada por Castro (2004). 
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Em geral, quando a discussão é sobre juventude rural as explicações 

dadas para a migração como um grande problema a ser enfrentando, impedindo o 

destino dos jovens associados também aos programas de fixação dos jovens no 

campo somam pontos comuns em vários estudos. Castro (2004,p.05) elucida 

estas questões quando afirma: 

 

 
A análise das percepções sobre “juventude rural” aponta 
similitudes na abordagem. Nesse caso a “juventude” deveria ser 
impedida de completar seu destino: a migração do campo para 
a cidade e o conseqüente “fim” do mundo rural, em especial do 
trabalho familiar. Ao invés, a “juventude” pode ser o agente de 
uma transformação social que resgate os valores do mundo 
rural. Com base nesta percepção, alguns programas sociais 
visam ‘manter o jovem no campo” e “empoderá-los” de 
capacidade de liderança. No entanto, diversos estudos 
demonstram que a mudança dessa realidade está muito além 
de esforços individuais – demanda ações coletivas e mudanças 
mais profundas na realidade brasileira. (CASTRO, 2004; p. 05) 

 

Embora não seja nossa questão central nesse trabalho, discutiremos 

algumas dessas explicações com o intuito de desnudar e ampliar esse campo de 

estudos através de diversas faces dessa juventude rural. 
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1.2 - O QUE É SER UM JOVEM RURAL? 

 

 

Os critérios de representação ou de auto-representação do universo rural 

para os jovens, obedecem a aspectos “elásticos” que não se limitam a uma faixa 

etária específica, ou seja, a entrada no mundo do trabalho pode ser um destes 

critérios. 

Podemos citar ainda o casamento como ingresso na vida adulta e, por 

conseguinte, ser solteiro e não ter constituído unidade familiar é considerado 

sinônimo de juventude. Entretanto, Carneiro (1999, p.1) pondera: 

 

 

Ambos os critérios são igualmente frágeis e carregados de 
ambigüidades construídas culturalmente. Na realidade, ser 
jovem corresponde também a uma auto-representação que 
tende a uma grande elasticidade em termos etários, 
proporcional às dificuldades crescentes de ingresso no mercado 
de trabalho e a sua informalização excessiva no Brasil. 

 

 

Mas, para além dessa definição individual existe ainda o reconhecimento 

do ser jovem enquanto processo coletivo, ou seja, fazer parte de um grupo de 

jovens pode ser uma definição e uma auto-representação do que venha a ser o 

significado da juventude em uma determinada comunidade. 

Não obstante, a construção dessa identidade juvenil rural também passa 

pelo critério de representação, embora não seja auto-evidente, a percepção de 
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como o jovem se vê é um dos principais elementos para pensarmos a juventude. 

Nessa pesquisa, este será um elemento fundamental na análise. 

 

 

Nesse sentido, é importante considerar, por um lado, o que os 
jovens herdam de sua família e de seu meio de origem, ou 
ainda, a influência das representações “estruturais” naquilo que 
fazem ou são e, por outro, é necessário incorporar as maneiras 
com que os jovens se descrevem, identificam-se ou mesmo se 
movem em busca da realização de seus projetos de vida. 
Integram-se na análise, assim, as experiências e as 
representações pessoais ( e sua interação no processo de 
negociação e diálogo com os outros), no que se refere ao 
problema focalizado, bem como as implicações dos capitais 
socioculturais, que se reproduzem pelas diversas gerações no 
processo de socialização dos jovens (STROPASOLAS, 2006, p. 
172) 

 

 

Naquilo que os jovens herdam de suas famílias, podemos destacar a 

convivência com o trabalho na agricultura, muitas vezes tido como principal 

referência para a definição do jovem rural. A afirmação de que o jovem rural é 

sinônimo de membro da equipe de trabalho familiar ou aprendiz de agricultor, 

introduz uma marca de diferenciação do jovem rural do urbano. 

Se pensarmos a partir da juventude como aprendiz no interior da 

agricultura familiar e sua “rápida” entrada na vida adulta, poderemos concluir que 

nunca houve uma juventude rural. De fato, enquanto categoria nunca existiu e por 

isso se faz pertinente o questionamento, uma vez que o nosso esforço aqui é 

compreender a formação desse ator social. 
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Geralmente as pesquisas sobre organização social no campo 
referem-se ao jovem apenas na condição de membro da equipe 
de trabalho familiar, seja como aprendiz de agricultor, nos 
processos de socialização e de divisão social do trabalho no 
interior da unidade familiar, seja como trabalhador fora do 
estabelecimento familiar complementando a renda da família 
com seus salários precários e engrossando, assim, as 
estatísticas sobre a população economicamente ativa (PEA) no 

meio rural. (CARNEIRO, 2005, p. 244) 
 

 

Os jovens que ao completarem 15 anos passam a ter a responsabilidade 

de sustento da família, com uma série de fatores que os colocam nessa condição 

como casar, ter filhos e parar de ir à escola, também se apresenta como a 

interrupção da juventude, antes mesmo dela chegar. 

Para nós, é importante considerar esse viés de ingresso na vida 

profissional, e que, de maneira geral, é o jovem rural quem detém a possibilidade 

de já ter uma profissão sinalizada quanto ao seu futuro. Entretanto, essa 

concepção carrega dois grandes dilemas, o primeiro é o de que não 

necessariamente esta profissão está incorporada aos seus projetos de vida e a 

segunda é de discutir juventude apenas por este caminho do ingresso no mundo 

do trabalho e, no caso da juventude rural, correríamos o risco de excluir outros 

aspectos sócio-culturais que certamente contribuiriam para uma melhor 

delimitação do tema. 

A escolha por um tema ou outro será, muitas vezes, uma decisão 

escorregadia, que assumiremos aqui como um risco que devemos correr e que 

abertamente outros autores o fazem. Nesse sentido, definir juventude rural é mais 

que uma tarefa desafiadora; é assumir o desejo de contribuir e elucidar 
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questionamentos sobre o tema como forma de torná-lo mais visível, ou de 

entender um tipo de comportamento ou padrão cultural que diferencia o jovem 

rural do urbano e como esta diferenciação pode acontecer em uma determinada 

região e conformar essa rede de contribuições sobre o que é ser jovem rural.   

Embora não seja nossa posição assumir nesse trabalho a defesa de um 

único aporte que nos fará entender melhor o tema juventude, mas para, além 

disso, assumiremos, aqui, as imprecisões, heterogeneidade, pluralidade que o 

tema comporta com o intuito de buscar especificidades nele e não cair no 

equívoco de dizer que juventude rural é tudo ou que não é possível contribuir com 

uma conceituação e /ou categorização sobre o tema em questão.  

Afirmar que esta categoria é sociologicamente problemática em função da 

falta de tradição acadêmica, ou pelo fato de não existir uma definição dada em 

todas as sociedades, não pode ser um fim em si mesmo, ou seja, não podemos 

nos prender à palavra juventude e passar por ela sem buscar que nuances 

transpõem o universo privado, e que, sobretudo, se impõe no cenário público. 

Para tanto, essa representação e esse olhar sobre si mesmo, além de 

propiciar interação do jovem com sua juventude, contribui para uma definição 

desta. Nesse aspecto, muitas pesquisas apontam para essa discussão, 

principalmente refletindo a partir do olhar desses jovens e dos seus projetos de 

futuro, bem como essas “escolhas” podem refletir na construção dessas 

identidades: Lambert (1986), Carneiro (2005), Wanderley (2006), Stropasolas 

(2006) dentre outros.  

Desmistificar o sentido de “impotência” do termo para além de uma 

definição semântica tem sido um grande desafio para pesquisadores, em especial 
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das Ciências Sociais; polêmica iniciada por Bordieu.(1984) ao discutir as 

limitações do tema e afirmar que juventude é apenas uma palavra. Entretanto, 

vários autores trabalham esse contraponto, percebendo a necessidade de se 

pensar sua construção enquanto categoria social historicamente construída, 

passível de transformações e especificidades inerentes a cada lugar de origem, 

vivência, etc. 

Nos estudos recentes sobre juventude, a marca simbólica tem sido 

ultrapassar as barreiras físico-biológicas, assim como de fatores ligados à 

juventude como problema e/ou delinqüência e de faixa etária, para aprofundar 

outros aspectos como Sugere Guaraná (2005) que nesse contraponto apresenta 

um artigo: Juventude rural: “apenas uma palavra ou “mais que uma palavra”. 

Stropasolas (2006) acrescenta que é possível se verificar uma multiplicidade de 

designações que contêm as representações mais importantes do ponto de vista 

dos que as constroem e que estas definições devem variar de uma classe social, 

entre os gêneros, entre cidades e entre a cidade e o campo. 

 Assim, um desses aportes atuais que contribuem para desvencilhar essa 

fase da vida, chamada juventude é a entrada na vida adulta por meio da profissão 

e, conseqüentemente, tornar-se chefe de família, reforça um estereótipo de que a 

juventude rural assume muito cedo esse compromisso e que por sua vez não vive 

essa fase de buscas, afirmação da identidade, escolhas com relação ao futuro, 

que não vive a juventude.  

Na pesquisa Perfil da Juventude Brasileira é importante considerar que o 

número de jovens rurais inseridos em algum espaço profissional é maior do que o 

de jovens urbanos, fato que não podemos ignorar numa análise de especificidades 
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juvenis no campo. Mas, também é importante perceber que as mudanças 

ocorridas no espaço rural e o estreitamento cultural entre os jovens urbanos e 

rurais, aproximam algumas definições como reflete a pesquisa ao apontar como 

ponto comum entre os jovens urbanos e rurais os temas de maior interesse serem 

educação, emprego, cultura e lazer. 

 

 

A dificuldade de delimitação do que se designa como “juventude 
rural” – categoria socialmente construída e que se caracteriza 
pela transitoriedade inerente às fases do processo de 
desenvolvimento do ciclo vital – reside também nas imprecisões 
quanto ao que se entende por “rural”, questão que se acentua 
com a intensificação da comunicação entre os universos 
culturais e sociais do campo e da cidade (CARNEIRO, 2005, p. 
245) 

 

 

Essa diminuição de fronteiras serve para observamos a juventude rural, 

como uma nova juventude, passível, inclusive, de ser pesquisada, de conter 

aspectos internos distintos capazes de conformar uma identidade re-significada.  

  

 

Isso nos remete diretamente aos problemas inerentes à noção 
de “juventude rural”, que, além de conter esses grandes fatores 
de diversidade, guarda também diferenças internas em uma 
mesma localidade segundo as condições econômicas, as 
identidades de gênero, o grau de escolaridade, entre outras 
variáveis (CARNEIRO, 2005, p. 247).  
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Nossa pesquisa segue nessa direção, de buscar através da percepção 

dos jovens uma e/ ou diferentes contribuições sobre o que vem a ser juventude 

rural em São João do Sabugi, entendendo que, diante da complexidade do tema e 

das mudanças ocorridas no espaço rural não se pode simplificar nem buscar uma 

resposta homogênea para a questão, sendo necessário buscar entender a 

diversidade e assim como não há uma juventude, também não há uma juventude 

rural apenas. 

 

 

1.3 - A JUVENTUDE EM SÃO JOÃO DO SABUGI: PROVOCANDO O DEBATE 

 

 

Antes de adentrarmos ao debate mais especifico sobre a juventude rural 

em São João do Sabugi, situaremos o município, para uma melhor compreensão 

da juventude nesse contexto. 

O município São João do Sabugi que está situado no Seridó potiguar, 

mas especificamente na microregião Seridó Ocidental, foi criado em 23 de 

dezembro de 1948 através da lei nº 146, tendo sido, desmembrado de Serra 

Negra do Norte. Possui uma área de 286,0 km². 

Segundo dados do censo demográfico de 2000, a população total é de 

5.698, sendo 4.142 residentes na área urbana e 1.556 na zona rural. O município 

possui uma população equilibrada segundo o sexo, sendo 2.846 homens e 2.852 

mulheres. 



 

 

51 

No que se refere à juventude, a população entre 10 e 19 anos 

compreende um total de 22,46%, sendo a de 20 a 29 anos, de 15,69%, segundo 

dados do IBGE. 

Outro elemento sobre o município que está ligado ao debate de juventude 

se refere à educação. Não há no município nenhum estabelecimento de ensino 

Federal, nem particular, tendo apenas 02 escolas estaduais e 11 escolas 

municipais, sendo 08 destas escolas localizados na zona rural e 05 na zona 

urbana da cidade. 

Os dados do MEC em 2003 apontaram um número de matriculados na 

rede estadual totalizando 1.043, sendo responsável por parcela do ensino 

fundamental e 897 matrículas na rede municipal de ensino. No ensino médio, o 

número de matrículas é de 363 e no ensino de jovens e adultos são 188 

matrículas. 

O total de pessoas não alfabetizadas na faixa etária de 10 a 19 anos é de 

111 pessoas. Tal informação, a princípio, pode não despertar para um número alto 

de pessoas sem escolaridade nessa faixa etária, mas, se consideramos o 

tamanho do município e o número de pessoas que possuem 15 anos ou mais de 

estudo, será possível perceber que o número de matrículas não significa 

continuidade no processo educacional, veja o quadro abaixo: 
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Tabela 01 - Pessoas por grupo de estudo 

Pessoas de 10 anos ou mais de 

idade 

Grupos de anos de estudo 

Nº % 

Sem instrução e menos de 1 ano 638 13,47 

1 a 3 anos 1.480 31,26 

4 a 7 anos 1.449 30,60 

8 a 10 anos 547 11,55 

11 a 14 anos 510 10,77 

15 anos ou mais 90 1,90 

Não determinados 21 0,44 

Total 4.735 100,00 

  Fonte: IBGE, Censo 2000. 

 

 

Os dados referentes à educação também podem ser um dos indicadores 

para a discussão de acesso ao mercado de trabalho. No caso de São João do 

Sabugi, as pessoas com 10 anos ou mais de idade, situadas nos grandes grupos 

de ocupação profissional somam 1.918; sendo 472 trabalhadores dos serviços, 

vendedores do comércio em lojas e mercados; 786 trabalhadores agropecuários, 

florestais, de caça e pesca e 293 trabalhadores da produção de bens e serviços 

industriais. Com relação ao rendimento mensal das pessoas 27,52 % ganham até 

um salário mínimo e 48, 60% não possuem rendimento. 

Com relação aos indicadores sociais do município de São João do 

Sabugi, ressaltamos que o índice de indigência atinge 23,01% da população e o 

índice de pobreza chega a 50, 31%, o que demonstra o grau de empobrecimento 

e exclusão a que a população está submetida. Nessa mesma linha de raciocínio, o 
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grau de concentração de renda e terra também atingem um patamar significativo, 

chegado o índice de Gini a atingir 0, 520 (Atlas de Desenvolvimento Humano, 

PNUD/PEA/FJP). 

Ainda segundo os dados do IBGE (2002), os principais produtos agrícolas 

são feijão e milho, tendo ainda com relação aos rebanhos, o bovino em primeiro 

lugar com um total de 6.833 cabeças; seguido do ovino com 4.318 e galos, 

frangas, frangos e pintos com 3.475 cabeças. 

São João do Sabugi, município que tem na prática da agricultura e na 

criação de gado importantes pólos de geração de renda, que já teve nome de São 

João do Príncipe, é o primeiro município do RN a implementar o Consórcio Social 

de Juventude Rural e a nos inquietar a adentrar o mundo rural vivido pelos jovens. 

Para entender o significado do ser jovem no meio rural em São João do 

Sabugi, partiremos das experiências e concepções dos próprios jovens, a partir de 

suas inserções na vida, no trabalho, no lazer, na escola; expressas nos grupos 

focais realizados na pesquisa de campo. 

Discutir sobre o tema juventude rural no primeiro grupo focal que 

realizamos, não foi uma tarefa fácil, além de ser o momento inicial de contato 

entre pesquisadores/as e pesquisados/as. A primeira resposta vinha do olhar3, 

com o “pedido” de que não era necessário o debate, bastava ver e perceber que 

eram jovens. Mas não bastava apenas a idade para sua identificação como jovem 

rural. A continuidade da discussão no grupo focal resumiu o entendimento sobre o 

que é ser jovem em São João do Sabugi “trabalhar e estudar”, permeada por 

                                                 
3 Informações obtidas no primeiro grupo focal pela equipe de observadoras presentes 
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outros elementos como “as balada (funk, forró, pancadão, carnaval), beber e 

namorar” 

 Segundo depoimento de um jovem o que os identifica é: “É uma fase da 

vida onde as pessoas são mais divertidas, que nessa fase vão em busca de seus 

ideais como um todo” (grupo focal realizado em 05 de janeiro de 2007). 

Assim, voltando o nosso olhar sobre o Consórcio Social de Juventude 

Rural que é uma iniciativa do Governo Federal e tem como entidade âncora a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG, sendo 

coordenado no Rio Grande do Norte pela Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do RN (FETARN), buscamos entender o que é ser jovem a partir do 

recorte utilizado por este programa.  

Segundo dados da CONTAG/FETARN o programa utiliza como recorte 

etário o período compreendido entre 16 e 24 anos e de acordo com dados do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MET) e Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), o Consórcio faz parte do programa nacional de estímulo ao primeiro 

emprego e tem como foco atingir um público específico, fato que se diferencia do 

consórcio urbano, ou seja, visa qualificar os filhos de agricultores familiares que 

estão em atividade no campo. 

A proposta do consórcio, segundo dados do MTE e MDA é possibilitar aos 

jovens que tiveram acesso a políticas no campo, um incentivo a mais para 

aumentar a produtividade e, assim, evitar o êxodo para as cidades, facilitando o 

acesso desses jovens a ações do Programa Nacional de Financiamento da 

Agricultura Familiar (PRONAF JOVEM) e o Nossa Primeira Terra. 
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A partir desses dados sobre juventude rural, ou seja, jovens filhos de 

agricultores rurais que é o recorte dado pelo Consórcio ao definir seus 

participantes, voltaremos nossa discussão para os dados coletados durante os 

grupos focais, para ir construindo um conceito de juventude rural a partir da 

experiência de São João do Sabugi. Do total de 67 jovens participantes do 

consórcio, atingimos 30 no grupo focal e construímos durante o debate o perfil do 

grupo, na intenção de contribuir para a construção do conceito de juventude rural 

no município pesquisado. 

O grupo participante da pesquisa possui faixa etária entre 17 e 25 anos, 

uma vez que 24 anos era apenas a data limite para ingresso no programa. Sendo 

distribuídos da seguinte forma: 17 a 23 anos as moças e 18 a 25 anos os rapazes. 

Alguns aspectos nos chamaram bastante a atenção como o trabalho na 

agricultura e o afeto com o lugar de origem. Dos 15 jovens do sexo masculino 

participantes, 11 trabalham diretamente com a agricultura e afirmam que uma das 

coisas que mais gostam no município é a família e os amigos. É importante 

perceber ainda que neste grupo apenas 01 é casado, dois têm filhos e apenas 03 

estão namorando, sendo um total de 11 solteiros.  

Quando perguntados sobre o desejo de continuar no município, a maioria 

dos presentes demonstram afeto. A resposta apareceu muitas vezes de forma 

afirmativa e relacionada a esse sentimento positivo com o lugar de origem: “.sim, 

aqui estão nossos familiares e amigos, e, apesar de tudo, é um lugar tranqüilo 

para viver...” (Grupo focal realizado no dia 05 de janeiro de 2007) 

Os jovens do sexo masculino se apresentam de forma mais interessada 

com a política, principalmente os que ocupam espaços de decisões nas 
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associações. A fala destes, além de fortalecer esse interesse pela continuidade no 

campo, pela importância da família, afirmam ainda a necessidade de se conquistar 

melhorias que garantam essa continuidade: “... é consenso do grupo permanecer 

na área rural, buscando melhorias para o homem do campo...” (Grupo focal 

realizado no dia 05 de janeiro de 2007) 

Diferente dos homens, a relação que as mulheres estabelecem com a 

agricultura e com o trabalho é de mais distanciamento, apesar de demonstrarem o 

mesmo apego com a família e o lugar de origem, os seus desejos e sonhos não 

estão centrados nessa dimensão. Apesar de muitas estarem associadas e ligadas 

ao grupo de apicultura ou ao trabalho agrícola, a timidez ao responder a questão 

sobre o trabalho foi maior, apenas 04 afirmaram estar trabalhando, tendo como 

exercício profissional o trabalho autônomo de sacoleira, vendedora de produtos 

em revistas e trabalho no comércio local. 

Também entre as meninas, a perspectiva de assumir responsabilidades 

ou relacionamentos mais sérios como o casamento, não se apresentou como uma 

dimensão forte. Do grupo participante, 03 estão casadas, 01 possui dois filhos, 05 

estão namorando e 06 estão sem namorado. 

Com relação à situação escolar, o grupo masculino teve dificuldade em se 

pronunciar, o silêncio esteve presente durante boa parte da discussão. Com o 

decorrer do debate identificamos que seis concluíram o ensino médio, três estão 

cursando e um parou. Expuseram que estudam de outra forma, é o caso dos que 

estão inscritos no projeto da Contag/Fetarn denominado Jovem Saber. Entretanto, 

a relação desses jovens com o estudo não se apresenta como tema prioritário, 

nem de maior interesse. 
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Já entre as mulheres, a empolgação foi maior; todas disseram que 

estudam ou têm uma escolaridade maior que os homens. Mesmo aquelas que não 

freqüentam mais a escola, afirmam que estudam em casa; é o caso de 10 delas. 

Um dado bastante considerável é que 12 terminaram o ensino médio, duas estão 

cursando nível superior e todas elas colocaram a importância do estudo como um 

horizonte para se ter um futuro melhor.  

A ambigüidade foi o cenário de suas afirmações quanto a esse lugar de 

futuro; o debate foi grande e não se apresentou uma posição homogênea. As que 

estão na faculdade demonstram um maior interesse em continuar estudando e ir 

para outras cidades, principalmente quando perguntamos sobre o desejo de 

permanecer no campo, que obtivemos como resposta do debate, a negação desse 

interesse: “... não, pois já faço faculdade, por isso acho que devo ficar de Caicó 

para lá, progredindo cada vez mais no meu curso, aperfeiçoando e exercendo a 

função do mesmo...” (Grupo focal realizado no dia 05 de janeiro de 2007) 

Por outro lado, algumas delas se colocaram no lugar de origem apenas 

de forma provisória, como demonstra o depoimento a seguir: “... no momento 

estamos, mas não pretendemos continuar, pois queremos melhores condições de 

vida, através do estudo e de um trabalho melhor...” (Grupo focal realizado no dia 

05 de janeiro de 2007) 

Apesar de todas as dificuldades existentes no que se refere ao acesso à 

educação, antes de continuarmos discutindo outras questões suscitadas pelos 

jovens em São João do Sabugi, elucidaremos um debate sobre esse tema de 

forma breve para que possamos entender como este se relaciona com o universo 

em que os jovens estão inseridos. Assim, cabe falar que os jovens, atualmente, 
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possuem um aumento de escolaridade em relação aos seus pais, entretanto, 

esses dados revelados pela Pesquisa Retratos da Juventude Brasileira, 

demonstram que, apesar desse aspecto comparativo, o debate sobre educação 

ainda é um grande desafio, como ressalta Maria José Carneiro. 

 

 

O aumento da escolaridade dos jovens de hoje em relação a 
seus pais também foi constatado na pesquisa: a grande maioria 
dos pais (em torno  de 60%) não estudou ou cursou apenas até 
a 4ª série, enquanto apenas 1% dos jovens atuais não estudou 
e 61% freqüentaram até o ensino fundamental, sendo que 
apenas 16% não completaram o primário ou cursaram até a 4ª 
série. O grande gargalo parece se localizar na idade em que o 
jovem começa a ser definido socialmente como “trabalhador” 
em potencial, esperando-se então, que ele contribua para 
aumentar a renda da família (78% dos jovens rurais que 
trabalham declararam contribuir par ao sustento familiar). 
Entendendo-se assim porque, entre os 60% que freqüentam o 
ensino fundamental, a metade o tenha abandonado entre a 5ª e 
a 7ª série e apenas 14% tenham concluído essa formação. Dos 
que cursaram o ensino médio (38% do total), aproximadamente 
a metade chegou ao final. (CARNEIRO, 2005, p. 249).  

 

 

Ainda sobre educação, uma pesquisa intitulada A voz do adolescente e 

jovem rural, realizada pela Contag e pelo Fundo das Nações Unidas (UNICEF) 

revela que 66,6% dos entrevistados estão freqüentando alguma escola, enquanto 

25,8% não freqüentam, e 7,7% não responderam a essa questão.  Ao ser feito o 

cruzamento dos dados entre a idade e a freqüência à escola, indica que 78,7% 

dos que responderam que não freqüentam a escola são jovens com mais de 18 

anos. 

Nas duas pesquisas, o acesso ao estudo na idade socialmente 

relacionada ao trabalho é restrita, demonstrando que, apesar de uma escolaridade 
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maior que de seus pais, o acesso ao ensino médio e superior não se apresenta 

como uma realidade próxima da juventude rural.  

Dando continuidade ao debate realizado no grupo focal quanto ao lazer, 

este se revelou como tema de maior consenso entre os participantes que 

elencaram as principais opções existentes e que costumam freqüentar. O riso 

tomou conta do grupo, a troca de olhares e cumplicidade foi um ponto forte 

durante a discussão que assinalou os seguintes espaços e formas de lazer que 

são vivenciados no cotidiano dos jovens do município: “... a gente aqui gosta de 

dançar, beber, namorar, participar do pancadão, funk, forró, banda na praça, 

balneário / Guarita e Futebol; principais festas: carnaval, padroeiro, São João, 

festa a mais bela estudante...” (grupo focal realizado no dia 05 de janeiro de 2007) 

Os rapazes relacionam o lazer do campo como melhor do que o da 

cidade, mas, embora tenham, em muitas respostas, demonstrado o apego pelo 

lugar de origem como já dissemos estes também reconhece os seus limites e a 

necessidade de se criar oportunidades. 

 

 “... em termos de lazer o campo é a melhor opção que 
temos, já em relação às oportunidades que o campo 
oferece, não é uma boa opção. Se o campo oferecesse 
oportunidade à juventude, achamos que não seria 
necessário sairmos do campo em busca de uma melhor 
condição de vida fora, que muitas vezes só faz piorar a 
situação devido ao alto custo de vida, a separação dos 
familiares etc...” (Grupo focal realizado no dia 05 de janeiro 
de 2007). 
 

Mas outras opções de lazer também foram citadas pelas moças que 

vivem na sede do município, como usar a Internet, aproveitar os programas 
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digitais como MSN e ORKUT; apesar de explicitarem a dificuldade de acesso, uma 

vez que a cidade possui apenas um estabelecimento comercial para este fim, e 

que o seu acesso é dispendioso financeiramente. Enquanto o acesso à Internet 

custa R$ 2,00 por uma hora, o “pancadão” (festa animada) que acontece a cada 

quinze dias, custa apenas R$ 3,00 para dançar a noite inteira. 

Assim como os jovens participantes do grupo focal em São João do 

sabugi não levantaram questões sobre a leitura como lazer, 27,6% dos (as) 

entrevistados (as) na pesquisa Contag/UNICEF não possuem o hábito da leitura, e 

28,9% só lêem quando o professor manda A maioria dos (as) entrevistados (as) se 

diverte namorando (30,1%), freqüentando bares (23,5%) ou assistindo televisão 

(22,8%). A prática de esportes, importante para a faixa etária em questão, é uma 

atividade pouco desenvolvida, pois apenas 3,2% dos (as) adolescentes 

entrevistados apontaram-na como uma diversão. Além das atividades escolares, 

há um percentual significativo de jovens que declarou participar de atividades 

musicais (31,5%) e de atividades teatrais (7%). Esse dado revela, segundo análise 

da Contag/UNICEF, um potencial da juventude,   

A pesquisa Contag/UNICEF, ao analisar dados sobre lazer, apresenta que 

o lazer é praticamente inexistente no mundo do jovem e da jovem rural, e algumas 

alternativas, como o cinema e o teatro, são totalmente desconhecidas da maioria. 

De acordo com os dados obtidos, 49,2% dos jovens entrevistados nunca foram ao 

cinema, e 31,6% só foram uma vez.  A mudança dessa realidade exige 

investimentos na forma de programas e políticas voltadas para a juventude rural 

que integrem, além de práticas esportivas e culturais, formas de divulgação e 

popularização do cinema e do teatro.  
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A partir da identificação do perfil da juventude do Consórcio Social em 

São João do Sabugi, e desse cruzamento com as demais pesquisas, podemos 

destacar quatro elementos que são importantes pistas para a construção do 

significado acerca do tema juventude, que, para além de uma discussão 

semântica, apresenta conteúdo que ajuda a compreender especificidades desta 

categoria. Assim, dizemos que entender juventude é, ao mesmo tempo, entender 

como esta se relaciona com o seu estado civil e com ele todas as outras 

responsabilidades de sustento, não apenas de produção, mas, sobretudo, de 

reprodução. A escolaridade, seguida do trabalho são outros importantes temas 

deste debate e, por fim, o lazer que também sinaliza importantes questões para 

reflexão. 

Se associarmos o entendimento de Juventude ao estado civil4, 

perceberemos que o fator liberdade e a não adesão às responsabilidades de 

adultos tem um peso para a maioria do grupo, tendo no geral um índice pequeno 

de jovens casados, seja do sexo feminino ou masculino. 

Em princípio, poderíamos dizer que essas definições do que é ser jovem 

rural está muito ligada ao que se pensa no urbano, principalmente no que se 

refere ao lazer, bem como ainda, a juventude de São João do Sabugi, segue o 

mesmo caminho da juventude brasileira em geral, mas é preciso atentar que estar 

próximo é diferente de ser igual e não deixar de buscar as devidas 

especificidades. 

                                                 
4 Muitos grupos pesquisados tendem a construir sua auto-representação de juventude a partir 
desse critério, ou seja, mesmo aqueles que já passaram dos trinta anos, se estão solteiros, são na 
maioria das vezes reconhecidos e auto-reconhecidos como jovens. 
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A Pesquisa Perfil da Juventude Brasileira, Abramo (2005) sistematiza as 

principais respostas espontâneas do que é ser jovem, aparece, em primeiro lugar, 

não ter preocupações, responsabilidades, compromissos; seguidos de aproveitar a 

vida e viver com alegria; poder estudar ou só se dedicar ao estudo; ter liberdade e 

as amizades. 

Para o grupo pesquisado um conjunto de afirmações sobre o que é ser 

jovem em São João do Sabugi, aponta para essa noção de isenção de grandes 

responsabilidades, de levar a vida em liberdade e reafirmando o desejo do 

aproveitar essa fase da vida. “... Ser jovem é namorar; fazer fuxico; curtir a 

juventude; sentir prazer; é uma fase da vida onde as pessoas são mais divertidas, 

que nessa fase vão em busca de seus ideais como um todo; aventura; diversão; 

fazer amizade; ser jovem não é o fato de ser jovem na pessoa, e sim, por se 

completar com a liberdade; felicidade; sonhos; sentir prazer com a vida; passando 

a ver a realidade do mundo, o que leva a pensar nas responsabilidades; é estar de 

bem com a vida, ou seja, sempre em busca de um futuro melhor; não é apenas 

ser novo e ter pouca idade, é ter mais saúde, mais fogo e viver com mais 

intensidade cada minuto do dia; é saber aproveitar cada segundo da vida como se 

fosse o último...” (Grupo focal realizado no dia 05 de janeiro de 2007). 

Essa noção de liberdade do que é ser jovem, também pode ser entendida 

como a desmistificação de que jovem é apenas uma etapa de transição, uma 

passagem posterior à infância e de ingresso na vida adulta, e que, sobretudo, esta 

noção de ser livre ou ocupar o tempo vivendo essa etapa de transição não é 

comum para todos os jovens; tem a ver, principalmente, com o lugar social e com 

as necessidades de sobrevivência.  
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Anteriormente, a condição juvenil estava, sobretudo mediada 
pelas relações de incorporação à vida adulta e à aquisição da 
experiência, caracterizando-se a juventude, em certas camadas 
sociais, como a etapa vital entre a infância e a maturidade, 
determinada por instituições de transição ao mundo adulto 
(ABAD, 2003; p.23) 

  

 

Essa noção de liberdade para os jovens rurais, principalmente ao 

relatarmos o lugar social da juventude em São João do Sabugi, demonstra que a 

condição juvenil supõe ainda um núcleo de responsabilidades que orienta um 

novo significado para essa etapa de transição, ou seja, estudo, família, namoro, 

associação que fazem parte, trabalho no grupo de produção e no sindicato, são 

algumas das tarefas ou responsabilidades assumidas pelos jovens no município 

Apesar de estarmos falando em uma etapa de vida, é preciso ir além e 

perceber que todas essas contribuições sobre juventude nos estimulam a reiniciar 

sempre o debate sobre condição juvenil, principalmente se o nosso objetivo aqui é 

entender a juventude rural. 

 

Por outro lado, hoje dificilmente se pode negar que os jovens, 
inclusive os do meio rural, têm-se convertido numa categoria 
social, interclassista e comum a ambos os sexos, definida por 
uma condição específica que demarca interesses e 
necessidades próprias, desvinculadas da idéia de transição e 
suas instituições responsáveis. (ABAD, 2003; p. 23) 

 

 

O grupo pesquisado reflete essa discussão sobre lugar social, mesmo 

quando estamos falando em rural, quando dizemos do desejo de continuar no 



 

 

64 

campo. Referindo-se ao município, existem as eminentes diferenças daquelas que 

moram na sede do município. As diferenças de acesso ao estudo, bens e serviços, 

devem ser consideradas as tratar o perfil e as necessidades desses jovens.  

Dos rapazes participantes do grupo focal, 05 moram na sede do 

município, 07 moram nas comunidades rurais e 01 está em intercâmbio5; já com 

relação às moças, apenas 03 moram na sede, 09 nas comunidades rurais e 02 

estão em intercâmbio. 

Essas diferenças não podem ser lidas apenas pela diversidade cultural, 

étnica, religiosa, mas o seu lugar social, que certamente está relacionado a sua 

visão e possibilidades de futuro, para que a fase passe, mas também fiquem 

resultantes consistentes e estruturantes, para que a cidadania não continue sendo 

apenas uma abstração para esses jovens; que o reconhecimento enquanto 

sujeitos de direitos ultrapasse as barreiras da categorização e conceituação 

juvenil. 

Poderíamos no meio da discussão traçar alguns elementos de ordem 

subjetiva sobre o que é ser jovem, antes mesmo de adentrarmos no debate dos 

projetos de vida, uma vez que o grupo também se expressou a respeito de que ser 

jovem está relacionado a cuidar do visual. Este debate foi trazido pelas moças que 

sinalizaram para o modo de se vestir, muito relacionado ao modo urbano e a 

elementos “modernos/urbanos” como a tatuagem que é marca do corpo de uma 

das jovens.  

Alguns desses elementos da cultura juvenil urbana aparecem através dos 

canais de informação como rádio e televisão. A pesquisa Contag/UNICEF 

                                                 
5 Expressão utilizada pelo grupo para dizer que moram entre São João do Sabugi e Caicó. 
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identificou que maioria dos jovens entrevistados, que equivale a 57,6%, têm o 

costume de ouvir rádio. Daqueles que declararam o hábito de ouvir rádio, 51,3% 

prefere ouvir música, enquanto apenas 6,1% ouvem informação/noticiário.  O 

relatório da referida pesquisa menciona que o rádio e a televisão ocupam lugar de 

destaque na vida dos jovens rurais e podem se constituir veículos, de informação 

e formação para a juventude rural.  

Seguindo o debate sobre a identidade juvenil relacionado à forma de se 

vestir, as meninas falam que compram suas roupas nas lojinhas do município, já 

os rapazes afirmam que, em geral, compram na feira. Embora afirmem ter 

preocupação com o visual e gostem de freqüentar o salão de beleza, a maioria diz 

não ter preocupação em seguir a moda. Já os rapazes são mais categóricos em 

afirmar que cortam o cabelo em casa e só andam “bem vestidos” se tiverem que ir 

a algum casamento, colação de grau ou aniversário de 15 anos. 

Na medida em que o grupo ganhou maior confiança, outras questões 

retornaram ao cenário, como por exemplo, o que é de fato ser jovem. Estes 

relacionam a responsabilidade como sendo uma das características da identidade 

juvenil no meio rural. Desnudando essa compreensão, os jovens do grupo focal 

questionaram uns aos outros e compararam as formas de responsabilidade, 

tentando exemplificar sua concepção de juventude. “... A responsabilidade da mãe 

é a mesma do filho? Sua responsabilidade é a mesma do seu pai?...” (Grupo focal 

realizado no dia 05 de janeiro de 2007) 

O grupo surpreendeu ao fazer este debate uma vez que conseguiram 

diferenciar as responsabilidades dos jovens de seus pais, bem como a dos jovens 

que possuem filhos, sem descaracterizá-los como jovens. Foram mais além, 
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colocaram algumas responsabilidades que os jovens enquanto pessoa deve 

assumir, ou seja, que estes devem possuir tarefas para ajudarem suas famílias, 

para não confundir juventude e liberdade com descaso com a família. 

Este debate sobre o conceito de juventude se apresenta com uma série 

de desafios e, como já dissemos, traz diversas imprecisões. A relação que o grupo 

faz nos conduz a uma reflexão sobre o ser jovem de forma geral, traz 

contribuições sobre características que relacionam a juventude urbana com a 

juventude rural. 

Para a CONTAG, essa questão também não é de fácil solução. A 

definição não vem de imediato, mas são lembrados alguns elementos que 

contribuem para tal definição, numa perspectiva de trazer para próximo do debate 

do que é ser jovem e o significado de ser jovem rural, a saber:  

 

“A gente ainda não tem uma determinada expressão pra dizer 
porque a gente chama de juventude rural, porque foi assim 
deliberado no 8° Congresso, jovem de 16 a 32 anos, não que a 
gente saiba que como é que fica jovem de uma hora para outra, 
ou deixa de ser jovem de uma hora para outra, mas para discutir 
proposta de inserção dessa juventude dentro dos sindicatos, da 
CONTAG (...) e também fora, né? Como que os governos vão 
assumir projetos, ações, políticas públicas pra essa juventude, 
pra essa faixa etária, porque aquele conceito do que é ser 
jovem ainda é algo que a gente não tem muito elemento pra 
iss;, é tanto que a gente ouve gente com mais de sessenta anos 
dizendo: eu sou jovem; então, jovem rural, porque a gente tem o 
seguinte: jovem que mora no campo e trabalha na agricultura, 
jovem que mora na cidade e aqui trabalha  na agricultura é 
jovem rural”. (Elenice Anastácia – CONTAG, entrevista 
realizada no dia 22 de janeiro de 2007) 
 

Essa relação com o trabalho na agricultura se torna cada vez mais um 

elemento consistente para pensarmos a definição de juventude rural, 
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principalmente se levarmos em conta que o Consórcio Social de Juventude Rural 

é mediado em âmbito nacional pela Contag e estadual pela Fetarn, o que reforça a 

própria existência dessas entidades ligadas ao contato com o trabalho.  

 

“Porque por nós, como nós somos uma entidade sindical, então 
tem que a pessoa exercer a atividade (...) Mas a gente tem ação 
com jovens assalariados também, mas é claro que, 
prioritariamente, tudo isso é para  potencializar  a ampliação da 
agricultura familiar porque existem vários jovens que se 
submetem ao trabalho escavo” (Elenice Anastácia – CONTAG 
entrevista realizada no dia 22 de janeiro de 2007) 
 

Essa categoria fluida, imprecisa, relacionada a condição de aprendiz no 

interior da agricultura, desenha uma definição a partir dessa especificidade com 

relação ao mundo do trabalho; contudo, não dizemos que este seja um fim em si 

mesmo, ou ainda a resolução dos conflitos e tensões sobre o tema, nem tão 

pouco a redução do conceito a uma esfera apenas. Todavia, essa é para nós uma 

importante pista para elucidarmos um debate sobre o tema, que aprofundaremos 

no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO II 

AGRICULTURA FAMILIAR E JUVENTUDE RURAL:  

UM DEBATE EM CONSTRUÇÃO  

 

 

2.1 – BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS SOBRE AGRICULTURA 

FAMILIAR 

 

 

Iniciar um debate sobre agricultura familiar, não é uma tarefa fácil. Os 

inúmeros adjetivos e interseções, por vezes limitam, em outras alargam o 

conceito, dificultando a compreensão das especificidades. 

Para nós, apesar do desafio, encaramos o debate como essencial, visto 

que o público pesquisado e participante do Consórcio Social da Juventude Rural 

é, ao mesmo tempo, filho de agricultor rural, bem como o viés da agricultura 

familiar se constitui um diferencial importante entre a juventude urbana e rural.  

Sem deixarmos de levar em conta ainda, que, segundo dados do INCRA/FAO 

(2000), no Brasil 85% dos estabelecimentos agrícolas são da agricultura familiar. 

Na tentativa de desvendarmos e adentrarmos no tema, foi possível 

observar que muitos trabalhos dividem o tema em dois blocos: o familiar e o 

patronal, o baseado no consumo, na subsistência e o outro baseado na alta 

produção, ou seja, de um lado, o trabalho familiar e do outro o trabalho 
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assalariado que responderia à demanda de uma sociedade industrial, levando em 

conta a produção para o mercado, baseado no assalariamento, monocultura, e 

agronegócio.  

Apesar de relevante essa oposição que aparece dentro do debate, não 

pode reduzir nossa discussão a ela, uma vez que uma série de nuances 

perpassam os dois modelos, sobretudo, o familiar, não significando, inclusive, que 

este se torna capitalista ao assumir outras dimensões que garantem a sua 

existência.    

Ao levarmos em conta o surgimento do conceito de agricultura familiar no 

Brasil, é importante localizar essa discussão a partir dos anos 1970, entendida 

como um espaço de produção familiar, capaz de resistir à lógica capitalista e 

oriunda da influência da França e Polônia. Esse entendimento, que antes mesmo 

de ser denominado produção familiar, tem origem no pensamento crítico marxista, 

ou seja, no debate da análise da questão agrária em Chayanov6. Por outro, lado 

este debate da produção familiar aparece nos EUA pautado e tendo sua expansão 

com base em uma produção capitalista. 

É importante pontuar que os dois modelos tiveram seus momentos de 

ascensão no Brasil, sendo o Europeu nos anos 1970 e 1980 e o norte-americano 

nos anos 90 do século passado. Assim, há muito tensionamento nessa discussão; 

são inúmeros os adjetivos que destacam essa oposição, seja ela ao afirmar a 

existência de um produtor familiar, ou a de um patronal. 

                                                 
6 O protótipo do produtor familiar chayanoviano é o camponês semi-independente na transição 
entre o feudalismo e o capitalismo, situação característica da agricultura russa no fm do século 
XIX. 
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Para nós é importante observar que não encontraremos uma resposta 

pronta. Desse modo, é necessário, sobretudo, buscar nuances existentes nos 

tipos de produção, entender seus passos para não cairmos no “abismo” de definir 

que há, de fato, de um lado, um agricultor familiar tradicional baseado apenas na 

sua sobrevivência e, do outro, um agricultor moderno capitalista. 

Como já dissemos a questão não é de simples solução e nem tão pouco 

nos propomos aqui encontrar uma saída “uniforme” para o dilema, mas é 

importante elucidar os vários entendimentos, processo histórico e percursos para 

compreendermos quem é esse agricultor familiar ao qual nos referimos quando 

pautamos a discussão de juventude, bem como qual é o universo rural que está 

imerso ou que herdou. 

Assim, seguiremos esse levantamento na tentativa de encontrar as 

semelhanças, diferenças e concepções que permeiam esse debate. Ao iniciarmos 

o debate em torno da agricultura capitalista, perceberemos que esta tem presença 

forte nos países desenvolvidos e que aparece através de duas denominações, a 

saber: a empresarial desenvolvida e a familiar. 

Numa produção tipicamente capitalista, ou seja, em um modelo 

empresarial desenvolvido, perceberemos que as unidades de produção, assim 

como as empresas capitalistas típicas, apresentam uma produção em grande 

escala. O trabalho é realizado por assalariados e gerido por especialistas. 

Já numa empresa capitalista familiar, que em muitas situações não 

utilizam apenas o trabalho familiar, mas sim, o assalariado em geral. Para Claus 

Germer o conceito de produção familiar, como definição de uma forma 

diferenciada de produção, é teoricamente insubsistente, pois se baseia em um 
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critério puramente convencional. Nesse tipo de produção, o caráter gerador de 

lucro é intrínseca a sua existência. 

Para que uma empresa capitalista familiar continue a existir e tenha o 

lucro “necessário”, é preciso ter clareza que a opção de ser uma empresa familiar 

as coloca em concorrência direta com as empresas de alta produção, que 

possuem o mesmo fim, mas a estrutura é bem maior na sua dimensão econômica. 

Claus Germer (2002) chama atenção para essa questão: 

 

 

Assim, os grandes produtores, por serem “mais capitalistas” que 
os pequenos, vencem-nos na concorrência, ou seja, a evidência 
indica que o decisivo para a sobrevivência ou morte das 
empresas agrícolas no capitalismo é o “grau” de 
desenvolvimento capitalista. Em síntese, os produtores que se 
caracterizam como empresas”familiar/assalariadas” deslocam 
os produtores simplesmente “familiares” e as grandes empresas 
“familiar/assalariadas” deslocam as pequenas empresas deste 
tipo. Sendo assim, qual é a utilidade ou relevância, do ponto de 
vista do emprego agrícola ou dos trabalhadores, de distinguir 
entre dois “modelos” de agricultura cujos resultados são 
idênticos? Tendências idênticas as observadas nos Estados 
Unidos ocorrem em todos os países capitalistas desenvolvidos e 
no Brasil, motivando os pequenos agricultores a procurarem 
outra alternativa. Diante disso, a proposta de que adotem “o 
modelo” da agricultura “familiar” capitalista implica sugerir que 
aceitem voluntariamente a sua própria destruição. (GERMER, 
2002; p. 59) 
 

 

A quem interessa a empresa capitalista familiar? Que nuances permitem o 

assalariamento e a sazonalidade, sem necessariamente está pautada na 

acumulação do capital? Que outro tipo de agricultura é esse que pretendemos 

discorrer? 
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De fato, algumas questões necessitam ser flexibilizadas, no entanto, nas 

condições postas acima o modelo capitalista familiar no Brasil, não teria o mesmo 

eco, visto que não se apresentaria uma considerável dificuldade de garantia da 

sobrevivência dos pequenos produtores.  

 

2.1.1 – ELUCIDANDO QUESTÕES SOBRE O PROCESSO DE 

MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA 

 

Precisamos, todavia, trazer o debate da industrialização/modernização da 

agricultura para compreendermos os principais entraves que foram questões de 

tensionamento para os pequenos produtores rurais. 

Ainda com relação à temporalidade, muitos autores apontam que, no 

Brasil, a década de 1970 é marcada por esse período de intensificação e 

modernização da agricultura; as políticas de crédito rural, bem como a exigência 

de maior competitividade e adequação dos custos à nova realidade financeira, é o 

que para Bastos (2006) agravou a situação dos empregados rurais e complicou a 

vida da pequena produção, que sobrevivia à margem das facilidades de que eram 

portadores os principais beneficiários das políticas econômicas. 

 

Estava, assim, traçado o formato institucional mais apropriado 
para reforçar a problemática agrária brasileira, pois além da 
histórica concentração fundiária em que tinha sido forjada, a 
“modernização dolorosa” ampliava consideravelmente a 
desigualdade no controle da terra, que, agora submetido em 
definitivo ás regras do tipo de capitalismo impingido, agravava 
os problemas sociais, potencializando as dificuldades também 
da realidade urbana. (BASTOS, 2006, p. 33). 
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No campo, o Estado tratou de promover a modernização atendendo aos 

interesses do capital monopolista e responder, de alguma forma, os setores que 

haviam se organizado na luta pela terra e pela reforma agrária no pré-64. A 

estratégia do Estado é garantir um aparato estatal que atenda aos interesses dos 

latifundiários, empresas e grupos econômicos e para a massa de trabalhadores/as 

rurais sem terra e pequenos proprietários restou, em grande medida, a exclusão 

progressiva do modelo de desenvolvimento implantado. 

Segundo Delgado (1985) o desenvolvimento técnico e econômico da 

agricultura brasileira iniciado a partir da segunda metade dos anos 1960 e até final 

dos 1970, caracteriza-se pela aceleração industrial no campo e a integração do 

capital financeiro à grande empresa rural, associado ao mercado de terras. A partir 

disso, vai acontecer mudanças na base técnica produtiva, diversificam-se as 

exportações e organizam-se grandes grupos econômicos, sociedade anônimas e 

bancos de investimentos.  Vejamos: 

 

... a mudança na base técnica de produção rural e a constituição 
integrada do complexo agroindustrial tornam-se viáveis a partir 
do desenho de um sistema financeiro especialmente concebido 
para induzir e promover as mudanças técnicas e a associação 
dos grupos sociais reunidos no processo de modernização 
conservadora: grande capital, Estado e proprietários rurais... 

(DELGADO,1985; p. 111) 

 

 

Ao analisar o processo de modernização, Delgado reflete como o capital 

se reproduz, com total aval do Estado, penetra nos mais diversos ramos da 
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produção agrícola, transforma a propriedade da terra em ativo financeiro e aquece 

o mercado de terras, destruindo qualquer possibilidade de investimento na 

pequena produção. 

Por outro lado, uma massa de trabalhadores rurais vai sofrer todas as 

conseqüências desse modelo de desenvolvimento, excluídos desse processo de 

modernização. Agravam-se as condições de vida e de trabalho da população rural. 

O aumento da pauperização no campo provoca um expressivo êxodo rural, cresce 

de forma significativa à população urbana; a entrada de empresas no campo, o 

aumento dos conflitos agrários, a violência institucionalizada contra os 

trabalhadores rurais, a concentração de terra e de renda, a expropriação. Tudo 

isso é conseqüência da expansão do capital – industrial, comercial e financeiro – 

no campo, em dois eixos: a formação do complexo agro-industrial e a valorização 

do mercado de terras. 

Nesse processo, os resultados para o pequeno produtor não contribuem 

para a perspectiva de crescimento econômico, bem como o “atraso no campo” não 

justifica o atraso desse possível crescimento, uma vez que se torna visível que as 

exigências dos padrões tecnológicos coloca o pequeno produtor em desvantagens 

competitivas e em um conseqüente aumento da pobreza. 

 

 

Disso resulta que, paralelamente a essa moderna 
produção,estão multiplicando-se os produtores, na maioria 
pequenos, não inseridos nas cadeias de beneficiamento e de 
comercialização, os quais adicionados aos desempregados, 
somam milhões de famílias rurais sobrevivendo principalmente 
de políticas  públicas compensatórias e da previdência social. 
Esse empobrecimento da maior parte da população rural 
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brasileira, embora tenha sua origem na formação política e 
socioeconômica do país, agravou-se acentuadamente durante a 
fase mais intensiva da modernização, na qual o Estado teve 
papel determinante. (BASTOS, 2006; p. 40). 
 

Muitas vezes as questões postas pelo agricultor familiar de hoje, repete a 

cena das dificuldades encontradas pelo camponês de ontem, mas, mesmo assim, 

o agricultor familiar aparece como um novo personagem, um novo produtor. 

Esse novo ator constituído será uma “releitura” do camponês? Quais as 

principais semelhanças e diferenças entre o campesinato e a agricultura familiar? 

De certo, a resposta não vem de imediato, pronta, acabada, principalmente se 

levarmos em conta que ambos os conceitos resguardam uma série de diferenças 

teóricas, que ,em dadas circunstâncias, se sobressaem aos consensos. 

Entretanto, faremos um esforço de apresentar questões relevantes do 

campesinato que se reproduzem nas sociedades modernas, ou seja, no que se 

refere ao patrimônio cultural, nas relações sociais de produção e na vida em 

comunidade, há uma evidente reprodução das características camponesas. 

O debate em torno da cultura camponesa não se restringe a um modo de 

produção, mas sim, a um arcabouço social que marca uma relação com a 

natureza, uma vida social intensa de troca e reciprocidades coletivas que 

ultrapassa os limites estabelecidos pelos laços de parentesco. 

Esse patrimônio cultural pode definir e garantir uma oposição direta ao 

consenso de que o capitalismo dos países avançados ao se tornar referência para 

as transformações econômicas constituiria um “agricultor familiar moderno”, 

apenas do ponto de vista da profissão, mas, em primeiro lugar, essa concepção 
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pode se referir a uma situação estática, sem arcabouço histórico, ou seja, a 

dimensão cultural nessas circunstâncias desapareceria. 

Contudo, não estamos fazendo menção a uma sociedade mecânica, mas 

a um patrimônio cultural com possibilidades de resistência e, sobretudo, uma 

sociedade que resguarda laços de ordem social, simbólica e cultural com a 

tradição camponesa. 

Assim, o debate de constituição de um agricultor familiar em um “mero” 

produtor capitalista encontra dificuldades e não garante a uniformidade do debate. 

No que diz respeito a determinados grupos sociais, o debate resiste à questão 

econômica, uma vez que as condições estabelecidas e a competitividade são 

cruciais para o empobrecimento desse produtor. Tal resistência, como já 

mencionamos, também se constitui de ordem simbólica, levando em conta os 

vínculos estabelecidos com sua cultura camponesa uma vez que preservam e 

“acolhem” um modo de vida próprio. 

Os dilemas no que se refere à industrialização e à modernização, não se 

limitam de todo modo ao sistema de produção, mas devem ser relacionados ainda 

a uma oposição campo-cidade. Essa dicotomia nos traz uma nova questão, ou 

seja, estaríamos falando no fim do rural em detrimento do urbano, ou estaria 

surgindo uma nova ruralidade? 

Assim, é preciso encontrar as nuances que configuram a construção 

histórica e as características do rural. 
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... as sociedades rurais (camponesas) tradicionais apresentam 
cinco características: uma relativa autonomia face à sociedade 
global; a importância estrutural dos grupos domésticos; um 
sistema econômico de autarquia relativa; uma sociedade de 
interconhecimento; a presença de mediadores entre a 
sociedade local e a sociedade global. (MENDRAS 1976, apud 
WANDERLEY 2000, p. 91). 

 

 

Essa relativa autonomia frente à sociedade global, bem como as demais 

características sinalizam para o meio rural como sinônimo do lugar da agricultura, 

do modo de vida camponês do contato com o meio natural. Já a cidade, além de 

ser o lugar do “técnico” durante o processo de urbanização passam a exercer um 

domínio sobre o rural, que ultrapassa as fronteiras administrativas e financeiras, 

ou seja, passa a exercer um “certo” domínio cultural. 

Faz-se necessário considerarmos que as cidades distintas e que não 

passaram por processos homogêneos de urbanização, de modo que essa 

influência cidade/campo também será passível de diferenciações. Assim, o desafio 

de continuar existindo enquanto campo, tendo por sua vez uma relativa 

autonomia, coloca-se como mais um dilema em questão. 

Apesar de distintas influências cidade/campo, não podemos deixar de 

chamar a atenção para o contexto provocado como o êxodo rural, a expansão de 

novos mercados para a indústria, bem como a reserva de mão-de-obra.  

Esse modelo, que se pretendia “dominante” e “homogêneo”, entra em 

crise a partir dos anos 1980. A crise desse modelo produtivista apresentou três 

dimensões: a econômica, a social e a ambiental como aponta Wanderley (2000) 

citando Lamarche (1993): 
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Em primeiro lugar a dimensão econômica: ao buscar a auto-
suficiência, por meio da maior eficiência tecnológica e 
comercial, a agricultura moderna produziu, em muitos paises, os 
efeitos da superprodução, com as conseqüências sabidas sobre 
o próprio dinamismo da atividade produtiva. Ao mesmo tempo 
ela perde cada vez mais o seu peso relativo no conjunto das 
atividades produtivas e tende a concentrar-se nas áreas mais 
favoráveis as trocas comerciais. (...) Em segundo lugar, a 
dimensão social: paradoxalmente o sucesso do processo da 
modernização, em especial no que se refere aos índices de 
produtividade do trabalho, no conjunto das atividades 
agropecuárias, terminou por tornar desnecessária á produção 
parcela importante dos efetivos de agricultores, problema tanto 
mais grave quanto a conversão para o trabalho nos setores 
industrial ou de serviços deixou de ser uma possibilidade, em 
razão da própria dimensão da crise geral do desemprego. 
Finalmente, a dimensão ambiental: o uso, muitas vezes 
excessivo e indiscriminado, dos insumos químicos de origem 
industrial, estimulado pela utilização dos modelos produtivistas, 
trouxe como conseqüência o risco de um sério desgaste de 
recursos naturais. Isto acontecia num momento em que se 
aprofundava nas sociedades (e não apenas no meio rural) a 
consciência da necessidade de preservação e de renovação 

destes recursos (LAMARCHE, 1993 apud WANDERLEY 
2000; p. 115). 

 

 

 

Contudo, a relação estabelecida entre o campo e a cidade, segundo 

Wanderley (2000), em função do profundo processo de diversificação social e 

suas relações com o meio urbano, assumem, definitivamente, um caráter de 

complementariedade, perdendo o perfil de antagonistas. Assim, os processos 

mais gerais que explicam essas transformações são apontados por Wanderley 

(2000), a saber: 1 - a globalização da economia em seu conjunto; 2 - a presença 

cada vez maior das instâncias internacionais – ou macrorregionais – na regulação 

da produção e do comércio agrícola; 3 - a profunda crise do emprego, que atingiu 



 

 

79 

as sociedades modernas em seus diversos setores; e 4 - as transformações pós-

fordistas das relações de trabalho e as novas formas de regulação. 

O rural se torna, efetivamente, um espaço da diversidade, seja ela 

econômica ou social. Nesse debate, precisamos entender a diversidade a partir 

das mudanças ocorridas no campo e do caráter de ”uniformização” dos modos de 

vida, atrelado ao urbano, em virtude, sobretudo, da descentralização econômica, 

do acesso a bens e serviços, da instalação de centros industriais e comerciais em 

determinados espaços rurais e ainda o crescimento demográfico. 

Essa realidade da diversidade social no campo, em muitos países, é 

estimulada por uma redução da população agrícola no campo. Apesar do 

crescimento da população rural, este não será mais o lugar da agricultura, ou seja, 

são novos atores e novas formas de convivência a exemplo da indústria e dos 

distintos serviços. 

Para o campo, o fato de ser um lugar atrativo para jovens ou idosos, 

fizeram do rural um lugar de tensões e conflitos, de modos de convivência distinto 

dos que têm no seu lugar de origem, um espaço de construção histórica baseada 

no contato com a terra. 

 Wanderley (2000) aponta três posições principais que se enfrentam no 

campo dos referidos confrontos: a primeira que atribui prioridade à destinação 

produtiva do meio rural, nos termos já analisados anteriormente; a segunda 

posição associa o meio rural a uma melhor qualidade de vida a que pode aspirar o 

conjunto da sociedade, inclusive, e, sobretudo, os habitantes das grandes áreas 

metropolitanas; e a terceira também situa os espaços rurais como um bem 

coletivo, visto agora não apenas como um lugar de moradia de boa qualidade, 
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mas como parte do patrimônio ambiental a ser preservado contra todos os usos 

considerados predatórios, produtivos ou não. 

A partir dos anos 1980, esse debate em torno das questões ambientais se 

intensifica, assim, a necessidade de defesa do espaço agrícola, tendo como 

premissa a preservação ambiental ganha eco na sociedade, visto que o discurso 

em torno do meio ambiente, se acentua de modo a se contrapor ao modelo 

econômico dominante em outras esferas, que não apenas a rural. 

Com base em interesses distintos no que se refere à convivência com o 

campo, a preservação ambiental é pautada tanto pelos agricultores que têm no 

lugar de origem, seu projeto e modo de vida, quanto nos que “aderiram” a esse 

rural, na perceptiva de ir ao encontro de um lugar idílico, que, por conseguinte, 

“aderem” com ele ao cuidado ambiental, ou seja, as diferenças e conflitos entre os 

que vivem no campo, em alguma medida dão lugar a integração, principalmente 

nesse debate em torno da preservação ambiental. 

Embora, os “rurais” que têm no campo seu lugar de origem, resguardam, 

a despeito das transformações ocorridas características capazes de assumir 

aspectos tradicionais do significado do que vem a ser rural, contudo, devemos 

perceber que esse rural não é mais isolado do urbano. 

Inúmeras tipologias são apresentadas para situar a relação entre o rural e 

o urbano, apesar de descrever especificidades e aproximações. Em diversos 

países, essa possível “paridade” nos níveis econômicos e sociais, não é de todo 

modo homogênea, deixando em condições desiguais e inferiores os que já 

habitavam o rural, dos citadinos que optaram por este como sinônimo de uma 

melhor qualidade de vida. 
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2.1.2 – “NOVOS” ASPECTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 

A respeito deste debate Stroposolas (2006), faz algumas indagações 

sobre o que vem a ser a agricultura familiar, no que ela é diferente do 

campesinato, do agricultor de subsistência, do pequeno produtor. O autor ressalta 

que essas categorias circulavam recentemente com mais freqüência nos estudos 

especializados e questiona como entender o campesinato brasileiro à luz da teoria 

clássica. 

Nesse sentido, o autor contribui, buscando encontrar um ponto de partida 

para definir a agricultura familiar: 

- 

  

 

Considero que o ponto de partida é o conceito de agricultura 
familiar entendida como aquela em que a família, ao mesmo 
tempo em que é proprietária dos meios de produção, assume o 
trabalho no estabelecimento produtivo. Ainda assim, essa 
categoria é necessariamente genérica, pois a combinação entre 
propriedade e trabalho assume, no tempo e no espaço, uma 
grande diversidade de formas sociais. (STROPASOLAS, 2006, 
p. 39). 
 

Essa diversidade de forma assume alguns pontos em comum, como nos 

anos 1990 a agricultura familiar. É, ao mesmo tempo, intitulada por diversos 

autores como elemento central para o desenvolvimento rural. Mas, os riscos de 
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trabalhar este conceito de forma genérica pode ser um instrumento que dificulte a 

compreensão da heterogeneidade e das especificidades. 

Faremos aqui a tentativa de elucidar questões centrais que “unificam” o 

debate, ou que sejam aportes comuns, mas não deixaremos de pontuar questões 

específicas como forma de balizar o debate. 

Essa agricultura que é denominada “agricultura familiar” apenas 

recentemente, ou seja, a defesa desse “novo ator social” impulsionou teóricos, 

sindicatos e movimentos sociais a considerar e por vezes a unificar o discurso e o 

teor argumentativo sobre a categoria. 

Para Abramovay (2005), não é sem razão que as três grandes 

organizações ligadas às lutas sociais no campo brasileiro7 definem sua substância 

pela expressão “trabalhadores” e não apenas pelo exercício da profissão de 

agricultor. Essas organizações sociais se articulam em torno de interesses e 

reivindicações, bem como na defesa de um conjunto de valores. Sendo um desses 

valores a agricultura familiar: 

 

 

A agricultura familiar, muito mais que um setor social e 
econômico é um valor: num país com a tradição latifundiária do 
Brasil, cuja formação histórica repousa na forma mais radical de 
separação entre propriedade e trabalho – a escravidão – não é 
trivial afirmar que unidades produtivas ao alcance da 
capacidade de trabalho de uma família podem afirmar-se 
economicamente em mercados competitivos. (ABRAMOVAY, 
2005, p. 03) 

 

 

                                                 
7 Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), Movimentos dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST) e Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETRAF – Brasil). 
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Acompanhando essas discussões teóricas que por vezes se unificam e 

ganham eco nesse debate sobre a conceituação da agricultura familiar, está ainda 

a discussão em torno das questões ambientais.   

Após um período de descrença no futuro da referida agricultura familiar, a 

preocupação com o meio ambiente, com a qualidade de vida e com o desemprego 

se torna temas fundamental; tal debate, instaurado nas sociedades modernas 

avançadas, em particular as européias, pode ser verificado ainda em países como 

o Brasil. (STROPASOLAS, 2006). 

No Brasil esse debate traz consigo uma série de elementos relacionados 

ao desenvolvimento sustentável, a geração de emprego e renda, a segurança 

alimentar. Stropasolas (2006) elucida ainda como questões para o debate, a 

elevação do número de agricultores assentados pela reforma agrária e a criação 

do Programa Nacional de Fortalecimento da agricultura Familiar - Pronaf. 

Não é nosso objetivo nos determos ao debate do Pronaf, mas este é um 

importante componente para se pensar a agricultura familiar enquanto política 

pública, de maneira que não podemos deixar de situar o seu lugar nessa 

discussão. 

O Pronaf foi criado através do Decreto 1946, de 28 de junho de 1996, 

tendo sido suas normas consolidadas na resolução 2310, de 29 de agosto de 

1996; é resultado da luta histórica dos trabalhadores rurais organizados, que 

contou com o apoio de instituições internacionais como a Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) e o Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).  Segundo Gomes (2007) Sua criação foi 

idealizada como um novo modelo de desenvolvimento rural focado no atendimento 
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da agricultura familiar, com ênfase no segmento das famílias rurais mais pobres 

que foram alvo de uma modalidade específica – o Pronaf B.  

Em muitos estudos a perspectiva de ampliação e aperfeiçoamento dessa 

política é o dilema, uma vez que os trâmites burocráticos, não são muitas vezes 

compatíveis com a realidade e necessidade da população. Como dissemos, não 

iremos nos debruçar sobre a questão, apenas situar o debate para compreender 

esse ator – o agricultor familiar - também “reconhecido” pelo Estado, enquanto 

sujeito de políticas públicas. 

Os dados ilustrados acima compõem uma diversidade de entendimentos, 

dentre eles o papel do Estado e das políticas públicas. Estas questões são 

referência para pensarmos a partir de que pontos comuns nos é possível situar um 

debate sobre Agricultura Familiar. Certamente, apontar generalizações para definir 

o tema, não é de todo simples, entretanto é preciso identificar traços capazes de 

apresentar características comuns ao debatermos sobre esse ator político, social 

e, porque não dizer, institucional. Flávio Sacco dos Anjos, retoma Gasson e 

Errington (1993) em seus apontamentos sobre traços essenciais da agricultura 

familiar: a) a gestão é feita pelos proprietários; b) os responsáveis pelo 

empreendimento estão ligados entre si por laços de parentesco; c) o trabalho é 

fundamentalmente familiar; d) o patrimônio pertence à família; e) o patrimônio e os 

ativos são objetos de transferência intergeracional no interior da família e , 

finalmente f) os membros da família vivem na unidade produtiva. 

Para os jovens, essa relação de transferência intergeracional não é um 

assunto “tranqüilo”, seja pelas dificuldades concretas por que passam os 

pequenos produtores, seja pelos conflitos inerentes às mudanças geracionais e 
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aos desejos dos sucessores. A relação de convívio, por sua vez, é, em muitas 

vezes, interrompida pela necessidade de buscar um novo território, ou seja, a 

mobilidade espacial é uma dificuldade histórica na busca pelo acesso e 

permanência na terra. 

 

 

Uma das dimensões mais importantes das lutas dos 
camponeses brasileiros diz respeito ao esforço para constituir 
um território familiar, um lugar de vida e de trabalho capaz de 
guardar a memória da família e de reproduzi-la para as 
gerações posteriores, ou seja, a expectativa de que todo 
investimento em recurso materiais e de trabalho despendido na 
unidade de produção, pela geração atual, possa vir a ser 
transmitido à geração seguinte, garantido a esta condições de 
sobrevivência (WANDERLEY, 1996 apud STROPASOLAS, 
2006, p. 123) 

 

 

Para muitos jovens, migrar para grandes centros urbanos, é a única 

possibilidade de acesso a empregos não agrícolas, já que muitas vezes as plantas 

industriais não estão perto de seus locais de moradia. Sabemos, contudo, que 

esta busca implica a precarização ainda maior de suas atividades profissionais, 

bem como a constatação das deficiências no processo formativo desses jovens. 

Nesse aspecto, já se instala um processo de tensão e não de escolhas, como 

deveria ser nesta fase da vida. 

As relações de compromisso com suas famílias pode ser outro processo 

de tensão, apesar de ser comum aos jovens, a família como referência 

comportamental, Wanderley (2006), lembra que quando se trata de agricultores, 

mais especificamente de agricultores camponeses, que além da relação de 
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parentesco estabelecida, são também uma unidade de produção, em que o pai é o 

chefe do estabelecimento produtivo. Essa dimensão de solidariedade e de 

compromisso com o patrimônio familiar, também é conflituosa. 

 

 

Trata-se de uma particular relação de solidariedade, mas, ao 
mesmo tempo, de subordinação aos objetivos familiares 
comuns à autoridade paterna. Mais uma vez, no momento de 
definir sua autonomia individual, tendo que escolher uma 
profissão e um lugar para viver, o jovem pode enfrentar tensos 
mais profundas, que dizem respeito aos seus compromissos 
fundamentais com a família presente, especialmente, através de 
sua contribuição ao trabalho comum e às expectativas de 
participação no patrimônio coletivamente construído 
(WANDERLEY, 2006, p. 17-18). 

 

 

Apesar de residir nas relações atuais, aspectos de sustentação para a 

produção familiar, como a divisão do trabalho, ao mencionarmos os novos sujeitos 

sociais, falamos também de uma nova relação, de aspectos relacionais distintos, 

de acentuação de tensões e conflitos, como discute Stropasolas (2006): 

 

 

Aqui cabe incorporar a constatação de conflitos na 
representação do que seja a solidariedade e a reciprocidade 
nas relações sociais camponesas, expressos no 
questionamento da adoção destas categorias, muitas vezes de 
forma genérica e homogênea, sem a problematização do que 
elas representam nas diversas instâncias da vida social, 
ocultando práticas desiguais de valoração de esforços na 
economia camponesa. As mágoas e os ressentimentos 
expressos no depoimento de mulheres e jovens, que não são 
reconhecidos pelo seu esforço sistemático e contínuo nas 
relações sociais de produção, indicam a ocorrência de um 
importante viés de gênero e geração na agricultura familiar, 
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demandando uma análise mais cuidadosa destas 
representações (STROPASOLAS, 2006, p. 128) 

  

  

Para nós que discutiremos com mais afinco a questão da juventude no 

interior da agricultura familiar, desvendar os laços de solidariedade, bem como os 

traços que indicam de maneira geral aspectos relevantes da agricultura familiar, 

de certo, não o faremos sem levar em conta o olhar desses jovens no interior 

desse “modo de vida” e das relações postas para a produção familiar. 

 

 

2.2 – JUVENTUDE RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR: A EXPERIÊNCIA DE 

SÃO JOÃO DO SABUGI 

 

 

A discussão sobre continuidade no campo está imbricada com o debate 

em torno da Agricultura Familiar e nos conduz a fazer reflexões sobre sucessão, 

hereditariedade e relação com os programas de fixação dos jovens no campo.  

Elucidando o debate de projetos de vida dos jovens participantes da 

pesquisa, a opção pela permanência e o compromisso com a família pode se dar 

de diversas maneiras. Quando os jovens deixam o mundo rural e vão a busca das 

cidades com o objetivo de melhorar de vida, essa relação está, na maioria das 

vezes, ancorada na possibilidade de acesso ao mundo do trabalho. 

A entrada nas estatísticas dos jovens que compõem renda não é simples, 

o desencanto ao concorrer com uma juventude urbana que teve maior acesso a 
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oportunidades de capacitação se torna responsável pela volta de muitos jovens ao 

campo. Como sugere Maria José Carneiro: 

 

 
Mas, apesar do otimismo dos jovens e do aumento de 
escolaridade em relação à geração de seus pais, a ida para a 
cidade nem sempre possibilita a realização de seus ideais. 
Considerando que o jovem do campo não conta com o mesmo 
capital cultural e social (o apoio familiar, sobretudo), dos jovens 
da cidade, a competição no mercado de trabalho urbano lhe é 
desfavorável (CARNEIRO, 2005, p. 253). 

 

 

Na pesquisa perfil da juventude, Carneiro (2005) relata que as mudanças 

de valores em relação à cidade mudam, quando os jovens se sentem motivados a 

valorizar o lugar em que vivem diante da melhoria das condições de infra-estrutura 

local e das possibilidades de ocupações não-agrícolas. 

Um outro fator interessante para pensarmos a permanência dos jovens no 

campo é a ocupação destes na cena pública. Se por um lado, as políticas sociais 

de fixação do jovem no campo como imposição de continuidade do trabalho dos 

mais velhos gera incômodo, por outro, os próprios grupos juvenis organizados 

pautam o debate das políticas públicas, pensando em ações que beneficiem e 

dêem conta de resolver demandas atuais. Para Sposito e Carrano (2003), embora 

recente, observa-se na sociedade brasileira um consenso inicial em torno da 

necessidade de implementação de políticas públicas destinadas à juventude. 

Assim, a questão da juventude deixa de ser tema da subjetividade, 

encarada como problema ou questão da vida privada, para ser pontuada como 

espaço de demandas de políticas públicas, tendo ainda nas ações da área de 
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direitos destinadas às crianças e adolescentes um limite, uma vez que não dão 

conta da fase seguinte – a juventude. São, por sua vez, conflitantes as respostas 

nas áreas de segurança, de saúde, de educação e principalmente de inserção no 

mundo do trabalho. 

Várias dessas políticas de capacitação, elevação de escolaridade, 

programa 1 emprego, Pronaf jovem, jovens empreendedores, ensaiam mudanças 

nos padrões de sucessão nas comunidades rurais em geral. Mas, ainda são 

iniciativas recentes, sendo muitas delas restritas e pouco adequadas às diversas 

realidades regionais, como pontuamos no item acima (a criação do Pronaf). 

Apesar de todas as questões levantadas acima, não podemos deixar de 

fora o debate sobre o jovem no interior da Agricultura Familiar, uma vez que, 

quando pensamos em juventude rural e a associamos ao mundo do trabalho, 

geralmente o fazemos pensando nos processos de continuidades ou 

descontinuidades na relação com o trabalho agrícola que os mais novos possam 

ter. 

Essa não é uma questão simples; está em jogo o destino de regiões que 

passam por severos processos de êxodo rural. Abramovay (1998), nos ajuda um 

pouco a pensar esta relação. 

 

 
O que caracteriza a agricultura familiar neste sentido é que o 
pleno exercício profissional por parte das novas gerações 
envolve, mais que o aprendizado de um ofício, a gestão de um 
patrimônio imobilizado em terras e em capital (ABROMOVAY, 
1998; p.18). 
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Certamente, não é tarefa fácil desnudar essa questão, uma vez que ela 

possui uma das grandes marcas que nos possibilita diferenciar o universo do 

jovem rural do urbano e de afirmação dessa identidade juvenil rural ao pensarmos 

no interior da agricultura, a relação entre trabalho, patrimônio (como bem 

simbólico) e família. Buscando elementos da vida cotidiana no local rural, na 

relação de proximidade rural e urbano. 

Todavia, não consideramos essa questão menos importante que as 

outras e, encerrar o debate com ela, permite-nos caminhar por onde tudo começa 

e voltar mais uma vez à questão do que é uma juventude rural e como não se trata 

de um receituário; a questão enriquece o nosso campo de investigação cada vez 

que se insinuam outras cenas juvenis. 

Essa ambigüidade em querer continuar por opção e não por “destino”, ao 

mesmo tempo em que se tem a certeza das dificuldades a serem enfrentadas para 

dar continuidade ao trabalho da agricultura familiar, não é dúvida apenas dos mais 

jovens. Os pais também vivem esse dilema, quando pensam nas crises vividas na 

produção agrícola, ou mesmo nos seus próprios sonhos de que seus filhos 

tenham uma vida diferente da que eles tiveram. Assim, ilustra Carneiro: 

 

Mesmo entre os que se consideram bem sucedidos na atividade 
agrícola, são poucos os que desejam que os filhos dêem 
continuidade à lavoura familiar, pesando nessa avaliação o 
pessimismo quanto ao futuro das condições de produção do 
pequeno produtor. (CARNEIRO, 2005, p.248). 

 
 

Embora haja muitas queixas de que os jovens não queiram continuar o 

trabalho, não garantam a reprodução da produção familiar ao herdarem como 
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ofício a agricultura familiar, é sabido também que a decisão de continuidade é uma 

questão bastante delicada. 

As jovens mulheres que continuam no campo, ao optarem pelo 

casamento como única alternativa de futuro, também interrompe a juventude, 

deixando de participar de grupos, passando a ter outras obrigações em suas 

rotinas. 

Mas, não podemos esquecer de que, quando falamos em sair do campo e 

“ousar” novos caminhos, é entre as jovens que o debate se assinala com maior 

força. Ainda que seja para trabalhos domésticos, a ida destas jovens para outras 

localidades está sempre associada à possibilidade de acesso à educação. 

A autonomia dessa geração em relação a outras também é um fator que 

permite aos jovens questionarem o seu papel dentro da unidade produtiva, ou 

seja, a migração não é apenas para escapar de uma grande crise, mas pode ser 

entendida também como uma característica da juventude atual. 

Devemos ressaltar ainda, que a possibilidade de ruptura com a agricultura 

familiar por parte das mulheres jovens, torna-se, em alguma medida, mas flexível, 

já que, em geral, não compete a estas a continuidade da unidade familiar 

produtiva. 

Para as famílias que vivem especificamente em assentamentos, uma 

outra questão: Qual o futuro dos jovens ao se casarem? Terão lugar para viver? 

Passarão por toda a luta pela qual os pais já passaram anteriormente pela 

conquista da terra? 

Os dilemas quanto ao futuro parecem traduzir melhor o que é ser jovem 

nesse mundo rural seja ele de que face for.  
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2.3 - O RURAL E A AGRICULTURA FAMILIAR: UM DIFERENCIAL PARA OS 

JOVENS DE SÃO JOÃO DO SABUGI: 

 

 

Na literatura sobre juventude rural, o debate sobre construção dessa 

identidade sempre esteve associada aos jovens no interior da agricultura familiar, 

como membro da unidade familiar de produção e na condição de aprendiz. Esta 

questão implica em uma dualidade que por um lado é uma limitante da discussão, 

porém, de outra forma pode ser entendida como uma pista para a fundamentação 

do que é ser um jovem rural, a partir de um olhar, ou mesmo de uma das 

expressões mais fortes na vida do campo, que é a relação com o trabalho. 

Para os jovens participantes do grupo focal, fazer a diferenciação entre os 

jovens urbanos dos jovens rurais, vem, de fato, em primeiro lugar a relação com o 

trabalho, conforme depoimento: 

 

 “Trabalhar na agricultura, plantar horta, trabalhar com rebanho 
bovino, tirar leite de vaca, mexer com a terra, com a plantação. 
É plantar roça, trabalhar no campo, porque temos mais 
capacidade de plantar para nossa sobrevivência, enquanto na 
cidade é mais difícil porque tudo é comprado”. (Grupo focal 
realizado em 30 de junho de 2007). 
 

Para os jovens, essa é uma das questões que define o que é ser rural. No 

debate sobre o tema, o próprio grupo indagou e definiu a questão, afirmando que 

passar a maior parte do tempo no sítio, contribui mais com a definição acerca do 

jovem ser rural.  Vejamos algumas falas desse debate: 
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- Mexer com a terra, com a plantação. É plantar roça, é porque 
o jovem urbano não faz isso.  
- É, mais tem gente que passa o dia no sítio e dorme na rua.  
- É mas este jovem é mais rural que urbano, porque mexe na 
terra. 
- Então gente, jovem rural é aquele que cuida do rebanho 
bovino, pesca.  
- Mas não vamos deixar de colocar ai a agricultura, né?.  
- É só trabalhar na agricultura? Só isso? 
- É, Andar a cavalo, vaquejar as ovelhas no sábado. Vaquejada 
nos domingos.  
-  É andar a cavalo nos fins de semana. 
 - Pronto. Então, é assim: A coisa que o jovem rural faz que o 
jovem urbano não faz é a agricultura, mexer na terra, fazer roça, 
vaquejar as ovelhas aos sábados, e andar a cavalo nos fins de 
semana. (debate no grupo focal realizado em 30 de junho de 
2007) 

 

 

O grupo continua esse debate relacionado ao trabalho na agricultura, 

apontando as vantagens de se ter uma renda através do seu trabalho, fazendo 

uma diferenciação com o trabalho urbano, como podemos observar a seguir:  

 

É porque é assim, é o tipo da coisa. Quem mora na zona rural 
tem mais chance de trabalhar na agricultura, e já quem mora na 
zona urbana não. Muitas pessoas não têm renda, aí não têm 
oportunidade de trabalhar. Na zona rural, a agricultura já, aí, 
tem alguns trabalhadores rurais, que moram na zona urbana, 
mais são trabalhadores rurais. No caso é, tem sitio, tem renda 
própria e muitas vezes moram na rua, mas praticamente 
passam o tempo, quase todo na zona rural cuidando dos 
animais. Eles têm sítio e renda própria, mas passam o tempo 
todo na zona rural, mas retornam pra cidade só pra dormir 
(grupo focal realizado em 30 de junho de 2007). 

 

Para afirmar sua identidade rural, os jovens elucidam ainda as vantagens 

em relação ao lazer, vinculado aos aspectos naturais proporcionados pela vida no 
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campo. Para os jovens, apesar das dificuldades, o campo e os seus aspectos 

naturais, além de proporcionarem a sobrevivência, garantem espaços de lazer, o 

que pode ser comprovado no depoimento: “Andar de charrete, tomar banho de 

açude, vaquejar as ovelhas nos finais de semana, andar a cavalo e pescar” 

(Grupo focal realizado em 30 de junho de 2007). 

O tempo “ocioso” permite uma maior troca entre os vizinhos, o 

fortalecimento da rede de interconhecimento: “Como a gente não tem a 

oportunidade de andar na pracinha como jovem da cidade faz, por isso é diferente. 

Aí a gente fica na casa do vizinho, fazendo fofoca. Assim porque de noite não tem 

nada pra fazer e isso aí todo mundo tem tempo de fazer” (Grupo focal realizado 

em 30 de junho de 2007).  

As diversas vantagens, também relacionadas ao lazer e à própria 

sobrevivência, como já citado no debate sobre o que diferencia o jovem urbano do 

rural, reaparecem nas falas dos jovens conforme depoimento:  

 

“Muita gente se desloca da cidade pra aqui, pra tomar banho de 
açude. Isso é uma vantagem de morar na zona rural. Plantar o 
próprio alimento. Porque é assim, quem trabalha no campo 
planta o próprio alimento, o feijão, por exemplo, e quem mora na 
cidade não tem; tem que comprar. Ai já é um gasto a mais. Já 
na zona rural, é um gasto a menos. É tanto que, em muitas 
ocasiões, plantar já é uma renda pra quem mora na zona rural, 
porque a gente vende as mercadorias pra quem mora na zona 
urbana” (Grupo focal realizado em 30 de junho de 2007). 
 

Uma das tensões criadas, demonstrada pela maioria. como questão que é 

difícil para quem vive no rural, está relacionada com um forte diferencial urbano 

rural no que se refere à educação. Vejamos: “Temos dificuldades para estudar, 

devido o transporte que, muitas vezes, no tempo do inverno, o carro não tem 
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condições de chegar à cidade. Também temos dificuldades de participar dos 

eventos que ocorre na zona urbana devido à falta de informações” (Grupo focal 

realizado em 30 de junho de 2007). 

Acerca dessas dificuldades, os jovens se referem à questão do transporte 

como um problema, que recai sobre a discussão já feita da dificuldade de acesso 

a bens e serviços, nas quais as populações rurais passam, sendo essa estrutura 

básica capaz de influenciar no processo formativo e nos projetos de futuro desses 

jovens: “A questão do carro é porque quando chove muito ele não passa, fica 

atolado. Já na rua isso não acontece tanto. É essa questão do evento já melhorou, 

por causa do telefone. A gente já fica mais informada do que ta acontecendo” 

(Grupo focal realizado em 30 de junho de 2007) 

Os jovens descrevem o desejo de outro tipo de lazer, apesar de 

demonstrarem valorização pelos aspectos, se referem à necessidade de 

atividades mais dinâmicas, como festas, campeonatos, dentre outros. “Gostaria 

que tivesse mais lazer, jogos, campeonato, festa” (Grupo focal realizado em 30 de 

junho de 2007). 

Sobre essa questão do lazer, no grupo focal anterior, a questão do 

acesso à internet, apareceu como uma das formas: “É porque no consorcio tinha 

gente da cidade deve ter sido eles que falaram. Pra eles é mais fácil, porque a 

gente tem dificuldade de se deslocar do rural pra ir a uma lan house” (Grupo focal 

realizado em 30 de junho de 2007). 

Esse grupo de jovens, que ora apresenta um debate “homogêneo”, ora a 

diversidade aparece com maior força, demonstra que, apesar de compreenderem 

as diferenças entre os jovens urbanos dos rurais, as vantagens e as desvantagens 
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de cada um, não são uniformes ao discutirem sobre a continuidade no campo, 

retornando as relações de “tensões” que mencionamos anteriormente. 

Os que se colocaram favoráveis à continuidade no campo alegaram três 

pontos principais: 1 - Que o melhor meio para a sobrevivência é a agricultura; 2 - 

O fato do compromisso com a família, de não terem a intenção de abandoná-la e 

3- Estarem profissionalmente preparados para desenvolver as atividades agrícolas 

com o grupo familiar. 

Por outro lado, os que afirmaram não ter intenção de permanência no 

campo, elucidaram a sua própria experiência e as dificuldades enfrentadas, 

apontando dois argumentos centrais para a não permanência: 1 - A certeza de 

que o desenvolvimento não acontecerá; 2 - Ausência de valorização para que o 

agricultor possa ter uma vida digna no campo. 

Segundo a pesquisa da CONTAG/UNICEF, o lugar de moradia é 

entendido no meio rural também como espaço de trabalho. Nesse sentido, uma 

expressiva maioria de jovens rurais moram com a família, conforme tabela abaixo: 
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Tabela - 02-  Lugar de moradia dos jovens 

Mora com a família 

Descrição N° % 
% 

Válida 

% 

Acumulada 

Não respondeu 43 1,5 1,5 1,5 

Sim 2602 89,9 89,9 91,4 

Não 248 8,6 8,6 100,0 

Total 2893 100,0 100,0  

           Fonte: CONTAG /UNICEF 

 

Assim, como a pesquisa revela o grupo de jovens participante dos 

debates, também afirmaram morar com suas famílias, fato que não diminui ou 

resolve as tensões, mas pontua um tipo de “ausência” de alternativas, que, apesar 

de estarem satisfeitos com o lugar de origem, e com o apego familiar, essa 

satisfação tanto não é comum a todos, quanto é parcial, em função das 

disparidades de acesso e infra-estrutura na relação campo-cidade. Mesmo entre 

os que afirmam o desejo ou o compromisso com o trabalho no campo, reclamam 

os entraves e empecilhos para a garantia de um trabalho melhor. 

Para Elenice Anastácio (Contag), uma das alternativas que poderiam 

estar postas para o jovem agricultor, é o Pronaf Jovem, todavia, essa política 

pública é restrita e ainda não contribui efetivamente para o fortalecimento do 

trabalho familiar, vejamos: 

 “O Pronaf jovem ele restringe as pessoas porque nem todo 
jovem do campo pôde (pausa) ter acesso a uma escola 
agrotécnica. E nós só temos uma, nós não temos casas e 
escolas de agricultura rural aqui no estado e para acessar o 
PRONAF jovem existe lá um critério de ter 100 horas de 
formação.” (Elenice Anastácia – Contag, entrevista realizada no 
dia 22 de janeiro de 2007). 
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A preocupação com o desenvolvimento rural, com as políticas públicas, 

com o acesso a bens culturais e materiais são questões presentes entre os jovens 

e a Contag. No grupo focal realizado com os mediadores locais8, fica evidente a 

preocupação destes com a permanência no campo. Para estes o contato com a 

terra, além de definir o que é um jovem rural é fundamental para o futuro dos 

jovens. 

Alguns destes mediadores são jovens e afirmaram que os jovens desejam 

ser capacitados e permanecer no campo, morando e trabalhando nos sítios. 

Diferentemente, do grupo focal realizado com os jovens, este não houve 

divergências de opinião, apenas complementações. 

Os mediadores debateram sobre a importância das políticas públicas 

voltadas para a juventude rural e trouxeram algumas afirmações sobre o desejo 

que estes jovens tenham condições de viver no campo e que não precisem 

enfrentar dificuldades nas grandes cidades. 

 

 Nós precisamos fazer esse trabalho, conscientizando o jovem 
para que ele se insira nas políticas públicas do governo que tem 
muitas, por exemplo, a Nossa Primeira Terra e outros projetos 
que nós sabemos, que temos o projeto de apicultura, temos 
outros projetos artesanais no campo, temos outros projetos de 
jovens que estão trabalhando e se preparando na questão de 
técnico, como nós temos aqui os meninos que são jovens filhos 
de agricultores, mas que estão hoje dentro do sindicato, hoje 
temos a comissão de jovens, são dez jovens dentro do sindicato 
(...) E a gente temos uma discussão no campo com a juventude, 
porque eles dentro das políticas públicas de juventude que 
existe hoje, o jovem tem possibilidade de melhorar as suas 
condições de vida, porque ele vai ser uma pessoas que vai ficar 
na terra, ele vai ficar na terra, como eu falei, não tem condições 

                                                 
8 Esse grupo foi realizado com os representantes do sindicato, representantes da comissão de 
organização do Consórcio em São João do Sabugi, sendo três deles técnico-agrícolas, que 
contribuíram com as temáticas do processo formativo do referido Consórcio. 
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de emprego para todo jovem, esse jovem será o idoso de 
amanhã, então a gente tem que fazer um trabalho com esse 
jovem para que ele já vá se preparando para o seu futuro (...) 
Nós não queremos é um jovem ser articulação da vida deles, da 
vida cotidiana, para que possamos dar sustentação deles na 
terra (...)  Nós não queremos é ver nossos jovens deixarem a 
comunidade e saírem no mundo das drogas, da prostituição, 
dando preocupações aos pais de família, mas trabalhando na 
terra eles estarão desenvolvendo suas atividades (Grupo focal 
realizado com mediadores em 30 de junho de 2007). 

 

 

A relação do jovem com a terra, não é apenas um desejo expresso pelos 

mediadores. Para estes ela (a terra) é um outro critério de definição dos jovens 

enquanto rurais, ou seja, a relação com a agricultura familiar é um critério de 

definição de juventude rural, segundo os mediadores. Vejamos: 

 

 Um jovem que só vai uma vez no sítio para um dia de lazer eu 
não considero jovem rural (...) Para a gente enquadrar o jovem, 
como jovem rural tem normas e critérios, dentro das políticas 
publicas, aparte da agricultura familiar hoje, propriamente mais 
dita, é que esses jovens filhos de agricultores estão imbuídos 
em todos esses processos e essas políticas. A agricultura 
familiar não resta dúvida que é o passo mais importante que a 
família dá, um grupo unido, pai, mãe e filhos, é o que nós 
consideramos um grupo familiar, se estão trabalhando junto na 
terra, então o jovem é um jovem rural (Grupo focal realizado 
com mediadores em 30 de junho de 2006). 
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 De certo, o campo de relações estabelecidas com o universo do trabalho 

é um diferencial para os jovens rurais, seja ele, pelo desejo e necessidade de 

permanência no campo, ou pela busca de acesso ao patrimônio educacional e 

cultural como forma de valorização do seu trabalho.  

Nesse sentido, o que legitima a identidade dos jovens rurais é o trabalho 

na agricultura familiar. Para os jovens de São João do Sabugi, o significado da 

identidade se relaciona com a terra para trabalhar, concordando com o que 

MARTINS chama de terra de trabalho e não terra de negócio. 

 

 

Quando o capital se apropria da terra, esta se transforma em 
terra de negócio, em terra de exploração do trabalho alheio; 
quando o trabalhador se apossa da terra, ela se transforma em 
terra de trabalho. São regimes distintos de propriedade, em 
aberto conflito um com o outro. Quando o capitalista se apropria 
da terra, ele o faz com intuito do lucro, direto ou indireto. Ou a 
terra serve para explorar o trabalho de quem não tem terra; ou a 
terra serve para ser vendida por alto preço a quem dela precisa 
para trabalhar e não tem. Por isso, nem sempre a apropriação 
da terra pelo capital se deve à vontade do capitalista de se 
dedicar á agricultura. (MARTINS, 1991; p. 55) 
 

 

Da mesma forma, ao contrário desse aspecto da apropriação da terra pelo 

capital, como analisa Martins (1991, p.54), os jovens de São João do Sabugi 

consideram a propriedade da terra como unidade familiar para desenvolver o 

trabalho na agricultura.  

Por outro lado, a perspectiva de desenvolvimento associado às políticas 

públicas, também são pistas para se pensar o fortalecimento do trabalho na 
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agricultura familiar e os projetos dos jovens, nesse caso, os projetos de ordem 

mais coletiva para aqueles/as que desejarem permanecer no campo. 

No capítulo a seguir, discutiremos o papel do Consórcio Social da 

Juventude Rural, que é uma política pública, e buscaremos elucidar algumas 

questões acerca de sua relação com os sonhos e desejos desses jovens. 
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CAPÍTULO III  

CONSÓRCIO SOCIAL DE JUVENTUDE RURAL : 

AS POSSIBILIDADES DE MUDANÇAS 

 

 

3.1 - O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO 

 

Para darmos início ao processo de discussão do Consórcio Social da 

Juventude Rural em São João do Sabugi e sua relação com os projetos de futuro 

dos jovens rurais, é fundamental que tenhamos a compreensão de que não 

mediremos impactos, mas discutiremos como os seus resultados interagem com o 

universo “imaginário” e, ao mesmo tempo, concreto na perspectiva de 

orientar/reorientar alternativas que dialoguem com os referidos projetos juvenis. 

O Consórcio Social de Juventude Rural em São João do Sabugi se 

apresenta como uma dessas alternativas aos projetos de futuro dos jovens. 

Contudo, assim como as demais políticas públicas específicas, esta não é apenas 

resultado das mudanças na forma de governança, mas para, além disso, é 

resultado de um contexto sócio-histórico de condições de desigualdade e 

vulnerabilidade, que já tratamos no I capítulo desse trabalho e que recorremos a 

essa discussão para ilustrar que as políticas públicas, ao se constituírem como 

uma resposta e alternativa a essa questão, trazem consigo a história de luta, 

reivindicação e mobilização, que abre um canal fundamental no campo propositivo 

e de controle social. 
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Pontual (2003) reflete que no Brasil ao mesmo tempo em que se tem a 

alegria de ser pentacampeão de futebol, tem uma tristeza muito grande de ser um 

dos campeões da desigualdade social. É nesse contexto que as políticas devem 

assinalar a dimensão pública e de inclusão. Para este autor, é importante registrar 

aspectos como a diversidade, a necessidade das políticas estarem sintonizadas 

com a realidade, com a dimensão da diversidade de gênero, etária, racial, em 

relação às deficiências, bem como levar em conta a dimensão da participação e 

da cidadania ativa. 

Nesse contexto de formulação e implementação de políticas públicas 

específicas, discutiremos o Consórcio Social de Juventude Rural em São João do 

Sabugi, antes de adentrarmos na relação dessa política pública no que se refere 

aos projetos de vida dos jovens, elucidaremos questões sobre o seu processo de 

organização para termos uma compreensão maior de como as bases constitutivas 

dessa política pública influenciam na sua efetivação e nos possíveis resultados. 

O Consórcio Social de Juventude Rural, também intitulado Consórcio Rita 

Quadros como forma de homenagear Rita Janaína Monteiro de Quadros que foi a 

vereadora mais jovem do estado de Santa Catarina e a primeira mulher vereadora 

no município de São João do Sul em Santa Catarina. Rita Quadros faleceu no 

meio de uma atividade da Comissão Nacional de Jovens em que acontecia a 

preparação do já referido Consórcio. 

Segundo Elenice Anastácia, representante do setor nacional de 

Juventude da Contag, a homenagem se deu, não apenas pelo fato de seu 

falecimento ter ocorrido durante a atividade, mas principalmente por sua história 

de luta, conforme comentário a seguir “Então ela passou por um processo de 
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organização assim político que servia de estímulo pra comissão nacional de 

jovens” (Elenice Anastácia, Contag, entrevista realizada em 22 de janeiro de 

2007). 

Entretanto, anterior a esse momento de preparação do Consórcio Social 

da Juventude Rural por parte da sociedade civil, não podemos deixar de registrar 

os aportes institucionais para a consolidação de tal política pública. Mesmo 

levando em conta todo o processo de mobilização social no que se refere às 

políticas públicas de juventude, é preciso destacar o papel da intervenção 

governamental. 

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), através da 

Lei nº 10.748/2003 que cria o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 

Emprego (PNPE), os Consórcios Sociais da Juventude, são uma linha de ação 

desse programa que, além da lei, estabelece através do seu Termo de Referência, 

o seguinte objetivo principal: Promover a criação de oportunidades de trabalho, 

emprego e renda para os jovens em situação de maior vulnerabilidade frente ao 

mercado de trabalho, por meio da mobilização e da articulação dos esforços da 

sociedade civil. 

Além desse objetivo geral, o Termo de Referência indica como intenções 

do Consórcio o seguinte: 1 - Inserir jovens no mundo do trabalho por meio da 

intermediação de mão-de-obra e promoção de atividades autônomas; 2 - Preparar 

os jovens para o mercado de trabalho e ocupações alternativas geradoras de 

renda; 3 - Proporcionar qualificação e atividades que possam despertar o espírito 

empreendedor dos jovens; 4 - Elevar auto-estima e incentivar a participação 

cidadã da juventude na vida social e econômica do país; 5 - Fomentar 
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experiências bem sucedidas da sociedade civil organizada; 6 - Constituir um 

espaço físico denominado “Centro de Juventude”, como ponto de encontro das 

ações desenvolvidas pelas entidades da sociedade civil consorciada em sua base 

social; 7 - Incentivar a prestação do serviço voluntário e social pelos jovens e 8- 

Estimular a elevação da escolaridade. 

Assim, a rigor, estas se constituem como as orientações gerais para os 

Consórcios Sociais da Juventude, porém, é importante mencionarmos que as 

primeiras edições aconteceram na área urbana.  

Contudo, como parte das reivindicações da sociedade civil organizada, o 

Consórcio Social da Juventude se estendeu para as áreas rurais. Tal processo 

teve início em Agosto de 2004 com a assinatura do Protocolo de Intenções entre o 

Ministério do Trabalho e Emprego (MET) e Ministério do Desenvolvimento agrário 

(MDA), para a criação dos Consórcios Social da Juventude Rural, como parte do 

Plano Nacional de Política de Emprego (PNPE). 

Nesse protocolo, os dois ministérios assinalam que o objetivo central é 

possibilitar qualificação profissional aos filhos de agricultores familiares para 

aumentar a produtividade e impedir o êxodo rural. Segundo dados do MDA (2004), 

os consórcios rurais são, ao mesmo tempo, facilitadores do acesso às ações do 

governo na reforma agrária, como o Pronaf Jovem e Nossa Primeira Terra. 

Os consórcios rurais indicam ainda para o trabalho com habilidades 

diversificadas como gestão, contabilidade e comercialização, uma vez que irá 

fortalecer a formação e atividades cooperativas. 

De acordo com a Lei nº 10.748 de 2003, que criou o PNPE, os 

beneficiários dos Consórcios Sociais da Juventude devem ser jovens com idade 
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entre dezesseis e vinte e quatro anos9, em situação de desemprego involuntário, 

que atendam cumulativamente aos seguintes requisitos: I – Não tenham tido 

vínculo empregatício anterior; II - Sejam membros de famílias com renda mensal 

per capita de até ½ (meio) salário mínimo, incluídas nesta média, eventuais 

subvenções econômicas de programas congêneres e similares, nos termos do 

disposto  do artigo 11 dessa referida lei; III – Estejam matriculados e freqüentando 

regularmente estabelecimento de ensino fundamental ou médio, ou cursos de 

educação de jovens e adultos, nos termos do artigos 37 e 38 da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que tenham concluído o ensino médio e IV – Estejam 

cadastrados nas unidades executoras do Programa. 

 Além dos critérios estabelecidos na lei, para a incorporação de jovens ao 

programa, a comissão local de organização do Programa em São João do Sabugi 

organizou os critérios de forma que assinalem para uma identidade rural e, 

segundo os documentos, garantem ainda, uma maior equidade na participação, a 

saber: ser membro da Nossa Primeira Terra, ser membro do Programa Jovem 

Saber, ter a participação de, no mínimo, 30% de mulheres, ser membro da 

Comissão Municipal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ter ou estar 

freqüentando a escola, ser um por grupo familiar, sem renda ou quase sem renda 

e participante de projetos produtivos do Desenvolvimento Solidário. 

Segundo a CONTAG, seguiu o que estava na lei, mas avalia que esses 

critérios ainda precisam ser aperfeiçoados para que atendam um número maior e 

mais diversificado, fato que motivou a adequação dos critérios nas comissões 

locais.  

                                                 
9 Esse critério etário já apontamos no I Capitulo 
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Em São João do Sabugi o total de inscritos que atenderam aos critérios 

propostos foi equivalente a 76, sendo que destes, 67 jovens se tornaram 

participantes efetivos e os demais ficaram no banco de talentos. Assim, como 

resultado final da composição do Consórcio, identificamos o seguinte mapa: 

 

Tabela 03 - Perfil dos jovens inscritos no consórcio 

Perfil dos jovens Quantidade 

Jovens com estudos concluídos 22 

Jovens que estudam 37 

Jovens afro-descendentes 05 

Jovens com deficiência física 01 

Jovens em conflito com a lei (dep. químico em recuperação) 01 

Jovens do sexo masculino 36 

Jovens do sexo feminino 31 

              Fonte: Relatório Técnico do Consórcio Social da Juventude Rural Rita Quadros – RN / CONTAG – FETARN 

  

 

Essa diversidade de participantes compunha o resultado das indicações 

das mais variadas associações locais. Além do fato da composição do grupo, foi 

possível observar uma ênfase no processo de associativismo, seja na perspectiva 

da Confederação de ter a organização de associações como resultado do 

processo, seja pelo envolvimento dos participantes. Tal fato nos levou ao 

questionamento acerca dos critérios para essa participação, desse recorte de 

inclusão na política a partir do seu pertencimento a alguma entidade, sindicato, 

associação.  

Não era um critério estar associado ao sindicato, porém, um dos 
temas era o projeto alternativo de desenvolvimento rural 
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sustentável e solidário e principalmente porque o programa a 
todo o tempo, a gente estimulou também essas pessoas 
entrarem no programa jovem saber, o programa jovem saber é 
um programa de estímulo a sindicalização, porque são cartilhas  
que  são desenvolvidas  não a partir do que a gente ta fazendo 
agora,  mas do que o movimento sindical vem fazendo, vem 
deliberando, vem propondo, então é um programa de formação 
cidadã, formação sindical, de formação de políticas 
públicas(...)O consórcio, o Pronaf jovem esses, essas poucas 
coisas que foram criadas nesse governo pra juventude estão 
nessas cartilhas,  então conhecendo o movimento a gente 
espera a juventude tome iniciativa de se associarem, claro que 
há um convencimento da pessoa associada que eu sou 
trabalhadora rural e você não é e eu tenho que ter uma 
conversa com você pra gente conversar debater a importância 
que tem o sindicato, que importância tem o sindicato e que  
importância do sindicato tem na minha vida?  (Elenice Anastácia 
– Contag – entrevista realizada em 22 de janeiro de 2007). 
 

A comissão local refletiu que a escolha do grupo não foi uma tarefa fácil, 

mas o fato de trabalharem articulados com as associações possibilitou que as 

comunidades, famílias e associações ficassem satisfeitas com a composição final, 

conforme o depoimento abaixo: 

 

 “Olha, foi difícil, muito né? Claro que a comissão trabalhou 
dentro de todos esses pontos e não fugiu de nenhum deles, (...) 
foi feito de tudo pra beneficiar o maior número de famílias, de 
pessoas. Por exemplo, em uma família que tinha dez pessoas, 
foi saindo um jovem de lá, e já é uma ajuda, já está ajudando a 
família também. Pelo menos a gente entende desta forma (...) 
mas a metodologia participativa dentro deste programa foi pra 
beneficiar toda a comunidade, foi pra associação entenderam e 
ficar satisfeitas. Agora o pessoal das associações ficaram 
satisfeitas porque de cada associação tinha um representante, 
tinha dois. A gente ficou muito feliz com isso porque, a gente 
aqui tem um trabalho de muita união, de capacitação com as 
comunidades locais, então o pessoal entendeu a discussão e o 
processo” (Grupo focal realizado com mediadores em 30 de 
junho de 2007). 
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Apesar das dificuldades no processo de escolha, o grupo de mediadores 

fortalece o discurso do envolvimento de todos desde o início, de que o trabalho 

com jovens em São João do Sabugi tem uma importância considerável na região, 

fato que contribuiu para que o Consórcio Social da Juventude Rural no Rio Grande 

do Norte tivesse sua primeira experiência em São João do Sabugi, vejamos tais 

considerações:  

“Foi muito difícil porque tinha vários municípios aí lutando pra 
conseguir levar esse projeto pra lá e felizmente nós ganhamos 
porque nós estávamos organizados porque nós já tivemos 
trabalhando aqui no município com o jovem saber, Nós se 
juntamos aqui os sindicatos da região e fomos tinha uma 
reunião do pólo sindical e foi pra uma disputa e nessa disputa 
houve o ponto e nós ganhamos porque o município de São João 
do Sabugi estava mais organizado com relação a juventude, a 
juventude rural (...) o processo inicial do Consórcio, é eu vou 
fazer um breve comentário desde essa disputa que já foi citada 
e o passo seguinte, depois que conseguimos aqui para São 
João, e o passo seguinte foi formar a comissão, então nós 
sentamos e  formamos a comissão dentro do pessoal do 
sindicato e o Conselho do FUMAC que também trabalhava junto 
com a gente, em seguida fizemos a primeira reunião, e nessa 
reunião da formação da comissão nós já tiramos os critérios 
para selecionar os jovens, então na primeira reunião que houve 
nós convidamos os jovens de todas as comunidades rurais do 
município que são hoje em torno de 35 associações, nós 
tentamos dividir esses 67 nessas 35 associações, é eles 
compareceram e nós repassamos o que era o programa, quais 
eram os critérios, é claro que quando a gente chamou a gente já 
tinha uma base assim de quem seriam esses jovens, como seria 
a família deles, é questão de classe social etc, o programa 
priorizava negro e deficiente, era a prioridade, então nós 
procuramos ver tudo isso, desde pessoas que tinham problemas 
com drogas, e participaram, foram selecionados e participaram 
da capacitação” (Grupo focal realizado com mediadores em 30 
de junho de 2007). 
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No interior das ações do Consórcio, esse grupo selecionado foi dividido 

em pólos, contemplando as diversas comunidades, como descreveremos a seguir: 

1- Pólo I – Comunidades Pedras Pretas, Matinha, São João de Baixo, São 

João de Cima, Campos Alegres, Volta do Rio de Baixo e Filarmônica 

Honório Maciel; 

2- Pólo II – Comunidades Barra de Pau-a-pique, Vaca Brava e Jerusalém; 

3- Pólo III: Comunidades Caieira, Poço do Cercado, Riacho de Fora, Mossoró, 

Juá, Quixeré e Campo Grande; 

4- Pólo IV: Comunidades Sacramento e Bragança; 

5- Pólo V: Comunidades Dois Corações e Barragem do Cipó; 

6- Pólo VI: Comunidades Cachos, Carnaubinha e Fazenda Velha; 

7- Pólo VII: Comunidades Caiçaras, Melado, Jatobá  Riacho do Melado.  

 

No que se refere a um dos objetivos do Consórcio que é a prestação de 

serviço voluntário, identificamos mais uma vez o debate do fortalecimento das 

associações, ou seja, segundo o relatório técnico foi decidido pelos jovens e pela 

comissão de organização local, que os mesmos deveriam exercer o trabalho 

voluntário no processo de regularização das associações existentes no município, 

deixando seus documentos (estatuto, regimento interno, CNPJ...) dentro dos 

novos parâmetros do Novo Código Civil Brasileiro, melhorando a organização 

interna das associações comunitárias do município. 

Nesse sentido, os jovens enfatizam essa discussão em torno do 

associativismo, como um ponto positivo para suas vidas e respectivamente, para 
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seus projetos de futuro. Vejamos: “O consórcio nos proporcionou a importância de 

trabalhar em grupo, ou seja, o associativismo que foi fundamental para 

realizarmos os trabalhos que o consórcio nos oferecia, este consórcio fez de nós 

pessoas mais capacitada para enfrentar as dificuldades que a vida nos oferece”  

(Grupo focal realizado de em 05 de janeiro de 2007). 

Além das questões sobre o processo associativo, buscaremos identificar 

outros elementos que constam desse momento de organização e de que forma os 

seus resultados se inter-relacionam.  

Nesse aspecto, recorremos às diretrizes do Programa, a saber: I - O 

Consórcio social da Juventude deverá ser constituído por entidades ou 

movimentos da sociedade civil organizados, que desenvolvam ações dirigidas ao 

público juvenil, relacionadas à qualificação ou a inserção do jovem no mundo do 

trabalho, por meio de ações conjuntas e complementares; II - Cada Consórcio 

Social da Juventude deverá ter a sua rede composta por entidades ou movimentos 

sociais legalmente constituídos e buscar apoio e parceria de órgãos e entidades 

públicas ou privadas, nacionais ou internacionais; III – Cada Jovem poderá 

participar de uma ou mais Oficinas-Escola previstas no Plano de Trabalho, desde 

que haja compatibilidade de horário, observando-se que sua participação não 

poderá ser computada mais vez para efeito de comprovação das metas acordadas 

no Plano de Trabalho; IV - Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego firmar 

convênio com uma entidade, denominada “entidade-âncora” que, por sua vez, 

deverá executar as Ações previstas no Plano de Trabalho segundo as normas 

vigentes que tratam da execução de convênios; V - O Consórcio Social da 

Juventude deverá ter uma estrutura organizacional que lhe possibilite trabalhar de 
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forma transparente e coletiva, devendo ser constituídos conselhos de caráter 

consultivo e deliberativo, além da Secretaria Executiva; VI - As atividades 

constantes no Plano de Trabalho, deverão ser executadas, preferencialmente, nas 

comunidades de domicílio dos jovens; VII – Entende-se como qualificação básica 

para os jovens atendidos pelo Consórcio Social da Juventude: a) Inclusão digital; 

b) Valores humanos, ética e cidadania; c) Educação ambiental, saúde, qualidade 

de vida, promoção da igualdade racial e equidade de gênero; d) Ações de 

estímulo e apoio à elevação da escolaridade; IX - Durante a execução das ações 

de qualificação poderão ser abordados temas transversais como 

empreendedorismo e economia solidária, promoção dos saberes indígenas e 

populares, promoção da igualdade racial e equidade de gênero, voluntariado e 

inclusão digital; e X - Os jovens atendidos pelo Consórcio Social da Juventude 

poderão ser beneficiários do auxílio financeiro que trata a Lei nº 9.608, de 18 de 

fevereiro de 1998 e do decreto nº 5.313, de 16 de dezembro de 2004. 

No caso do Consórcio Social da Juventude Rural Rita Quadros que, em 

âmbito nacional possui como entidade âncora a CONTAG, como já nos referimos 

no I Capítulo, e que através de suas federações e sindicatos executa o consórcio, 

mo Rio Grande do Norte, o processo de execução ficou sob a responsabilidade da 

FETARN e do Sindicato de Trabalhadores Rurais de São João do Sabugi. 

Dessa forma, identificamos que a rede local foi formada com o intuito de 

coordenar o processo de seleção e execução do Consórcio, tendo como 

composição as seguintes entidades: Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), 

Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Ação Social, 
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Associações Comunitárias, Câmara Municipal, um membro da comissão Municipal 

e Estadual de Jovens Rurais pelo Programa Nossa Primeira Terra.  

Além dessa comissão, outros atores se envolveram na condição de 

colaboradores como a cooperativa Agrícola (COASAL), ASTES, Governo do 

Estado (SETAS – EMATER – EMPARN, SEARA e Programa de Desenvolvimento 

Solidário (PDS)), SEBRAE, INCRA, Ministério do Esporte, ADESE, Banco do 

Brasil, Banco do Nordeste do Brasil, SENAR, DIOCESE / SEAPAC e a população 

em geral. 

Apesar da formação dessa comissão, o instrumento de controle social, foi 

formado basicamente pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio 

Grande do Norte (FETARN) e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São João do 

Sabugi, com caráter consultivo. 

A realização das atividades seguiu as orientações das diretrizes do 

Programa, ou seja, foram realizadas nas escolas estaduais do município, bem 

como no STR, uma vez que estes espaços, além de serem acessíveis aos 

participantes, segundo o relatório técnico, disponibilizaram ainda infra-estrutura 

física e logística como auditórios, salas de informática, espaço cultural, salas de 

vídeo, filmadora, transporte, bem como estrutura adequada para os cursos de 

Gestão e Organização sindical, associativismo e cooperativismo. 

O tema profissionalizante escolhido foi Apicultura, sendo destinado a este 

200 horas e as outras 200 horas divididas nas temáticas para a cidadania, a 

saber: arte, cultura e turismo rural; Associativismo, cooperativismo e 

empreendedorismo juvenil; Inclusão digital; Esporte e lazer; Políticas públicas de 

juventude; Educação ambiental e agroecologia; e Gestão e organização sindical. 
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Como habilidade específica, o Consórcio Social da Juventude Rural em 

São João do Sabugi trabalhou com o projeto produtivo de apicultura que, segundo 

os mediadores, apesar da escolha ter sido feita na reunião do pólo sindical e não 

com os participantes do Programa, essa escolha foi baseada na realidade local, 

como demonstra depoimento do grupo focal, a seguir: “Uma boa parte dos jovens 

já trabalhavam na parte de apicultura e a gente fazendo, a gente aqui no sindicato 

a gente faz o levantamento das necessidades da zona rural com a juventude, a 

gente vinha fazendo e eles sempre queriam essa parte, na nossa parte lá na 

reunião do pólo nós fomos a favor do projeto de apicultura já justamente 

incentivados aqui pelo município” (Grupo focal realizado em 30 de junho de 2007). 

Durante a execução dos cursos, observamos que o enfoque nas 

temáticas locais e a relação com aspectos da realidade expressam o vínculo 

político dos mediadores, uma vez que pertencem a uma entidade de 

representação de trabalhadores. Como já dissemos, os aspectos de 

associativismo e cooperativismo foram bastante expressivos, bem como o cuidado 

e o fortalecimento das raízes com o lugar de origem. 

Para citarmos alguns exemplos dessa análise, percebemos que durante o 

processo de capacitação relacionados à arte e cultura, o debate sobre origem da 

cultura esteve ancorado na cultura agrícola, elucidando o seu significado, desde a 

origem no verbo latino colere, ou seja, cultivar. Ainda com relação à arte e à 

cultura, os textos-base para os cursos homenagearam os aspectos da cultura de 

São João do Sabugi, principalmente relacionados aos festejos juninos. 

No que se refere ao esporte e lazer, além das aulas teóricas, ocorreram 

vários campeonatos envolvendo a comunidade em geral. Tais eventos 
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aconteceram nas diversas comunidades e, segundo os relatórios técnicos, 

contaram com a participação de todos os consorciados, inclusive no processo de 

preparação das atividades, que contemplaram as seguintes modalidades 

esportivas e de lazer: Vôlei, futebol masculino de campo, futebol feminino, 

atletismo (corrida à distância, corrida de saco e corrida de jegue). 

No processo de capacitação em educação ambiental e agroecologia, a 

ênfase se deu aos temas relacionados com a convivência com a seca, 

desertificação, escassez da água, reciclagem e coleta seletiva do lixo. Discutiram 

ainda técnicas agroecológicas e o tema desenvolvimento. Nesse curso, as 

atividades práticas como conhecer a caatinga, formas de conservação do solo, 

implantação de mudas frutíferas e nativas, bem como a fabricação de defensivos 

naturais através de receitas caseiras, trouxeram para o grupo o fortalecimento do 

saber popular, aspectos ressaltados em seus relatórios. Além das atividades 

propostas no curso, firmaram uma parceria com a prefeitura para o 

reflorestamento do município. 

Quanto ao curso de inclusão digital, a proposta da comissão local é de 

que este extrapolasse os limites do Consórcio, ou seja, enfatizaram que o objetivo 

central era fazer com que os sindicatos sejam informatizados para melhor atender 

ao agricultor. Dessa forma, a juventude rural poderia se informatizar e ajudar em 

suas comunidades.  

O tema central e profissionalizante, ou seja, a apicultura teve, além de um 

maior número de horas, a consolidação de um espaço “Casa do Mel”, na 

Comunidade Três Corações. Trata-se de uma atividade em processo de 

implantação, ressaltando que alguns dos participantes do Consórcio Social da 
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Juventude já trabalhavam com esse projeto produtivo. Essa atividade foi 

considerada como uma alternativa para o trabalho no campo, expressa pelo grupo 

nos momentos de discussão e nos documentos.  

Os jovens participantes do Consórcio Social da Juventude Rural 

receberam durante o processo de capacitação um auxílio-financeiro, de acordo 

com a portaria nº 356/08 de julho de 2005. Esse auxílio-financeiro era uma forma 

de estimulo e também de complemento à renda familiar, uma vez que ao se 

“distanciarem” das tarefas do grupo familiar para participarem do curso, era 

necessário suprir essa lacuna. 

Entretanto, além de cumprirem suas obrigações, ao participarem das 

atividades propostas pela qualificação profissional, havia ainda o trabalho 

voluntário como já foi mencionado. Esse estágio foi orientado para acontecer nas 

comunidades de origem do próprio jovem para que estes pudessem dar uma 

efetiva contribuição às associações locais no sentido de organizar atas, 

documentação dos jovens e documentação em geral dessas associações. 

O Consórcio Social da Juventude Rural em São João do Sabugi, que teve 

sua aula inaugural realizada em 15 de novembro de 2005, contando com a 

presença de 213 pessoas, conforme lista de presença, apresenta-se com o 

desafio de cumprir, não apenas “burocraticamente” as diretrizes propostas pelo 

Programa, mas, sobretudo, do ponto de vista político a luz do entendimento dos 

mediadores, que seja a permanência dos jovens na terra e do ponto de vista mais 

amplo, interagindo com os sonhos e desejos desses jovens, que é para nossa 

pesquisa uma importante questão e que trataremos no próximo item. 
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3.2 - OS JOVENS E SEUS PROJETOS DE FUTURO 

 

 

Para iniciarmos essa discussão, buscaremos entender a escolha do 

Programa. Em parte, já discutimos essa questão no item anterior. Contudo, nosso 

intento, a partir de agora, vai à direção de relacioná-lo com o desejo desses 

jovens. 

Certamente, não nos é possível desconsiderar que o estreitamento das 

fronteiras campo-cidade amplia suas referências de padrão de vida e introduz 

novas necessidades, desejos e projetos de futuro. 

Segundo a responsável nacional pelo setor de Juventude da Contag, uma 

das principais razões para se implantar o Consórcio Social da Juventude tem a ver 

com os projetos de futuro dos jovens.  A Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (Contag) realizou uma pesquisa em vários estados, 

dentre eles contemplando o Rio Grande do Norte. Nessa referida pesquisa foi 

constatado que uma das principais razões para que os jovens saiam do campo em 

busca das cidades não é o trabalho apenas, como pensava a Contag, mas sim, o 

estudo, uma maior qualificação, já que em muitos municípios o processo de 

formação desses jovens não atinge o ensino médio. 

O aspecto educacional se apresenta como um importante elemento 

dentro da construção dos projetos de futuro da juventude, discutido em várias 

pesquisas, como reflete Maria José Carneiro (2005), na Pesquisa Retratos da 

Juventude Brasileira : 
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Quando consideramos em conjunto e por ordem de prioridade, 
os dois primeiros são igualmente relevantes para 38% dos 
jovens entrevistados do campo e da cidade, mas quando 
considerados isoladamente, a educação se destaca em primeiro 
lugar como o assunto que mais interessa a aproximadamente 
um quarto dos jovens rurais (22%) e a 17% dos jovens urbanos. 
Detendo-nos no universo dos que “moram no campo”, esses 
dados confirmam conclusões de pesquisas qualitativas 
realizadas em algumas localidades rurais do país (cf. 
ABRAMOVAY et alii, 1998; CARNEIRO, 1998; SILVESTRO et 
alii 2001; PEREIRA, 2004) sobre a importância atribuída pela 
população jovem (e por seus pais) à educação como meio de 
acesso a uma ocupação mais bem remunerada e menos 
penosa que a agricultura (CARNEIRO, 205, p. 248) 

  

 

Todavia, em São João do Sabugi, a proposta do Consórcio Social da 

Juventude Rural não se propõe a ser uma alternativa de formação para abrir 

novos caminhos externos à agricultura, e sim, construir novas possibilidades para 

continuidade desses jovens no campo, em atividades não-agrícolas como 

podemos observar a seguir:  

 

Os consórcios voltados para as capitais, aí nós resolvemos que 
se não, que não podia ser criado naquele momento específico 
algo diretamente voltado pra juventude rural a gente tinha que 
pelo menos se aproveitar daquilo que já tava criado  e tentando 
adequar né, porque o consórcio ele tem várias dificuldades pra 
ser implementado no campo, primeiro porque ele é voltado para 
o emprego e nós não estamos capacitando a juventude pra sair 
da cidade, de curso na comunidade pra sair e se empregar não, 
nós estamos capacitando a juventude para o 
empreendedorismo para o associativismo (Elenice Anastácia – 
Contag, entrevista realizada em 22 de janeiro de 2007). 
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No capítulo anterior já discutimos as dificuldades postas pelos jovens no 

aspecto relacionado à agricultura e à divisão no desejo de permanência no campo, 

ou seja, uma parte acredita que o fato de já ter uma profissão os ajuda a 

permanecer, mas, por outro lado, o grupo reflete a necessidade de abrir novos 

caminhos. 

Diante dessa diversidade de interesses, a relação com os estudos está 

sempre presente para essa projeção do futuro desejado como: “ser enfermeira, 

ser agente penitenciária, terminar a faculdade e ajudar os pais, fazer faculdade de 

psicologia, namorar e viajar, entrar numa faculdade e dar uma vida melhor para os 

pais, fazer curso de culinária, ter saúde, ser agricultor etc”. O debate estimulou os 

jovens a refletirem sobre sua realidade e perspectiva de vida. Um deles afirmou ter 

preguiça de estudar, mas tem o sonho de retomar os estudos, porque sabe da 

importância. 

É, de fato, interessante, o debate sobre os sonhos e projetos de vida dos 

jovens, pois se relacionarmos com a discussão inicial em que a maioria dos 

rapazes possui uma escolaridade menor do que as meninas e um apego maior 

com o trabalho no campo, nesse segundo momento em torno do debate dos 

sonhos e desejos, a maioria dos participantes relacionou o estudo como principal 

elemento no futuro desejado. 

Essa projeção para pensar o futuro, é, muitas vezes, comprometida pela 

realidade vivida, pelas muitas privações e, apesar de se falar intensamente e 

relacionar a fase juvenil ao lazer e liberdade, aproveitar o máximo, fica para nós 

uma importante questão: Como será que estes jovens estão de fato aproveitando? 

O que os faz pensar que irão ter um futuro melhor? O que sonham e esperam? 
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O debate no grupo focal com relação a esse tema foi bastante silencioso. 

Num primeiro momento, os olhares para baixo, para o alto, muita dispersão. Essa 

mesma reação apareceu quando utilizamos à dinâmica de passar a bola de mão 

em mão e falar o que mais gostam na cidade. Nesse tema, as repostas foram 

curtas e restritas ao nome da cidade, aos amigos e a família. 

Retomando o debate com outras provocações, buscando descontrair o 

grupo, colocamos em pauta outra vez o tema dos sonhos e os rapazes 

começaram a brincar, dizendo que o sonho dos colegas é casar. Mas alguns 

rapazes dizem não ter nenhum sonho, que está bom como está, que a vida pode 

continuar assim, alguns dizem que pretendem estudar mais, outros que gostariam 

de melhorar de vida, mas não de estudar.  

Perguntados sobre o significado a respeito do tema ,melhorar de vida, o 

grupo afirmou que: é trocar de moto, que São João deveria ter a melhor 

organização jovem do Estado, que os jovens estejam organizados, que possam 

ter formação, que possam entrar na universidade. 

O grupo fica dividido, mais uma vez, com relação ao tema melhorar de 

vida. Alguns expressam desejos individuais, outros coletivos; alguns jovens 

expressam mais uma vez o desejo de continuar na cidade e outros afirmam que 

as mudanças só virão com a busca fora do universo rural. 

 Compreender os desejos da juventude rural não é uma tarefa simples, se 

levarmos em conta ainda que, a maioria das pesquisas sobre jovens rurais está no 

centro-sul do país, fato este que nos impõe mais um desafio, entender a juventude 

rural nordestina. Segundo dados do censo demográfico 2000, a região Nordeste 
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possui 10,9 milhões de jovens, que correspondem à cerca de 31,42% do total dos 

jovens brasileiros. 

O Nordeste é a região que concentra o maior número de jovens, sendo 

22,5% a proporção de jovens em relação a sua população. 

 

Regiões mais pobres produzem maior proporção de jovens. Mas 
estas tendências acabam atenuadas pelos movimentos de 
migração, fortemente influenciados pela evolução desigual do 
mercado de trabalho. Regiões com maior grau de 
desenvolvimento demandam maior volume de mão-de-obra e 
atraem, sobretudo os trabalhadores mais jovens (LASSANCE, 
2005, p. 75) 
 

 

Assim, a saída do campo para as cidades pode ter um elemento que 

agregue uma perspectiva de melhor qualidade de vida, mas, ao mesmo tempo, 

não é uma solução concreta em que as oportunidades estarão disponíveis na 

mesma dimensão desses desejos e necessidades, fato que, em muitas 

circunstâncias, torna o jovem rural alvo fácil para trabalhos mal remunerados e 

não menos “penoso” que o trabalho agrícola. 

Mesmo diante dessa multiplicidade de interesses, é consenso entre os 

jovens que o Consórcio Social da Juventude Rural em São João do Sabugi 

apresentou resultados positivos com relação à possibilidade de ingresso no 

mercado de trabalho, como podemos observar a seguir: “Mais condições de 

ingressar no mercado de trabalho, adquirimos novos conhecimentos” (Grupo focal 

realizado em 05 de janeiro de 2007). 

O Consórcio Social da Juventude Rural ao se apresentar como a primeira 

experiência de capacitação para a juventude rural, sinaliza, ao mesmo tempo, uma 
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relação com esses projetos de futuro, principalmente se mencionarmos esse 

desejo de mais lazer, de espaços de sociabilidade, como já mencionados no 

capítulo anterior, bem como a própria dimensão do aprendizado com o projeto 

produtivo relacionado à apicultura.  

 

Aumentou nosso desenvolvimento, progredindo, assim, nosso 
aprendizado, fazendo amizades cada vez mais, conhecemos 
gente nova etc. Mudou bastante, pois adquirimos novos 
conhecimentos como, por exemplo, a apicultura. Passamos a 
valorizar melhor a zona rural, as associações, inclusive o 
sindicato, sem se esquecer das amizades adquiridas no período 
de realização do curso. Aprendemos muito. Hoje em dia, 
sabemos um pouco de tudo que foi dado nos cursos, um pouco 
de artesanato, apicultura, associativismo, meio ambiente, 
esporte e lazer, informática, políticas públicas e outros (Grupo 

focal realizado em 05 de janeiro de 2007) 
 

O Consórcio Social da Juventude Rural que é, ao mesmo tempo, uma 

política de primeiro emprego, mas segundo a representante da Comissão Nacional 

de Jovens, trata-se de uma adequação para o campo, uma vez que as políticas 

voltadas para o campo ainda não atendem os desejos, a necessidades e as 

especificidades dos seus participantes. Assim, uma estratégia seria adequar as 

políticas existentes e, nesse caso, o Consórcio, na perspectiva da Contag, não 

tem como objetivo o primeiro emprego em si, mas fortalecer experiências de 

empreendedorismo e associativismo.   

Para os mediadores locais no que diz respeito ao processo técnico de 

capacitação, o consórcio atendeu, tanto aos anseios dos jovens, quanto do poder 

público, no que se refere à qualificação de seus participantes, como podemos 

observar nesse debate:  
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O objetivo era desenvolver o projeto produtivo que era a parte 
de apicultura, mas também foi visto na capacitação, outras 
partes como é agricultura, caprinocultura, ovinocultura e 
também está sendo desenvolvido consorciado com a apicultura, 
(...) existe no município já associação dos criadores de abelha e 
continuou com mais força depois do Consórcio que os jovens 
tem agregado, se juntado nessa associação e que nós já 
estamos tendo uma produção boa, esse ano foi fraco, mas nós 
já estamos tendo uma produção bastante considerável (...) O 
Consórcio também, trabalhou também, juntamente com as 
parcerias que o Ministério do Trabalho fez, tem vários jovens 
que não participaram do consórcio que o Ministério queria era 
também a inserção desses jovens, já que estavam na zona 
rural, na zona rural tinham a sua autonomia de decisão. (...) o 
Ministério queria que alguns desses jovens, parte dos jovens 
que mais se destacassem, também a inserção do primeiro 
emprego, aqueles que não se destacaram mais no treinamento 
que recebeu, mas que hoje está trabalhando em supermercado, 
o município é muito pequeno, ele necessitaria de alguma renda 
e o que ofereceu a ele foi alguma rede de supermercado, que 
hoje em nosso município existe jovens também que já 
trabalham na questão do supermercado hoje também, estão 
empregados é o nosso primeiro emprego do jovem de hoje 
(Grupo focal realizado com mediadores em 30 de junho de 
2007). 

 

Diante desse debate em torno do resultado técnico, ou seja, do 

encaminhamento para o mercado de trabalho, trouxemos para a discussão as 

intenções da Contag/Fetarn e STR ao afirmar o objetivo do consórcio, não para o 

encaminhamento ao mercado de trabalho, mas como parte de uma política de 

fortalecimento do trabalho no grupo na agricultura familiar. O grupo de mediadores 

reconhece esse tensionamento com relação aos projetos individuais de alguns 

jovens, bem como suas aptidões, mas afirmam que mesmo com o trabalho no 

comércio, em geral os jovens continuam tendo a agricultura como atividade 

principal. Vejamos: 

É claro que a prioridade é se inserisse no primeiro emprego, 
mas na zona rural, só que tem aqueles, têm alguns que não tem 
aquela aptidão para voltar e desenvolver aquelas atividades na  
zona rural, eles não deixaram de ser rural porque a atividade 
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nos supermercados eles não tem condição de pagar um salário 
mínimo, então a atividade principal deles ainda é na zona rural, 
mas eles também teve um complemento na sua renda com 
incentivo aqui no comércio local, mas não deixou de ser jovem 
rural porque a atividade principal dele, a renda principal é do 
grupo familiar da zona rural” (Grupo focal realizado com 
mediadores em 30 de junho de 2007). 
 
 

Nesse sentido, outras formas de inserção na vida profissional são 

valorizadas pelos mediadores locais como alternativas encontradas pelos jovens 

que desejam permanecer na comunidade. Além do comércio, outras formas de 

associação também são citadas, como podemos constatar a seguir: 

 Hoje uma parte desses ditos jovens estão associados na 
própria associação de apicultores e a questão do artesanato no 
campo é porque eles viram que o campo não tinha uma fonte de 
renda ou não tem para todos os jovens e em determinados 
momentos eles podem, estão articulando até questões de 
trabalhar o artesanato para vender, isso é importante porque o 
que eles fizeram no período do curso eles venderam bem 
vendido, por isso criou aquela expectativa de trabalhar para 
desenvolver isso. O artesanato que foi trabalhado no consórcio 
foi a parte de topiaria, topiaria é que pega restos das plantas  e 
transforma numa peça artesanal, então foi trabalhado essa 
parte e ele estando trabalhando o artesanato ele está 
trabalhando o rural, nessa parte que eles foram capacitados ele 
está na atividade rural, tem que coletar o material no meio 
ambiente (Grupo focal realizado com mediadores em 30 de 
junho de 2007). 

 

Apesar de acreditar na formação das associações como um resultado 

importante, essa comprovação junto ao Ministério apresenta dificuldades, uma vez 

que, se o grupo for produtivo, mas informal, não é possível contabilizar como um 

resultado. Assim, a CONTAG encara esse aspecto como uma dificuldade, do 

ponto de vista da relação com o poder público, já que não é possível comprovar a 

inserção dos jovens no mercado de trabalho. Entretanto, assegura que, no que se 
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refere às expectativas da CONTAG, esse de fato tem assumido importantes 

resultados de ordem geral.  

E essa ainda é uma das dificuldades que a gente tem dentro do 
consórcio principalmente na hora de comprovar a inserção 
porque, veja, é muito difícil registrar a associação, as 
associações que são formadas, então a gente conseguiu, pra 
nós uma boa quantia de inserção dos jovens, mas para o 
Ministério isso foi reduzido porque a gente considera que se o 
jovem tá produzindo e tá comercializando, por exemplo, aqui no 
Rio Grande do Norte, eles vendem por compra direta, pra nós 
isso é importante, para o Ministério isso só é importante se tiver 
uma associação formada e registrada, se for uma associação 
informal eles não consideram, mesmo que a juventude esteja 
produzindo e vendendo (Elenice Anastácia – Contag entrevista 
realizada no dia 22 de janeiro de 2007). 

 

 

Nessa discussão, fica para nós uma importante reflexão:  espaços como o 

Consórcio oportunizam interação, sociabilidade, ainda que com interesses 

distintos, os jovens sabem os seus desejos e encaram a “oportunidade” como um 

caminho, seja para permanecer, seja para migrar.  

Para os mediadores os resultados apontam de forma expressiva para os 

processos organizativos e de inserção política, que trataremos a seguir. 
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3.3 - A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA COMO RESULTADO: 

 

 

Apesar de esse não ser o nosso enfoque central e de termos, na 

experiência do Consórcio Social de Juventude Rural, como parte de um universo 

de identificação dessa Juventude que objetivamos entender, é certo que estamos 

falando de uma experiência de políticas públicas que não está relacionada apenas 

com os desejos e projetos de vida dos jovens que dela participam, ou seja, 

estamos falando ao mesmo tempo dos projetos das entidades consorciadas.  

Assim, para adentrarmos com mais precisão nesse campo de resultados 

que nos é apresentado como parte da experiência de participação dos jovens no 

Consórcio social da Juventude Rural em São João do Sabugi, não faremos sem 

antes discorrermos brevemente acerca do processo de abertura à participação no 

Brasil para que possamos ter uma leitura mais ampla desse debate.. 

Nos anos 1980, o Brasil vive um momento de transição com o fim do 

regime militar, onde se inicia um período intitulado de redemocratização, o Estado 

brasileiro passa a revisar práticas autoritárias e essa conjunção teórica aponta 

para um avanço nos aparatos democráticos. 

Todavia, ao estarmos tratando de um jogo previsível, mas é preciso levar 

em consideração que a existência de muitos mecanismos e sujeitos serão partes 

fundamentais para o aprofundamento da democracia e, principalmente, para o 

debate em torno da reforma do Estado. 
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Outros temas se tornaram pauta do debate político deste período, como a 

crítica à intensa centralização administrativa, bem como as distorções 

organizacionais do Estado, a dificuldade de percepção das ações e dos limites 

existentes nas relações entre união, estados e municípios e ainda a ineficiência da 

máquina estatal. Entretanto, não se pode deixar de chamar a atenção para outros 

dois elementos: a privatização do Estado e a inexistência de controle democrático 

sobre o estado. 

Todas estas questões acima citadas contribuem para um momento de 

crise estatal que se afirmam nos anos 1990, como nos sugere a reflexão de Marco 

Aurélio Nogueira:  

 

 
Na sociedade dilapidada pelas desigualdades e pela prolongada 
recessão econômica, generaliza-se à sensação de que nada 
funcionava nada merecia ser valorizado. A perda da confiança 
nas instituições – especialmente as pertencentes á esfera 
governamental e ao sistema de representação – parecia ser a 
conseqüência natural de um cruzamento de crises que se 
completavam: crise econômico-social, crise de legitimação, crise 
de governabilidade. O imaginário social, a política estava posta 
em xeque, reduzida a corrupção, a espaços de interesses 
privados (NOGUEIRA, 1998; p. 152). 

 

 

Impunham-se novos questionamentos acerca da legitimidade do Estado, 

de como enfrentar os dilemas postos como a necessidade de recuperação da 

capacidade de planejamento do estado. Trata-se de um debate enraizado, 

complexo, que recai, sobretudo, na mudança de relação Estado-sociedade.  



 

 

128 

Evidenciava-se um consenso em torno da necessidade de reforma do 

Estado, em suas fases, em sua cultura organizacional e em seus procedimentos, 

tornando-se essencial um novo desenho estatal, com um novo método de gestão 

das atividades públicas, nova institucionalidade política e, principalmente, um novo 

padrão de relação entre Estado e sociedade. 

Pautar uma reforma política, não seria algo simples, uma vez que a 

herança histórica vivenciada no período de transição democrática não caminhava 

com facilidade para um processo de ruptura com a política autoritária. 

A constituição de 1988 cumpre um papel importante para a transição 

democrática, avançando no campo dos direitos sociais e das liberdades civis, 

embora isto não signifique mudanças no plano político institucional. São evidentes 

suas lacunas, uma vez que todo o processo de negociação e participação popular 

na construção desta carta traz um desenho bastante ambíguo e representa em 

parte os dilemas existentes ao se pensar no aprofundamento da democracia. 

Em abril de 1993 ocorre o plebiscito que decide pela continuidade do 

regime presidencialista. Embora este regime não estivesse em perfeito 

funcionamento, sua vitória, soou como um paradoxo. Assim, cada vez mais se 

torna patente o desafio de construção de um estado moderno. 

A reforma democrática estatal que será gestada na década de 1990, será 

entendida com um amplo processo de recomposição social. Segundo Nogueira 

(1998), esta será estruturada em quatro movimentos principais: 1 - Atingir o cerne  

do sistema político (modernizar as instituições básicas da política); 2 - Transformar 

substancialmente a estrutura organizacional e o funcionamento do executivo, de 

modo a ampliar a capacidade da presidência de planejar, dirigir e coordenar as 
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ações da administração pública; 3 - Compensar o forte desequilíbrio federativo 

inerente à Constituição histórica da República no Brasil e 4 - Reestruturar em 

profundidade e modernizar a administração pública. 

Assim, estava pautada a Reforma Democrática Brasileira, que surge em 

um contexto tenso e complexo, que segue até o fim dos anos 1990 e se intensifica 

nos dias atuais, tendo como motor a construção de um Estado moderno com o 

aprofundamento da democracia. 

No Estado moderno, o debate sobre a relação Estado e sociedade torna-

se central, de forma que, pensar no papel da sociedade civil, é afirmar que é 

através dela que a sociedade está organizada politicamente para exercer 

influência sobre a ação do Estado. 

Este é um tema central para o aprofundamento da democracia e, 

conseqüentemente, para a reforma do Estado. 

 

A democracia pode ser ainda incompleta. Oligarquias de vários 
tipos ainda existem. Mas agora é a sociedade civil que, 
determina ou busca determinar a organização do estado e do 
Mercado e não o contrário (PEREIRA, 1999, p. 73). 

 

 

Todavia, a sociedade civil não substitui o Estado, mas é inerente ao seu 

crescimento e fortalecimento; ela está fora das instituições Estado e mercado. 

Tomando como base a conceituação de sociedade civil como elemento 

político externo ao Estado, evitando reducionismos neste conceito, Bresser 

Pereira (1999) será uma importante referência, quando amplia este conceito e 

discute que a sociedade civil não é composta apenas por movimentos sociais, 
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mas também de famílias, vizinhanças, organizações voluntárias, sindicatos e 

organizações de base, como demonstra a seguir: 

 

 

Assim, e sendo fiéis a Hegel, Gramsci e Bobio, podemos pensar 
na sociedade civil como a sociedade fora do estado, em que os 
poderes dos seus membros são ponderados de acordo com as 
associações ou organizações que pertençam (...) 
Dinamicamente podemos pensar a sociedade civil como um 
complexo campo de lutas ideológicas em que classes, grupos 
de interesses e indivíduos isoladamente buscam alcançar 
hegemonia, reformar o Estado e influenciar suas políticas 
(PEREIRA, 199, p. 100). 

 

 

Esta perspectiva de influência que a sociedade pode exercer na reforma 

do Estado tem se materializado nas experiências de políticas públicas em que o 

Estado passa a incorporar mecanismos de controle externo sobre suas ações 

envolvendo a sociedade civil através de espaços de participação como Conselhos 

Gestores, Orçamentos Participativos, Coordenadorias, Assessorias e, mais 

recentemente, os Consórcios. 

Essa discussão sobre participação incorpora um processo histórico que 

tradicionalmente a sociedade esteve alijada do exercício da participação como um 

direito, de forma que, pensar a participação, supõe, ao mesmo tempo, uma série 

de desafios para que esta se torne efetiva. Um deles está ancorado no papel dos 

governos. É importante entender que as políticas governamentais são resultantes 

da intervenção do Estado; é nesta e, principalmente nos modelos de gestão 

governamental que se terá políticas inovadoras ou tradicionais. 
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Assim, é tanto que nos modelos de gestão, no papel do Estado e na 

democracia deliberativa que estarão calcadas as mudanças mais significativas do 

ponto de vista de aprofundamento da democracia. 

A democracia deliberativa, também chamada de democracia participativa 

é o governo da vida coletiva como resultado das decisões de todos. Carole 

Pateman apresenta uma importante reflexão, quando fala da democracia 

participativa em Rousseau. Vejamos: 

 

 

Embora Rousseau tenha escrito antes do desenvolvimento das 
instituições modernas da democracia, e mesmo que sua 
sociedade ideal seja uma cidade-estado não industrial, é em sua 
teoria que se podem encontrar hipóteses básicas a respeito da 
função de participação de um Estado democrático (PATEMAN, 
1999; p. 35). 
 

 

No que se refere à juventude, Pedro Pontual (2003) apresenta seis 

importantes desafios, a saber: 1 - Reconhecimento das especificidades do 

segmento da juventude e das suas necessidades; 2 - A existência de uma 

diversidade dentro da própria juventude; 3 - A transformação da temática da 

juventude num tema transversal às políticas públicas, ao mesmo tempo em que 

ela requer – o que se chama de ponto de vista e da linguagem do poder público – 

uma abordagem matricial; 4 - A importância dos canais de participação e dos 

espaços de diálogo; 5- A formação dos atores sociais, cabendo tanto às 

organizações não governamentais, às organizações da própria juventude e ao 

poder público, o papel de formar e informar as pessoas, se quiserem, de fato, 



 

 

132 

construir canais substancialmente democráticos e 6- Trabalhar diferentes formas 

de linguagem na dimensão do diálogo e da participação. 

Pontual (2003), dentre vários questionamentos, provoca a discussão de 

como tem se dado a participação dos jovens nos diversos canais abertos pelo 

poder público para interlocução e participação da sociedade civil, questão que 

buscaremos perseguir no debate do Consórcio Social da Juventude em São João 

do Sabugi. 

Assim, o debate em torno da participação nas políticas públicas, é outra 

nuance que aparece nessa discussão. Deste modo, foi possível observar que para 

a Contag, esta questão é fundamental para pensar ainda o fortalecimento interno 

do setor de juventude dentro e fora da Confederação, como reflete Elenice: 

 

Esse consórcio também incentivou a nível nacional deu uma 
moral às coordenações estaduais que tinha recurso pra 
trabalhar com a juventude, agora mais do que isso foi exercício 
prático de como que a juventude pode coordenar um projeto (...) 
nós estamos saindo da invisibilidade agora” (Elenice Anastácia, 
Contag entrevista realizada no dia 22 de janeiro de 2007). 

 

Entretanto, reconhecem que esse caminho não se apresenta de forma 

linear, que nos municípios as comissões de jovens têm que se relacionar com o 

poder público local, uma vez que o debate se trata de um consórcio. Nesse 

sentido, é preciso pensar no estabelecimento de parcerias. 

 

 Isso já nos municípios, isso é proporcional à discussão das 
comissões municipais de jovens então isso foi ampliado com o 
consórcio porque, dentro do consórcio tinha uma comissão que 
não era composta somente pelo sindicato, mas por todos os 
órgãos parceiros do consórcio. Prefeitura, câmara, o sindicato, 
as entidades das escolas onde estava sendo a capacitação e os 
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próprios jovens também escolheram pessoas para estar 
naquele grupo então o que fosse de programação tinha que 
passar por aquele grupo (Elenice Anastácia – Contag entrevista 
realizada no dia 22 de janeiro de 2007). 

 

Assim, foram ressaltadas as iniciativas que complementam a proposta 

formal, como a inclusão do esporte, a realização de um campeonato ao final do 

processo, tanto como forma de socialização, como fortalecimento das ações 

políticas. 

Em vários momentos da pesquisa foi possível perceber o enfoque do 

resultado político, de consolidação da ação sindical em detrimento do resultado da 

política pública como instrumento para inserção no mercado de trabalho. 

 

 Pra nós ele tinha que ter três resultados: o que interessava a 
nós jovens que era o empoderamento político da juventude e 
isso foi muito satisfatório porque os jovens hoje estão na direção 
das associações dentro do município, estão dentro dos 
sindicatos,esses jovens estão associados nos sindicatos,eles 
estão participando do programa jovem saber então a inserção 
política da juventude, isso pra nós foi um dos maiores ganhos, o 
outro que também era de  interesse, digo também porque era 
principalmente nosso. O MDA que era a inserção dessa 
juventude no Pronaf jovem e no Primeira Terra, então, tem essa 
situação dos jovens  ocuparam o programa da primeira terra, já 
do Ministério do Trabalho que visa a geração de renda com 
esses jovens que estão produzindo estão comercializando 
produzindo e vendendo pra compra direta” (Elenice Anastácia – 
Contag entrevista realizada no dia  22 de janeiro de 2007). 

 

 

Nesse sentido, o desejo dos mediadores e afirmação desse envolvimento 

nos espaços políticos, se constitui, de fato, um resultado do processo de 

capacitação instalado com o consórcio, mas não contempla a questão da inserção 

no mercado do trabalho, bem como se relaciona superficialmente com os desejos 
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e sonhos dos jovens, tanto dos que querem permanecer, quanto dos que apostam 

na saída para grandes centros urbanos. A representante da comissão nacional de 

jovens da Contag chama atenção para esse resultado:  

 

Todos estão envolvidos, porque têm os que estão na 
associação da primeira terra (...), esses também estavam na 
associação de agricultores, mas tem os que estavam na 
associação de agricultores que não tiveram a oportunidade 
ainda de ter acesso à terra através do crédito fundiário e que 
essa a linha da 1ª terra que é uma associação de 17 jovens. 
Parte deles, 7 jovens, não estavam no consórcio ... Então, de 
alguma forma, eles estão inseridos. Então, é um resultado muito 
positivo, mas não pode parar por aí, então o consórcio, esse 
investimento que é feito tanto do FAT, quanto do Ministério do 
Trabalho, ele é apenas um estímulo, mas é preciso que exista 
parceria para a continuidade né?, Senão vai ser mais uma 
capacitação por capacitação e, daqui a pouco, os jovens vão 
ficar aí.(Elenice Anastácia CONTAG entrevista realizada no dia 
22 de janeiro de 2007). 

 

 

Seguindo esse debate, Elenice complementa trazendo uma reflexão 

sobre essa relação estabelecida com a Delegacia Regional do Trabalho, uma vez 

que, para ela, esse processo não pode ser apenas uma capacitação a mais e a 

existência dele sem acompanhamento, implica na fragilidade de seus resultados, 

ainda que do ponto de vista político e associativo como é o caso do Centro da 

Juventude que é uma das metas do projeto, tê-lo formado e funcionando dentro do 

município. “Sim, agora só tem duas coisas, a DRT não acompanhou e que falta 

assim mais um, o que é que eu posso falar? Mais envolvimento do poder público 

para dar continuidade ao Centro de Juventude” (Elenice Anastácia – CONTAG 

entrevista realizada no dia  22 de Janeiro de 2007). 
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Em nenhuma fala identificamos referência dos jovens com relação ao já 

mencionado Centro de Juventude, apesar de enfatizarem sempre a existência e a 

relação do Consórcio ao lazer, a fazer amizades, adquirir mais conhecimento. Não 

apontaram o espaço do Centro de Juventude como essa possibilidade de 

continuidade desses encontros de sociabilidade. Alguns se referiram às 

associações, sindicato, grupos diversos como espaços utilizados para esse fim, 

bem como sinônimo de resultado do processo formativo instalado no Consórcio 

Social de Juventude Rural. 

A Contag retoma a discussão do Centro da Juventude, enfatizando a 

necessidade de consolidação e ampliação das parcerias para que este não seja 

espaço apenas dos consorciados, mas de todos os jovens rurais do município.  

 

“Lá, a prefeitura doou um espaço e conseguiram algumas 
doações, mas esse espaço não dá para ser só dos jovens que 
participaram do consórcio. Tem que ser pra juventude rural. 
Então, onde tiver um centro no município, não vai depender só 
da boa vontade e do querer da juventude e da liderança da 
juventude” (Elenice Anastácia – CONTAG entrevista realizada 
no dia  22 de janeiro de 2007). 
 
 

Apesar da discussão apresentada pela CONTAG acerca do processo de 

capacitação, que não seja um fim em si mesma e da necessidade de estimular o 

Centro da Juventude a movimentar a juventude rural em São João do Sabugi, o 

Consórcio é tido pela Contag como uma política de complementação às demais 

políticas existentes.  

O Consórcio complementa toda outra ação que vier para a 
juventude, toda outra, seja ela PRONAF jovem, Programa 
Primeira Terra, seja ela Programa Jovem Saber, toda qualquer 
outra fonte que venha para a juventude, seja ela lei federal, lei 
estadual ou municipal, o Consórcio complementa porque tem as 
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200 horas de formação cidadã e ele tem aquelas 200 horas de 
tema gerador de renda, né? É uma primeira iniciativa, isso não 
quer dizer que esse jovem que passa pelo consórcio lá em São 
João ele vai trabalhar com apicultura. Eles podem optar por 
outra intervenção (Elenice Anastácia – CONTAG, entrevista 
realizada no dia 22 de janeiro de 2007). 

 

Os mediadores locais também entendem essa política como 

complementação e como geradora de um resultado no campo das políticas 

públicas, ou seja, acessar outras políticas: 

 

 Por exemplo, outro resultado positivo que teve para eles foi a 
questão de que tiveram uma capacitação de 400 horas. E 
existia uma política do Pronaf, dentro da política do Pronaf 
Jovem para acessar esse PRONAF Jovem, cada jovem tinha 
que ter acima de 100 horas de curso que seja ligada à zona 
rural e, com esse certificado de 400 horas, eles estão 
acessando o Pronaf  Jovem e têm direito até 6000 mil reais a 
juros de 1% ao ano e eles estão investindo em avicultura, 
bovinocultura, caprinocultura e assim por diante. Então, é mais 
uma conquista do consórcio” (Grupo focal realizado com 
mediadores em 30 de junho de 2007). 

 

 

Para esses mediadores, são resultados que atendem anseios do poder 

público, dos aspectos políticos locais e das demais políticas como já foi 

mencionado e é reforçado na fala a seguir:  

“A maioria, o que o Ministério também e a comunidade desejava 
é que após esse término desse curso eles ingressassem em 
associações, cooperativas, alguma coisa que vinculasse a área 
rural, o fato é que a maioria desses jovens hoje, (...), já tem até 
alguns que são presidentes de associações, tesoureiros de 
associações, secretario de associação, tem casos deles que já 
acessaram ao crédito fundiário, ao Nossa Primeira Terra” 
(Grupo focal realizado com mediadores em 30 de junho de 
2007).   
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Os jovens também afirmam essa identidade associativa e dentre os que 

participaram dos grupos focais, identificamos dezesseis participando diretamente 

da Associação de Apicultores, dentre eles o presidente e seis membros da 

diretoria; doze associados ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, um vice-

presidente da Filarmônica, dois participantes do grupo de jovens da igreja e um 

Conselheiro do FUMAC. 

Os jovens participantes do grupo focal não são filiados a nenhum partido 

político, apenas dois afirmam gostar de política, outros afirmam que estar nas 

associações é uma ação política e que, apesar de não gostarem de política, 

gostam da política da associação. 

Esse é um debate mais silencioso, em que poucos se colocam e as 

intervenções afirmam timidez ao falar nas reuniões, principalmente quando tem 

alguém externo ao grupo. Reconhecem ainda que falar em público não é uma 

tarefa fácil e o medo de errar as palavras, de falar errado a língua portuguesa. 

Ainda assim, o debate flui e o grupo acrescenta: “É muito difícil falar em público, 

mas o bom das reuniões é a troca de informações que vem através da 

participação. Com relação à política da prefeitura e dos municípios a gente não 

sabe dizer direito todos os partidos dos vereadores, mas acho que são PFL, PSB, 

PL, PMDB. Bom, a gente sabe mais da política das associações” (Grupo focal 

realizado em 05 de janeiro de 2007). 

Na pesquisa Retratos da Juventude Brasileira, Paulo J. Krischke (2005, 

discute o período de transição democrática com o suscitador de expansão da 

participação eleitoral, estendendo aos jovens a possibilidade de votar aos 16 anos. 
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Os dados da pesquisa apresentam que mesmo que haja uma adesão à 

democracia, ela ainda é superficial, uma vez que nem sempre lembram em quem 

votaram ou não concebem o que é democracia, para que serve e como podem 

exercer. Vejamos na tabela abaixo os dados com relação a preferência da 

juventude pela democracia:  

 

 

Tabela 04 - Preferências da Juventude pela democracia no Brasil (%) 

 

Descrição 

1989 

(16 a 25 anos) 

1993 

(16 a 25 anos) 

2003 

(15 e 24 anos) 

Democracia 35 53 53 

Ditadura 20 13 16 

Tanto Faz 28 17 22 

Não sabe 16 17 8 

         Fontes: KRISCHKE(2005) apud MOISÉS (1995) : dados de 1989 e 1993; Perfil da Juvnetude Brasileira (2003). 

  

 

O fato dos jovens de imediato não terem dimensão do significado das 

ações democráticas, mas terem interesse em participar “do seu jeito” revela que 

não podemos construir uma análise minimizando sua forma de participação, mas 

de outro modo, temos que considerar as diversas expressões como forma de 

entender o que mobiliza os jovens. 

No caso de São João do Sabugi, os aspectos políticos ligados ao 

cotidiano dos jovens e de sua comunidade são aspectos relevantes para a 

motivação dessa participação. “Somos criadores de abelhas, pretendemos nos 
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associar aos grupos locais, o consórcio nos ajudou nisso, queremos melhor nossa 

comunidade, ter políticas públicas” (Grupo focal realizado em 05 de janeiro de 

2007). 

Apesar do resultado em torno da participação política, na relação com o 

associativismo e cooperativismo identificada no Consórcio Social da Juventude 

Rural em São João do Sabugi, principalmente no que se refere à formação de 

novas lideranças, se retomarmos a discussão de Pontual (2003), o Consórcio 

Social como uma experiência de ampliação dos espaços de diálogo da sociedade 

civil com o poder público, não agrega alguns importantes elementos como a 

dimensão substancialmente democrática desses canais, principalmente ao 

restringir o Conselho Consultivo do Consórcio a apenas duas entidades, ou seja, 

as próprias mediadoras. Faz-se necessário, também,  pensar uma política que, ao 

incorporar essa dimensão, por sua vez incorporará também o reconhecimento das 

especificidades e necessidades dos jovens. 

Contudo, o viés da formação política e do surgimento de novas lideranças 

capazes de assumir a presidência e as diretorias de associações e sindicatos 

poderão se somar a esse aprofundamento da democracia no município, fato 

relevante e que o vínculo e a relação com a experiência discutida ao longo dessa 

pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Essa pesquisa que buscou através dos sonhos, desejos e projetos de 

vida da juventude, identificar um debate em torno da construção conceitual do que 

denominamos juventude rural, abre um “leque” para o debate sobre essa categoria 

ainda fluida e imprecisa, no cenário brasileiro. 

Para nós, a pertinência do tema recai como um importante elemento 

aglutinador do debate, mas, ao mesmo tempo, um grande desafio que é trabalhar 

com uma categoria “em construção”, “invisível” em alguma medida e com um 

restrito campo bibliográfico, principalmente se a nossa referência é o Nordeste e o 

Estado do Rio Grande do Norte. 

Esse tema se apresenta, não apenas pertinente para a academia, mas ao 

mesmo tempo de grande importância para os movimentos juvenis e para 

entidades sindicais como no caso da experiência em questão. 

Assim, a construção do tema juventude rural ligada ao contato com a terra 

e com o trabalho na agricultura familiar foi uma forte expressão identificada nessa 

pesquisa, mesmo levando em consideração que nem todos possuem o desejo de 

permanecerem “jovens rurais”, ou pelo menos jovens agricultores. 

Para os jovens, esse debate é expresso através não apenas do contato 

com o trabalho rural, mas também do processo de sociabilidade, formação de 

laços afetivos, possibilidades de novos aprendizados, valorização do meio rural e 
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suas potencialidades, de que é possível ser jovem no meio rural com acesso a 

bens materiais e culturais, historicamente negados.  

Para a CONTAG, além dessa identificação e contribuição conceitual, a 

experiência do Consórcio Social da Juventude Rural Rita Quadros RN, ou seja, o 

Consórcio que teve sua primeira edição do Rio Grande do Norte em São João do 

Sabugi, aparece como uma possibilidade do fortalecimento do setor juvenil dentro 

da CONTAG, bem como um importante instrumento para a participação política da 

juventude inserida no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nas diversas 

associações, dentre elas a de apicultores que se fortaleceu com a experiência do 

Consórcio e que aparece ainda como um resultado do processo de capacitação, 

sendo, por sua vez, a escolha profissionalizante do processo. 

Uma outra questão que nos chamou atenção é o fato do Consórcio existir 

como porta de entrada para acessar outras políticas públicas expressas nos 

programas como Minha Primeira Terra e Pronaf Jovem.  

Assim, essa discussão fundamenta a existência de uma categoria juvenil 

entendida como sujeito de direitos, sendo uma responsabilidade dos Governos um 

novo olhar ao tratar a juventude rural.  

Os resultados do processo no campo do empoderamento político se dão 

nas falas dos mediadores, na formação e fortalecimento das associações, nos 

temas trabalhados que oportunizou aos jovens terem mais conhecimentos da 

realidade em que vivem e atuam. 

Tais resultados confirmam, em parte, as hipóteses que levantamos, uma 

vez que, de fato, a proposta do Consórcio e dos seus mediadores é de fixação dos 

jovens no campo. Estes acreditam que a política deve existir para garantir a 



 

 

142 

permanência dos jovens no trabalho com a terra. Por outro lado, apesar de não 

levarem em conta os desejos dos jovens que possuem projetos de vida diferentes 

de permanência no campo ou de trabalho com a terra, os próprios jovens afirmam 

que o trabalho realizado pelo Consórcio Social da Juventude Rural durante 

processo de capacitação abre os seus horizontes, uma vez que contribuiu para o 

seu desenvolvimento como pessoa. 

Uma outra hipótese que assinalamos, diz respeito à apropriação política 

por parte dos mediadores que não possibilita a participação de jovens como 

consorciados. Neste caso, nos foi possível observar que, de fato, a participação 

dos jovens se deu no campo da execução e do ponto de vista de serem 

beneficiários da política. Mesmo contando com uma diversidade de parcerias, a 

ausência das associações que indicaram os jovens, ou que são de suas 

comunidades durante a formação do conselho reforça essa dimensão mais ampla 

da participação direta no campo das decisões por parte do público beneficiado 

pelo Consórcio. 

Ampliar a participação de entidades nos espaços de decisão, ainda se 

constitui um desafio, como o próprio Conselho Consultivo formado apenas pelos 

mediadores. Entretanto, consideramos que o surgimento de novas lideranças é 

um passo importante para a ampliação desses canais e fortalecimento dessa 

categoria. 
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