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RESUMO  
 
 

 
A juventude rural enfrenta no seu cotidiano situações adversas caracterizadas 
pela exclusão do sistema produtivo, pelo precário acesso aos serviços e recursos 
de infra-estrutura e de políticas públicas específicas para a juventude no campo. 
Os estudos que tratavam sobre a juventude rural reportavam a migração do 
jovem para os espaços urbanos. Pesquisas recentes têm mostrado, no entanto, 
que esse movimento migratório é quase sempre temporário e a permanência 
passa a fazer parte das pesquisas acadêmicas no reconhecimento da juventude 
como importante segmento para reprodução da agricultura familiar. O presente 
estudo analisa quais os elementos que contribuem para a escolha do jovem entre 
permanecer no campo ou sair definitivamente do meio rural. O assentamento 
rural Flor do Mucuri localizado no município de Divina Pastora no estado de 
Sergipe foi o local de pesquisa, com universo de 44 jovens assentados com faixa 
etária entre 16 a 29 anos. O estudo de caso foi a opção pelo tipo de pesquisa, as 
técnicas de coleta de dados utilizadas foram os questionários, aplicados aos 
jovens, entrevistas semi-estruturadas e realização de entrevistas em grupo. A 
escolha em permanecer no meio rural é determinada pelo acesso do jovem ao 
trabalho em uma atividade produtiva não agrícola que possibilite sua autonomia 
financeira, pela sua inserção nos serviços públicos ofertados pelo município. A 
pesquisa revelou que as condições sociopolíticas construídas pelos assentados 
são essenciais para o jovem, na construção do seu projeto de vida e na 
emancipação da juventude para exercer de forma plena sua cidadania. 
 
 

Palavras-chave: juventude rural, agricultura familiar, assentamento rural.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN  
 

 La cara de los jóvenes rurales en sus situaciones cotidianas adversas 
caracterizado por la exclusión del sistema de producción, y el escaso acceso 
a servicios y recursos para la infraestructura y políticas públicas específicas 
para los jóvenes en el campo.  Estudios que tratan sobre la juventud rural, 
informó a la migración de la juventud rural a los espacios urbanos.  
Investigaciones recientes han demostrado, sin embargo, que este movimiento 
migratorio es casi siempre temporal y se mantienen como parte de las 
preocupaciones académicas en el reconocimiento de los jóvenes como un 
segmento importante para la reproducción de la agricultura familiar.  Este 
estudio analiza los elementos que contribuyen a la elección de la pareja, ya 
sea permanecer o dejar el campo de forma permanente en las zonas rurales.  
El Asentamiento Rural Flor Mucuri en la ciudad de la Divina Pastora en el 
estado de Sergipe, fue el sitio de la investigación, con una población de 44 
colonos jóvenes de entre 16 y 29.  El estudio de caso fue la elección del tipo 
de investigación, los métodos de recopilación de datos utilizado se 
administraron cuestionarios a los jóvenes, entrevistas semi-estructuradas en 
un grupo.  La opción de permanecer en las zonas rurales está determinado 
por el acceso de los adolescentes para trabajar en la no productiva agrícola 
que permita la independencia económica, porque están en los servicios 
públicos del municipio. La investigación reveló que El socio-condiciones de 
política construida por los colonos son esenciales para los jóvenes, la 
construcción de su proyecto de vida y el empoderamiento de los jóvenes para 
ejercer una ciudadania plena.  

 

 Palabras clave: juventud rural, la agricultura familiar, asentamientos rurales.  
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 Caminhando pelo espaço,   
como os trapos de um lençol,   

pras bandas do pôr do sol,   
as nuvens vão em fracasso:  

aqui e ali um pedaço  
vagando... sempre vagando,   

quem estiver reparando  
faz logo a comparação  

de umas pastas de algodão  
que o vento vai carregando. 

 
(...)  

Em tudo se vê mudança  
quem repara vê até  

que o camaleão que é   
verde da cor da esperança,   
com o flagelo que avança,   

muda logo de feição.    
O verde camaleão   

perde a sua cor bonita   
fica de forma esquisita   
que causa admiração.  

 

(...)  

Lamento desconsolado   
o coitado camponês   

porque tanto esforço fez,   
mas não lucrou seu roçado.    
Num banco velho, sentado,   

olhando o filho inocente   
e a mulher bem paciente,   

cozinha lá no fogão   
o derradeiro feijão   

que ele guardou pra semente.  
 

Fragmentos da Poesia ABC do Nordeste Flagelado de Patativa do Assaré 
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INTRODUÇÃO. 
 
 

O interesse pela juventude acompanha a tendência atual das discussões 

que particulariza o jovem, alvo de debates e atenção do poder público e da 

sociedade civil organizada. A juventude está em cena e diariamente luta contra o 

processo de exclusão social sofrido historicamente por este segmento.   

Ao realizar um estudo exploratório sobre o significado da seguridade social 

para trabalhadores de um assentamento rural em Sergipe (SANTOS, 2006), foi 

possível refletir a seguinte constatação: a migração dos jovens do campo para a 

cidade, não só dos rapazes, mas também das jovens expressam sua insatisfação 

com a “vivência na roça”. Os pais demonstravam grande preocupação com os filhos, 

dispostos a deixar o meio rural em direção à cidade, alegam a falta de oportunidades 

e de projetos desenvolvidos no assentamento como o principal fator da migração 

juvenil.  

Ao tratar da juventude, Castro (2005) destaca as múltiplas questões 

associadas a migração dos jovens rurais, entre elas as mudanças operadas nas 

relações econômicas e sociais no mundo agrário. Estudos sobre juventude, 

identidade e ação coletiva catalogados por Wesheiner (2005), focalizam a atuação 

dos jovens rurais, analisando suas representações e a construção de sua 

identidade, propósitos e expectativas de emancipação.  

Prevalece nos estudos a tendência de explicar sua saída em virtude do 

atraso e falta de oportunidades no meio rural, essa concepção é fortalecida pelas 

teorias dicotômicas entre rural-urbano que difundiam o fim do rural pelo avanço do 

urbano. Os novos estudos não mais apontavam o fim do mundo rural nem 

necessidades e identidades distintas entre jovens urbanos e rurais (Wanderley, 
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2001). O processo de reestruturação produtiva provocado pela abertura comercial e 

pelo avanço da tecnologia resulta na reestruturação dos espaços rurais a partir da 

incorporação de novos componentes culturais, econômicos e sociais (Carneiro, 

1999).  

As mudanças em curso no meio rural brasileiro, provocadas pelas trocas 

com o urbano, não tem o papel de descaracterizar social e culturalmente o rural. 

Esses processos, no entanto, contribuem para reconduções da dinâmica social, em 

que estruturas ou práticas que existiam de forma separada, se juntam para gerar 

novas estruturas, objetos e práticas. Neste sentido, supõe-se que os movimentos 

migratórios, a inserção de novas tecnologias, dentre outras intervenções, tem 

contribuído para uma intensificação das trocas em meio à ambivalência do processo 

de produção e dos conflitos de poder.    

Inseridos na agricultura familiar, os jovens assentados vivem em uma 

posição de subalternidade na esfera privada, principalmente na família aonde o pai 

exercer também o papel de patrão e na pública através das relações estabelecidas 

como pequeno produtor com os agentes externos, as agências de financiamento e 

com o mercado em geral.  

A aproximação com jovens assentados mostra que a importância desse 

segmento na história dos assentamentos depende da sua inserção na esfera pública 

local. Afinal, são esses jovens que atuam na organização, manutenção e/ou difusão 

de valores e ideais, ou seja, são sujeitos que constroem o futuro, implementam as 

inovações tecnológicas e sua própria emancipação social.  

Como salienta Gomes (1995) os assentamentos rurais são “espaços de 

recriação da vida para a população assentada. Constituem espaço de socialização e 

de controle social”. Ao participar da experiência do assentamento, o jovem 
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desenvolve um potencial de luta, assume novas práticas, descobre necessidades. 

Pela relação que mantêm com o Estado e com as instituições, os assentamentos 

tendem a estabelecer normas, regular comportamentos e, ao mesmo tempo, tendem 

a exigir de seus atores maior politização na esfera privada, antes subordinada às 

formas de relações e redes familiares e comunitárias.  

É entendimento compartilhado por estudiosos e pesquisadores que a 

juventude se constitui como peça estratégica na construção de uma nova ordem 

societária e que ainda persiste a necessidade de formulação de políticas específicas 

destinadas à juventude. Nesse quadro, o jovem rural quase sempre contemplado 

pelos programas de geração de emprego e renda e de complementação de estudos, 

de natureza compensatória seguindo uma política determinada prioritariamente pelo 

mercado.  

Com essa perspectiva, fica em segundo plano a cultura política do jovem ou 

uma cultura de participação como processo de formação de cidadania. Inexistem 

práticas que valorizam a democratização dos direitos no campo, por exemplo, que 

internalizam conhecimentos, valores e habilidades para defesa e promoção de 

procedimentos democráticos no âmbito dos direitos civis, políticos e sociais.  

Para inserir a problemática do jovem trabalhador rural nesse quadro de 

análise é importante destacar que os trabalhadores rurais sempre foram alijados do 

processo de desenvolvimento. Essa exclusão está presente tanto no âmbito 

econômico – tendo seu espaço produtivo reduzido gradativamente pela incorporação 

de tecnologias na produção agrícola – como nos âmbitos político, social e 

ideológico, onde sua figura sempre foi ligada a submissão, atraso e incapacidade 

política e de organização. Cabe lembrar, no entanto, que nos assentamentos rurais 

esse jovem tem um passado de luta pelo direito a terra ou expectativas herdadas do 
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grupo familiar, representações de uma “nova cidadania” que podem impulsioná-lo a 

prosseguir na defesa desses direitos em nome do interesse coletivo.  

A preocupação central que possibilitou a construção da problemática de 

pesquisa consistia em saber quais as condições que influenciam a permanência do 

jovem rural no campo, particularizando a atuação sociopolítica dos jovens em um 

assentamento rural sergipano.  

Se a juventude é plural, vivida de modo distinto, e tem sua dimensão 

histórica, é sempre possível supor que esse jovem tem um potencial de rebeldia e de 

contestação, de crítica e transformação gerado nas práticas sociais, que o encoraja 

a participar do espaço público e buscar novas formas de emancipação e influenciar 

as decisões de interesse do grupo no qual se insere.  

O que importa é apreender como esse jovem se posiciona e vive hoje nesse 

contexto de mudanças da produção, das práticas agrícolas, da velocidade das 

informações, das pressões do mercado, interagindo e diluindo fronteiras para 

construir e delimitar seu espaço.  Portanto, o objetivo deste estudo é analisar os 

fatores que contribuem para a permanência do jovem no espaço rural ou influenciar 

a sua saída para a cidade.  

Com base no método dialético, entende-se que o movimento migratório ou 

de permanência do jovem no campo não se explica em si mesmo, mas dentro do 

respectivo contexto sociocultural, econômico e político. Por isso, durante todo o 

planejamento da pesquisa a preocupação consistiu em delinear o problema a partir 

de suas manifestações empíricas (a saída e o retorno dos jovens ao assentamento) 

sempre sinalizando para sua inserção na totalidade.  

No processo de investigação a escolha pelo assentamento Flor do Mucuri 

obedeceu, prioritariamente, ao estágio de organização dos assentamentos e 



 

17 

proximidade da capital além da cobertura da população assentada, a receptividade 

dos gestores e a facilidade de obtenção de informações necessárias à realização do 

estudo.   

Para analisar as condições que possibilitam ao jovem escolher entre 

permanecer nos assentamentos rurais ou migrar para os centros urbanos de outras 

regiões do país, o estudo de caso foi à estratégia de pesquisa escolhida. As técnicas 

e instrumentos de pesquisas utilizados foram à aplicação de questionários, inserção 

na vida dos assentados mediante observação sistemática, realização de grupos 

focais com os jovens e entrevistas com líderes e representantes do assentamento.  

A observação foi uma das técnicas essenciais durante a realização da 

pesquisa de campo, uma vez que, a realidade dos jovens do assentamento Flor do 

Mucuri não era familiar no momento anterior a pesquisa de campo. A inserção no 

cotidiano das famílias residentes no assentamento rural se deu mediante o apoio da 

Secretaria Estadual do MST de Sergipe. A técnica de observação era realizada a 

partir da construção de matrizes, técnica importante na sistematização das 

informações colhidas durante o processo de investigação.  As matrizes eram 

construídas como um roteiro norteador, para cada matriz um objetivo, dessa forma 

foram observados a dinâmica do assentamento nas relações de produção, a 

população jovem (quantos e quem são esses jovens) e a convivência entre os 

assentados e a população do município. 

Os questionários aplicados aos jovens assentados, em caráter exploratório, 

tiveram a finalidade de caracterizar o perfil socioeconômico e cultural da população 

investigada, focalizando sua participação no interior dos assentamentos e na esfera 

pública local. Esse levantamento de informações resultou na aplicação de 61 
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questionários com jovens residentes no assentamento, atingindo 36 famílias das 80 

que iniciaram o assentamento rural em 1996.   

Foram realizadas cinco entrevistas semi-estruturadas com os seguintes 

sujeitos: os dois presidentes das associações de moradores das agrovilas que 

formam o assentamento; com o técnico agrícola do INCRA responsável pela 

construção do assentamento Flor do Mucuri; com o presidente do STR de Divina 

Pastora, jovem rural assentado, e com um jovem responsável pela Pastoral da 

Criança no assentamento.    

Com os dados extraídos dos questionários e das entrevistas identificados os 

jovens partiu-se para a realização de três reuniões com os jovens no sentido de 

complementar as informações e responder ao problema de pesquisa construído.  

O primeiro capítulo discute o atual cenário do meio rural brasileiro e tem 

como ponto de partida a expansão capitalista no campo através do seu processo de 

modernização. O fio condutor desta análise particulariza a experiência do processo 

de modernização no nordeste, local onde foi realizada a pesquisa, e evidencia as 

expressões da questão agrária com suas incidências no campo particularizando a 

exclusão social vivenciada pela juventude rural brasileira.  

O capítulo II discute o jovem rural e o conceito de juventude, considera sua 

constituição social e histórica, e procura analisar as contribuições encontradas no 

debate atual sobre o tema. Os caminhos realizados durante a pesquisa de campo 

encerram o segundo capítulo.  

No terceiro capítulo no sentido de apreender a inserção da população jovem 

no assentamento Flor do Mucuri, procura-se analisar a realidade do ponto de vista 

dos sujeitos da pesquisa. Dessa forma se fez necessário conhecer o assentamento 

rural, lócus de pesquisa, e inserir o jovem nas múltiplas determinações  
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Capítulo 1 – A EXPANSÃO CAPITALISTA NO CAMPO E AS CONTRADIÇÕES 
DA QUESTÃO AGRÁRIA BRASILEIRA 

 
 

1.1 – O processo de modernização no campo e suas implicações  
 

1.1.1 – O perfil conservador da política de modernização. 
 

No processo de formação histórica da sociedade brasileira constituem 

características marcantes a desigualdade e o conservadorismo. A concentração de 

terras desde o tempo colonial, o sistema político oligárquico, o regime de escravidão 

como força de trabalho e uma economia primordialmente agroexportadora, são 

particularidades históricas que criaram uma herança patrimonialista que carrega 

marcas persistentes e presentes no atual contexto da sociedade brasileira. O meio 

rural sempre foi considerado sinônimo de atraso, sobretudo no nordeste, onde é 

notória a falta de acesso da população rural aos serviços sociais e condições de vida 

com um mínimo de dignidade.  

É nesse quadro que se procura analisar a situação do jovem nos 

assentamentos rurais em Sergipe, buscando sua inserção no processo de expansão 

capitalista no campo, vivenciando as expressões de pobreza e exclusão social que 

caracterizam a questão agrária brasileira. Afinal, como iniciar uma discussão sobre a 

permanência desse jovem no campo sem remeter ao processo contraditório e 

desigual do desenvolvimento capitalista ou às relações da agricultura familiar com os 

novos empreendimentos produtivos que se instalaram no meio rural, até mesmo sem 

uma finalidade voltada para a agricultura?   

Os debates sobre a questão agrária brasileira têm sido objeto de muitos 

estudos interpretativos permeados por diferentes fundamentações teóricas. Uma das 
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correntes se apropria na teoria clássica que difunde uma generalização inevitável 

das relações capitalistas no campo por meio de um processo de diferenciação 

interna. A inserção das relações capitalistas aconteceria principalmente pelos 

financiamentos e altas taxas de juros, do acesso à mecanização, dos insumos 

agrícolas, etc. Outro entendimento nessa mesma corrente é de que a inserção total 

das relações capitalistas no campo acontece por meio do processo denominado de 

modernização do latifúndio, quase sempre definido como modernização 

conservadora. 

Nessa perspectiva, com a introdução das máquinas, com os melhoramentos 

genéticos e insumos cada vez mais eficientes, os latifúndios evoluem em direção às 

grandes empresas rurais capitalistas e os pequenos agricultores – hoje, em 

constante crescimento, segundo o IBGE – seriam considerados residuais de uma 

agricultura em fase de extinção. Com esse entendimento é assim explicada por 

Graziano da Silva (1981 b) que se refere à “modernização dolorosa” como estratégia 

adotada pelo Estado às expansões de concentração fundiária, para não efetuar a 

reforma agrária no país. Contraditoriamente ao esperado, o processo agravou o 

quadro de desigualdades. Além das transformações nas relações de produção, a 

população que dependia exclusivamente da terra para trabalhar passa a depender 

do assalariamento que não era plenamente assegurado, e desse modo cresce o 

movimento migratório para os grandes centros urbanos, que por sua vez, 

apresentam sinais de pauperização.  

Ao sair da economia agroexportadora, nos anos 30, o país contou com a 

formulação de um projeto nacionalista de desenvolvimento referenciado pela 

industrialização e modernização que se amplia na segunda metade do século 

passado, sob a ideologia do desenvolvimentismo.  
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Martine (1991) assinala que o processo de modernização teve sua primeira 

fase em 1965, quando a conjuntura da economia mundial era propícia à sua 

materialização. Vários eventos teriam contribuído para modificar a estrutura e o perfil 

da produção agrícola no Brasil: a consolidação do parque industrial; a fase 

ascendente do ciclo econômico, o chamado “milagre econômico”; e a melhoria dos 

preços internacionais para os produtos agrícolas. Somam-se, assim, à ampliação do 

crédito rural subsidiado e de outros incentivos à produção agrícola diretamente 

concedidos pelo Estado.  

Ao analisar esse processo, Sauer (1998) destaca igualmente as mudanças 

ocorridas na economia agrícola brasileira, salientando que a agricultura passou por 

um processo de transformação tecnológica (Revolução Verde) possibilitando sua 

integração à dinâmica industrial de produção e criação do complexo agroindustrial. 

Por sua vez, a modernização agrícola e as inovações tecnológicas no mundo do 

trabalho transformaram a base tecnológica da agricultura e os níveis de exploração 

do trabalhador através da modificação do seu espaço agrícola e a condição de vida 

no campo.  Na esfera da produção esse processo aumentou de forma rentável além 

da produção a circulação dos produtos agrícolas, mas diminuiu, na mesma 

proporção, postos de trabalho para pequenos agricultores rurais; promoveu o 

assalariamento em substituição das formas tradicionais de produção e, ao mesmo 

tempo, a expropriação de pequenos agricultores, aumentando a miséria e a pobreza, 

na mesma proporção da concentração de terra e renda para uma pequena parcela 

da sociedade.  

Essa transformação da base produtiva trouxe mudanças para o cenário 

político e social do Brasil na consolidação do seu capital nacional. Vale ressaltar, 

porém, que a alteração nas bases da economia não chega a romper com a 
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hegemonia do bloco agrário exportador. Ao contrário, o bloco industrial emergente 

dependia da atividade agrícola que gerava o capital necessário à consolidação do 

projeto de desenvolvimento, que resulta uma conciliação de interesses em um “plano 

estrutural” que se caracteriza por uma aliança entre capital e propriedade da terra 

contra os interesses do trabalho, sendo este um dos pilares de repercussão da 

questão agrária. (Martins, 2003). 

É nesse sentido que a modernização da agricultura se caracteriza como 

conservadora. As mudanças técnicas na base da produção, mediante a 

incorporação de tecnologia asseguravam aumento da produtividade, mas por outro 

lado, não chegaram a contribuir para a redistribuição de terras, nem para a criação 

de políticas sociais que permitissem o acesso dos pequenos agricultores aos bens e 

serviços essenciais para sua sobrevivência, nem uma ação planejada para sua 

inclusão na cadeia produtiva.  

A expansão do capital no meio rural brasileiro através da modernização 

agrícola conservou o índice de concentração de terras que crescia em proporção 

igual ao êxodo rural e o acirramento do conflito capital x trabalho expresso no campo 

através dos conflitos de terras e dos movimentos pela garantia de direitos. 

Contraditoriamente, os pequenos produtores (“camponeses”) não desapareceram, 

apesar de o latifúndio torna-se em parte uma grande empresa rural. Por outro lado, a 

população que a modernização trouxe para os centros urbanos elevou também o 

aumento do domínio dos setores agrários conservadores. Para Norder (2004) a 

principal conseqüência da modernização para a sociedade brasileira foi a 

transformação da natureza da questão agrária.       
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1.1.2 – Nordeste: modernização x questão agrária. 

 

No Nordeste, a modernização da agricultura aconteceu de forma 

diferenciada das outras regiões brasileiras.  A região sempre ocupou as últimas 

posições nos índices sociais do país, assim como nos “ranking” econômicos que 

indicam a produção interna de cada região. Dentro do sistema econômico nacional a 

região sempre foi fornecedora de matéria-prima e de mão-de-obra pouco qualificada 

para outras regiões do país com economias mais dinamizadas. Estudiosos como 

Andrade (1988) e Bacelar (1997) atribuem às desigualdades como resultados de 

uma questão regional mal resolvida que impôs e ainda impõe diferenças 

econômicas, políticas e sociais e lhe conferem como marca o alto índice de pobreza 

decorrente da má distribuição da renda e da grande concentração de propriedades 

latifundiárias. 

Nesse contexto, o projeto de modernização colocava em exposição o 

binômio moderno versus atraso e esses termos eram inconcebíveis no mesmo 

espaço. A preocupação se volta para uma produção diversificada, orientada pela 

industrialização. A idéia era de que a base econômica e diversificada absorveria 

amplas camadas da sociedade, passando assim, a ser chave para o 

desenvolvimento nacional e regional. 

Em 1957, é criado o GTDN – Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do 

Nordeste – e a partir do seu relatório foram apresentadas alternativas que 

adequassem o Nordeste ao projeto de desenvolvimento nacional apresenta-se como 

diferencial significativo nesse processo. Com a criação da SUDENE (1959) o 

planejamento regional é institucionalizado e passa a formular políticas focalizadas 

nas peculiaridades e necessidades da região.  
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A industrialização do nordeste foi a estratégia trilhada pela SUDENE para 

impedir a migração populacional desordenada do campo para os centros urbanos 

das cidades do eixo sul-sudeste. A concessão de estímulos e incentivos fiscais abriu 

espaço para a criação de empresas em áreas estratégicas da região, como nos 

estados do Ceará e do Sertão baiano, na região do São Francisco e do Recôncavo 

baiano com a industrialização de frutas. 

Entre os anos de 1961 e 1963 a SUDENE produziu e divulgou dois Planos 

Diretores com as principais diretrizes e planos para o desenvolvimento. Segundo 

Garcia (199) o primeiro (1961) facultava às empresas de capital nacional a aplicação 

de até 50% do Imposto de Renda devido em investimentos industriais na região; o 

segundo (1963) permitia que empresas de capital estrangeiro aplicassem esses 

valores em investimentos de projetos na área industrial e também na área agrícola. 

Com esse incentivo logo se instala a disputa por terras cultiváveis entre os grandes 

canaviais, as lavouras de subsistência e a pecuária, o que simplesmente resultou no 

aumento de concentração de terras.  

Acreditava-se, então, que tudo se resolveria com o progresso econômico. 

Por meio de incentivos e subsídios fiscais pretendia o governo atrair grandes 

empresas que se modernizariam e aumentariam a produção, transformando a 

agricultura familiar ou “trabalho camponês” em uma forma assalariada e o 

latifundiário num grande empresário rural.  

Mas, não foi isso que aconteceu. Grandes empresas vieram para região só 

para receber os incentivos fiscais. Por sua vez, os grandes latifundiários 

incorporavam as pequenas propriedades abandonadas, ou vendidas por um baixo 

preço, para a expansão da agropecuária e dos complexos agroindustriais da cana-
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de-açúcar tendo a proletarização da mão-de-obra do pequeno agricultor como 

resultado imediato.  

A Colonização Dirigida – em pontos específicos da região amazônica – se 

constituiu em um eixo trilhado pelo regime militar, ainda na década de 60, para 

concretizar o projeto de desenvolvimento nacional e amortizar os conflitos de terra 

que aglutinavam os trabalhadores rurais em todo o país1.  

Na concepção dos dominantes povoar a região amazônica através da 

colonização dirigida era melhor alternativa do que o Estado repassar investimento 

para potencializar a produção dos pequenos agricultores ou inserir os agricultores 

empobrecidos na cadeia de produção agrícola, a partir da concessão de pequenas 

propriedades rurais. De acordo com Norder (2004) os grandes latifundiários 

alegavam que a colonização dirigida era uma medida menos onerosa para o Estado 

do que a realização da reforma agrária, e politicamente viável, uma vez que 

diminuiria os focos de tensão social e povoaria regiões de fronteira com os países da 

América do Sul.  

A transferência de um grande contingente de famílias nordestinas para a 

região amazônica objetivando sua colonização tornou-se assim uma das formas de 

intervenção do Estado na região nordestina, com o selo de reforma agrária, mas 

sem sucesso. As precárias condições que essas famílias encontravam na região 

amazônica resultaram no mais árduo e amargo processo de subalternização, 

inviabilizando qualquer atividade produtiva.  

Ao mesmo tempo, com o processo de urbanização restaram poucas 

alternativas ao pequeno agricultor, uma vez que seu ingresso no processo de semi-

                                            
1 Norder (2004) assinala que a populosa população nordestina abrigava 1 milhão e 300 mil famílias 
subempregadas, desse universo, 309 mil famílias seriam alocadas para ocupar atividades agrícolas em outras 
regiões do país.      
 



 

26 

proletarização no campo se tornou inevitável e as conseqüências logo se fizeram 

sentir, tanto na esfera produtiva como em seu comportamento, reproduzindo e 

reforçando as contradições que conformam a sociabilidade do capital. Nesse quadro, 

os caminhos postos para esses trabalhadores consistiram na migração para os 

centros urbanos, em busca de meios de sobrevivência ou continuar no campo 

vendendo sua força de trabalho mediante valor irrisório.  

Uma das principais conseqüências desse processo foi a introdução de uma 

nova sistemática de produção e circulação de bens, além da desvinculação dos 

pequenos agricultores da terra e a liberação de sua mão-de-obra dos antigos 

“senhores”. E com a modernização, o aparecimento da máquina e a proletarização, 

estimulados pelo avanço do capital, modificaram a relação homem/natureza, 

alterando os processos de trabalho, as relações de produção e as formas de 

sociabilidade no campo.  

Essas modificações nas relações de produção e nas relações sociais não só 

contribuíram para uma forte migração dos pequenos agricultores do Nordeste, mas 

também trouxeram a público os conflitos e tensões sociais entre os grandes 

proprietários de terras e os pequenos agricultores empobrecidos. E, em lugar da 

reforma agrária pregada pelo regime militar, o que ocorreu foi a intensificação da 

pobreza e da exclusão do pequeno agricultor da cadeia produtiva e também dos 

bens e serviços como evidência da subsunção formal do trabalho ao capital e da 

subordinação do campo à cidade. 

Observando o desenvolvimento capitalista na agricultura verifica-se, na 

verdade, que há um crescimento tanto da agricultura familiar como do latifúndio, 

levando ao entendimento de que o próprio capital cria e recria relações não 

imediatamente capitalistas. Como adverte Oliveira (1977)  



 

27 

 

“o processo contraditório de reprodução ampliada do capital, além de 
redefinir antigas relações de produção, subordinando-as à sua 
reprodução, engendra relações não-capitalistas igual e 
contraditoriamente necessárias a sua reprodução.  
 

 
A base do “processo de modernização” da agricultura brasileira era 

estimulado o desenvolvimento do capitalismo por meio da grande propriedade 

latifundiária, vinculada ao processo de industrialização. Mas, essas relações no 

campo são complexas. A pequena produção não desapareceu e o assalariamento 

passou a conviver com as formas de produção não capitalista, gerando novas 

tensões e novas formas de intervenção do Estado.  

 

1.1.3 – Os planos de desenvolvimentos e as propostas de reforma agrária.  

 

A partir da década de 60 crescem os movimentos de luta pela terra, 

ganhando visibilidade a questão agrária e seus desdobramentos políticos. Entre os 

movimentos organizados por pequenos agricultores e trabalhadores rurais de 

trabalhadores rurais Stedile (2005) destaca a União de Lavradores e Trabalhadores 

Agrícolas do Brasil (ULTAB) que organizava os assalariados e camponeses  pelo 

país afora  sob a influência do Partido Comunista; o Movimento dos Agricultores 

Sem Terra (MASTER) no Sul do país, além dos movimentos locais organizados sob 

influência da Igreja Católica. Na região nordeste as Ligas Camponesas foi um dos 

principais exemplos de organização dos trabalhadores rurais.  

Em Pernambuco, ainda na década de 1960, pequenos produtores 

aglutinados nas Ligas Camponesas resistem ao processo de expropriação. As Ligas 

era, sobretudo, um movimento de pequenos produtores, arrendatários ou “foreiros” e 

posseiros que reivindicavam o direito à propriedade da terra, e tinham como lema “a 
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reforma agrária na lei ou na marra”. Com a liderança de Francisco Julião, esse 

movimento alcança dimensão nacional e projeção internacional, estendendo sua 

atuação aos assalariados rurais.  (Bastos, 1984).  

Além de ser um dos primeiros movimentos organizados por pequenos 

agricultores, para Bastos (1984) a luta das Ligas não é uma luta por qualquer terra, 

mas sim uma luta pela terra que tem incorporado seu trabalho. Nesse sentido, não 

se tratava de uma luta pequeno-burguesa pela propriedade, mas sim uma luta dos 

trabalhadores e pequenos produtores pelo objeto e seu meio de trabalho. A luta dos 

galileus2 impôs ao sistema a urgência de criação de mecanismos controladores da 

reivindicação mecanismos esses que se ampliam e assumem importante papel no 

desenrolar da luta por terra, e reforma agrária no Brasil. (Bastos, 1984, p. 21). 

Com o regime ditatorial, as organizações passaram a ser perseguidas e 

entraram na clandestinidade. Por sua vez, o governo militar, a partir da década de 

70, passou a enfatizar o planejamento e, nessa conjuntura, duas diretrizes principais 

ganham destaque nos planos governamentais para o meio rural. Uma diretriz 

regional, materializada através dos programas especiais da SUDENE e SUDAM 

como instrumentos de desenvolvimento rural; e uma diretriz nacional implementada 

através de medidas sociais, principalmente as medidas previdenciárias visando a 

proteção social do trabalhador do campo. 

Ao analisar os Programas Especiais de Desenvolvimento Rural no 

Nordeste, Lima (2006) destaca a fragilidade econômica da região e as limitações 

que se colocavam à habilitação dos pequenos produtores, sem a titularidade da terra 

que lhes pertencia “por tradição” e sem autoridade para reivindicar direitos. Nos anos 

70, o presidente Médici mudou o formato de estruturação da política de 
                                            
2 De acordo com Bastos o “galileu” simboliza o “campesinato” nordestino que vive próximo aos empreendimentos 
capitalistas, representando um obstáculo à sua expansão. O antigo Engenho da Galiléia em Pernambuco foi o 
local de início das Ligas Camponesas.  
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desenvolvimento que vinha sendo implementada até então e definiu a elaboração do 

I Plano Nacional de Desenvolvimento – PND – que possuía três importantes 

instrumentos: o PIN – Programa de Integração Nacional; o PROTERRA – Programa 

de Redistribuição de Terras e de Estimulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste 

(1971) e o PROVALE – Programa Especial para o Vale do São Francisco (1972).  

 

A lógica que embasava a concepção desses programas, era a 
complementaridade sócio-econômica entre o Nordeste e a Amazônia 
considerada no I PND, relevante para o desenvolvimento do país, 
porque conciliaria duas ordens de problemas: a criação de empregos 
para a mão-de-obra nordestina considerada desqualificada e a 
colonização na Amazônia, que poderia reduzir as pressões 
demográficas e as tensões sociais no Nordeste. (LEITE, 1998) 
 
 

Apesar da ênfase conferida pelo governo militar, os programas e projetos 

de integração do nordeste não surtiram efeito planejado e como afirma Leite “não 

passaram de instrumentos isolados e emergenciais, planejados sob a marca da 

desarticulação e superposição de ações que caracteriza a política brasileira traçados 

em nome do desenvolvimento econômico.”     

Com relação a extensão dos direitos sociais e previdenciários para os 

trabalhadores rurais, Delgado (2002) e Pereira (2006) interpretam esse fenômeno, 

por um lado, como parte da estratégia militar de banir os grupos de trabalhadores 

organizados do sistema político, coerente com a doutrina de “Integração Nacional”, 

adotada pelo regime; e, por outro, a intenção dos militares de “mostrar serviços”, 

encobrindo a dureza do regime, “distribuindo bens e serviços para não distribuir 

poder”.   

Não obstante, a complexidade das novas relações de trabalho no campo 

contribuiu para a reorganização e pressão dos trabalhadores rurais o que obriga o 
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governo a propor respostas emergenciais para enfrentar a tensão social e os 

conflitos de terra, cada vez mais freqüentes ao final da década de setenta.  

Com a redemocratização do país, o tema da reforma agrária reaparece, 

voltando a ocupar o centro das discussões políticas da Nova República. Ao mesmo 

tempo, os movimentos sociais no campo ganham força, centralizando suas 

reivindicações na distribuição da terra.  Segundo o MST, tratava-se de permitir o 

acesso ao trabalho por todos aqueles que haviam deixado a terra, uma luta pautada 

pelo questionamento da propriedade improdutiva. Mas, os esforços do governo 

Sarney (1985), através do I PNRA, prevendo a demarcação de áreas prioritárias 

para fins de reforma agrária alcançaram mais repercussões na mídia do que 

efetivamente, na prática.  

A proposta inicial de reforma agrária mexia profundamente com os 

proprietários/latifundiários. Além de fixar os pressupostos da reforma e seus 

princípios como estratégia governamental, tratava diretamente de seus objetivos, 

áreas prioritárias, recursos e financiamento. As estratégias imediatas para 85/86 

buscavam um posicionamento de nunca dar trégua ao latifúndio e solucionar 

rapidamente os conflitos agrários. 

As reações e manifestações contra proposta foram imediatas, destacando-

se o movimento dos latifundiários através da UDR – União Democrática Ruralista. E 

tantas foram as negociações e articulações, no Congresso Federal, que o I PNRA, 

aprovado em outubro de 85 preservam a meta de assentar 1,4 milhões de famílias, 

mas mudanças radicais no plano impediram sua efetivação. 

Ao final do governo Sarney, apenas 4,5 milhões de hectares foram 

desapropriados e somente 90 mil famílias sem-terra foram assentadas, atingindo 6% 

de suas metas. Esses resultados influíram ainda mais no acirramento das lutas 
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políticas, com o recurso à violência para conter as ocupações e os conflitos 

fundiários que se ampliaram por todo o país.    

O papel dos trabalhadores rurais foi reduzido, a desapropriação foi 

substituída por “negociação” e apesar da mobilização dos pequenos produtores e 

trabalhadores sem terra, a década de 80 terminava da maneira como os grandes 

proprietários almejavam, isto é, sem mudanças eficazes, tanto na legislação como 

nas políticas governamentais.  

Um movimento de esvaziamento se inclui o próprio objetivo geral da reforma 

agrária. Em lugar do “acesso a terra” em combater o latifúndio esse objetivo foi 

assim aprovado pelo congresso: 

 

“promova melhor distribuição de terra mediante modificações de sua 
posse e uso, adequando-a às exigências do desenvolvimento do 
país, através da eliminação progressiva do latifúndio e do minifúndio, 
de modo a permitir o incremento da produção e da produtividade” 
 
 

 
E o mesmo texto complementar: 

A Reforma Agrária se concretizará por intermédio do assentamento 
de trabalhadores rurais em terras agrícolas, de preferência nas 
regiões onde habitam, democratizando o acesso à terra nos termos 
da legislarão em vigor e considerando a diversidade e as 
especificidades locais e regionais. Assim, procurar-se-á diferenciar, 
de forma nítida, o processo de criação de novas unidades de 
produção decorrentes do Programa Básico de Reforma Agrárias, 
daqueles assentamentos resultantes do Programa de Colonização. (I 
PNRA, 1985, p. 19).  
 
 
 

 No Estatuto da Terra, assim como no I PNRA, é nítida a preocupação com 

a formulação de mecanismos para controlar as pressões exercidas pelos 

trabalhadores rurais e pelos movimentos sociais no campo. De acordo com o próprio 

discurso oficial, os assentamentos rurais caracterizam-se como novas unidades de 

produção agrícola para fins de reforma agrária, criados para amenizar os conflitos de 
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terra em resposta às pressões exercidas pelos trabalhadores rurais mobilizados 

diante do aprofundamento da questão agrária no campo brasileiro.   Nessa 

condição, os assentamentos rurais passam a ser definidos pelo seu caráter 

configurador do processo de transformação das relações de propriedade e das 

melhorias de condições de acesso a terra. Sendo sua principal função mobilizar, 

deflagrar e consolidar todo o processo de Reforma Agrária3 através das ações de 

desapropriações de terras por interesses sociais, ou, outras formas que possibilitem 

o acesso a terra. (I PNRA, 1985).  

 

 

1.2 – A Política do possível: os assentamentos rurais 

 

A formação de assentamentos rurais, a partir da década de 1990, se tornou 

o principal mecanismo do Estado para conter a organização dos trabalhadores rurais 

e diminuir os conflitos de terras. A estratégia toma conta das discussões sobre o 

meio rural no país, esvaziando o debate pela concretização da reforma agrária em 

todos os setores da sociedade, desde os ruralistas donos dos grandes latifúndios, 

até setores de esquerda como partidos políticos e os movimentos sociais rurais.  

Com a eleição de Fernando Collor de Melo para a presidência da República 

em 1990, as propostas referentes à realização da reforma agrária basearam-se no 

Programa da Terra, somente apresentado em 1992. Esse programa se propunha a 

assentar 400 mil famílias no período de 92/94, o que evidencia a mais um retrocesso 

em relação à questão agrária no Brasil. Proprietário de usinas de açúcar no estado 

                                            
3 A definição usual para a Reforma Agrária utilizada por VEIGA (2005) é a “modificação da estrutura agrária em 
um país ou região, com vista a uma distribuição mais eqüitativa da terra e da renda agrícola”. Para além dessa 
definição é necessário entender que a Reforma Agrária é uma intervenção deliberada do Estado nos alicerces do 
setor agrícola, ou seja, através de uma política agrária, o Estado tem em suas mãos o poder de seguir por 
caminhos que podem modificar a estrutura social se a reforma agrária for de fato implementada.  
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de Alagoas e contrário à reforma agrária, Collor extinguiu o MIRAD, subordinou o 

INCRA ao Ministério de Agricultura e registra o menor número de famílias 

assentadas no país, chamando atenção ainda o quantitativo de mortes de 

trabalhadores rurais nos seus dois anos de governo (1993/1994). 

Itamar Franco, sucessor de Collor após o impeachment, tenta retomar 

algumas iniciativas ao Programa de Reforma Agrária, mas pouco fez também nesse 

sentido.  Centralizou suas ações na administração de conflitos agrários e aprovou 

um plano emergencial para o assentamento de 80 mil famílias, segundo dados 

oficiais do INCRA (1995) o número de famílias assentadas no período 93/94 foi de 

4.809, abrangendo uma área rural de 156.996 hectares, e implantados apenas 70 

projetos de assentamentos rurais.  

O programa de reforma agrária, após 94, continua o mesmo direcionamento 

das políticas anteriores: solucionar pontualmente os conflitos judiciários. A relação 

de dependência entre os conflitos de terra e a criação dos assentamentos continua 

permear as ações governamentais construídas para o meio rural. Para Bergamasco 

(1997) a construção dos assentamentos rurais no Brasil não ocorre por conta de 

uma deliberada política de desenvolvimento que atenda a demanda da população 

rural, mas para amenizar os conflitos sociais no campo. Os efeitos dessas “ações 

imediatas” na criação de assentamentos rurais causam severos impactos ao meio-

ambiente e aos trabalhadores rurais assentados.  

Vale dizer, ainda, que a conquista da terra não significa o acesso a uma 

infra-estrutura social e produtiva, mas a uma nova luta por condições dignas de viver 

e de reproduzir materialmente sua sobrevivência. Essa característica, como bem 

retrata Pessanha (1999), empobrece os processos de assentamentos rurais onde os 
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fatores predominantes na criação não garantem totalidade a reprodução social do 

homem no campo. 

É desta forma que todas as proposições a respeito da reforma agrária no 

Brasil sofreram um processo de redução de pretensões políticas com a conseqüente 

deterioração de referenciais ético-sociais, desde o pós-guerra na década de 50 até a 

atualidade (Carvalho, 2005). O principal objetivo dos movimentos sociais que atuam 

no meio rural é a distribuição de terras para garantir trabalho aos pequenos 

agricultores e trabalhadores sem-terra. Contraditoriamente às reivindicações dos 

agricultores, o discurso e as ações oficiais definiram a criação de assentamentos 

rurais como o principal instrumento configurador do processo de transformação das 

relações de propriedade e de acesso a terra.   

No governo FHC a questão agrária é entendida como “conseqüência de 

uma situação histórica que as políticas públicas não foram capazes de reverter”. 

Assim, privilegia o fortalecimento da agricultura familiar, focalizando os 

assentamentos rurais como espaço de compensação social e nesse sentido institui 

muitos projetos e ações destinadas à inserção da agricultura familiar a uma 

realidade mais condizente com os anseios da modernidade que paga pelo direito de 

trabalhar na terra dos outros. (Reforma Agrária compromisso de Todos, 1997, p. 32). 

 
 

1.2.1 – A centralidade da agricultura familiar  
 

 

O debate sobre agricultura familiar ganha espaço na sociedade brasileira a 

partir da década de noventa, com um relativo atraso na discussão já que a 

importância dessa temática para a economia dos países capitalistas desenvolvidos 

tem inicio no período Pós-Segunda Guerra Mundial.  
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Segundo Abramovay (1998) a centralidade da agricultura familiar na 

economia desses países pode ser explicada a partir de dois pontos. O primeiro 

consistiu em permitir que o peso da alimentação na estrutura de consumo dos 

assalariados fosse cada vez menor, a fim de que o orçamento doméstico permitisse 

adquirir bens duráveis – uma das bases da própria expansão que conheceu o 

capitalismo entre o final da Segunda Guerra Mundial e o início dos anos 70. O 

segundo ponto foi o peso que o Estado obteve na consolidação da agricultura 

familiar como base social do dinamismo econômico do setor agrícola – através de 

sua interferência nas estruturas agrárias; na política de preços; determinação estrita 

da renda agrícola e do processo de inovação técnica – e no estreitamento de sua 

influência na vida cotidiana dos agricultores nos âmbitos políticos, sociais e culturais.  

No âmbito teórico a polêmica que gira em torno da agricultura familiar 

consiste na centralidade ou não do lucro nas produções familiares. Marx e Engels 

tratam da problemática agrária no sentido de situar os camponeses como uma 

classe transitória entre a burguesia e o proletariado. À medida que o capitalismo se 

desenvolvesse no campo as relações sociais e de produção por lá existentes se 

tornariam semelhantes às relações que predominavam nas cidades com o 

desenvolvimento das indústrias. Os trabalhadores expropriados de suas terras e dos 

seus meios de produção, possuíam somente a força de trabalho como valor de troca 

para garantir sua sobrevivência, ocorrendo à subsunção formal do trabalho ao 

capital, resultando no assalariamento do trabalhador agrícola e a eliminação da 

forma gradual das unidades de produção familiar.  

Porém, Marx não contava com a incrível capacidade de adaptação do 

capital na superação de suas crises cíclicas e na incorporação do campesinato na 

estrutura produtiva do sistema. Indo de encontro às poucas formulações de Marx, 
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sobre o campesinato e seu papel na produção de mais-valia, Chayanov será o 

principal teórico a ser contra os postulados marxistas na relação entre campesinato 

e produção capitalista. Seu pensamento parte do pressuposto que a economia 

camponesa não é semelhante a economia capitalista, por isso as principais 

categorias de analise econômicas, lucro e salário, não podem ser explicadas no 

âmbito camponês. Dessa forma Chayanov afirma que o essencial a este tipo de 

economia é satisfação das necessidades e não do lucro, onde a centralidade estará 

na relação entre trabalho familiar e consumo, e não trabalho assalariado e lucro.  

O termo agricultura familiar tem trazido dificuldades conceituais e o seu uso, 

muito freqüente na leitura sobre o setor agrário brasileiro está longe de chegar a um 

consenso. Para Sauer (1998), mas o autor elabora uma síntese com três 

características centrais: a gestão da unidade produtiva e os investimentos nela 

realizados são feitos por indivíduos que tenham uma relação de parentesco e 

consangüinidade e casamento; grande parte do trabalho é realizada pelos membros 

da família; e a propriedade dos meios de produção (nem sempre a terra) pertence à 

família. Não se pode esquecer que uma das características para a viabilidade da 

agricultura familiar no Brasil “é a democratização do acessa a terra como base no 

crescimento social, político e econômico”.      

Para o gestor federal a realidade representada em números e estatísticas 

justificou a centralidade da agricultura familiar no planejamento das ações estatais, 

pois, o objetivo era transformar o mundo rural brasileiro, construir “um novo mundo 

rural”. O debate sobre a reforma agrária ganhou novas proporções no cenário 

político e econômico do Brasil. FHC em seus primeiros anos de governo garantiu 

uma popularidade com os resultados que o Plano Real trouxe para a economia do 

país, no meio rural as medidas governamentais continuavam na mesma direção de 
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seus antecessores, utiliza a desapropriação de terras na medida em que os conflitos 

iam surgindo no meio rural. Em 1997, o governo federal lança o programa “Reforma 

Agrária compromisso de todos.” (1997, p. 4), que desmembrava os objetivos e 

diretrizes nas propostas de governo apresentadas a sociedade durante sua 

campanha política em 1994 na disputa das eleições para a eleição a presidência da 

república, 

 

o objetivo da reforma agrária não deve ser necessariamente o de 
aumento da produção agrícola, mas sim o de criar empregos 
produtivos e rentáveis, para os milhares de brasileiros que buscam o 
seu sustento no campo. As ações de reforma agrária, por isto, 
devem estar acompanhadas de programas de apoio ao pequeno 
agricultor de qualificação profissional, e de geração de emprego no 
campo, tal como vem ocorrendo. A questão agrária não é portanto, 
apenas econômica. Ela é sobretudo social e moral. E só poderá ser 
resolvida mediante a integração dos esforços das três instâncias de 
governo e de um compromisso efetivo de toda a sociedade.  
 
 
 

Aliado ao discurso de integração do setor rural ao eixo econômico, FHC 

lança um pacote de programas e projetos denominados de apoio ao pequeno 

agricultor (PROCERA, Projeto Lumiar, Projeto Emancipar, Programa Carta de 

Crédito, Projeto Casulo) que se encontrava em assentamentos rurais. Além do 

programa de reforma agrária, uma serie de Medidas Provisórias para agilizar as 

ações fundiárias governamentais, como a criação da Ouvidoria Agrária dentro da 

estrutura do INCRA; a nomeação de Jugman para presidir o ministério extraordinário 

de Reforma Agrária.  

Os projetos e programas planejados pelo governo federal para subsidiar as 

ações de reforma agrária nas áreas em que os assentamentos rurais foram criados, 

poucos chegaram a ser desenvolvidos a exemplo do PROCERA e do Projeto 

Lumiar. Ao fim do seu primeiro mandato FHC desapropria uma área equivalente a 
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7.231.270 hectare assentado 287.539 famílias ultrapassando as metas do PNRA 

(280mil). Porém, a lógica da criação dos assentamentos continuou a mesma, 

responder aos conflitos de terra e ocupações dos sem-terra, no sentido da minimizar 

os conflitos agrários. Após divulgação do número de famílias assentadas no primeiro 

mandato de FHC, houve uma polêmica a respeito da veracidade desses dados, 

entre governo federal, INCRA e MST, que na época denunciava o aumento da 

violência e dos massacres sofridos por trabalhadores rurais em locais de conflitos de 

terra, números esses que não constavam na divulgação oficial do governo federal. 

FHC termina seu primeiro mandato com um quadro político desfavorável na 

área rural. Na tentativa de reverter esse quadro, no primeiro ano do segundo 

mandato o governo federal lança um novo documento contendo uma serie de 

medidas para a implantação da política de reforma agrária, tendo a agricultura 

familiar como eixo central das ações.  

Medeiros (2003) alega que alguns instrumentos foram criados por FHC para 

que os processos de obtenção de terras para a realização dos assentamentos rurais 

fossem mais rápidos, destacando três: a) agilização do rito sumário, permitindo a 

imissão de posse da terra por parte do poder público no máximo em 48 horas depois 

do ajuizamento da ação de desapropriação; b) a vistoria das terras feita com 

acompanhamento das entidades sindicais patronais e de trabalhadores como a CNA 

e CONTAG, o que excluía movimentos sociais rurais como o MST; e c) alteração 

dos critérios de avaliação das terras improdutivas, tornando os valores das 

indenizações compatíveis com os preços de mercado.  

A proposta de reforma agrária apresentada pelo governo federal foi 

considerada reformista pelos segmentos da sociedade civil organizada, sendo 

rejeitada tanto pelo MST como pelos movimentos sociais e intelectuais que lidam 
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com a luta pela terra. De acordo com Botelho (2006), a compreensão que os 

movimentos sociais tiveram da proposta era de que a política de assentamentos 

rurais não podia ser considerada como reforma agrária no Brasil, uma vez que 

mantém o princípio jurídico da propriedade da terra enquanto uma propriedade 

individual ou de uma sociedade de pequenos agricultores, enquanto sua bandeira de 

luta defendia a posse coletiva da terra.  

É importante lembrar que durante a década de noventa foi desencadeado 

um amplo processo de reforma do Estado cujos eixos principais era a redução do 

aparato burocrático, a descentralização administrativa e a separação entre 

formulação e execução de políticas públicas. 

Essas considerações sobre a questão agrária e as tendências assumidas 

pelos assentamentos rurais têm o propósito de mostrar que esses assentamentos 

não são uma relação de causa e efeito entre movimento social e governo, mas 

envolvem um embate político na sociedade: o primeiro luta para mudar a estrutura 

vigente enquanto o governo trata de despolitizar essa luta através de uma nova 

configuração do espaço institucional dos assentamentos. 

Na atualidade, as precárias condições de infra-estrutura, aliada a falta de 

serviços públicos para a população rural, são implicações que envolvem os 

assentamentos rurais. O acesso a posse da terra não fora suficiente para garantir ao 

trabalhador e seus dependentes o atendimento de suas necessidades básicas nem 

dos seus direitos de cidadania.  

No limiar dos anos 2000 Luís Inácio Lula da Silva assume a presidência da 

República e prossegue a política de governo na área rural com a centralidade da 

Agricultura Familiar através do Programa Nacional de Incentivo a Agricultura Familiar 

– PRONAF, ampliando-o para além da concessão de terras, mas no intuito do 
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desenvolvimento territorial.  Segundo as estatísticas disponibilizadas pelo INCRA em 

2006 sobre o meio rural, os assentamentos rurais criados entre 1997 até 2000 

chegam a uma média de 2.844 imóveis destinados a 221.261 famílias sem terra. 

Desvelando os dados quantitativos e partindo para uma análise qualitativa sobre os 

sujeitos assentados e as relações sociais construídas mediante o processo em se 

tornar um assentado, sabemos das dificuldades e muitas vezes das impossibilidades 

em acessar os serviços sociais básicos para uma qualidade de vida 

 
 
1.3 – A experiência dos assentamentos rurais em Sergipe. 
 
 

Na estrutura fundiária do estado de Sergipe, o alto índice de concentração 

de terra ainda se faz presente em sua realidade social. Dados do INCRA e do censo 

agropecuário do IBGE (2004) revelam que 95,62% dos estabelecimentos rurais, com 

área inferior a 100 há, detém apenas 46,94% da área total cadastrada, enquanto os 

restantes (4,359) abrangem 53% da área total dos imóveis. Além da desigualdade 

da distribuição fundiária, grande parte das áreas ocupadas pelos grandes 

proprietários encontra-se ociosa (ver tabela 2).  

 

Tabela 1 – Imóveis improdutivos em Sergipe. 

Nº DE IMÓVEIS + 15 MF4 ÁREAS EM HECTARES  

UF TOTAL IMPRODUTIVOS TOTAL IMPRODUTIVOS

SERGIPE 439 285 315.161 203.309 

Fonte: INCRA/PRRA-SE (2004).  

 
                                            
4  O módulo fiscal (MF) é a unidade básica de classificação de imóveis pelo INCRA e baseia-se numa quantidade 
de área considerada o limite mínimo para que a unidade familiar possa sobreviver e prosperar: o minifúndio varia 
de 0,5 a - 1 MF; a pequena propriedade de 1 a - 4 MF; a média propriedade de 4 a – 15 MF e a grande 
propriedade de + 15 MF; cujo tamanho em hectares varia de região para região e está definido para cada 
município. (PRRA/SE 2004).  
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Em decorrência do alto grau de concentração de latifúndios improdutivos e 

do aumento proporcional da população rural desempregada, os conflitos de terra 

surgem no meio rural sergipano como expressões das manifestações da questão 

agrária no estado, uma vez que seu território demarca a concentração de renda e 

poder político em grupos familiares, que caracterizam as oligarquias locais. (Lopes e 

Silva, 1996).  

O conflito se configura a partir de uma ocupação de terra, realizada 

coletivamente, por pessoas necessitadas desse bem para nele morar e produzir. Por 

outro lado, é característica desse ato a expulsão ou tentativa de expulsão de antigos 

ocupantes de uma área de terra, por “grileiros” ou proprietários.   

No meio rural sergipano as ações que resultam na criação de 

assentamentos rurais não é somente uma experiência que envolve o governo 

federal, através do INCRA, e nem tem seu início na década de 1980.  A Igreja 

Católica, através da liderança do arcebispo Dom José Brandão da Diocese de 

Propriá, retorna sua atuação no meio rural e é considerada a principal indutora e/ou 

apoiadora da criação de entidades de representação sindical rural e dos movimentos 

de organização de trabalhadores rurais, a exemplo do MST em Sergipe e da Cáritas 

de Propriá e Estância.  

  Entre 1945 e o final dos anos de 1960, houve no meio rural a criação de 

colônias agrícolas, muitas delas por iniciativas particulares de proprietários e 

políticos, e pelo governo estadual. Com a intensificação das lutas sociais pela terra 

no Nordeste, a partir das Ligas Camponesas e dos STR’s, o movimento de 

organização dos trabalhadores se tornava bastante ativo.  

 
A igreja católica, atuando como ponta de lança de um trabalho de 
conscientização dos camponeses e outros segmentos populares, 
através de escolas radiofônicas e das caravanas culturais, e, em 
seguida, do MEB e das CEB’s, exerceu um papel fundamental na 
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mobilização e organização dos trabalhadores rurais sergipanos, 
inclusive na criação da Federação Sergipana de Trabalhadores da 
Agricultura de Sergipe – FETASE – uma das entidades responsáveis 
pela criação da CONTAG. (Lopes, 2000, p. 94).      

 

A atuação da Igreja Católica nessa primeira fase se deu em duas frentes: a 

primeira, através da compra de fazendas improdutivas e sua transformação em 

fazendas comunitárias, possibilitando a assentamento de famílias que nem sempre 

possuíam praticas agrícolas e pequenos agricultores de culturas de subsistência.  

Muitas dessas fazendas comunitárias tiveram sua formação baseada nos 

preceitos da igreja católica que defendem o direito do homem à terra como sagrado. 

Foi criada a PRHOCASE cujo objetivo era tornar as famílias assentadas produtoras 

de culturas comerciais, como frutas tropicais, e culturas de subsistência.   

Entre 1960 a 1980 as cooperativas de pequenos agricultores atuaram no 

meio rural sergipano com o objetivo de assentar pequenos agricultores e formar 

cooperativas agrícolas como uma alternativa para a circulação e comercialização 

dos produtos. O movimento cooperativista no campo sergipano tornou-se importante 

ator na criação das colônias agrícolas, que teve o apoio da Igreja Católica, através 

da PROHCASE e posteriormente do governo do Estado sob a tutela da Secretaria 

de Agricultura do estado de Sergipe. Em 20 anos de atuação o movimento de 

cooperativas assentou 1.373 famílias em 5.577 hectares.  

O governo estadual assumiu gradualmente o controle do processo de 

colonização, burocratizando o ato de instalação das colônias agrícolas a partir de 

uma série de normas e medidas que “regulamentavam” legalmente a implantação de 

colônias agrícolas (plano de loteamento, estudos dos recursos naturais, tamanho do 

lote de acordo com as normas do INCRA, etc). Essas medidas instauraram uma 

crise nas cooperativas agrícolas ainda não superadas nos dias atuais. A perda da 
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autonomia na implantação das colônias foi um dos pontos que marcaram a escolha 

das famílias assentadas.  

Nessa fase, a intervenção do Estado na região nordeste era efetivada pela 

elaboração de planos e programas para amenizar os conflitos resultantes os 

programas como o PROTERRA -1971, o Polonordeste -1974, e o Procanor -1984, 

permeados por uma ideologia de integração da região nordestina ao projeto 

desenvolvimentista.  Ao final dos anos 70, início dos anos 80 o governo estadual 

tinha sob sua tutela 48 colônias agrícolas criadas em 20 municípios do estado.  

 

Quadro 1 – Intervenções ocorridas no meio rural sergipano. 

Fontes: Lopes (2000) e INCRA (2007)  

 

No período da redemocratização,os primeiros conflitos de terras tomaram a 

cena pública da sociedade sergipana, em razão da violência e da repressão sofrida 

pela população, seja através dos jagunços contratados pelos latifundiários que 

tiveram suas terras ocupadas, seja pela polícia, em obediência à decisão judicial de 

reintegração de posse reclamada pelos donos da terra. 
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No período compreendido entre 1986 e 2007 foram criados 153 

assentamentos rurais no estado de Sergipe foram assentadas 7.620 famílias em 

131.410 hectares. (INCRA, 2007).  

 

Gráfico 2.1 – Assentamentos Rurais criados em Sergipe  
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Fonte: INCRA, 2007  

 

 

 De acordo com o gráfico, os anos entre 1998 e 2005 correspondem ao 

período com o maior número de assentamentos criados como resultado da 

desapropriação de 65.203,44 hectares. 

É nesse período que o governo federal lança programas para transformar o 

meio rural em “um novo mundo”, como pretendia FHC com o lema Reforma Agrária  

- Compromisso de todos (1997) e Lula, com o programa Vida Digna no Campo 

(2002), que em 2005 se torna diretriz para o II PNRA. É significativa a queda na 

criação de assentamentos nos anos seguintes.  
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Gráfico 2.2 – Famílias assentadas em Sergipe 

 
Fonte: INCRA, 2007  

 
  
 Apesar da intervenção do governo através do Programa de Assentamentos 

Rurais, a questão agrária mostra sua face de exclusão. Cresce, a cada dia, o 

número de famílias acampadas ao longo das estradas, aguardando terra para 

trabalhar. O último levantamento do Instituto Nacional de Reforma Agrária - INCRA-

SE, em maio/2007, aponta para o quadro de 48 municípios com 199 acampamentos, 

correspondendo a 14.354 famílias, conforme cadastro realizado pelo órgão.  

Observa-se, ainda, que há um grande número de trabalhadores que, sob 

acordos judiciais entre INCRA/ASSENTADOS/PROPRIETÁRIOS, garantindo a 

permanência das famílias em parcelas de terras onde fazem plantios e criatórios de 

pequenos animais para auto-abastecimento, enquanto aguardam parecer favorável 

do INCRA para a criação dos assentamentos. Assim, algumas famílias vêm 

adquirindo uma condição de vida mais digna e se tornando independentes das 

cestas básicas e lonas pretas distribuídas mensalmente pelo Governo Federal.  
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A realidade dos assentamentos rurais demonstra, aparentemente, um 

quadro geral de precariedade social e econômica, a conquista da terra parece 

insuficiente para a satisfação das necessidades sociais básicas5 das famílias 

assentadas. Segundo Navarro (1997, p. 90) afirmar que os assentamentos rurais 

apresentam resultados satisfatórios provocados pela eficácia da política 

governamental destinada ao meio rural não é de todo verdade. De fato, se 

comparado à situação anterior das pessoas que compõem os assentamentos rurais 

e da área reformada é evidente que ocorreram mudanças e uma melhoria geral, até 

pela simples modificação da situação econômico-produtiva e social dos assentados.  

O assentamento passa a acompanhar o desenvolvimento local daquele 

município onde está localizado. Esses processos de transformações possuem ritmos 

e intensidades variáveis referentes às dimensões econômicas, políticas, sociais e 

ambientais que afetam tanto a vida dos assentados como as localidades em torno 

desse assentamento.  

Porém, “o acesso à terra demanda fundos públicos, que em formato 

democrático (...) tendem a ser crescentemente disputados. Os assentamentos não 

podem ser examinados apenas por este ângulo de ‘entrada’” (Navarro, 1997).  

 O número de famílias em assentamentos que vivem em situação vulnerável 

e em risco social, em Sergipe, ainda é significativo. Identifica-se alto índice de 

desnutrição/subnutrição infantil devido às precárias condições vividas e de 

insuficiente ingestão alimentar, demandando uma política de Estado com ações 

                                            
5 No serviço social as discussões acerca das necessidades mínimas e/ou básicas na política pública de 
assistência social têm a obra de Pereira (2006) como principal referencia para esse debate. Para a autora, 
mínimo pressupõe menos, supressão ou cortes de atendimento. Já o básico representa algo fundamental, 
primordial, base de sustentação indispensável. O primeiro atende a ideologia liberal, negando o ótimo de 
atendimento, o segundo requer investimentos sociais abrindo espaços para maiores atendimentos que podem 
ser prestados e atingidos. Por ótimo a autora identifica como os patamares mais elevados de aquisição de bens, 
serviços e direitos a partir do estabelecimento de provisões básicas.  
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estruturantes, que assegurem a rede de serviços sócio-assistenciais e bque 

garantam condições de vida dignas para a população assentada.   

As precárias condições de infra-estrutura aliadas à falta de políticas públicas 

voltadas à população rural, atenuam o sentimento de atraso e penúria que fora 

construído como imagem do que seja o mundo rural.  As condições sócio-

econômicas também são desfavoráveis para a reprodução social das famílias. Para 

a população jovem dos assentamentos rurais, a reprodução das atividades agrícolas 

junto com os pais é parte do seu cotidiano, portanto, não vislumbram, em sua grande 

maioria, uma melhoria de vida ao permanecer no meio rural.  

A elaboração de um estudo exploratório em 2006 (SANTOS, 2006) trouxe 

elementos importantes que permitiram a construção de uma análise crítica sobre a 

realidade social das famílias assentadas, em especial sobre a situação dos jovens e 

a complexa dinâmica das relações sociais vivenciada no interior do assentamento. 

Na verdade, a reprodução social da agricultura familiar parece ameaçada quando se 

considera o movimento migratório do jovem para a cidade.   

São muitos os estudos e pesquisas que tratam da grande polêmica do fluxo 

migratório do jovem no espaço rural. Apesar da diversidade de abordagens destaca-

se nesses estudos como questão convergente o reconhecimento da juventude como 

segmento estratégico no desenvolvimento rural.  

Outro ponto de convergência apontado é a heterogeneidade dessa 

juventude rural, segundo a produção da unidade familiar, sistema de cultura 

adotado, sua condição de “camponês” ou de trabalhador proletarizado. 

(WEISHEIMER, 2005).  

 

 



 

48 

 

CAPÍTULO 2 – JUVENTUDE RURAL: A BUSCA POR UM CONCEITO. 
 

 

2.1. O protagonismo do jovem no campo. 

 

2.1.1 “Juventude é mais que uma palavra.”  

 

 A preocupação com a juventude rural é um tema recente e somente a partir 

da década de 80 começa a ser encarado entre nós como categoria social.  

Weisheimer (2005, p. 8) elaborou um mapa sobre os estudos que tratam 

especificamente dos jovens rurais no Brasil, demonstrando que “a situação de 

invisibilidade” a que está sujeita a população juvenil se configura numa das 

expressões mais cruéis de exclusão social. Essa análise contribui para que os 

jovens rurais permaneçam ignorados como sujeitos de direitos sociais e alvo de 

políticas públicas.  

 No entanto, para iniciar uma discussão sobre o jovem no campo é necessário 

saber o que se entende por juventude. E, diante da diversidade de conceitos, 

explicitar a posição adotada nesta dissertação.  

 Existe uma ampla variedade de definições do conceito, a idade 

cronológica tende a ser privilegiada quando se considera quem é ou não é jovem. 

Segundo Weisheimer (2005) essa é apenas uma das abordagens possíveis, já que 

no seu entendimento o tema juventude pode ser apresentado a partir de cinco 

abordagens distintas, tendo como elementos norteadores: a) a faixa etária; b) 

período de transição ou ciclo de vida; c) o enfoque geracional; d) a cultura ou modo 

de vida; e) a reprodução social, abrangendo um conjunto de relações sociais 
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específicas que são determinadas socialmente. Na verdade, esses elementos não 

são excludentes, mas, se combinam, segundo condição histórica.    

Em geral, a idade é a dimensão que mais repercute nos estudos, mesmo 

assim, não existe consenso sobre a faixa etária que delimite a juventude, sendo 

quase sempre o ponto de partida para definir quem deve ou não ser considerado 

jovem. Para Groppo (2000), o critério etário delimita a juventude em faixas de idade 

e sua utilização pode ser dual. Pode ocorrer um esvaziamento do conceito se 

atrelado somente a faixa etária, sem levar em conta as esferas sócio-cultural e 

econômica. Seguindo o pensamento de Bourdieu (1978) a idade é um dado 

biológico socialmente manipulado. Falar dos jovens como uma unidade social, um 

grupo constituído de interesses comuns é relacioná-los a uma idade comum, é 

manipular e esvaziar a categoria social juventude e aí de fato ela se torna apenas 

uma palavra. 

Para a OMS e a UNESCO o corte etário entre 15 e 24 anos tende a 

homogeneizar o conceito de juventude a partir de limites mínimos de entrada no 

mundo do trabalho, e limites máximos de término da escolarização formal básica. No 

entanto, Abramovay (1998, p.37) lembra que não existe uma definição universal 

sobre quem pode ser considerado jovem: no Quênia, por exemplo, são considerados 

jovens crianças a partir dos 8 anos; enquanto, na Colômbia a idade limite fica entre 

16 e 28 anos.  

No Brasil, o período cronológico convencionado por juventude seguia os 

padrões do IBGE que considera o segmento de jovens no intervalo dos 15 aos 24 

anos. Contudo o IPEA, nas análises da PNAD 2007, considera válido o intervalo 

entre 15 e 29 anos, seguindo a proposta do Estatuto da Juventude e da Secretaria 

Nacional de Juventude. Segundo esse órgão, existe hoje no Brasil, 
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aproximadamente, 50,2 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que representam 

26,4% da população, já a população juvenil rural é de aproximadamente oito milhões 

de jovens, em torno de 4,5%6. Para o Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE), 

são considerados jovens todos os indivíduos que estão na faixa etária entre os 15 e 

os 29 anos, sem importar sua raça, classe social nem credo religioso. De acordo 

com o Plano Nacional de Juventude, “podem ser considerados jovens os 

adolescentes-jovens. (cidadãos e cidadãs com idade entre os 15 e 17 anos), os 

jovens-jovens (com idade entre os 18 e 24 anos) e os jovens-adultos (cidadãos e 

cidadãs que se encontram na faixa-etária dos 25 aos 29 anos)”. (Conselho Nacional 

de Juventude, 2006, p. 5). 

Além dos índices demográficos representados pela faixa etária, outro 

elemento deve ser considerado na caracterização do que é ser jovem: a inserção 

desse segmento na sociedade. 

Os espaços que historicamente a juventude ocupa na sociedade são 

constituídos de acordo com a classe social a que pertencem. Os jovens das classes 

altas e médias têm como espaços definidos as escolas, no intuito de retardar sua 

entrada no mundo produtivo. Já o jovem das classes trabalhadoras oriundos do 

campo ou da cidade, devido à necessidade de ajudar financeiramente na renda 

familiar, entra de forma precoce no mundo do trabalho, sendo esse seu principal 

espaço de aprendizagem.   

O jovem, inicialmente somente os homens, tinha como função primordial 

preparar-se para exercer futuramente sua cidadania. Esta preparação para assumir 

integralmente as funções sociais, inclusive as produtivas e reprodutivas, com todos 

os deveres e direitos implicados na participação social, tem por excelência a escola 

                                            
6 Fonte: IPEA, 2008.  
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como espaço ideal de desenvolvimento dessas capacidades. (Abramo, 2003, p. 

220).  

Com o desenvolvimento do modo de produção capitalista e a reprodução 

social de sua base material nas sociedades, a educação foi gradativamente 

universalizada e a escola passou a ser ocupada por jovens das classes populares e 

operárias. Os espaços e funções antes específicos para os adultos ao longo do 

tempo foram modificados e ocupados por indivíduos cada vez mais jovens. 

 A conjuntura política que seguiu o período Pós-Segunda Mundial trouxe à 

juventude o protagonismo nas revoluções que aconteciam em países da América 

Central e da Ásia. Singer (2005) destaca as seguintes revoluções:   

 
a revolução chinesa em 1949; a revolução cubana em 1959, onde 
se destacaram os jovens Fidel Castro e Che Guevara; entre 1965 e 
1975, a guerra do Vietnã; a revolução Sandinista, em 1974; e a 
revolução na Nicarágua em 1979. Todas elas foram saudadas como 
rupturas com regimes opressivos e injustos e pontos de partida da 
construção de sociedades socialistas ou comunistas, em que a 
desigualdade e a subordinação seriam totalmente eliminadas. Os 
jovens tiveram papéis de destaques, particularmente na revolução 
cubana e na dos cravos. (Singer 2005, p. 30)  
 
 
 
     

 Em contraposição à figura do jovem revolucionário e protagonista de 

mudanças sociais, é construída nas sociedades industriais desenvolvidas a figura do 

jovem rebelde sem causa. Nas sociedades ocidentais até meados dos anos de 

1960, a figura do jovem era restrita aos filhos da classe média e alta, escolarizados e 

ao peso que tinham na “continuidade ou transformação do sistema cultural e político 

que recebiam como herança” (Singer, 2005). Muitos desses jovens faziam parte de 

partidos políticos de esquerda, do Movimento Estudantil ou de contra cultura.  

Na década de 1970 o jovem é associado ao espírito de revolta e alegria, 

manifesta seus anseios através de movimentos que determinam padrões de 
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comportamento (moda, linguagem, visão política, etc) e cultura, associados aos 

estilos musicais que determinam as épocas – movimento hippy, punk, dark, hip-hop, 

rock.  Nas décadas de 1980 e 90 o debate sobre a juventude foi transpassado pela 

discussão sobre crianças e adolescentes pobres que vivem em permanente situação 

de risco. Uma mobilização social, encabeçada por organismos internacionais como a 

ONU e a UNESCO, contou com a participação de amplos setores da sociedade civil 

em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.  

As mobilizações ocorridas na sociedade brasileira no período da 

redemocratização fizeram com que os grupos sociais tidos como excluídos – os 

idosos, as mulheres, os negros, as crianças e adolescentes e jovens oriundos das 

classes subalternas – passassem por um processo de organização e colocassem 

suas necessidades como pauta para o poder público. E,ainda na década de 

noventa, muitas das questões levantadas por esses grupos tornaram-se linha de 

ação de muitas organizações do terceiro setor, o que impulsionou cada vez mais a 

mobilização das juventudes, tanto no âmbito urbano, quanto no rural. 

Nos anos 2000, a juventude organizada pauta suas necessidades ao 

participar dos órgãos colegiados consultivos ou deliberativos das políticas setoriais, 

dos conselhos tutelares e da criança e do adolescente. 

Diante da conjuntura favorável de conquistas e avanços nas discussões e 

formulação de políticas específicas para o segmento juvenil, a criação do CONJUVE 

em 2005, representa o reconhecimento da juventude enquanto ator político para o 

país.  

Dessa forma, a inserção social da juventude, acrescentados outros 

elementos, configuram a condição juvenil que, segundo Abad (2003) se constrói 

sobre o pano de fundo da crise das instituições consagradas na transmissão de uma 
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cultura adulta hegemônica, que ao longo do tempo não vem cumprindo suas 

promessas, perdendo espaço simbólico de ordenamento da sociedade. Essa nova 

condição juvenil se caracteriza por uma forte autonomia individual, pela avidez em 

multiplicar experiências vitais, pela ausência de grandes responsabilidades de 

terceiros, por uma rápida maturidade mental e física e por uma emancipação mais 

precoce nos aspectos emocionais e afetivos.  

Nesta dissertação o conceito de juventude adotado é caracterizado a partir 

da faixa etária – seguindo as formulações do CONJUVE –, da fase de 

transitoriedade da adolescência para a vida adulta e da heterogeneidade dos jovens, 

explicitada a partir da classe social na qual está inserido e possui identificação com a 

mesma. O que existe, na verdade, são condições diferenciadas a partir da inserção 

do jovem nas esferas de produção material e reprodução social.  

Com essas considerações, a resposta ao questionamento que nomeia esse 

capítulo (se existe diferença entre o jovem rural e urbano) é não. O que existe na 

verdade são condições diferenciadas na inserção do jovem nas esferas de produção 

material e reprodução social. Baseada na heterogeneidade da juventude, esta 

inserção é explicitada a partir da classe social na qual o jovem está inserido e possui 

identificação com a mesma, se oriundo do campo ou da cidade. 

No processo de exclusão social sofrido pela juventude brasileira, existe a 

“situação de invisibilidade” a que está sujeita a população juvenil rural e que se 

configura numa das expressões mais cruéis de exclusão social, contribuindo para 

que os jovens rurais fossem ignorados.   

A invisibilidade dessa parcela da população é também um tema retratado 

pelos organismos multilaterais, como o Banco Mundial, ao salientar as dificuldades 
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apresentadas à superação da exclusão social que atinge os jovens rurais da 

América Latina. 

  

En forma incluso mayor a la mujer rural, la juventud rural, sufre de 
invisibilidad ante los ojos de planificadores y estudiosos del 
desarrollo rural. En ausencia de un conocimiento empírico, detallado 
y concreto de la juventud rural, manejamos estereotipos de los 
jóvenes rurales que dificultam cualquier esfuerzo por superar su 
exclusión de los quehaceres de la sociedad y del desarrollo. 
(Durston, 1997, Introducción) 
 
    

    

Além da questão de gênero, ao tratar do movimento migratório no campo, 

estudos recentes chamam a atenção para sua natureza “pendular”, isto é,  o vai-e-

vem desses jovens que procuram o meio urbano como local de trabalho e/ou local 

de acesso aos estudos, lazer e o meio rural como local de moradia, onde está sua 

família e a comunidade a qual pertence. (Silva, 2003) 

Em seus estudos sobre a juventude rural, Wanderley (2006) afirma que, 

esse jovem nas suas relações sociais, é referenciado por duas vertentes: as 

tradições familiares e seu pertencimento ao meio rural, e pelos valores urbanos com 

os quais interage na escola, no trabalho, através dos meios de comunicação, etc. É 

natural que deseje descobrir o novo, que se lance a novas conquistas, do mesmo 

modo que o jovem urbano. Ao analisar o projeto de vida desses jovens, a autora 

mostra que existem semelhanças entre os jovens rurais e os urbanos quando se 

trata de interesses, de necessidades e aspirações. Vale apreender, portanto, o 

significado social desse momento, atentando, porém, para sua singularidade.  

Apesar do reconhecimento da diversidade existente no meio rural brasileiro, 

comungando da tese de que existem vários meios rurais, diferenciados pelos 

processos de desenvolvimento agrário nas várias regiões do país, o tratamento que 
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é dado aos fenômenos ligados aos jovens rurais, como a migração para a cidade, 

expressam quase sempre uma homogeneidade que não se confirma na prática.  

É comum, ainda, o uso de estereótipos. E um dos enganos que geralmente 

se comete é transferir ou homogeneizar as problemáticas vivenciadas pelos jovens 

urbanos e rurais, ignorando a situação em que se inserem.  

Ao referir-se à permanência ou saída do jovem do meio rural, Castro (2007) 

adverte que a compreensão dessa questão vai muito além da simples atração pela 

cidade. Faz-se necessário perceber seu processo numa totalidade, considerando 

não só condições de vida enfrentadas pelo jovem e por sua família no meio rural. 

Mas também é de suma importância estabelecer sua vinculação a questões centrais 

que estruturam a sociedade rural brasileira, como a questão agrária, a política de 

reforma agrária, os programas e ações governamentais que visam a melhoria do 

homem no campo, além das políticas públicas específicas para o segmento juvenil 

rural.    

A decisão do jovem em permanecer ou sair do meio rural, é influenciada por 

elementos objetivos e subjetivos. Os fatores objetivos são decorrentes da esfera 

material de produção e estão ligadas às dificuldades enfrentadas pelo jovem no 

acesso ao trabalho em atividades agrícolas ou não-agrícolas.  

Os fatores subjetivos são construídos a partir das condições de vida no 

meio rural e sua identificação como sinônimo de atraso e de falta de oportunidades. 

Almejar novas oportunidades, ter acesso a bens e serviços faz parte do imaginário 

juvenil, tanto na cidade como no campo. Prevalece, no entanto, a suposição que a 

cidade é mais pródiga nessas facilidades.  

Além desses fatores, existem outros determinantes. Segundo Castro (2007), 

as relações que se estabelecem no interior da própria família, enquanto unidade de 
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produção: a hierarquia e a autoridade do pai/adulto/chefe de família sobre o 

filho/jovem/solteiro podem ser determinantes para o “ficar ou sair” dos jovens no 

meio rural. (Castro, 2007, p. 381).   

A subordinação do jovem ao adulto é marcada em todos os espaços em que 

sua sociabilidade é construída, seja na esfera da produção, seja na esfera política, 

nos sindicatos, nas associações, onde nem sempre o jovem tem espaço para 

apresentar suas propostas e projetos. Nesse quadro desfavorável o jovem 

assentado tende a procurar a cidade, mas é possível que, contraditoriamente, ele 

tente a possibilidade de participar de um grupo com potencial de resistência contra o 

estabelecido  

Pesquisas recentes (Baquero et al., 2004; Sposito, 2002; Abramo, 2006; 

Guimarães, 2006) têm chamado a atenção para a participação da juventude no 

processo de desenvolvimento, particularizando a sua atuação política e as formas de 

reivindicação de autonomia desses jovens através dos chamados “grupos 

alternativos”.  

Apesar da diversidade de abordagens, observa-se que alguns pontos se 

mostram convergentes nesses estudos. É entendimento compartilhado por 

estudiosos e pesquisadores que a juventude se constitui como importante ator na 

construção de uma nova ordem societária e que ainda persiste a necessidade de 

formulação de políticas específicas destinadas à juventude.  

Infelizmente, quando se trata do jovem rural predominam os programas de 

geração de emprego e renda e de complementação de estudos, de natureza 

compensatória seguindo uma política determinada prioritariamente pelo mercado. 

Fica em segundo plano a cultura política desse jovem ou uma cultura de participação 

como processo de formação de cidadania. Por outro lado, inexistem práticas que 
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valorizem a democratização dos direitos no campo, por exemplo, que internalizam 

conhecimentos, valores e habilidades para defesa e promoção de procedimentos 

democráticos no âmbito dos direitos civis, políticos e sociais.  

Se a juventude é plural, vivida de modo distinto, e tem sua dimensão 

histórica, é sempre possível supor que esse jovem tem um potencial de rebeldia e de 

contestação, de crítica e transformação, gerado nas práticas sociais, que o encoraja 

a participar do espaço público e buscar novas formas de emancipação e influenciar 

as decisões de interesse do grupo no qual se insere.  

 

2.1.2. O jovem e a condição de sujeito. 

 

No campo da sociologia, a discussão etária e geracional, quando se trata da 

juventude, é ponto de diferentes análises e conceituações. Machado (1990) analisa 

que a sociologia da juventude é subdividida em duas vertentes: a corrente 

geracional e a corrente classista. A corrente geracional admite a juventude como 

uma fase da vida e enfatiza o aspecto unitário e os valores intergeracionais, admite-

se ainda a existência de uma cultura juvenil que se oporia a cultura de outras 

gerações.  

A corrente geracional se apóia nas teorias de socialização desenvolvidas 

pelo funcionalismo, que considera os conflitos e crises como disfunções nos 

processos de socialização da juventude. “Essa oposição poderá assumir diferentes 

tipos de descontinuidades, falando-se ora de socialização contínua ora de rupturas, 

conflitos ou crises intergeracionais” (Pais, 1990, p. 153). Margulis (1996) amplia o 

horizonte dessa abordagem geracional ao admitir que as gerações e os jovens, 

sofrem variações de acordo com as circunstâncias culturais de cada época   
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La generación alude a la época em que cada individuo se socializa, 
y com ello a los cambios culturales acelerados que caracterizan 
nuestro tiempo. Cada generacion puede ser considerada, hasta 
cierto punto, como perteneciente a una cultura diferente, em la 
medida em que incorpora en su socialización nuevos códigos y 
destrezas, lenguajes y formas de percibir, de apreciar, classificar y 
distinguir. (MARGULIS, 1996, p. 17).  
 
 
     

A diferenciação entre as gerações está no plano da memória, das opiniões. 

A conjuntura e os fatos que conduzem a geração dos filhos nunca serão os mesmos 

que conduziram a geração dos seus pais. “Cada época tiene su episteme, y lãs 

variaciones epistêmicas son percibidas com toda su intensidad, durante el processo 

de socializacion, por los nuevos miembros que va incorporando La sociedade. ” 

(ibdem.)  

   Para a teoria sociológica classista, a reprodução social é 

fundamentalmente construída a partir da reprodução dos interesses de classe à qual 

o indivíduo pertence. Segundo Machado (1990), para essa corrente a juventude está 

marcada pela transição do jovem para a vida adulta pautada por mecanismos de 

reprodução classista.  A cultura juvenil deve ser uma cultura de resistências 

utilizadas para desafiar e se contrapor às ideologias e aos consensos da classe 

dominante. A resistência é expressa pela juventude a partir de um contexto cultural 

determinado pelas relações de classe.   

A análise sociológica da juventude transita entre a compreensão do jovem 

no plano simbólico e a sua inserção numa estrutura sócio-econômica.  Na primeira, a 

juventude deixa de ser apenas uma condição biológica e se torna uma condição 

simbólica. “As pessoas não são jovens apenas pela idade, mas porque assumem 

culturalmente a característica juvenil através da mudança e da transitoriedade.” 

(Melucci,1996, p.13). Nessa linha de análise o questionamento das experiências 
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padronizadas como “naturais” na sociedade é um papel a ser exercido pelo jovem, 

pois de acordo com este pensamento, em qualquer tempo ou situação juventude é 

uma construção cultural desvinculada das condições materiais e históricas da 

sociedade. 

A segunda análise tem como ponto de partida a juventude numa estrutura 

sócio-econômica e inserida numa sociedade de classes. A partir de seu 

reconhecimento enquanto indivíduo inserido numa sociedade de classe, o jovem 

adquire consciência e elementos subjetivos que desempenham papel central na 

ação política desse indivíduo, saindo da condição de classe em si para classe para 

si. Segundo Gramsci (2007), embora não seja a consciência que irá determinar o ser 

social, é por meio dela que o homem se apropria dos antagonismos de classe que 

sustentam o modo de produção capitalista e combate as pressões exteriores que 

visam condicionar o seu pensamento e neutralizar seus interesses históricos.  

Um componente central que impulsiona as ações de indivíduos e grupos, é 

sem dúvida a formação dos interesses de classe. Esses interesses são construídos 

a partir das experiências vivenciadas pelas condições objetivas postas na dinâmica 

da sociedade capitalista. É na elaboração das experiências cotidianas que se 

identificam interesses, constituindo-se coletividades políticas, sujeitos coletivos, 

movimentos sociais. (Sader,1988, p. 45). 

    As condições vivenciadas nos assentamentos rurais podem gerar revoltas 

e contestação, despertar novas atitudes na relação com o mercado e com o 

governo, dispõe de colaboração ou repulsa, e é nesses embates que o jovem pode 

redirecionar seu agir, formular novas propostas de enfrentamento contra as 

injustiças sociais.  
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Ao ganhar visibilidade pelo seu fazer político, e na medida em que identifica 

os interesses coletivos, supõe-se que o jovem ganha novos saberes, amplia sua 

consciência crítica da realidade social e redesenha suas expectativas, interesses e 

necessidades. Segundo o argumento gramsciano, são os processos sociais que 

determinam a constituição do sujeito político. Dessa forma, a identidade dos jovens 

nos assentamentos rurais é construída nos processos de luta pela terra, na defesa 

dos interesses coletivos, assim se definindo os interesses e as ideologias que 

permeiam o pensamento e a ação desses trabalhadores.  

Ao participar da ação coletiva esse jovem desenvolve uma visão critica que 

norteia o seu agir e suas normas de conduta – o seu projeto de vida. A ação política 

constitui assim, uma mediação importante quando se pretende analisar as condições 

que contribuem para a permanência do jovem no meio rural. Entende-se que a 

permanência no campo não depende somente de laços afetivos ou de uma 

identidade rural, mas se trata de conquista de direitos, o que ocorre via ação política.  

Ao se falar em sujeito o primeiro sentido que surge é o de pessoa que 

prática uma ação e é responsável por seus atos e resultados. No sentido conceitual 

aqui adotado sujeito não é sinônimo de indivíduo enquanto pessoa, os indivíduos 

tornam-se sujeitos a partir das ações coletivas que visam transformar sua realidade.  

Para que ocorra essa transformação, o indivíduo deve tomar consciência de 

sua existência enquanto ser social inserido numa sociedade de classes permeadas 

por contradições entre a exploração e produção de riqueza. O trabalho é o elemento 

central na constituição do indivíduo em ser social e na sua capacidade de 

reprodução social. Nas formações sociais capitalistas o trabalho é também sinônimo 

de exploração e alienação, seu sentindo é invertido, ao invés de libertar e fornecer 

elementos que possibilitem a construção de uma identidade de classe, ele aliena e 
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isola o ser social, individualiza suas ações, seu sentido é transmutado e passa a 

conformar a sociabilidade do capital.  

    Para tornar-se sujeito é preciso que o indivíduo esteja inserido em 

processos coletivos, segundo Botelho (2006) é através da ação política que os 

indivíduos se tornam sujeitos, sem percorrer esse percurso as aspirações individuais 

podem ultrapassar os anseios coletivos. Para Sader (1988), um fato comum à noção 

de sujeito é sempre esta associada a um projeto construído a partir de uma 

realidade que não é plenamente dada, o homem projeta suas perspectivas e 

apostas.  Outro traço comum é a autonomia como elaboração da própria identidade 

e dos projetos coletivos de mudança social a partir de sua própria experiência. 

(Sader, 1995, p. 53).  

Tornar-se sujeito envolve a formação de uma consciência crítica e coletiva 

que legitime suas ações e aspirações, por isso, a necessidade de elaboração de um 

projeto que vislumbre os elementos ideológicos que justifiquem suas atitudes. A 

idéia de projeto perpassa pela capacidade crítica e reflexiva das experiências 

cotidianas, Rodrigues (2002) ao questionar o que leva os indivíduos a saírem de 

suas singularidades7 e constituírem uma dimensão humano-genérica por meio de 

ações coletivas conclui que para viabilizar a ação coletiva é essencial uma analise 

de três elementos: a necessidade, a consciência e a vontade.   

Para a autora, baseada nos postulados marxistas, a supressão das 

necessidades humanas leva a liberdade, “Marx argumenta que a produção material 

tem sido e continuará sendo mesmo em outra sociedade, o reino da necessidade. A 

liberdade é, portanto, resultado de uma construção coletiva tencionada pela 

                                            
7 Rodrigues destaca que a capacidade teleológica do indivíduo em projetar suas ações e transformá-las em 
projetos coletivos é a partir da compreensão do ser humano como ser singular e ser genérico. No ser singular, 
cada indivíduo é único e interage socialmente com outros. O ser genérico é produto e expressão das relações 
sociais preservadas do desenvolvimento humano (...) genérico jamais é um homem sozinho, sua consciência é 
voltada para o nós. (Rodrigues, 2002, p. 82).         
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necessidade”. (Marx apud Rodrigues). Já a consciência humano-genérica é 

materializada como uma mediação para o desenvolvimento da ação coletiva.  

 Gramsci, nos seus cadernos do Cárcere, analisa a existência de momentos 

para a elaboração da consciência política coletiva, esses momentos refletem os 

processos de autoconsciência e de organização dos grupos sociais. A construção de 

uma consciência política coletiva deve romper com práticas e ações executadas no 

nosso cotidiano como: o corporativismo, a despolitização, a apatia e o comodismo. 

Deve ocorrer também, a superação dos interesses corporativos para atingir um 

plano universal e criar um terreno sócio-econômico e político cultural de hegemonia 

de um grupo. (Rodrigues, 2002).     

Para tornar-se sujeito é indispensável a inserção do indivíduo na esfera 

política da sociedade e essa inserção se dá através da construção de vontades 

coletivas. Para Gramsci, “entender como as vontades coletivas permanentes são 

formadas, e como tais vontades se propõem objetos concretos mediatos e 

imediatos, ou seja, como essas vontades constroem uma linha de ação coletiva” 

(Gramsci, 2007). A vontade coletiva nasce com um grau de homogeneidade 

necessário para tornar as primeiras ações coordenadas no tempo e no espaço 

geográfico em conformidade com a realidade em que o fato histórico se originou. 

Essa homogeneidade, que Gramsci chama de utopia, não deve ser menosprezada 

porque é dela que surge a crítica que dará o direcionamento para as ações práticas 

que vão envolver as vontades coletivas elevando para segundo plano as 

singularidades dos indivíduos.   

 

 
Através desta crítica tem-se um processo de distinção e de 
modificação no peso relativo que os elementos das velhas 
ideologias possuíam: aquilo que era secundário e subordinado, ou 
mesmo acessório, é considerado principal, torna-se o núcleo de um 
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novo complexo ideológico e doutrinário. A velha vontade coletiva 
desagrega-se em seus elementos contraditórios, porque os 
elementos subordinados destes últimos se desenvolvem 
socialmente. (Gramsci, 2007, p. 288). 

 
  

Vimos até agora que os elementos centrais que constroem as bases para a 

formação de sujeitos políticos perpassam pela inserção do indivíduo em ações 

políticas, pela construção de vontades coletivas no processo dialético de negação 

aos complexos ideológicos formados pelas “antigas vontades coletivas”. Todos 

esses elementos compõem os projetos e devem justificar as ações e os interesses 

da coletividade. A identidade também faz parte desse projeto. Sader (1995) destaca 

que são constituídos por uma coletividade em que uma identidade é construída e 

organizada por práticas e interesses defendidos pelos membros dessa coletividade.  

De acordo com o argumento gramsciano, são os processos sociais que 

determinam a constituição do sujeito político. A identidade dos jovens nos 

assentamentos rurais é construída nos processos de luta pela terra, na defesa dos 

interesses coletivos, assim se definindo os interesses e as ideologias que permeiam 

o pensamento e a ação desses trabalhadores. Um componente central da categoria 

sujeito, que impulsiona as ações de indivíduos e grupos, é sem dúvida a formação 

dos interesses de classe. Esses interesses são construídos a partir das experiências 

vivenciadas pelas condições objetivas postas na dinâmica da sociedade capitalista. 

É na elaboração das experiências cotidianas que se identificam interesses, 

constituindo-se coletividades políticas, sujeitos coletivos, movimentos sociais. 

(Sader,1988, p. 45). 

Analisar a juventude rural tendo a apreensão do jovem assentado, objeto de 

nosso estudo, enquanto sujeito inserido nas determinações postas no atual contexto 

sócio-político deve-se, obrigatoriamente, levar em conta os limites e as dificuldades 
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atuais que estão postos no processo de constituição do sujeito. Botelho (2006) 

sinaliza que um dos principais problemas está no conflito de interesses devido à 

heterogeneidade e diversidade dos sujeitos das classes subalternas, principalmente 

quando possuem objetivos pessoais e coletivos que se confundem.  

 

 

2.2 Os caminhos da pesquisa. 

 

O interesse pela estrutura e organização dos assentamentos tem motivado 

pesquisas que focalizam, principalmente, os resultados das experiências, priorizando 

as mudanças sócio-econômicas no meio rural.  Neste estudo, toma-se como ponto 

de partida a dimensão prática que permeia a organização dos assentamentos e 

como a experiência se contextualiza na discussão sobre a reforma agrária no país.  

O caminho estrategicamente adotado pelo governo federal para o meio rural 

transita pelo processo de desapropriação das lutas pela terra, sustentado por uma 

estrutura de poder e formulação de leis complementares, medidas provisórias, 

regulamentos, etc, que envolvem gestão e técnicos preocupados com a manutenção 

da “ordem estabelecida”. Além disso, o governo apropria-se da experiência dos 

assentamentos rurais como recurso de fixação do pequeno produtor mediante apoio 

técnico e financeiro à organização da agricultura familiar.  

O assentamento rural é apresentado como essencial para solucionar os 

conflitos no campo. Um espaço sustentado por um conjunto de ações políticas-

ideológicas que passam necessariamente pela articulação com o governo e com 

outras organizações, sempre ressaltado o lugar da agricultura familiar no 

desenvolvimento do capitalismo. A maioria das ações e projetos, o próprio uso do 
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conceito de agricultura familiar, carrega um universo de significados atribuídos à 

modernidade – basta consultar a justificativa dos projetos criados no governo FHC.  

Além de questões polêmicas levantadas sobre essa política de reforma 

agrária, ao estudar os assentamentos em Promissão, São Paulo, Simonetti (2000) 

deixa claro que eles desejam e precisam de autonomia para fazer escolhas e viver 

em sociedade, de acordo com seus valores e visão de mundo. Com essa 

preocupação indaga sobre as práticas adotadas e as relações de trabalho nos 

assentamentos, a adoção do cooperativismo, por exemplo, e sua adesão aos 

financiamentos do governo.  

Neste estudo, transfere-se essa preocupação para a permanência dos 

jovens assentados no meio rural. A discussão poderia se dar em vários ângulos, 

mas sua finalidade  é mostrar como a estratégia de apóio à produção familiar nos 

assentamentos influi na inserção dos jovens no mundo do trabalho valorizando os 

papéis produtivos, e, ao mesmo tempo, desencorajando formas de engajamento 

social e principalmente político.  

A esse respeito, Baquero (2004) questiona o espaço de cidadania que se 

confia aos jovens, “vive-se a cultura do dinheiro, e nesse contexto, direitos são 

transformados em consumo (...) antes de tudo o que esta em jogo é a compreensão 

da realidade política e econômica do país em relação a si mesmo e ao resto do 

mundo. O exercício pleno da cidadania no Brasil passa por essa compreensão”.  

Os jovens nos assentamentos rurais vivem hoje o engendramento de uma 

globalização liberal, segundo a qual a inserção no trabalho não é um “dado” natural, 

mas um “problema social”. Isso quer dizer que as trajetórias profissionais não são 

mais previsíveis, recaindo sobre os ombros de cada uma a responsabilidade de 

enfrentar todas as incertezas.  
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Na agricultura familiar, a situação não é diferente. Ante à incerteza dos 

resultados da produção e da precariedade dos contratos estabelecidos com a 

agroindústria, esses jovens reagem, buscando assegurar condições de transição 

para a vida adulta. Cria-se, então, o paradoxo entre um destino ainda esperado – a 

transição – e suas escassas chances de realização como lembra Guimarães (2006). 

O trabalho, ou mais precisamente a ausência dele, parece ser o elemento importante 

a organizar imaginário da juventude.  

O mesmo não acontece com a participação política. A educação é 

valorizada como o caminho da socialização para o trabalho, e o treinamento 

profissional faz uma ponte para a inclusão desejada. O compromisso com o lote, a 

produção, com a tradição de luta pela distribuição da terra não comparece na 

mesma intensidade que o desejo de mudança para uma “cidade melhor”. O rural já 

não se confunde com o agrícola e o assentamento rural, como define o próprio 

documento oficial (1998) é valorizado e percebido como elo da cadeia produtiva 

agro-industrial, num espaço de serviços e patrimonial, ignorado em sua tradição de 

agente de reestruturação das relações sociais e de produção. 

A idéia de pesquisar a juventude nasceu quando em 2006, era realizado um 

estudo exploratório sobre o significado da seguridade social para os assentados 

rurais, no Assentamento Moacyr Wanderlei em Nossa Senhora do Socorro (SE). 

Durante a pesquisa ficou evidenciado o esvaziamento dos lotes, constatando-se, 

principalmente, a ausência dos jovens no processo de produção e organização do 

trabalho nas diferentes atividades do assentamento.  

O prosseguimento dos estudos, durante o mestrado, agregou novas 

indagações à questão inicial, chamando a atenção para os planos políticos de 

reforma agrária no Brasil e a condição do jovem oriundo dos assentamentos rurais 
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na luta pela inserção no mundo do trabalho. Com o apoio de levantamento 

bibliográfico e da revisão geográfica dos assentamentos no estado, foi selecionado 

como área de estudo o assentamento rural “Flor do Mucuri”, no município de Divina 

Pastora, obedecendo tais critérios: localização; população assentada; condições de 

acesso; estágio de organização da produção e cobertura da população assentada. 

Ainda foram considerados, como critérios complementares, a existência de projetos 

destinados à juventude rural, a receptividade dos gestores e a facilidade de 

obtenção de informações necessárias à realização do estudo.  

A partir do diálogo freqüente com as lideranças locais ligadas aos sindicatos 

de trabalhadores rurais e ao movimento associativo local, foram desenvolvidas 

simultaneamente duas atividades com suas metodologias específicas: um 

levantamento socioeconômico, abrangendo todos os lotes, e a descrição do 

cotidiano do assentamento, utilizando recursos da observação direta. Nessa fase, a 

revisão bibliográfica se mostrou extremamente importante trazendo a análise 

diferentes posicionamentos e conseqüente fundamentação da questão inicial e, ao 

mesmo tempo, a ampliação do poder explicativo dos dados coletados no campo.  

Ao longo da pesquisa, a observação sistemática consistiu o principal 

recurso técnico para “capturar” o cotidiano. Além das atividades relacionadas com a 

organização da pequena produção rural, as novas condições de vida, a segurança 

da posse da terra e o padrão de relacionamento com as instituições e a população 

do município. Assim como, o lugar dos jovens no assentamento e a visibilidade 

desse segmento como geração herdeira de luta pela terra, associada ao futuro do 

assentamento.  

Uma das dificuldades logo apresentadas consistiu na definição de critérios 

para a delimitação desse segmento da população investigada. Prevaleceu, porém, o 
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entendimento de que os jovens são indivíduos que se encontram numa fase 

caracterizada como transitória entre o projeto de vida que vislumbram e sua 

realização.  

Em que pese a metodologia adotada pelo IBGE com fundamento na 

inserção do jovem no mercado de trabalho, o que dizer das condições em que se dá 

a agricultura familiar? No meio rural os indivíduos ingressam muito cedo no trabalho, 

o que torna a trajetória ocupacional e escolar conflitante para a maioria dos 

adolescentes e jovens. E só recentemente o período de escolarização passou a se 

prolongar além de 04 anos. Por outro lado, o jovem assentado tem sua inserção no 

trabalho em condições bastante peculiares: desde cedo realiza atividades voltadas à 

unidade familiar que produz e comercializa, sob o comando do pai, sem qualquer 

autonomia e dividem a parte da remuneração como trabalhador.  

A população de pesquisa foi composta por 44 jovens, sendo 25 mulheres e 19 

homens assim distribuídos, conforme a faixa etária:  

 

FAIXA ETÁRIA QUANTITATIVO DE JOVENS 
ABORDADOS 

Menor de 18 anos 21  

Entre 18 e 21 anos 15  

Maior de 21 anos 08  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 

 

No que se refere à escolaridade desses jovens, observa-se a seguinte 

distribuição: dos jovens com faixa etária  entre 15 a 25 anos, 25 cursavam o Ensino 
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Médio, 15 o Ensino Fundamental, 01 o Ensino de Jovens e Adultos (EJA)8. Duas 

jovens concluíram o Ensino Médio e apenas uma cursava o Ensino Superior. A esta 

população pertencem, ainda, jovens trabalhadores, que ocupam postos de trabalho 

informal no próprio município.  

Dos 61 questionários aplicados, 15 foram excluídos, pois, os jovens 

abordados estavam abaixo dos 16 anos, idade limite estabelecido como critério para 

construir o universo de pesquisa. Foram excluídos também 02 questionários de 

jovens que eram recentes no assentamento e suas famílias estavam na condição de 

rendeiras9 do assentado.  

Após o levantamento dos assentados, foram aplicados 61 questionários e 

realizadas 06 entrevistas com jovens entre 16 e 24 anos, em diferentes situações. 

Em seguida, fez-se necessária a estruturação de um segundo momento, com o 

objetivo de aprofundar as informações e evidências obtidas durante o trabalho de 

campo. A coleta de dados foi complementada pela discussão de tópicos especiais 

através de reuniões realizadas com os grupos de jovens (A e B). O objetivo era 

saber quais os elementos e condições que contribuem para a escolha do jovem em 

permanecer ou sair do meio rural. Essas condições só podem ser analisadas a partir 

dos projetos ao reivindicar sua condição juvenil, momento em que reúne os 

elementos determinantes para as decisões.  

Neste processo, foram utilizadas as seguintes categorias de análise: a auto-

percepção da condição juvenil; a juventude no contexto socioeconômico do 

assentamento (a pluriatividade e a cultura e socialização política) e a expectativa do 

jovem quanto à permanência no campo.  

                                            
8 Modalidade de ensino voltada à alfabetização de jovens e adultos, que integra o segmento de 
ensino da rede escolar pública brasileira.  
9 Famílias locatárias de assentados, residentes na Agrovila Flor do Mucuri I. 
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CAPÍTULO 3 – A JUVENTUDE RURAL ASSENTADA 

 

3.1. O assentamento rural Flor do Mucuri. 

 

Apreender a realidade na qual se encontram inseridos os jovens do 

assentamento Flor do Mucuri, exige, necessariamente, resgatar o processo histórico 

desse assentamento, por representar o lócus onde se desenvolvem as relações 

sociais vivenciadas por estes sujeitos, que constituem o objeto de pesquisa desse 

estudo.   

O Assentamento For do Mucuri está localizado às margens da rodovia 

estadual 104 na cidade de Divina Pastora, distante a 39 km de Aracaju, capital do 

estado. Faz parte da região do Cotingüiba, juntamente com os municípios de Santa 

Rosa de Lima, Siriri e Capela, onde o cultivo da cana-de-açúcar e o desenvolvimento 

da pecuária extensiva predominam como as principais atividades econômicas.  

Implantado em 1996, como resultado da desapropriação das fazendas 

SALOBRO, BONFIM, FLOR DE MUCURI e CASSANGE10 com área de 801,2500 

ha, pertencentes à empresa Agropastoril e Industrial de Beneficiamento de Calcário. 

A ação dos sindicatos das cidades de Divina Pastora, Santa Rosa de Lima, 

Riachuelo e a intervenção do MST no processo de mobilização das famílias foram 

essenciais para a organização da luta.  

 A ocupação da fazenda Cassange foi realizada por um grupo de 156 

famílias. Os STR e o MST se posicionaram como interlocutores entre o INCRA e o 

                                            
10 Como a propriedade não apresentava índice de produtividade e para não perder o imóvel por 
descumprir sua função social, a empresa criava cento e cinqüenta cabeças de gados na intenção de 
seguir a legislação.  
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grupo de acampados, a história do assentamento é preservada na memória dos 

assentados.     

 
 

“O sindicato reuniu o pessoal, anunciou quem queria participar (...) acho que foram uma duzentas 

famílias que vieram participar do acampamento. A luta foi boa, demos sorte, porque o fazendeiro não 

quis muita confusão né, ele resolveu logo com o governo (INCRA) e passou a terra para gente, até 

que ele ficou beneficiado, ficou com as bases de petróleo e até hoje ele recebe o dinheiro dos 

royalties, não deveria ser assim né, mas foi o acordo.”  

(Entrevista com assentado em agosto de 2008) 

 
   

O período do acampamento, apesar de curto, foi marcado pela resistência 

dessas famílias, por mais de 06 meses, freqüentemente ameaçadas e envolvidas em 

conflitos com os gestores e a polícia.  De acordo com Santos (2003), as maiores 

dificuldades enfrentadas pelas famílias acampadas foram: o medo da polícia e dos 

jagunços, pois, comentava-se que eles atacavam os acampamentos; as dificuldades 

financeiras; doenças e falta de assistência médica. Muitas famílias com histórias de 

vidas diferentes conviveram juntas gerando brigas e discórdias devido ao cansaço e 

à fome.  

 

 “A gente invadia, a juíza dava reintegração de posse ao fazendeiro, (...) no período do acampamento 

tinham muitas confusões tanto do pessoal acampado quanto dos próprios sindicatos, pois, sempre 

tem gente querendo tomar o sindicato, ou então colocar mais pessoas no acampamento. A vigilância 

tinha que ser total, tomar conta de tudo mesmo, senão, no outro dia era uma bagunça. Fizemos uma 

seleção de coordenadores, organizamos tudo certinho: marcar quem entrava quem saia do 

acampamento era vigilância total. Quem chegava depois do horário estabelecido para entrar no 

acampamento a noite não entrava. Volte, amanhã de manhã você vem para provar que você não 

dormiu no acampamento, tudo bem organizado. Depois que nós conseguimos a terra, o INCRA veio  

e dividiu as fazendas para 80 famílias, mais de 25 famílias vieram aqui para o Salobro depois ficaram 

só 25 e as outras 55 ficaram lá mesmo vizinho ao povoado Bonfim.”. (idem).     
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Esse foi um dos pontos mais importantes observados no assentamento. Na 

verdade, o rural se confunde com os interesses da Petrobrás, quando cria novos 

canais de comunicação, novos centros de interesse para os assentados que, hoje, 

também são beneficiados pelos royalties correspondentes à exploração do óleo no 

local.  

Após a publicação do decreto que declarou para fins de reforma agrária o 

imóvel rural (maio, 1996), o INCRA procedeu à implantação do assentamento que 

tem o nome de Flor do Mucuri (ver foto do mapa), cuja distribuição espacial ficou 

assim configurada: duas agrovilas (totalizando 15,4429 ha) para moradia de 80 

famílias; 06 áreas coletivas com 27,6926 ha; 80 lotes individuais (619,2 ha); 19 

reservas florestais (211,85 ha), além de bases da Petrobrás que ocupam 30,84 ha.  

Ainda de acordo com o Decreto de desapropriação, o antigo proprietário 

permaneceu com a posse das bases de petróleo existentes na área (39 bases), além 

de outras benfeitorias, sem prejuízo da exploração agrícola pelos assentados. A 

rodovia estadual 104 divide o assentamento, em duas agrovilas. Na Agrovila I estão 

localizados 44 lotes rurais, 11 áreas de reservas florestais, 23 poços de exploração 

de petróleo e na Agrovila II são 55 lotes que interagem mais freqüentemente com o 

povoado Bonfim. Nela também existem 06 áreas coletivas, 07 áreas de reservas 

florestais, 36 lotes agrícolas, além de 11 poços de extração de petróleo.  

As agrovilas podem ser consideradas como núcleos urbanos criados no 

interior dos assentamentos rurais com o objetivo de manter os laços de 

solidariedade e companheirismo cultivados durante o período de acampamento. A 

divisão no assentamento entre lotes urbanos e rurais serve para facilitar a 

implantação de infra-estrutura e aproveitar os equipamentos sociais do município. 
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A agrovila Flor do Mucuri I está localizada na entrada da cidade de Divina 

Pastora, ao lado do Cruzeiro – um dos pontos turísticos da região. Situada na 

periferia, tornou-se um bairro rural da cidade.  Nos seus onze anos de existência, 

conta atualmente com 23 famílias assentadas.  

A agrovila Flor do Mucuri II por sua vez, está localizada em frente ao 

povoado Bomfim. Inicialmente, residiam lá 55 famílias que utilizam os serviços de 

saúde, educação e lazer desse povoado. Suas casas são dispostas lado a lado, e 

em sua maioria são velhas, com uma estrutura precária, sendo possível encontrar 

pequenas casas de taipa com, no máximo, dois cômodos.  As casas são de 

alvenaria, possuem energia elétrica, a água é servida por chafariz, porém, as ruas 

não são calçadas. Existe no interior dessa agrovila uma reserva florestal sob 

fiscalização do IBAMA e do INCRA, mas constantemente ameaçadas por 

“invasores”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

MAPA DO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI 

 

 
Fonte: INCRA, 2001.  
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As famílias assentadas Flor do Mucuri são aquelas inicialmente acampadas 

na área sob a liderança do STR. Nem todas têm uma tradição agrícola, mas todas 

registram uma história de luta pela terra, em nome do trabalho.  

 Dos 80 titulares dos lotes, 14 são mulheres e 66 são homens. Muitas das 

mulheres que estão como titulares alegaram que, na época do acampamento, o 

marido trabalhava em atividades não-agrícolas ou estava aposentado. Com o receio 

de perderem os lotes, as mulheres assumiam a titularidade da terra. Na verdade, 

porém, poucas são as mulheres titulares que estão à frente da administração dos 

seus lotes: à época de pesquisa, apenas 4 se conservavam nessa condição.   

A divisão das terras em áreas urbanas e lotes individuais rurais é uma 

constante reclamação entre a população assentada sendo vista como uma 

imposição do INCRA, “pois, se constitui num grande entrave, visto que, a distância 

entre o lote urbano e o rural gera sérios transtornos de deslocamento, segurança e 

elimina possibilidades de práticas mais intensivas, como a criação de aves, o 

confinamento de animais e o cultivo de hortaliças”. (SANTOS, 2003, pág. 62). Dessa 

forma, parte da população assentada reside nos lotes rurais destinados à produção. 

A estratégia acaba contribuindo para garantir moradia para os filhos quando 

constituem uma nova família.  

A criação do assentamento Flor do Mucuri trouxe para Divina Pastora, de 

forma direta, o aumento da população economicamente ativa resultando no aumento 

do repasse financeiro e arrecadação municipal. Os serviços públicos ofertados pelo 

município também sofreram um aumento em sua cobertura de atendimento, seu 

sistema público educacional é composto por 08 escolas da rede municipal e 02 da 

rede estadual, os serviços de saúde são oferecidos por três unidades de saúde 

distribuídas entre a sede e os dois povoados do município (Bomfim e Maniçoba). 
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Apesar de implantado em um município cuja atividade econômica gira em 

torno da lavoura canavieira e da pecuária de corte, a produção no assentamento 

Flor do Mucuri caracteriza-se pela presença de uma policultura diversificada adotado 

o consorciamento de culturas.   

Uma das principais queixas dos assentados é a falta de assistência técnica 

no assentamento, não só do ponto de vista da regularidade do serviço, mas também 

de sua efetividade.  

Ao longo dos anos, o trabalho nas atividades agrícolas do assentamento 

Flor do Mucuri vem assumindo um papel secundário na reprodução das famílias 

assentadas. A pluriatividade se faz presente na área, principalmente na conjuntura 

atual, com o desemprego e a precarização das condições de trabalho que 

inevitavelmente se estendem ao campo. Constata-se a procura crescente por 

trabalho nos órgãos públicos, na prefeitura local, contribuindo para isso a pouca 

rentabilidade da comercialização dos produtos agrícolas, as falhas no processo de 

assistência técnica, e, também, a possibilidade de inserção na cadeia produtiva 

agroindustrial, graças à presença das usinas de açúcar nos municípios vizinhos.  

A esfera da produção do assentamento Flor do Mucuri é marcado pelo 

acúmulo de atividades dos membros das famílias de agricultores, através da 

pluriatividade. Cercado por grandes fazendas, usinas e um complexo industrial 

formada pela tecnologia utilizada para a extração de petróleo, as famílias 

assentadas atendem a expansão do capital na área. O que se verifica é a 

incorporação da mão-de-obra familiar nas esferas da produção e reprodução do 

sistema econômico de maneira inversa ao que se pretendia na criação de 

assentamentos rurais. Os assentamentos rurais deveriam fortalecer a agricultura 

familiar a partir da incorporação dos produtos agrícolas no mercado consumidor.  
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Por estar inserido numa área de tradicional plantio da cana-de-açúcar, onde 

estão localizadas as duas principais usinas que formam o complexo agroindustrial 

sergipana, o plantio desta cultura vem crescendo no assentamento. E, ao mesmo 

tempo, recrudescem as condições de exploração e dominação. 

A pecuária é uma das atividades centrais na economia das famílias 

assentadas, principalmente o criatório de vacas e cavalos. De acordo com Santos 

(2003, p. 87) a utilização das terras para pastagens compete com as áreas 

reservadas para culturas de subsistência. Verifica-se que o uso de terras destinadas 

a pastagem é maior do que o de lavouras, a criação de gado, e em alguns casos o 

aluguel dos lotes para servirem de pastagem, tornou-se uma fonte de geração de 

renda para os assentados.   

Os assentados que plantam cana-de-açúcar em seus lotes utilizam o 

sistema de arrendamento de seus lotes a um atravessador, responsável pela 

contratação da mão-de-obra para o plantio e colheita da cana. Para realizar essas 

atividades 40% da produção são destinados ao atravessador em troca do transporte 

e empregados. 

Como não dispõe de mão-de-obra, nem de equipamento e meio de 

transporte para garantir a colheita da produção, o assentado fica submetido às 

condições impostas pelo atravessado. Desse forma, o assentado sofre um duplo 

processo de exploração: o primeiro é visualizado a partir da relação entre 

atravessador e assentado, o atravessador possui as máquinas, o capital utilizado na 

contratação da mão-de-obra para a colheita e determina o preço da compra do 

produto e o assentado é detentor da terra. O segundo processo é realizado quando 

o assentado vende sua mão-de-obra para o atravessador e passa a ser contratado 

no período de colheita. A exploração do cultivo de cana-de-açúcar no assentamento 



 

78 

desmonta todo o objetivo de coletivização da produção e sustentabilidade ecológica 

que envolvem a criação dos assentamentos no meio rural brasileiro. 

Uma outra fonte de rendimento encontrada no assentamento Flor do Mucuri 

é oriunda da exploração de petróleo nos lotes pela empresa estatal Petróleo 

Brasileiro S. A., a Petrobrás.  A estatal atua em Sergipe desde 1963, quando foi 

descoberto o primeiro poço de petróleo no município de Carmópolis. Segundo 

Araújo (2006) ao final da década de 1960, estudos comprovaram que o solo dos 

municípios que formam a região do Vale do Cotinguiba (Siriri, Carmópolis, Divina 

Pastora, Rosário e Japaratuba) era rico em petróleo. A área vai transformar-se, 

assim, num grande campo de exploração da Petrobrás11, considerado a maior área 

terrestre em volume recuperável do país, com uma reserva de aproximadamente 

100 bilhões de barris exploráveis até a década de 70. De acordo com os estudos do 

SEBRAE, no período de 15 anos (entre 1970 e 1985) a economia sergipana 

apresentou taxas de crescimento acima da média das capitais nordestinas devido a 

dois fatores: os investimentos da SUDENE que renovaram a indústria tradicional do 

estado e atraíram novas empresas e a presença da Petrobrás, que, em 1984, 

absorvia 13,4% da mão-de-obra empregada.  

 Nos anos 80 a estatal criou a FAFEN/SE - Fábrica de fertilizantes 

nitrogenados – produtora de uréia, fertilizantes, amônia, gás carbônico e outros 

produtos na área, e passa a injetar na econômia sergipana de forma direta os 

royalties12 repassados para os governos municipais e estaduais e proprietários de 

terras onde existam poços produzindo petróleo.  

                                            
11 No ano de 2003 os investimentos da estatal no estado foram superiores a 170 milhões de dólares e 
a previsão é que durante esses quatros anos os investimentos superem 900 milhões de dólares. 
(Araújo, 2006, p. 55).  
 
12 Os royalties são uma compensação financeira devida pelos concessionários de exploração e 
produção de petróleo e gás natural, a ser paga mensalmente pela empresa explorada ao governo. 
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Na área do assentamento Flor do Mucuri até o ano de 2003 existiam 34 

bases de petróleo, mas, o número de bases cresce a cada dia, como refere o 

presidente da associação de moradores: só em 2008 foram abertas dez novas bases 

na área do assentamento só em 2008 foram abertas dez novas bases nas áreas de 

assentamento. 

Entretanto, as cidades que possuem contatos diretos com a Petrobrás, bem 

como as famílias assentadas no Flor do Mucuri que possuem bases de petróleo em 

seus terrenos não conseguem dinamizar sua economia no sentido de aproveitar a 

exploração de petróleo nas suas áreas e trazer melhorias nos serviços para sua 

comunidade. No caso de Divina Pastora, o número de empresas terceirizadas que 

prestam serviços a estatal garantem um fluxo de empregados nas mediações do 

município.  Porém, a oferta de emprego para os moradores da cidade nessas 

empresas é quase inexistente devido a pouca ou quase nenhuma qualificação da 

mão-de-obra, aumentando a dependência dos moradores em trabalhar na prefeitura, 

o principal órgão público empregador. 

O que acontece no assentamento Flor do Mucuri é a inserção na cadeia 

produtiva local via exploração de sua mão-de-obra e do seu espaço de trabalho, os 

lotes reservados para a produção. Isso é resultado de um contexto de desemprego 

estrutural, de globalização financeira e de diminuição do Estado no âmbito das 

políticas públicas e da regulação da relação entre capital e trabalho. 

 

 

 

                                                                                                                                        
Representam uma apropriação da sociedade da parcela de renda gerada pela exploração do petróleo 
e gás natural, recursos naturais escassos e não renováveis.  Decreto nº 2705/98, artigo 11.  
 



 

80 

3.2. O Jovem no Assentamento: entre o Rural e o Urbano. 
 

A utilização de metodologias primordialmente qualitativas proporcionou 

riqueza na análise dos dados. Na segunda fase da coleta de dados houve a 

realização de sessões grupais com os jovens assentados cujo objetivo era 

responder a problemática de pesquisa levantada em torno das condições que levam 

o jovem a escolher permanecer ou sair do meio rural.  

A essência das sessões de grupo consistiu na interação entre os 

participantes e o pesquisador, que objetivava colher os dados a partir da discussão 

focada em três principais pontos: a) o que é ser jovem; b) os focos de interesse do 

jovem e c) as expectativas em permanecer no meio rural. A metodologia adotada foi 

baseada na pesquisa Juventude brasileira e Democracia do IBASE (2005) com 

modificações pertinentes ao objeto de estudo e ao referencial teórico adotado. O 

IBASE utilizou em sua metodologia a experiência do Grupo de Diálogos (GD’s) que 

pressupões: apreender os valores acionados por diferentes cidadãos(ãs) ao terem 

que fazer escolhas que têm implicações (diretas ou indiretas) na sua realidade. 

Foram realizadas duas sessões em grupo, cada sessão teve a duração de 

duas horas com a participação de no mínimo 10 jovens com faixa etária entre 16 e 

24 anos. A pretensão inicial era unir os jovens das duas agrovilas e realizar as 

sessões temáticas, porém, a distância entre as agrovilas e a falta de recurso para 

viabilizar o transporte que realizasse o translado entre as agrovilas impediram de 

unificar os jovens do Flor do Mucuri.  

 Devido à distância entre as duas agrovilas as sessões aconteceram em 

dois grupos diferentes formados pelos jovens residentes nas agrovilas I e II. Mesmo 

realizadas em grupos separados, o conteúdo dos discursos apresentados pelos 

jovens eram semelhantes o que foi possível realizar a analise em conjunto.  A 
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composição do grupo fora heterogêneo, preponderou a participação das mulheres 

jovens dos 22 jovens: 12 eram mulheres – 05 possuíam filhos menores; 04 eram 

casadas e 07 solteiras; e 10 homens eram todos solteiros e  não possuíam filhos.   

Na agrovila I as sessões ocorreram na casa de uma assentada conhecida 

por sua liderança do assentamento, sem a sua participação, as sessões 

aconteceram nesse local porque a Associação de moradores dessa agrovila não 

possui sede própria. Na agrovila II as sessões foram realizadas no salão da 

Associação de Moradores.  

Para a realização das sessões grupais os jovens receberam convites em 

suas casas entregues pela pesquisadora. Na agrovila II, um jovem solicitou ficar 

como o responsável em lembrar aos demais as datas dos encontros e organizar a 

sede da Associação de Moradores. Na agrovila I também foi possível contar com a 

ajuda de uma jovem assentada para mobilizar os demais jovens em participar das 

sessões.   

Todos os 44 jovens que constituem o universo de pesquisa foram 

convidados, deste universo 22 jovens compareceram as sessões.  Durante as 

sessões, houve a participação de uma estudante da graduação de Serviço Social 

responsável pelos registros das sessões (cursivo, fotográfico e de áudio).   

 Para analisar o material de pesquisa reunido durante o período de trabalho 

de campo, foram utilizadas as técnicas de análise do discurso, identificando as 

principais temáticas desenvolvidas pelos jovens a partir das discussões em grupo.  
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3.2.1 O que é ser jovem no assentamento rural?  
 

Nas discussões sobre a juventude, a faixa etária é um dos elementos que 

prevalece na identificação de quem pode ser considerado jovem.  No entanto, 

sabemos que esse não é o único elemento que determina quem é jovem. 

Caracterizar a juventude envolve um conjunto de elementos que particulariza o 

sujeito na condição de estar jovem.  

A idade, a inserção no mercado de trabalho, as aspirações para o futuro e o 

exercício de sua condição de sujeito inserido numa sociedade de classes constituem 

os elementos que determinam sua condição juvenil. No capitulo anterior foi discutido 

a diversidade de abordagens teóricas sobre o que é ser jovem na 

contemporaneidade. O esforço em construir a categoria juventude tornou-se 

relevante para este estudo no sentido de apreender as particularidades que 

envolvem a condição juvenil vivenciada no meio rural.  

A imagem da juventude construída pelo adulto nos assentamentos rurais é 

do jovem sem compromisso com a vida rural, não trabalham na roça, não estão 

envolvidos diretamente com a organização da produção, nem com a vida associativa 

e política do assentamento, a irresponsabilidade juvenil permeia tanto o imaginário 

do adulto. No discurso dos jovens menores de 18 anos foi possível verificar uma 

identificação com a imagem da juventude construída pelo adulto.  

     

 “Ser jovem é não ter responsabilidade, ser sem compromisso é levar tudo na 

brincadeira.” (Jovem assentado, 16 anos) 

  

Nesse contexto ser jovem tem relação direta com responsabilidade. Essa 

palavra surge como elemento chave na autopercepção dos assentados sobre sua 



 

83 

condição juvenil no meio rural.  A responsabilidade ligada com a divisão de tarefas 

no interior do núcleo familiar.  

 

“É difícil saber o que é ser jovem. Nós temos responsabilidades cedo demais. 

Ser jovem é ter responsabilidades.” (Jovem assentada, 18 anos).   

 

Nos discursos dos jovens encontramos as principais divergências entre 

jovens homens e mulheres na representação que os assentados elaboram sobre 

sua condição juvenil. Essas diferenças são estabelecidas primordialmente nas 

relações com a família.  

 

“Temos responsabilidades sim. Nós mulheres trabalhamos em casa para que os 

homens cheguem e encontrem a comida já pronta. Eu cuido da casa, faço comida e ajudo 

meus avôs na roça. (Jovem assentada, 18 anos).”  

 

 

A partir da análise dos discursos registrados nas sessões grupais foi 

perceptível a influência das relações de gênero na construção do entendimento 

do que é ser jovem para os sujeitos de pesquisa.  As relações de gênero 

estabelecidas permeiam as diferentes responsabilidades adquiridas entre os 

homens e mulheres na divisão sexual do trabalho. O amadurecimento nas 

respostas das jovens situam sua realidade imersa na reprodução das relações 

patriarcais. Para as mulheres cabem a responsabilidade pelas atividades do 

âmbito privado (cuidar dos irmãos mais novos e das atividades domésticas) 

enquanto os homens estão atuando na esfera pública, no trabalho com o pai na 

agricultura, nos grupos organizados como a direção do STR e o grupo da 

Pastoral da Criança. 
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 “Para mim ser jovem é manter a luta dos nossos pais, cuidar da roça. É uma 

luta!”  (Jovem assentada, 16 anos).  

 

Existiram também, os discursos que apontavam para um consenso de 

opiniões em que o jovem tem responsabilidades, mas não com o mesmo peso que o 

adulto “chefe de família”. Ainda que o jovem exerça as mesmas atividades que o pai 

na agricultura familiar ou no trabalho em atividades não agrícolas que reforcem a 

renda familiar este ainda permanece subordinado ao adulto. Esta subordinação é 

revelada em todos os espaços em que sua sociabilidade é construída, seja na esfera 

da produção, na esfera política, sindicatos e associações, onde nem sempre o jovem 

tem espaço para apresentar suas propostas e projetos.  

Para considerar o entendimento desses jovens sobre sua condição juvenil, 

se fez necessário inserir o jovem na conjuntura vivenciada no meio rural permeada 

por precárias condições de vida e de reprodução material no interior do 

assentamento rural.   

A independência, o crescimento e a auto-realização são valores atribuídos ao 

trabalho. Para os jovens rurais, a educação é vislumbrada como um meio de acesso 

a um emprego de melhor remuneração e que seja menos árduo que o trabalho 

agrícola.  

Permanecer no meio rural e dar continuidade a produção agrícola é uma 

vontade predominantemente masculina e de jovens pertencentes a famílias com 

uma renda estável oriundas das atividades agrícolas (Abramovay, 1998). Essa não é 

a realidade das unidades de agricultura familiar e, particularmente, do assentamento 

rural pesquisado.  

 A forma de organização do trabalho na agricultura familiar suponha a não-

individualização da renda resultante do trabalho coletivo na lavoura.  Tem- se 
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observado a tendência do fornecimento de algum tipo de remuneração para o filho 

agricultor, seja como mecanismo de mantê-lo por mais tempo engajado no trabalho 

familiar, seja como resultado da própria pressão exercida pelos jovens, cada vez 

mais referenciados às formas individualizadas (assalariadas ou não) de 

remuneração.  

A identificação do jovem com o trabalho agrícola perpassa as relações 

construídas historicamente entre campo e cidade, a partir das ambigüidades sociais 

e econômicas entre esses dois “mundos”.  Os jovens rurais tendem a oscilar entre a 

construção de um projeto de vida mais individualizado, o que se expressa no desejo 

de "melhorar o padrão de vida", e "ser algo na vida". O compromisso do jovem com 

a família que se confunde com o sentimento de pertencimento à localidade de 

origem, já que a família é o espaço privilegiado de sociabilidade nas chamadas 

"sociedades tradicionais". A verbalização de uma jovem assentada retrata muito 

essa situação, a falta de perspectiva de um futuro promissor na agricultura familiar 

faz com que a jovem acompanhe seus parentes na legitimação do movimento 

migratório pendular.  

    

“A gente não tem muito futuro aqui não. Acompanho meus avôs, se eles voltam 

para Pernambuco eu volto com eles.” (Jovem assentada, 18 anos)  

 

Dentro dessa totalidade está em curso a construção de uma identidade, 

forjada num emaranhado de ambigüidades e conflitos a partir das experiências 

vivenciadas pelo jovem no seu cotidiano. Ao mesmo tempo em que estes se vêem 

apegados à família, por sua vez, à “tradição” que lhes confere o sentido de 

reciprocidade, também pensam na possibilidade de ganhar dinheiro e ter uma vida 

melhor.  
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“A gente pensa em ir embora, em busca de emprego, a vontade é de sair do 

assentamento. Aqui não tem nada” (Jovem assentado, 19 anos).  

 

 

  Sobreviver apenas da agricultura familiar e levar a vida sofrida dos pais é 

uma grande preocupação dos jovens assentados, existe um temor em todos os 

jovens pesquisados de reproduzir no futuro, as mesmas experiências que seus pais. 

O interesse é que esse temor também faz parte das jovens mulheres que possuem 

filhos e maridos. É como se o casamento e a maternidade ainda não lhe imputaram 

autonomia suficiente pelo fato de residirem no mesmo lar que seus pais, 

configurando a constituição de uma jovem família rural.  

 As aspirações do jovem assentado possuem referencias fora do 

assentamento, o cotidiano trilhado entre a escola, o trabalho na agricultura ou nas 

dependências domésticas – em especifico as jovens – faz com que os jovens 

construam alternativas para enfrentar a situação na busca por melhores condições 

de vida.   

No Flor do Mucuri existe um fluxo de saída dos jovens assentados nesse 

intervalo de idade e entre os seus destinos esta a cidade de Santa Catarina na 

região sul do país.  Durante a realização da pesquisa de campo 06 jovens, com 

idades entre 17 e 21 anos, migraram do assentamento para outras cidades com três 

destinos diferentes: 02 jovens foram para outras cidades do estado para a casa de 

familiares em busca de emprego (Aracaju e Estância); 03 foram para o estado de 

Santa Catariana trabalhar em fábricas e 01 jovem migrou para o estado de São 

Paulo para casar-se.  
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Nas falas dos jovens, a falta de cursos técnicos, oficinas e oportunidades de 

emprego era uma recorrente reclamação.  A busca por qualificação profissional pode 

parecer algo corriqueiro em se tratando de jovens, mas no assentamento em 

questão a instalação de bases de petróleo no interior do assentamento, vem 

transformando lentamente as relações do assentado nas esferas pública e privada, 

nas condições objetivas de sobrevivência.  

A qualificação técnica, seja na área agrícola ou mecânica, é uma 

reivindicação do jovem assentado, resultado do processo de inserção da Petrobras 

no espaço onde está localizado o assentamento Flor do Mucuri e da falta de uma 

escolarização com um recorte voltado para o campo.  

 

“Tem que ter curso técnico aqui, a gente não tem, é só para eles.” (Jovem 

assentado, 17 anos).  

 

“Deveria ter uma escola aqui no assentamento para a gente ensinar aos outros 

quando terminássemos os estudos. Por exemplo, eu, terminei a escola e não tenho nada 

para fazer. Deveria ter uma escola”. (Jovem assentada, 20 anos).  

 
 
 “Tem que ter curso aqui, pra arranjar um emprego melhor”. (Jovem assentada, 

24 anos).  
 

 

Nas falas dos jovens retratadas acima, além da reivindicação por uma 

educação voltada para a sua realidade local, existe também um outro discurso  

evidenciado ao final da fala: as relações que o jovem estabelece fora do 

assentamento rural.   

A relação entre a Petrobras e os assentados é mediada exclusivamente 

pela exploração de petróleo nos lotes agrícolas onde se tem a possibilidade de 

extração do petróleo, e o pagamento dos royalties pelo uso do terreno.  O fato da 
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Petrobrás instalar na região unidades de processamento de petróleo, fábrica de 

fertilizantes e contratar empresas terceirizadas para atuarem no município não 

proporcionou melhorias para o coletivo de assentados.  

A estatal só interfere nas famílias que por sorte do destino passaram a ter 

em seus terrenos bases de petróleo. Ao entrar em contato com três dessas famílias 

ficou nítido que a interferência das bases de petróleos em sua organização familiar 

tinha modificado pouca coisa. Todos os responsáveis pelas famílias – dois homens e 

uma mulher – alegaram que o dinheiro pago pela Petrobras ajuda na renda familiar, 

mas o seu valor oscila muito e o pagamento mensal pode ter uma variação de preço.   

Dos três assentados, apenas os homens continuavam com seus trabalhos 

agrícolas, apenas a senhora assentada afirmou não cultivar nada no seu lote e 

sobreviver apenas do dinheiro que a Petrobras lhe repassa pelas bases de petróleos 

que tem em seu terreno.   

 

 

3.2.2– Trabalho e socialização política do jovem.  

 

A saída do assentamento para buscar melhores condições de vida do que o 

meio rural e a atividade agrícola pode oferecer para o futuro dos jovens faz parte do 

discurso dos assentados quando o assunto é a juventude do Flor do Mucuri. Para os 

adultos do assentamento, a agricultura familiar não oferece futuro certo, o esforço 

dos pais é exclusivamente para manter seus filhos na escola, confiantes que com 

um nível de escolarização mais elevado o futuro dos seus filhos podem ser 

diferentes da “sofrida vida que é ser agricultor”.  
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 Apesar do passado de luta pelo direito a terra, as expectativas herdadas do 

grupo familiar vislumbram dois caminhos para seus filhos: ou impulsionam o jovem a 

prosseguir na defesa desses direitos em nome do interesse coletivo, ou apenas a 

sobreviver na precariedade e dificuldades sofridas pelos pequenos agricultores 

pobres brasileiros.  

De acordo com a diretoria do STR de Divina Pastora, a inexistência de 

projetos e ações governamentais que favoreçam o jovem a trabalhar no campo 

contribuem para a migração dos jovens do assentamento rural. Além desse fator, a 

condição financeira dos pais, as dívidas no banco por conta dos empréstimos feitos 

pelos assentados para adquirir insumos, sementes e adubos, influencia a construir 

alternativas de resistência as situações adversas vivenciadas no interior do meio 

rural.  

A melhoria de vida do jovem é atrelada a sua inserção no mundo do 

trabalho em atividades agrícolas e não-agrícolas, os jovens do Flor do Mucuri 

identificaram em suas falas que a falta do projeto coletivo de produção no 

assentamento reflete significativamente em suas aspirações para o futuro. No 

discursos do sindicalista a juventude é obrigada a sair em busca de um trabalho com 

carteira assinada para ajudar na renda familiar e dividir as despesas familiares com 

os pais.  

 

“Aqui mesmo no assentamento para sobreviver, se for uma família que tenha cinco 

pessoas (o pais, a mãe e três filhos) não se tem condições de sobreviver da lavoura. Dentro 

de casa tem que ter pelo menos 01 que trabalhe com carteira assinada para poder ajudar a 

manter a casa. “(Presidente do STR, jovem assentado,  26 anos).   

 

As condições de trabalho desses jovens são precárias, poucos possuem 

carteiras registradas e ganham metade ou um salário mínimo mensalmente. E uma 
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terceira constatação é que a agricultura familiar ainda tem uma significativa 

importância como empregadora da mão-de-obra do jovem.  

O trabalho é um elemento central para os jovens do Flor do Mucuri, durante 

as sessões  todas as falas sobre as dificuldades encontradas pela juventude 

assentada tinha como resposta central a falta de mercado formal de trabalho na 

cidade. No questionário existiam três perguntas que envolvia temática, a primeira 

questionava se os jovens ajudavam seus pais no trabalho na roça, a segunda se o 

jovem estava trabalhando e qual era a área trabalhada.  No assentamento rural 

estudado, dos jovens pesquisados 20 afirmaram que ajudam seus pais no trabalho 

agrícola, seja no cuidado das vacas e cavalos, no plantio e colheita de lavouras de 

subsistência. Desses jovens 15 eram homens e 05 eram mulheres. Dos 20 jovens 

que confirmaram ajudar os pais na agricultura apenas 08 se identificaram como 

agricultores familiares, os 12 restantes não viam as atividades agrícolas como um 

trabalho.  

Com relação a outras atividades consideradas pelo jovem como trabalho 03 

jovens assim se identificaram:  uma jovem de 18 anos que além de ajudar os pais na 

roça trabalha em casa nas atividades domésticas;  dois jovens de 17 e 18  

assinalaram que além do trabalho na agricultura com os pais ainda realizam bicos 

para complementar suas rendas, como o carrego de areia, capinar um terreno 

quando algum assentado chama e participar do corte de cana-de-açúcar na época 

da colheita. 

Os jovens, em geral, participam das atividades agrícolas, na mesma 

proporção que os demais trabalhadores (20,1% contra 19,7%), exceto quando se 

trata do segmento de 15 a 17 anos, nesse grupo, 1 de cada três jovens está 

ocupado em atividade agrícola. De acordo com o IPEA (2003) um terço dos 
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trabalhadores “muito jovens” encontra-se no setor agrícola, o que sinaliza que a 

agricultura no Brasil representa outra importante porta de entrada para o mercado de 

trabalho. “O trabalho familiar não-remunerado também representa uma importante 

porta de entrada no mercado de trabalho, uma vez que mais de 50% dos jovens de 

até 17 anos ocupam-se em atividades familiares não-remuneradas.” (IPEA, 2003, p. 

312).  

A participação dos (as) jovens na vida social indica que, durante as décadas 

de 80 e 90 e o início do novo século, a militância política institucionalizada ocupou 

um papel secundário nas ações coletivas praticadas e valorizadas pelos (as) jovens 

brasileiros (as) (Schmidt, 2001; Abramo e Venturi, 2000, Barquero, 2004). Em outras 

regiões do mundo, a “despolitização” das populações juvenis também se tornou 

fonte de preocupação, levando à indagação sobre se a crise de participação dos (as) 

jovens expressaria processos cíclicos ou mesmo consolidações estruturais nos 

relacionamentos das jovens gerações com as instituições sociais e políticas 

(Oesterreich, 2001; Balardini, 2000; Laguna, 2000; Müxel, 1999).  

Ao mesmo tempo em que há pouca participação juvenil em espaços 

políticos formais, nota-se a presença de jovens em outros tipos de ações coletivas 

que contribuem para a constituição de espaços públicos juvenilizados em torno de 

diferentes experiências sociais participativas. 

É comum enfatizar que os jovens estariam buscando outras formas de 

participação, recusando as propostas de libertação por projetos que interpelem o 

Estado, porque estariam mais motivados por políticas de identidades, como as de 

reconhecimento dos direitos das mulheres, dos negros, dos homossexuais, pela 

ecologia, por exemplo, e que tais frentes seriam antagônicas a forma rígida dos 

partidos políticos. 
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A participação política da juventude na contemporaneidade deve ser 

contextualizada ao momento político conjuntural em que se deve “associar as crises 

de participação aos desafios culturais, como o ethos de eterno presente e o 

desinvestimento em projetos de mudanças, a chamada recusa das utopias em prol 

de políticas de identidades.” (Castro e Vasconcelos, 2007, p. 80) 

Se a juventude é plural, vivida de modo distinto, e tem sua dimensão 

histórica, é sempre possível supor que esse jovem tem um potencial de rebeldia e de 

contestação, de crítica e transformação, gerado nas práticas sociais, que o encoraja 

a participar do espaço público e buscar novas formas de emancipação e influenciar 

as decisões de interesse do grupo no qual se insere.  

 No seu cotidiano, os jovens também têm a possibilidade de participar de 

ações comunitárias que implicam uma prática política enquanto projeto coletivo. 

Para a realidade do assentamento Flor do Mucuri a participação dos jovens nas 

ações comunitárias e no interior das Associações de Moradores das duas agrovilas 

pode se constituir em um caminho para a mobilização e uma possível mudança de 

postura dos diversos sujeitos que formam o assentamento Flor do Mucuri.  

 

“O erro está nos órgãos públicos, e na gente mesmo, mais ainda na gente mesmo. 

A culpa é dos nossos pais que acostumaram a gente a não participar de nada, nunca fomos 

chamados para nenhuma reunião.”.    

(Jovem assentada, 20 anos)  

 

 

Os jovens do Flor do Mucuri não participam das atividades que envolvem a 

comunidade e nem dos espaços coletivos de representação política ou do interesse 

comum como os Conselhos setoriais. 36 jovens responderam que não quando 

perguntado se ele participava de algum grupo comunitário. Somente 08 
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responderam que participaram de uma atividade ou reunião dos sindicatos, 

associações e conselhos setoriais existentes na cidade.  

 

Quando questionados sobre as preocupações e dificuldades que 

permeavam o cotidiano, o trabalho e promoção de cursos profissionalizantes foram 

as principais temáticas levantadas pelos jovens assentados se referiam a emprego e 

oportunidades de qualificação profissional.  

 

 “Ninguém oferece condições e técnicos para que o trabalho na terra seja lucrativo, 

tem muitos lotes abandonados. Tem que ter curso técnico, a gente não tem nada, a vida 

aqui é parada.“ (Jovem assentado, 21 anos) 

 

Porém, a segurança familiar e de renda é predominante para o jovem rural, 

pois, se ele quiser se aventurar na migração para os centros urbanos a procura de 

trabalho e não conseguindo tem a certeza de voltar a sua terra de origem e ao 

trabalho de agricultor familiar e conseguir minimamente o sustento cotidiano.  

De acordo com as constatações da pesquisa de campo podemos considerar 

que para muitos jovens fazer parte de um assentamento como o Flor do Mucuri é 

permeado de contradições a partir das interfaces entre o rural e urbano. Em primeiro 

lugar ser jovem rural é vivenciar  sua condição juvenil no meio rural. Para os adultos 

a juventude será sempre associada ao desinteresse pelas atividades agrícolas que 

possam melhorar a produtividade familiar. Em segundo existe a subordnação do 

jovem rural nos espaços urbanos, em que ele sempre será taxado como sem-terra, a 

associação negativa de assentado, sendo essa uma condição de inferioridade ao 

vivenciar os espaços urbanos como a escola e a lan house – encarada como espaço 

de diversão - da cidade. 
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Em síntese, existe uma homogeneidade nos planos e metas vislumbradas 

por esses jovens. A segurança da família é um dos elementos centrais que fazem o 

jovem, que ainda não concluiu seu período de escolaridade, permaneça no Flor do 

Mucuri. Se o jovem, homem ou mulher, quiser arriscar e migrar para os grandes 

centros urbanos a procura de trabalho, independente se na cidade ou no campo, e 

não tiver sucesso o retorno a família, e por sua vez ao assentamento rural, manifesta 

o movimento pendular de saída e retorno do meio rural .  A certeza de ter um local 

para retornar, fará parte de seus planos fazer o percurso de ida e vinda. Pois, terá 

sempre a certeza de de voltar a sua terra de origem e ao trabalho de agricultor 

familiar e conseguir minimamente o seu sustento cotidiano.  
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Considerações Finais. 

 

O estudo sobre a população jovem do Flor do Mucuri revela a existência de 

graves problemas naquele assentamento. A situação de exclusão juvenil no meio 

rural pode também ser expressa como uma conseqüência das situações que 

comprometem a sustentabilidade do modelo de criação dos assentamentos rurais no 

Brasil.  

Os assentamentos rurais tem suas origens nas intervenções realizadas pelo 

Estado e pelos movimentos sociais organizados no meio rural como enfrentamento 

as problemáticas em torno da questão agrária. Uma nova dinâmica é posta para os 

assentados e novas formas de sociabilidade são construídas, contudo, sua 

viabilidade depende do atendimento as reivindicações por infra-estrutura adequada 

que garanta a reprodução social dos assentados.  

Com a criação do assentamento rural é instaurado um novo processo de 

luta, a reivindicação é por condições de sobrevivência na terra cuja viabilização 

depende do Estado e das relações que se estabelece entre os trabalhadores 

assentados e as esferas administrações do poder público (federal estadual e 

municipal).  

A análise situacional do assentamento rural Flor do Mucuri e de suas 

famílias permitiu identificar os aspectos que contribuíram para o assentamento não 

alcançar seus resultados desejados ao longo do seu processo de desenvolvimento. 

Verificou-se que o perfil das famílias assentadas não condiz com a tradição de 

pequeno agricultor que sobrevive do cultivo da terra. A vida produtiva de um 

assentamento rural, depende indiretamente de uma produção agrícola coletivizada. 

A existência de áreas para plantios coletivos, assim como estruturas construídas 



 

96 

para o uso comum, como a casa de farinha, ao invés de servir alternativa para a 

produção de gêneros alimentícios é encarada pela população assentada como uma 

imposição do INCRA. O resultado foi o abandono dos lotes coletivos e 

posteriormente a realização da venda para um único assentado, o desmonte da 

casa de farinha e o precário estado de conservação do prédio da Associação de 

Moradores da agrovila II.    

A falta de uma mediação política entre as famílias assentadas, os agentes 

mediadores que fizeram parte do processo de criação do assentamento e dos 

órgãos públicos responsáveis reduziria a situação de precariedade das famílias 

assentadas. A realidade do Flor do Mucuri aponta a necessidade de alternativas 

políticas, econômicas e sociais para reordenar a unidade produtiva na busca por 

soluções que enfrentem os problemas verificados em sua trajetória. O que vem a 

confirmar que apenas o acesso a terra não garante a sustentabilidade da agricultura 

familiar.   

A reprodução de atividades agrícolas e não-agrícolas desenvolvida pelos 

assentados é alternativa para o sustento das suas famílias, tendo em vista que o 

assentamento está localizado numa região onde predomina a monocultura da cana-

de-açúcar, está cercado por quatro grandes propriedades rurais e conta com a 

inserção de poços de petróleo em seu interior.  

É nesse cenário de contradições que o jovem assentado do Flor do Mucuri 

vivencia sua condição juvenil e apreender os elementos necessários para a 

elaboração dos seus projetos de vida.  

A atividade agrícola, nas condições em que é vivenciada pelas famílias 

assentadas não atrai as jovens gerações, o desejo de continuar a tradição familiar, o 

encaminhamento para outras profissões encontra, igualmente, limites no restrito 
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dinamismo sócio-econômico dos pequenos municípios brasileiros, como é o caso da 

cidade de Divina Pastora.  

 As fronteiras do mundo rural e urbano estão cada vez mais integradas, o 

mundo rural não pode mais ser visto como um símbolo de precariedade e atraso, as 

transformações ocorridas nas ultimas décadas potencializaram o espaço rural, não 

só como um lugar de vida e moradia, é também o local onde as relações de trabalho 

são desenvolvidas. Essa dinâmica relaciona a casa (a família), a vizinhança (a 

comunidade local), a cidade (o mundo urbano-industrial) e o campo (trabalho). Mais 

do que espaços distintos e superpostos, trata-se essencialmente dos espaços que 

se entrelaçam e que dão conteúdo à experiência dos jovens rurais e à sua inserção 

na sociedade.  

A juventude rural se apresenta longe do isolamento, dialoga com o mundo 

globalizado na construção de sua identidade como trabalhador, agricultor familiar, 

acionado a diversas estratégias de disputa por terra e por seus direitos como 

trabalhadores e cidadãos.  

É entendimento compartilhado por estudiosos e pesquisadores que a 

juventude se constitui como peça estratégica na construção de uma nova ordem 

societária e que ainda persiste a necessidade de formulação de políticas específicas 

destinadas à juventude. Nesse quadro é incluído o jovem rural quase sempre 

contemplados pelos programas de geração de emprego e renda e de 

complementação de estudos, de natureza compensatória seguindo uma política 

determinada prioritariamente pelo mercado.  

A mobilização e organização dos jovens assentados na construção de 

alternativas para sua fixação no campo são objetos de ações de ONG’s, projetos de 

extensão universitárias e ações de movimentos sociais rurais, como o MST e as 
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Federações estaduais de trabalhadores rurais. As experiências de associativismo 

entre os jovens é uma possibilidade para a permanência dos jovens rurais como 

melhor opção para fortalecer as raízes rurais e potencializar o desenvolvimento rural 

sustentável. Com a concessão de créditos com os programas governamentais como 

Nossa Primeira Terra e o Pronaf Jovem. 

A participação da juventude do assentamento Flor do Mucuri nos espaços 

políticos de representação como sindicato, conselhos e associações que permitiriam 

construir ou reforçar sua consciência de critica e de resistência é quase nula. Com 

essa perspectiva, fica em segundo plano a cultura política do jovem ou uma cultura 

de participação como processo de formação de cidadania. Inexistem práticas que 

valorizam a democratização dos direitos no campo, por exemplo, que internalizam 

conhecimentos, valores e habilidades para defesa e promoção de procedimentos 

democráticos no âmbito dos direitos civis, políticos e sociais. 

No contexto do assentamento investigado os jovens são atores de um 

processo de consumo cultural, expressando uma tendência à busca da 

“modernidade urbana” que lhes surge como referência para seu futuro. Ao identificar 

a situação juvenil rural, o ponto de análise foram as contradições postas no mundo 

capitalista e os pressupostos de coletividade externos e internos nos projetos de 

Assentamento rural.  

A realidade do jovem rural no assentamento Flor do Mucuri é bastante 

delicada e esta imersa na difícil conjuntura vivenciada pelos Assentamentos rurais. 

O tratamento que tem sido dado aos assentados pelos órgãos públicos e pelas 

entidades responsáveis não contribui de forma eficiente a sustentabilidade 

econômica, social e cultural dessas famílias. A situação de exclusão social vivencia 

pelo jovem rural é mais um dos resultados das ações realizadas pelo Estado que 
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são insuficientes para responder, ainda no século XXI, os problemas de uma 

questão agrária mal resolvida.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

100 

Referências 
 
 

ABAD, Miguel. Crítica política das políticas de juventude. In: FREITAS, M.V. e PAPA, 
F. C. (org.). Políticas públicas: Juventude em pauta – São Paulo, Cortez Editora/ 
Ação Educativa/ Friedrich Ebert Stiftung. 2003.  
 
ABRAMO, Helena. Espaços de Juventude. In: FREITAS, M.V. e PAPA, F. C. (org.). 
Políticas públicas: Juventude em pauta – São Paulo, Cortez Editora/ Ação Educativa/ 
Friedrich Ebert Stiftung. 2003.  
  
ABRAMO, Helena W. e BRANCO, Pedro P. M. (orgs). Retratos da Juventude 
brasileira: Análises de uma pesquisa nacional. São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo, 2005. 447 p.  
 
_____________. Considerações sobre a tematização social da juventude no Brasil. 
In: Revista Brasileira de Educação 
 
ABRAMO, Helena e VENTURI, Gustavo. Juventude, política e cultura. In: Teoria e 
Debate. Revista da Fundação Perseu Abramo, nº 45, jul./ago./set. São Paulo: 
Fundação Perseu Abramo, 2000. 
 
ABRAMOVAY, Ricardo [et ali]. Juventude e agricultura familiar: Desafios dos novos 
padrões sucessórios. Brasília: UNESCO, 1998 a.  
 
_________________. Paradigmas do Capitalismo Agrário em questão.  
Campinas/SP:Editora Hucitec. 2ª ed. 1998 b.  
 
ANDRADE, Manuel Correia de. O Nordeste e a questão regional. Editora Ática, São 
Paulo. Coleção: Série Princípios, 1988.  
 
 
__________________________A terra e o homem no Nordeste: contribuição ao 
estudo da questão agrária no Nordeste.  – 7 ed. Ver. E aumentada – São Paulo: 
Cortez, 2005.  
 
ARAÚJO, Gracyanne Freire.  Impactos da Estação do Petróleo para o 
desenvolvimento local sustentável: o caso do campo de Carmópolis. DISSERTAÇÃO 
(Mestrado) Recife-PE: Universidade Federal de Pernambuco. Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção, 2006.  
 
BASTOS, Elide Rugai. As Ligas Camponesas. – Petrópolis: RJ. Vozes, 1984.  
 
BAQUERO, César Marcelo Jacome. (org.) Democracia, Juventude e capital social no 
Brasil. Porto Alegre: Editora da Universidade do Rio Grande do Sul, 2004.   
 
BERGAMASCO, Sônia M. e NORBER, Luiz A. C. O que são assentamentos rurais. – 
São Paulo: Brasiliense (Coleção Primeiros Passos, 301), 1996.  
   



 

101 

_________________ A realidade dos assentamentos rurais por detrás dos números. 
In: Estudos Avançados. Vol.11. nº 31. São Paulo Set/Dec. 1997.   
 
_________________A alternativa dos assentamentos rurais: organização social, 
trabalho e política. São Paulo: Terceira Margem, 2003. 
 
BRAGA, Maria Libânia.  Assentamento Hipólito: Realidade e perspectivas dos jovens 
assentados.  DISSERTAÇÃO (Mestrado) Nata, RN: Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Pós-Graduação em 
Serviço Social, 2006.  
 
BRITO, Sulamita de. Sociologia da Juventude II, para uma sociologia diferencial. 
Zahar Editores: RJ, 1968.  
 
BOURDIEU, Pierre. Questões de sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1978. 
 
BOTELHO, Maria Auxiliadora L. O protagonismo dos grupos subalternos do campo: 
entre a resistência e a subordinação. TESE (Doutorado) Campinas, SP: [s.n.], / 
Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. 
2006 
 
CARDOSO, Fernando Henrique. REFORMA AGRÁRIA – Compromisso de Todos. 
Presidência da República, Brasília, 1997.  
 
CARNEIRO, Maria J. e CASTRO, Elisa G. (org). Juventudes Rurais em perspectiva. 
– Rio de Janeiro: Mauad X, 2007.  
 
_________________________. O ideal rurbano: campo e cidade no imaginário dos 
jovens rurais. In: SILVA, Francisco (org). Mundo rural e política: ensaios 
interdisciplinares. Rio de Janeiro: editora Campus, 1999.  
 
CARVALHO, Horácio Martins. Política Compensatória de Assentamentos Rurais 
como negação da Reforma Agrária. In Revista ADUSP nº 34, 2005.  
  
 
CASTRO, Elisa Guaraná. Entre ficar e sair: uma construção social da categoria 
jovem rural. Tese (Doutorado) Rio de Janeiro: UFRJ / Programa de Pós-Graduação 
de Antropologia Social – PPGAS, 2005. 
 
___________________. Os sonhos e os desafios da Juventude Rural. In: O 
desenvolvimento social e as questões que preocupam e influenciam a Juventude 
Brasileira. Revista Ciência e Vida – Sociologia especial. Ano I Nº 2- 2007.   
 
CASTRO, Mary Garcia e VASCONCELOS, Augusto. Juventudes e Participação 
Política na Contemporaneidade: explorando dados e questionando interpretações. 
In: Juventudes: outros olhares sobre a diversidade / organização, Miriam 
Abramovay, Eliane Ribeiro Andrade, Luiz Carlos Gil Esteves. – Brasília: Ministério da 
Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; 
Unesco 2007. 
 



 

102 

 
CRUZ, Suênia Santos. Questão Agrária como questão social: a particularidade da 
agricultura familiar no assentamento rural São Roque no município de Paraty/RJ. 
DISSERTAÇÃO (Mestrado) Rio de Janeiro/RJ: Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, 2003.  
 
DALLARI, Dalmo de Abreu. O que é participação política. – São Paulo: Brasiliense. 
(Coleção Primeiros Passos; 104), 2004.  
  
DAMATTA, Roberto 1991a – Cidadania: A questão da cidadania num universo 
relacional. In: A Casa e a Rua, Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan S.A. 
 
DELGADO, Guilherme e CARDOSO, José Celso (org). A Universalização dos 
direitos no Brasil: a Previdência Rural nos anos 90. – 2 ed. – Brasília: IPEA, 2002.  
 
DURSTON, John. Juventud rural en Brasil y Mexico: reduciendo la invisibilidad. 
Santiago de Chile: CEPAL, 1997. Disponível em www.eclac.org  
 
EMBRAPA - Encontro de Pesquisa sobre a Questão Agrária nos Tabuleiros 
Costeiros de Sergipe, Aracaju: EMBRAPA, 1997. 
 
FERNANDES, Flávio Rêgo. As contribuições entre os pressupostos coletivizantes 
que fundamentam a luta pela terra e as práticas que os negam na realidade do 
assentamento Modelo I João Câmara- RN. DISSERTAÇÃO (Mestrado) Recife – PE: 
Universidade Federal de Pernambuco. Pós-Graduação em Serviço Social. Março, 
2002.    
 
FRANÇA, Caio Galvão. SPAROVEK, Gerd (org.). Assentamentos em debate. 
Brasília:NEAD; 2005. Ministério de Desenvolvimento Agrário. Núcleo de Estudos 
Agrários e Desenvolvimento Rural.   
 
FREITAS, Maria Virginia (org.) Conselho Nacional de Juventude: natureza, 
composição e funcionamento – agosto de 2005 a março de 2007. Brasília/DF/ São 
Paulo: CONJUVE; Fundação Friedrich Ebert; Ação Educativa, 2007. 
 
FURTADO, Celso. Pequena introdução ao desenvolvimento: enfoque interdisciplinar. 
– 2. ed. – São Paulo: Ed. Nacional, 1981. 
 
GARCIA, Carlos. O que é o Nordeste brasileiro? – São Paulo: Brasiliense, 1999. --- 
Coleção Primeiros Passos.  
 
GATTI, Bernadete Angelim. Grupo Focal na pesquisa em ciências sociais e 
humanas. – Brasília: Líber Livro Editora, 2005.  
 
GILL, Rosalind. Análise do Discurso. In: BAUER, Martim e GASKELL (org) Pesquisa 
Qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático; tradução de 
PedrinhaGuareschi – Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.  
 
GOHN, Maria da Glória. Teorias dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e 
contemporâneos. 2 ed. São Paulo: Ed. Loyola, 2000.  



 

103 

 
___________________. O protagonismo da sociedade civil: movimentos sociais, 
ONGs e redes solidárias. – São Paulo: Cortez. (Coleção Questões da nossa época; 
v. 123) 2005.   
 
GOMES, Iria Zanoni. A recriação da vida como de arte no assentamento. São Paulo: 
FFLCH/USP, 1995. Tese de doutorado (mimeo).  
 
GRAMSCI, Antônio. Cadernos do Cárcere, volume 3; edição e tradução de Carlos 
Nelson Coutinho. – 3ª ed. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 
 
GROPPO, Luís Antonio. Juventudes: ensaios sobre sociologia i história das 
juventudes modernas. Rio de Janeiro, DIFEL,2000.  
 
GUIMARÃES, Nadya Araújo.  Trabalho: uma categoria- chave no imaginário juvenil? 
In: ABRAMO, Helena W. e BRANCO, Pedro P. M. (orgs). Retratos da Juventude 
brasileira: Análises de uma pesquisa nacional. São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo, 2005. 447 p.  
 
 Instituto Nacional de Reforma Agrária. Projetos de reforma agrária conforme fases 
de implementação. 2007.   
 
IPEA.  Desenvolvimento Rural. In: Políticas Sociais – Acompanhamento e Análise. 
Março 2008. Disponível em www.ipea.com.br    
 
LAGUNA, Ricardo Becerra. Participación política y ciudadana de los jóvenes. In: 
Jóvenes: una evaluación del conocimiento. La investigación sobre Juventud en 
México 1986-1999. José Antonio Pérez Islas (org.). Colección Jóvenes, nº 05. 
México, DF: Instituto Mexicano de Juventud, 2000. 
  
LAMOUNIER, Bolívar e FIGUEIREDO, Rubens. (orgs.). A era FHC. – São Paulo: 
Cultura Editores Associados, 2002.  
 
LEMOS, Pedro. O poder jovem e as brechas na política. In: Revista Marco Social nº 
8 – Juventudes e territórios rurais – Agosto de 2006. Disponível em 
www.institutosouzacruz.org.br/onewebms  
 
LIMA, Vera L. C. PRONAF – financiando a produção ou garantindo a reprodução? 
Um estudo de caso em Altinho – Pernambuco. 2006. TESE (Doutorado) Serviço 
Social, Universidade Federal de Pernambuco – Recife. 
 
LOPES, Eliano Sérgio. Assentamentos Rurais e Desenvolvimento local: dimensões 
econômicas, sócio-políticas e redes sociais no campo sergipano. Tese (Doutorado), 
Rio de Janeiro-  
_____________________ Organização Produtiva e Impactos dos Assentamentos 
Rurais em Sergipe. In: Assentamentos rurais: mudança social e dinâmica Regional. 
Rio de Janeiro: Mauad, 2004. 
 
KARL, Marx. Introdução à Crítica da economia política. In: Marx, São Paulo, Abril 
Cultural, 1978. (Col. Os pensadores).    



 

104 

 
MARGULIS, Mario (org.). La Juventud es más que una palabra. 2ª edição,Buenos 
Aires, Biblios.  
 
MARTINE, George. A trajetória da modernização agrícola: a quem beneficia? In: Lua 
Nova, Revista de Cultura e Política, nº 23: CEDEC: São Paulo, Março, 1991.  
 
 
MAZZEO, Antonio Carlos. Estado e burguesia no Brasil: origens da autocracia 
burguesa. – São Paulo: Cortez, 1997.  
 
MEDEIROS, Leonilde Servolo e outros. (orgs.). Assentamentos rurais: uma visão 
multidisciplinar. São Paulo, ed. UNESP, 1994. 
 
______________________________ Assentamentos rurais: mudança social e 
dinâmica Regional. Rio de Janeiro: Mauad, 2004.  
 
MELUCCI, Alberto. Juventude, tempo e movimentos sociais. Tradução de Angelina 
Teixeira Peralva. Publicado em: Revista Young. Estocolmo: v. 4, nº 2, 1996, p. 3-14. 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O Desafio do Conhecimento — Pesquisa 
Qualitativa em Saúde. São Paulo: Hucitec/Rio de Janeiro: Abrasco, 1992. 269 p 
  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/ MDA/ INCRA. II Plano Nacional 
de Reforma Agrária: Paz, produção e qualidade de vida no meio rural. 2004.  
 
MUXELL, Anna.  Jovens dos anos noventa. Tradução de Ines Rosa Bueno 
Publicado em: PERRINEAU, Pascal (org.). L’Engagement Politique: déclin ou 
mutation? Paris: Presses de La Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1994. 
 
NAVARRO, Zander . 1997. Sete teses equivocadas sobre as lutas sociais no  
campo: o MST e a reforma agrária. São Paulo em Perspectiva. 11(2).  
 
NEVES, Delma Pessanha. Assentamento Rural: Confluência de formas de Inserção 
Social. In: Estudos Sociedade e Agricultura, 13 de outubro de 1999: 5-28.    
 
NORDER, Luis Antonio Cabello. Política de Assentamento e Localidade: Os desafios 
da reconstituição do trabalho rural no Brasil.  
 
OESTERREICH, Detlef. A atitude da juventude alemã diante da atuação política: 
uma comparação internacional. In: As caras da juventude. Paulo Sérgio do Carmo et 
al. Cadernos Adenauer, nº 6. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2001. 
 
OLIVEIRA, Francisco de. A Economia da dependência imperfeita. Rio de Janeiro, 
Edições do Graal, 1977.   
 
PAIS MACHADO, José. A construção sociológica da juventude: alguns contributos. 
In: Análise Social, vol. XXV (105-106), 1990 (1.°, 2.°), 139-165 
 



 

105 

PEREIRA, Potyara A.P. Necessidades humanas: subsídios a critica dos mínimo 
sociais. 3ª Ed. São Paulo: Cortez, 2006.  
 
PRADO Jr, Caio. A questão agrária no Brasil/ Caio Prado Jr.; apresentação por José 
Eli da Veiga. – 5ª ed. – São Paulo: Brasiliense, 2000. 
 
RODRIGUES, Sâmia.  A construção de projetos coletivos: refletindo aspectos do 
projeto profissional do Serviço Social. Temporalis/ABEPSS. Ano 3, n5 (jan/jun. 2002) 
Brasília: ABEPSS, 2002- 108p.  
 
SADER, Eder. Quando novos personagens entram em cena. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1988.  
 
SADER, Emir (org.) Gramsci: poder, política e partido. Tradução de Eliana Aguiar – 1 
ed. – São Paulo: Expressão Popular, 2005.  
 
SANTOS, Acássia Freire. O assentamento Flor do Mucuri uma experiência de 
Reforma Agrária. DISSERTAÇÃO (Mestrado) São Cristóvao-SE: Pós-Graduação em 
Geografia, 2003.  
 
SANTOS, A.C.T. A visão do trabalhador rural assentado sobre a Seguridade Social 
em Sergipe. TCC (Graduação). São Cristóvão: UFS/ Departamento de Serviço 
Social, 2006.    
 
SAUER, S. Reforma Agrária e geração de empregos no meio rural: São Paulo: 
ABET, 1998.  
 
SCHMIDT, João Pedro. Juventude e políticas públicas no Brasil. A socialização 
política dos jovens na virada do milênio. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2001. 
 
SILVA, José G. O que é Questão Agrária. Editora Brasiliense – Coleção Primeiros 
Passos. 2 edição, 1981a.    
 
_______________. A modernização dolorosa – Estrutura Agrária, fronteira agrícola 
e trabalhadores rurais no Brasil. Coleção agricultores e sociedade. Zahar Editores. 
Rio de Janeiro, 1981b.  
 
_____________. O novo rural brasileiro – 2 ed. Ver. 1ª reimpressão. Campinas, SP: 
UNICAMP. IE, 2002 (Coleção Pesquisas, 1).    
 

SILVA, Vanda. Jovens de um rural Brasileiro: socialização, educação e assistência*. 
Caderno CEDES vol.22 no.57 Campinas Agosto de 2002.  

_____________. Sertão de Jovens: antropologia e educação. São Paulo: Cortez. 
(Coleção Questões de nossa época; v. 115), 2004.  

STÉDILE, Pedro. (org).  A questão agrária hoje – 3 ed – Porto Alegre: Ed. 
Universitária/ UFRGS, 2002.  
 



 

106 

STROPASOLAS, Valmir Luiz.  O mundo rural no horizonte dos jovens.  – 
Florianópolis: Ed, da UFSC, 2006.  
 
SORIANO, Raul Rojas. Manual de pesquisa social. Petrópolis – RJ: Vozes, 2004. 
 
UNESCO.  Políticas públicas de/com/para Juventude. Brasília: UNESCO, 2004.  
 
VEIGA, José Eli da.  Cidades imaginárias: o Brasil é mais rural (e menos urbano) do 
que se imagina. Campinas: Autores Associados, 2003. 
 
WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel. Raízes Históricas do campesinato 
brasileiro. Caxumbo: ANPOCS, Caxumbo, 1996.  
 
_____________________. A Emergência de uma nova ruralidade nas sociedades 
modernas avançadas: O “rural” como espaço singular e ator coletivo. Recife: UFPE, 
2000.  
______________________.  Juventude Rural: vida no campo e projeto para o futuro 
(Projeto de Pesquisa). Recife/PE, Fevereiro, 2006 (mimeo).   
 
WEISHEIMER, Nilson. Juventudes rurais: mapa de estudos recentes.– Brasília: 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2005. 76 p.  
 
 
SITES CONSULTADOS:  

www.juventude.org.br  

www.ibge.gov.br  

www.mst.org.br  

www.nead.gov.br 


