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1 INTRODUÇÃO

Segundo o Censo Demográfico de 2010, a juventude rural brasileira conforma um 
grupo de aproximadamente 8,5 milhões de pessoas.6 Apesar de se tratar de 
um contingente populacional expressivo, pouco se conhece sobre ele. Em primeiro 
lugar, o campo temático juventude é relativamente recente no Brasil, tendo se 
tornado mais evidente a partir da década de 1990. Em segundo, a literatura sobre 
juventude rural tem privilegiado, primordialmente, estudos sobre a migração de 
jovens do campo para a cidade. A categoria analítica juventude rural se revela, 
assim, como um novo campo de pesquisa, bastante incipiente e não consolidado 
no campo acadêmico (Castro et al., 2009).

Brumer (2007), ao analisar a produção acadêmica acerca da tendência 
emigratória dos jovens rurais, aponta que a ênfase desses estudos recai 
principalmente nas representações negativas sobre o campo e a atividade agrícola. 
Para a autora, o espaço rural é marcado pelo estigma de sua inferioridade. 
Na mesma direção, Castro et al. (2009, p. 23-24) ressalta que “a imagem de 

1. Técnico de planejamento e pesquisa do Ipea na Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea.
2. Técnica de planejamento e pesquisa do Ipea na Disoc do Ipea.
3. Pesquisador do Subprograma de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNDP) na Disoc do Ipea.
4. Pesquisador do Subprograma de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNDP) na Disoc do Ipea.
5. Especialista em políticas públicas e gestão governamental em exercício na Disoc do Ipea.
6. A definição de juventude a partir da classificação etária – ou seja, de limites mínimos e máximos de idade – é 
a mais recorrente na literatura. Não há dúvidas de que esta definição implica alto grau de arbitrariedade, pois 
aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos estão certamente envolvidos na delimitação dessas fronteiras. 
Entretanto, sua ampla aceitação está associada ao fato de ser uma definição de fácil operacionalização, principalmente 
quando o objetivo é discutir demandas sociais e acesso a políticas públicas. Neste texto, utilizamos os parâmetros 
definidos pelo Estatuto da Juventude (Lei no 12.852, de 5 de agosto de 2013), que considera jovem a população entre 
15 e 29 anos. Por se tratar de uma faixa ampla, geralmente é subdividida em três categorias: jovem-adolescente (15 a 17 anos), 
jovem-jovem (18 a 24 anos) e jovem-adulto (25 a 29 anos).
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jovens desinteressados pelo campo e atraídos pela cidade não é nova, faz parte da 
literatura clássica sobre campesinato”. 

As estatísticas oficiais brasileiras reforçam essa visão. Segundo Valadares (2014), 
a classificação da situação dos domicílios em rural e urbano considera justamente a 
instalação de equipamentos e serviços de infraestrutura necessários à garantia 
de qualidade de vida da população – que na maioria das vezes constituem 
direitos sociais básicos e universais – como definidores do perímetro urbano. 
Quando pequenos aglomerados se beneficiam de políticas públicas, o meio rural não 
se fortalece em consequência, pois o que resulta desse processo é frequentemente sua 
ascensão à condição de cidade. Assim, o rural corresponde precisamente à área não 
contemplada pela política de planejamento do município: “não surpreende, pois, 
que os indicadores socioeconômicos de áreas rurais sejam em geral tão inferiores 
aos de áreas urbanas” (Valadares, 2014, p. 8). 

Sendo assim, nesta dicotomia campo versus cidade, o rural geralmente aparece 
como símbolo do atraso; a cidade, ao contrário, o lugar do moderno, o lugar para 
onde os jovens naturalmente querem ir. No senso comum, constrói-se, assim, a ideia 
de que permanecem no campo apenas aqueles que não tiveram “oportunidade” de 
migrar, aqueles “que não tem jeito para os estudos”, ou os “menos capacitados” 
a uma vida urbana.7 Em outras palavras, o êxodo é banalizado e naturalizado; a 
redução da população rural é vista como um sinal de progresso.

É verdade que a saída de jovens do meio rural faz parte de um movimento 
demográfico geral, reflexo do processo de urbanização de nossa sociedade. 
Entretanto, este deslocamento não pode ser interpretado como algo inexorável. 
O rural representa um modo particular de utilização do espaço e de vida social. 
A ideia de “fim do rural” ignora que esse espaço de vida singular, constituído 
historicamente a partir de dinâmicas sociais internas e externas, pode ser valorizado 
pelos jovens que ali residem. Esconde que parte significativa do êxodo rural não é 
intrínseca ao processo de urbanização, mas explicada pelo histórico de ausência do 
Estado no campo, pela dificuldade de acesso aos serviços e às políticas públicas, e 
principalmente pela dificuldade de acesso à terra e à renda – questões diretamente 
associadas à estrutura fundiária dominante no país. Conforme ressaltam Barcellos e 
Mansan (2014, p. 201), “a questão da juventude no meio rural brasileiro perpassa 
pela vivência em um espaço socialmente desigual, com falta de acesso a bens e 
serviços, tensionado de modo geral por questões como a expansão indiscriminada 
do agronegócio, da concentração fundiária e da exploração socioambiental”.

7. Em muitos aspectos, essas falas são reproduzidas pelas próprias famílias de agricultores e por alguns estudos sobre o tema. 
Ver Carneiro (1999), Ferrari et al. (2004) e Castro (2010). 
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Diante deste contexto, este capítulo pretende se colocar em oposição aos 
estudos migratórios tradicionais. O desafio assumido é o de analisar – ainda que 
preliminarmente8 – a permanência de jovens no campo. O objetivo é, portanto, 
responder por que os jovens permanecem no meio rural?, ao invés de começar com 
a tradicional pergunta por que os jovens saem do meio rural?. 

Aparentemente, são dois lados de uma mesma moeda. É importante enfatizar, 
entretanto, que o foco em um lado ou noutro nos possibilita enxergar questões 
distintas. A ênfase no movimento de saída do campo contribuiu historicamente para 
a invisibilidade daqueles que ficam, tanto do ponto de vista social como político. 
Esta invisibilidade, por sua vez, repercutiu decisivamente, por exemplo, na definição 
de investimentos e políticas públicas. Trata-se, portanto, de um círculo vicioso que 
desterrou e ainda desterra jovens rurais de suas raízes. 

As palavras de Buainain (2014) refletem bem a visão que este trabalho 
pretende desconstruir. Segundo o autor: 

Paradoxalmente, a migração é mais forte onde a agricultura familiar é bem-sucedida, 
pois os jovens têm melhores condições de vida, nível de escolaridade mais elevado e 
optam pelas cidades onde encontram mais oportunidades. Os mais empreendedores 
também saem e no campo ficam os velhos, os analfabetos, aqueles com menor escolaridade 
e os mais acomodados, que se ajeitam com trabalhos esporádicos, uma bicada da 
aposentadoria dos pais e avós, uma bolsa qualquer. Independentemente do cenário, 
um número cada vez maior de pessoas viverá nas cidades, mesmo sendo agricultor, 
pequeno ou grande proprietário. Poucos ficarão no campo, a maioria por falta de opção 
urbana acessível (Buainain, 2014, p. 2-3, grifos nossos).

Ao contrário da perspectiva acima, nossa hipótese é que grande parte dos jovens 
de origem rural deseja construir projetos de futuro no campo. Para permanecerem no 
campo, entretanto, precisam lutar por condições objetivas que garantam sua permanência 
e pelo acesso a direitos básicos de cidadãos. Quando não saem vitoriosos desta luta, 
não lhes restam alternativas, senão migrar para as cidades. Nas palavras de Severine 
Carmem Macedo,9 citada em Stropasolas (2007, p. 285), “eles (os jovens) querem 
uma saída para ficarem no campo”.

Duas principais observações acerca do mundo rural contemporâneo 
contribuíram para a formulação do problema de pesquisa e para a construção 
da hipótese mencionada.

8. Este capítulo é um primeiro produto do projeto Juventude rural: permanência no campo e reprodução social da 
agricultura familiar, em andamento na Coordenação de Desenvolvimento Rural, com término previsto para julho de 2016.
9. Coordenadora da Juventude da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul (Fetraf-Sul) e da 
Fetraf-Brasil, integrante do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), em palestra proferida no Seminário Juventude 
Rural em Perspectiva, realizado no Rio de Janeiro, em maio de 2006, na sede do Programa de Pós-Graduação de Ciências 
Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
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1) A primeira refere-se às informações divulgadas pelo Censo Demográfico 
2010, que dão indícios de que ocorreu, ao longo dos anos 2000, um 
aumento da permanência no campo. Justamente nessa década, importantes 
transformações econômicas e sociais ocorreram nas áreas rurais. É verdade que 
não afetaram o modelo hegemônico de desenvolvimento rural pautado pelo 
agronegócio, contudo parece inegável ressaltar o incremento da renda, com 
notável reflexo no padrão de consumo de bens duráveis, incluindo veículos 
automotores; melhoria nas condições de infraestrutura, com ampliação 
significativa do acesso à energia, à água, à telefonia e à internet; ampliação 
do acesso e da importância das políticas sociais, em especial as transferências 
de renda e a previdência social, que tem seu piso atrelado ao salário mínimo; 
crescimento do acesso a políticas produtivas, tais como reforma agrária, 
crédito, assistência técnica, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), entre outras.

2) A segunda refere-se à proliferação de ações políticas de jovens em movi-
mentos sociais rurais desde o início dos anos 2000. Na verdade, todos os 
principais movimentos sociais rurais vêm discutindo e propondo formas 
de organizar a juventude e de enfrentar questões centrais que envolvem ser 
jovem no campo brasileiro. Segundo Castro et al. (2009), especialmente a 
partir de 2006, ocorreu uma espécie de ebulição dessas iniciativas, culmi-
nando na consolidação de uma identidade política da juventude rural, que 
se apresenta como juventude camponesa ou juventude da agricultura familiar. 
Em comum, têm uma principal bandeira de luta: a permanência no campo. 

Desse modo, a seção 2 deste estudo analisará os dois aspectos da realidade 
rural elencados, na medida em que dão sustentação à nossa hipótese e justificam a 
escolha de nosso objeto de pesquisa. A partir dessa contextualização, a seção seguinte 
apresentará os resultados da pesquisa realizada com as lideranças estaduais de jovens 
que integram a Comissão Nacional de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
(CNJTTR) da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag).10 

É importante mencionar que esta pesquisa foi realizada com o caráter de 
estudo-piloto. Considerando que pouco se conhece sobre a juventude rural brasileira, 
a ideia foi experimentar o instrumento de pesquisa aplicado e o método de 
aplicação, para que – após avaliação sobre o processo – ela seja realizada, com os 
devidos ajustes, com um público maior (jovens rurais brasileiros, não necessariamente 
organizados) e representativo.

Nesse contexto, este estudo pretende contribuir para dar visibilidade e voz à 
juventude rural organizada, de forma a reforçar o caráter estratégico desta juventude 

10. A Contag representa mais de 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras rurais de todo o Brasil, organizados em 
27 federações estaduais (Fetags), com mais de 4 mil Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs) filiados.
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ao desenvolvimento do país, em um cenário de intensa disputa política por um 
modelo de desenvolvimento econômico mais inclusivo no campo.

2  OS JOVENS DE ORIGEM RURAL DESEJAM CONSTRUIR PROJETOS DE FUTURO 
NO CAMPO? O QUE AS ESTATÍSTICAS OFICIAIS E OS MOVIMENTOS SOCIAIS 
RURAIS REVELAM SOBRE A PERMANÊNCIA DOS JOVENS NO CAMPO? 

A população rural brasileira atingiu seu máximo em 1970, com 41 milhões 
de habitantes. Em 1980, o Censo Demográfico registrou pela primeira vez na 
história deste século uma diminuição da população rural em números absolutos, 
fato que tem se repetido ao longo das últimas contagens populacionais 
decenais e que alimenta as teses sobre o “fim do rural”. 

As taxas de decrescimento anual do contingente populacional rural, 
entretanto, não se apresentam de forma uniforme desde então. Na tabela 1, 
observa-se que nos períodos 1970-1980 e 1980-1991, o declínio populacional 
anual ficou em torno de 0,6% e 0,7% ao ano (a.a.). Entre 1991 e 2000, 
o processo de “desruralização” da população se intensificou, e a taxa de 
decrescimento anual da população rural alcançou seu ápice: -1,3% a.a. 
No Censo Demográfico de 2010, observa-se um arrefecimento desse 
movimento, com redução da população rural em torno de 0,65% a.a.

Os grandes agregados populacionais sinalizam duas questões, portanto.  
Em primeiro lugar, apesar do acelerado processo de urbanização brasileiro e das 
altas taxas de migração rural-urbano, ainda há um contingente expressivo de pessoas 
que vivem nas zonas rurais: quase 30 milhões de pessoas. Esta informação oficial, 
ressalte-se, é bastante conservadora, uma vez que os critérios oficiais de classificação 
da população, segundo a situação do domicílio – rural ou urbano –, assentam-se 
sobre premissas discutíveis, que nem sempre refletem as características espaciais e 
demográficas das áreas a que se referem. Como regra, eles escondem a presença ainda 
marcante da ruralidade como um traço característico da estrutura socioespacial da 
ocupação do território brasileiro11 (Valadares, 2014).

Em segundo lugar, a taxa de decrescimento da população rural parece ter arrefecido. 
Em outras palavras, aparentemente, o êxodo rural se reduziu na última década 
ou, como se pretende destacar neste texto, a taxa de permanência das pessoas 
no rural aumentou. 

11. Valadares (2014) faz uma crítica aos critérios oficiais de classificação da população segundo a situação de domicílio – 
rural ou urbano. Com argumentos fundados na evolução normativa desta classificação e um exercício quantitativo 
de sentido ilustrativo, o autor argumenta que as dimensões demográficas, espaciais e sociais do mundo rural têm sido 
subestimadas. A partir da conjugação do critério oficial com outros três – demográfico, ocupacional e de densidade – 
o autor reclassifica a população rural brasileira, que, sob sua perspectiva, totalizaria 43,1 milhões de pessoas, quase um 
quarto da população do país, cerca de 14 milhões a mais que a informação oficial.
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TABELA 1 
População rural residente – Brasil (1970-2010)

Ano População rural residente Taxa crescimento anual (%)
Participação da população rural 

no total da população (%)

2010 29.829.995 -0,65 16

2000 31.845.211 -1,30 19

1991 35.834.485 -0,67 24

1980 38.573.725 -0,62 32

1970 41.037.586 0,65(1) 44

1960 38.987.526(2) – 55

Fonte: IBGE/Censo Demográfico (Universo). 
Elaboração dos autores.
Notas: 1  A taxa de crescimento anual calculada para 1970 considerou os dados da população recenseada em 1960 e 1970, 

e não da população residente.
2 Trata-se da população recenseada, e não da população residente.

Sem dúvida, essas primeiras impressões merecem ser analisadas com mais 
cautela. Algumas ressalvas devem ser feitas, uma vez que a migração rural-urbana 
não é o único fator explicativo das variações no contingente populacional rural. 
É preciso decompor o fenômeno para compreendê-lo melhor. Basicamente, três 
fatores determinam as variações verificadas na população rural.

1) O primeiro fator é, naturalmente, o crescimento vegetativo da população 
rural, dado pela diferença entre o total de nascimentos e o total de mortes 
ocorridas em áreas rurais. No Brasil, o crescimento vegetativo é o principal 
responsável pelo aumento da população total. Não há estimativas oficiais 
sobre a taxa de crescimento vegetativo em áreas rurais e urbanas; entretanto, 
é certo que este fator é responsável por variações positivas da população 
rural ao longo das últimas décadas.

2) Em segundo lugar, existe a influência das migrações. O processo de 
urbanização no Brasil implicou, de fato, um significativo deslocamento 
da população rural para as áreas urbanas. Aparentemente, este movimento 
persiste como um traço forte de nossa dinâmica demográfica, mas há 
indícios de arrefecimento nas taxas de migração com destino urbano.  
É exatamente esta avaliação que se pretende realizar adiante.

3) Em terceiro lugar, deve-se ter em mente que os espaços classificados 
como rurais ou urbanos pelas estatísticas oficiais se modificam entre os 
censos demográficos. Como regra, o perímetro urbano (fronteiras que 
definem o espaço urbano) sempre avança, o que implica necessariamente 
redução dos espaços considerados rurais. Desta forma, considerando 
uma hipotética situação em que nenhuma pessoa se deslocasse de áreas 
rurais para urbanas entre dois censos demográficos, a população rural 
ainda assim se reduziria em termos absolutos e relativos, pois áreas antes 
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consideradas rurais passariam a ser consideradas urbanas, mesmo que 
as condições de vida e de ocupação dos residentes não tenham sofrido 
qualquer mudança substantiva.

Além dos três fatores elencados, é preciso considerar outro complicador: como 
o foco deste texto é a juventude rural, a influência da pirâmide etária surge como 
um elemento explicativo adicional das variações populacionais, quando analisadas 
por grupos etários. Enfim, apesar dos grandes números indicarem tendências 
possivelmente reveladoras, eles não parecem oferecer o caminho mais seguro para 
se analisar com acuidade a permanência dos jovens rurais no campo. 

Os estudos sobre fluxos migratórios rural-urbano no país avançaram bastante 
com os Censos Demográficos de 1991 e 2000, quando foi incorporada ao inquérito da 
pesquisa uma questão sobre a situação do domicílio do respondente – urbano ou rural – 
cinco anos antes. Infelizmente, o Censo 2010 retirou esse quesito, interrompendo 
a série histórica e impossibilitando estudos específicos sobre os deslocamentos 
(ou “permanências”) de pessoas em áreas urbanas e rurais nos últimos dez anos.

Dessa forma, como saber se há, de fato, um aumento da permanência no campo 
por parte dos jovens de origem rural? Como isolar o efeito das migrações rural-urbano 
dos demais que determinam variações no contingente populacional jovem rural? 

Uma alternativa encontrada foi analisar o contingente populacional jovem 
por meio de coortes.12 A ideia é simples: compara-se o número de pessoas que tinha 
entre 15 e 29 anos no Censo Demográfico de 1980; com o número de pessoas que 
tinha entre 26 e 40 anos no Censo de 1991 (onze anos depois); com o número 
de pessoas que tinha entre 35 e 49 anos no Censo de 2000 (nove anos depois); 
com o número de pessoas que tinha entre 45 e 59 anos no Censo de 2010. A partir 
desse exercício, tem-se a porcentagem de pessoas que permaneceu no campo em 
cada ano em relação ao censo demográfico anterior. Em outras palavras, têm-se as 
taxas de permanência da coorte de jovens com “censo de origem” em 1980.

Da mesma forma, acompanha-se o grupo de indivíduos que era considerado 
jovem nos Censos de 1991 e 2000, utilizando-se os censos seguintes. Feito isso, torna-se 
possível realizar uma análise comparada do comportamento dos jovens de cada década. 

Essa estratégia metodológica descarta dois efeitos indesejáveis: os efeitos 
do crescimento vegetativo e da pirâmide etária. Restam, portanto, o efeito da 
migração – que queremos analisar –, e o efeito indesejável das mudanças do 
perímetro urbano. Não foi possível aferir o efeito da ampliação do perímetro 
urbano sobre a dimensão da população rural. A valoração precisa sobre quanto 

12. Os autores agradecem a contribuição do Fernando Gaiger Silveira, Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea, 
na construção dessa alternativa metodológica, e do bolsista Áquila Estevão da Silva Campos, na tabulação e formatação 
dos dados do Censo Demográfico por coortes.
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da redução populacional rural se deve à ampliação do perímetro urbano depende 
da disponibilidade de dados censitários que não são públicos. 

Diante dessa dificuldade, indícios sobre esse movimento podem ser capturados 
a partir das informações sobre os trabalhadores na agricultura. Tradicionalmente, a 
agricultura constitui o elemento configurador central do espaço rural. O agricultor, 
por sua vez, é percebido como esteio econômico, social e cultural do meio rural. 
Diante desse contexto, Valadares (2014, p. 17) tece algumas observações sobre 
esse efeito. Segundo este autor, de 2000 a 2010, o número de conta-próprias na 
agricultura elevou-se de 3,68 milhões para 3,99 milhões – aumento de cerca de 
8,5%. Neste crescimento, a proporção relativa de conta-própria na agricultura 
com domicílio em área urbana subiu de 23,3% (857 mil, em 2000) para 26,2% 
(1,04 milhão). Ora, se o número de agricultores familiares se elevou no período, 
assim como a proporção daqueles com domicílio em área urbana, o autor conclui:

é decerto mais plausível supor que esse crescimento relativo dos conta-próprias em 
atividade agropecuária com domicílio urbano se deve antes à inclusão deles em áreas 
urbanas pelo critério administrativo que propriamente pelo engajamento de uma 
população urbanizada em ocupações agrícolas (Valadares, 2014, p.18).

Considerando esta tendência, podemos analisar os resultados das coortes, 
enfatizando que o movimento de permanência está, muito provavelmente, 
subquantificado.13 A tabela 2 expõe primeiramente os dados considerando todo o 
território nacional para que se possa ter um panorama geral da questão.

TABELA 2
Taxa de permanência da juventude no campo – Brasil (1980-2010)

Censo de origem Coorte
Taxa de permanência (%)

1980-1991 1991-2000 2000-2010

1980

De 15 a 19 anos 60,60 75,72 84,97

De 20 a 24 anos 67,57 77,02 87,35

De 25 a 29 anos 74,76 75,93 88,57

1991

De 15 a 19 anos – 61,26 82,89

De 20 a 24 anos – 69,52 86,54

De 25 a 29 anos – 75,62 85,13

2000

De 15 a 19 anos – – 65,66

De 20 a 24 anos – – 76,53

De 25 a 29 anos – – 84,29

Fonte: IBGE/Censo Demográfico (Universo). 
Elaboração dos autores.
Obs.:  A taxa de permanência deve ser interpretada como a porcentagem de pessoas de determinada coorte que permaneceu 

no campo em relação ao censo demográfico anterior. 

13. As taxas de permanência calculadas não consideram a taxa de mortalidade da população em estudo, o que também 
contribui para a subestimação dos valores encontrados.
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Para interpretar a tabela 2, escolhe-se o “censo de origem” na primeira coluna, 
ou seja, a partir de que ano se quer acompanhar uma coorte, a qual é escolhida 
na segunda coluna. Na terceira, quarta e quinta coluna identifica-se a taxa de 
permanência no campo do contingente populacional daquela coorte.

Por exemplo, em 1980, a população rural brasileira entre 15 e 19 anos 
era de 4,235 milhões de pessoas (A). Em 1991, onze anos depois, a população 
rural de 26 a 30 anos era de 2,566 milhões de pessoas (B). Neste caso, a taxa 
de permanência da coorte entre 15 e 19 anos, em 1991, com censo de origem 
em 1980 (ou seja, a primeira linha da tabela), foi de 60,60% (B/A), o que 
significa que aproximadamente 60% das pessoas que moravam no campo em 
1980 continuavam morando em 1991. Acompanhando essa coorte ao longo 
dos outros censos, nota-se que 75,72% daqueles que viviam no campo, em 
1991, permaneceram no campo em 2000. Na década seguinte, a permanência 
foi de 84,97%: ou seja, daqueles que estavam no campo em 2000, quase 85% 
continuavam em 2010. 

Observa-se então que, com o envelhecimento da coorte, a taxa de permanência 
no campo aumenta, e isso acontece com todas as coortes, independentemente do 
censo de origem. Em outras palavras, os dados confirmam que os fluxos migratórios 
ocorrem majoritariamente na juventude.

Compreendido o método de análise, é interessante comparar as taxas 
de permanência dos jovens de 15 a 29 anos em 1980 com as taxas dos jovens 
dessa faixa etária em 1991 e em 2000; ou seja, comparar as taxas das células 
sombreadas em cores iguais na tabela 2. Observa-se que, realmente, desde os anos 
1980, a taxa de permanência no campo começa a aumentar paulatinamente. 
Enquanto 60,6% dos jovens de 15 a 19 anos permaneceram no campo de 1980 a 
1991, 61,26% dos jovens dessa faixa etária permaneceram no campo de 1991 
até 2000 (+0,66 p.p.). No período entre 2000 e 2010, a taxa de permanência 
dos jovens de 15 a 29 anos atinge 65,66% (+4,4 p.p. em relação à taxa do 
período 1991-2000). 

A tabela 3 apresenta justamente esses diferencias entre as taxas de permanência 
por censo de origem. Conforme mencionado antes, para os jovens de 15 a 19 anos, 
o aumento das taxas foi de 0,66 p.p. de 1991 a 2000, e 4,4 p.p. de 2000 a 2010. 
Para os jovens de 20 a 24 anos, o aumento verificado foi de 1,95 p.p. de 1991 a 2000, 
e de 7,01 p.p. de 2000 a 2010. Para aqueles entre 25 e 29 anos, o aumento na taxa 
de permanência ficou em 0,86 p.p. de 1991 a 2000 e 8,67 p.p de 2000 a 2010. 
Ou seja, parece claro que o período 2000-2010 foi marcado por um importante 
aumento na permanência dos jovens no campo.
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Considerando que o cenário de expansão indiscriminada do agronegócio e da 
concentração fundiária no país não se alterou ao longo do período, compreender o 
aumento da permanência no campo parece um desafio relevante. Aparentemente, a 
organização e a ampliação do acesso a políticas públicas voltadas para a agricultura 
familiar e para a promoção da cidadania conseguiram desacelerar em alguma 
medida a saída de jovens do campo. Ou seja, mesmo em um cenário ainda bastante 
hostil à agricultura familiar, uma hipótese pertinente para explicar o aumento da 
permanência diz respeito às “pequenas” conquistas dessa população, que contaram 
ao longo dos anos 2000 com um incremento considerável da renda, com notável 
reflexo no padrão de consumo de bens duráveis, incluindo veículos automotores; 
melhoria nas condições de infraestrutura, com ampliação significativa do acesso à 
energia, à água, à telefonia e à internet; ampliação do acesso e da importância das 
políticas sociais, em especial as transferências de renda e a previdência social, que tem 
seu piso atrelado ao salário mínimo; crescimento do acesso a políticas produtivas, 
tais como reforma agrária, crédito, assistência técnica, PAA, PNAE, entre outras.

TABELA 3 
Diferença entre as taxas de permanência da juventude no campo por censo de origem – 
Brasil (1980-2010)
(Em p.p.)

Coorte
Censo de origem 

1991-2000 2000-2010

De 15 a 19 anos +0,66 +4,4

De 20 a 24 anos +1,95 +7,01

De 25 a 29 anos +0,86 +8,67

Fonte: IBGE/Censo Demográfico (Universo). 
Elaboração dos autores.

Para compreender melhor esse fenômeno, a primeira investigação que se 
faz necessária diz respeito ao corte de gênero. A tabela 4 apresenta as taxas de 
permanência de 1980 a 2010 para a população brasileira masculina e feminina. 
Pode-se observar que as mulheres apresentam uma taxa de permanência menor 
que a dos homens no período de 1980 a 1991, constatação recorrente na literatura 
sobre o tema, que enfatiza o processo de masculinização do meio rural brasileiro 
(este ponto será retomado na seção seguinte). No entanto, os dados indicam sinais de 
arrefecimento ou, até mesmo, de reversão dessa tendência. Considerando o período 
de 1991 a 2000, as mulheres de 15 a 19 anos apresentam taxa de permanência 
relativamente maior que dos homens de mesma idade; as mulheres de 20 a 24 anos, 
taxa aproximadamente igual; e as mulheres de 25 a 29 anos, taxa um pouco menor 
em relação aos homens. Na última década, essa tendência se confirma: as taxas de 
permanência para as mulheres de 15 a 25 anos são maiores e das mulheres 
de 25 a 29 são próximas as dos homens.
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TABELA 4 
Taxa de permanência da juventude no campo por sexo – Brasil (1980-2010)

Censos 
de origem

Coorte

Taxa de permanência (%)

Homem Mulher

1980-1991 1991-2000 2000-2010 1980-1991 1991-2000 2000-2010

1980

De 15 a 19 anos 61,07 76,53 85,82 60,09 74,82 84,02

De 20 a 24 anos 68,25 78,39 87,53 66,85 75,55 87,15

De 25 a 29 anos 75,28 77,16 89,59 74,20 74,62 87,44

1991

De 15 a 19 anos – 60,95 82,77 – 61,61 83,03

De 20 a 24 anos – 69,22 87,96 – 69,85 84,96

De 25 a 29 anos – 76,40 86,33 – 74,76 83,79

2000

De 15 a 19 anos – – 65,13 – – 66,27

De 20 a 24 anos – – 75,59 – – 77,62

De 25 a 29 anos – – 84,55 – – 84,01

Fonte: IBGE/Censo Demográfico (Universo). 
Elaboração dos autores.
Obs.:  A taxa de permanência deve ser interpretada como a porcentagem de pessoas de determinada coorte que permaneceu 

no campo em relação ao censo demográfico anterior.

Sobre os diferenciais na taxa de permanência, com exceção das mulheres de 
25 a 29 anos em 1991, que tiveram metade do aumento na taxa de permanência em 
relação aos homens no período até 2000 (0.56 p.p. de aumento para as mulheres 
contra 1.12 p.p. de aumento para os homens), todas as outras coortes e períodos 
apresentaram um aumento maior na taxa de permanência no campo para as 
mulheres que para os homens (tabela 5).

TABELA 5 
Diferença entre as taxas de permanência da juventude no campo por censo de origem 
segundo sexo – Brasil (1980-2010)
(Em p.p.)

Coorte

Censo de origem

Homens Mulheres

1991-2000 2000-2010 1991-2000 2000-2010

De 15 a 19 anos -0,12 +4,18 +1,53 +4,65

De 20 a 24 anos +0,98 +6,36 +3,01 +7,77

De 25 a 29 anos +1,12 +8,15 +0,56 +9,25

Fonte: IBGE/Censo Demográfico (Universo). 
Elaboração dos autores.

O aumento das taxas de permanência das mulheres no campo é um achado 
importante, pois aponta para a possibilidade de reversão ou, pelo menos, atenuação, 
da tendência de masculinização do campo. Tradicionalmente, os estudos sobre 
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agricultura familiar e juventude rural destacam que a saída das mulheres das áreas 
rurais é proporcionalmente maior que o êxodo masculino. A divisão sexual do 
trabalho no interior da unidade produtiva é apontada como um dos principais 
determinantes para a formulação, por parte das jovens, de projetos de vida fora 
das áreas rurais (Battestin, 2009). 

Isso ocorre porque mesmo considerando que a agricultura familiar se organiza 
a partir do trabalho conjunto do grupo familiar, neste, homens e mulheres ocupam 
papéis diferenciados. Em regra, o trabalho das mulheres, apesar de relevante, é 
desvalorizado socialmente, encarado apenas como “ajuda”, como complementar 
ao trabalho do homem. 

Como bem pontuou Castro (2010), essas relações de hierarquia se reproduzem 
também no processo de sucessão, no qual quase sempre são os homens os escolhidos 
para assumirem a direção da unidade produtiva familiar, o que confirma e reproduz 
ainda mais as desigualdades de gênero. Neste contexto, cientes deste processo e 
das poucas chances que possuem de serem ouvidas ou mesmo protagonizarem o 
processo de sucessão, as mulheres se lançam ao estudo, buscando uma formação 
que permita o seu ingresso no mercado de trabalho urbano e a conquista de alguma 
autonomia. Em muitos casos, são mesmo incentivadas por suas famílias a estudar 
e a exercerem uma atividade urbana. 

O que é tratado por Ferrari et al. (2004) como o “desinteresse das moças 
pela atividade rural” deveria antes ser considerado como mecanismo de resistência 
a reprodução, por parte destas, do papel subalterno que suas mães e gerações de 
mulheres precedentes ocuparam na agricultura familiar. Buscar uma formação 
acadêmica, neste sentido, não é apenas ou simplesmente uma estratégia para 
deixar o rural e sim um mecanismo de inserção reconhecida e valorizada no mundo 
trabalho e quem sabe o reingresso a unidade familiar já em posição de autonomia, 
conquistada pela renda e o exercício de uma profissão. 

Dito isso, a análise das taxas de permanência no campo por sexo nos 
sugere que mudanças qualitativas têm ocorrido nas relações de gênero no cam-
po. Tentativas de explicação deste novo fenômeno podem gravitar em torno 
das modificações na dinâmica econômica de muitas unidades produtivas, com o 
aumento do peso da atividade agroindustrial, do artesanato e do turismo rural e, 
também, nas políticas públicas, que passaram a incorporar a visão de gênero como 
resposta ao espaço crescente que as mulheres ocupam no movimento social rural.14

14. Entre as principais conquistas das mulheres rurais no âmbito das políticas públicas, estão: i) instituição da obrigatoriedade 
da titulação conjunta da terra em nome do homem e da mulher casados ou em situação de união estável para 
lotes de assentamentos, títulos de concessão real de uso e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário; 
ii) criação do Programa Nacional de Documentação da Mulher Trabalhadora Rural (PNDMTR); iii) criação do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf Mulher) e do crédito instalação para mulheres assentadas; 
iv) criação do Fórum Nacional de Elaboração de Políticas para o Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do 
Campo e da Floresta; entre outras.



Os Significados da Permanência no Campo: vozes da juventude rural organizada  | 71

As tabelas 6, 7 e 8 desagregam as taxas de permanência para as grandes regiões, 
considerando a totalidade da população.

TABELA 6 
Taxa de permanência da juventude no campo – Norte e Nordeste (1980-2010)

Censo de 
origem

Coorte

Taxa de permanência (%)

Norte Nordeste

1980-1991 1991-2000 2000-2010 1980-1991 1991-2000 2000-2010

1980

De 15 a 19 anos 100,14 70,12 88,28 56,00 74,65 89,32

De 20 a 24 anos 100,32 68,71 92,35 65,68 76,72 90,56

De 25 a 29 anos 102,72 69,25 93,05 74,21 75,70 90,94

1991

De 15 a 19 anos – 67,58 88,04 – 56,36 85,36

De 20 a 24 anos – 68,99 92,04 – 65,98 90,89

De 25 a 29 anos – 70,12 89,38 – 74,33 89,31

2000

De 15 a 19 anos – – 78,38 – – 64,39

De 20 a 24 anos – – 85,97 – – 76,38

De 25 a 29 anos – – 89,45 – – 87,07

Fonte: IBGE/Censo Demográfico (Universo). 
Elaboração dos autores.
Obs.:  A taxa de permanência deve ser interpretada como a porcentagem de pessoas de determinada coorte que permaneceu 

no campo em relação ao censo demográfico anterior.

A tabela 6 demonstra que a região Norte registrou, de 1980 a 1991, uma 
elevação de sua população rural total, o que explica taxas de permanência superiores a 
100%. De 1991 a 2000, no entanto, ocorreu uma acentuada queda da permanência 
rural; tendência que volta a ser revertida de 2000 a 2010, com um significativo 
incremento da população no campo. A região Nordeste apresenta taxas de 
permanência bastante semelhantes e baixas nos períodos entre 1980 a 1991 e 1991 a 2000. 
Nos anos 2000, contudo, a taxa de permanência aumenta consideravelmente em 
todas as coortes.

Na tabela 7, exibem-se os resultados para as regiões Sudeste e Sul. A região 
Sul apresenta taxas de permanência um pouco abaixo da média brasileira entre 
1980 e 1991, mas revela tendência de crescimento ao longo dos últimos anos, se 
aproximando da taxa de permanência nacional em 2010. Quanto à região Sudeste, 
pode-se observar uma permanência razoavelmente elevada de 1980 a 1991, 
tendência que se fortalece ao longo dos anos 1990. Nos anos 2000, entretanto, em 
direção oposta ao que acontece nas demais regiões, a taxa de permanência nesta 
região diminui a níveis inferiores a de 1991 e abaixo da média nacional considerando 
todas as coortes de idade. 
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TABELA 7 
Taxa de permanência da juventude no campo – Sudeste e Sul (1980-2010)

Censo de 

origem
Coorte

Taxa de permanência (%)

Sudeste Sul

1980-1991 1991-2000 2000-2010 1980-1991 1991-2000 2000-2010

1980

De 15 a 19 anos 64,38 82,04 75,33 54,00 75,20 84,38

De 20 a 24 anos 70,31 81,78 78,66 60,34 78,11 86,49

De 25 a 29 anos 77,43 78,77 81,77 69,05 77,60 86,40

1991

De 15 a 19 anos – 68,93 74,74 – 58,07 81,71

De 20 a 24 anos – 77,40 76,56 – 68,16 84,70

De 25 a 29 anos – 81,88 75,78 – 75,33 84,14

2000

De 15 a 19 anos – – 60,67 – – 61,06

De 20 a 24 anos – – 69,81 – – 75,02

De 25 a 29 anos – – 75,66 – – 83,65

Fonte: IBGE/Censo Demográfico (Universo). 
Elaboração dos autores.
Obs.:  A taxa de permanência deve ser interpretada como a porcentagem de pessoas de determinada coorte que permaneceu 

no campo em relação ao censo demográfico anterior.

TABELA 8 
Taxa de permanência da juventude no campo – Centro-Oeste (1980-2010)

Censo de origem Coorte

Taxa de permanência (%)

Centro-Oeste

1980-1991 1991-2000 2000-2010

1980

De 15 a 19 anos 58,55 71,11 91,82

De 20 a 24 anos 55,52 72,71 96,96

De 25 a 29 anos 55,13 73,17 101,02

1991

De 15 a 19 anos – 73,03 88,63

De 20 a 24 anos – 72,02 91,17

De 25 a 29 anos – 72,23 90,56

2000

De 15 a 19 anos – – 82,00

De 20 a 24 anos – – 87,78

De 25 a 29 anos – – 89,01

Fonte: IBGE/Censo Demográfico (Universo). 
Elaboração dos autores.
Obs.:  A taxa de permanência deve ser interpretada como a porcentagem de pessoas de determinada coorte que permaneceu 

no campo em relação ao censo demográfico anterior.

Por fim, a região Centro-Oeste, representada na tabela 8, exibe taxa de 
permanência muito baixa no período de 1980 a 1991. Nas décadas seguintes, 
porém, apresenta forte tendência positiva, demonstrando o maior crescimento da 
taxa de permanência – em pontos percentuais (p.p.) – do país. No período entre 
2000 e 2010, a taxa de permanência desta região se apresenta em nível bastante 
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superior à média nacional, no patamar de 16 p.p. a mais que a média para a coorte 
de 15 a 19 anos e 11 p.p. superior no caso da coorte de 20 a 24 anos.

Em conclusão, o panorama revelado na última década (2000-2010) para as 
grandes regiões é de crescimento das taxas de permanência no campo em todo o 
país, com exceção da região Sudeste. A região Norte evidenciou uma recuperação de 
sua taxa de permanência, que se estabilizou em níveis maiores que a média nacional. 
A região Nordeste também aumentou sua taxa de permanência, que se apresentou 
próxima à média nacional. As regiões Sul e Centro-Oeste apresentaram, também, 
uma tendência de crescimento da taxa de permanência da população rural nas 
últimas duas décadas, sendo o movimento verificado no Centro-Oeste mais forte. 
A região Sudeste foi a única que apresentou queda na taxa de permanência, 
revelando, em 2010, taxas inferiores à média nacional.

A compreensão desse fenômeno delineia uma agenda de pesquisa rica. 
Se algo já nos parece claro, entretanto, é que a decisão entre ficar e sair do campo 
não pode ser compreendida como uma decisão privada, resultado da subjetividade 
dos sujeitos. As decisões são conformadas em contextos específicos, que podem ser 
radicalmente alterados pelos instrumentos de políticas públicas.

Se as estatísticas oficiais nos dão fortes indícios de que a permanência dos 
jovens no campo está aumentando, a proliferação de ações políticas de jovens em 
movimentos sociais rurais desde o início dos anos 2000 também caminha nesta 
direção. Conforme mencionamos na introdução deste capítulo, Castro et al. 
(2009) defende que o ano 2000 constitui um ponto de inflexão no debate sobre 
juventude rural, em que se observa em diferentes movimentos sociais rurais ações 
específicas e sistemáticas com foco na juventude. A título de exemplo, a autora cita: 
o I Congresso Nacional da Juventude Rural organizado pela Pastoral da Juventude 
Rural (PJR) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST); os Encontros de 
Juventude do Campo e da Cidade organizados pelo MST em diferentes estados em 
2002 e 2006; os Acampamentos da Juventude da Agricultura Familiar realizados pela 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul (Fetraf-Sul) em 
2003 e 2006; o Seminário do Programa Jovem Saber conduzido pela Contag em 2006; 
e por fim, o VI Campamento Latino Americano de Jóvenes e o I Seminário 
da Juventude da Via Campesina, ambos realizados em 2006 pela Via Campesina. 

Essas ações serviram simultaneamente de espaço de debate interno aos 
movimentos sociais – ao aprofundar e consolidar a importância da juventude em 
suas ações –, e como estratégia para ampliar a visibilidade destes movimentos na 
sociedade, projetando externamente não somente o debate em torno da juventude,  
mas também pautas já tradicionais, como a reforma agrária e o crédito rural. 

No plano interno, como primeiro resultado, observou-se, no início dos 
anos 2000, a institucionalização do debate sobre a juventude rural no interior 
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dos principais movimentos sociais do campo. Estes criaram em suas estruturas 
organizacionais espaços específicos de juventude, sob a forma de secretarias, 
conselhos ou coletivos de jovens.

Na Contag, antes mesmo do ano 2000, dirigentes jovens vinculados ao 
debate de gênero e de políticas sociais debatiam a questão da juventude rural e sua 
importância para as unidades produtivas e para a sustentação do movimento sindical. 
Encontros e seminários foram realizados, fortalecendo reflexões, recolhendo 
propostas e organizando a juventude para que no congresso da Contag de 2001 
fosse aprovada a criação, na sua estrutura, de uma coordenação de juventude com 
status de secretaria e a estruturação de uma comissão nacional de jovens com 
representantes de todas as federações de trabalhadores. Além disso, adotou-se como 
condição para realização de eleições em todos os níveis do Movimento Sindical de 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) – sindicatos, federações e confede-
ração – a participação de 20% de jovens na composição das chapas em disputa. 

Ainda em 2001, funda-se a Fetraf-Sul.15 Na federação recém-criada, cujo foco 
específico é a agricultura familiar, observa-se a existência de uma coordenação de 
jovens, provavelmente herança do debate travado anteriormente por líderes sindicais 
que pertenciam à base da Contag. 

No MST, a participação histórica da juventude é institucionalizada no seu 
IV Congresso Nacional, em 2000, com a criação do seu coletivo de juventude. 
Nos anos posteriores, essa mobilização teve continuidade com os encontros de 
juventude do campo e da cidade e as jornadas da juventude sem-terra. 

A partir desse processo de institucionalização, a discussão sobre juventude no 
interior dos movimentos sociais foi aprofundada, passando a considerar amplos 
aspectos da vida do(a) jovem que permanece e quer permanecer no campo: educação, 
trabalho, saúde, cultura, lazer, participação política, meio ambiente, violência etc. 

No plano externo, a ampliação dos canais de participação política da juventude 
no interior dos movimentos sociais rurais e o repertório de demandas emergentes 
neste debate pressionaram o Estado a construir canais de diálogo com a juventude, 
alterando a própria estrutura de governo. Certamente, não se deve creditar apenas 
na conta dos movimentos sociais rurais as alterações na estrutura do governo que 
incorporaram o debate sobre juventude. Reconhecemos neste processo a partici-
pação de um conjunto significativo de movimentos sociais urbanos voltados ao 
tema da juventude e também uma conjuntura internacional favorável ao debate. 
De todo modo, há que se reconhecer que parte da pressão política se deveu sim à 
juventude rural organizada.

15. De acordo com seus líderes, o novo movimento foi criado para implantar um “sindicalismo novo”, combatente, 
militante e proativo. Para mais informações, ver: <http://www.fetrafsul.org.br/>. 
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Nessa direção, em 2005, foi criada, no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência 
da República, a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) e instituído o Conselho 
Nacional de Juventude (Conjuve). No mesmo processo, surgiu o Programa Nacional 
de Inclusão de Jovens (Projovem). Estas ações atuariam como marcadores para a 
institucionalização no governo federal da juventude enquanto “sujeito de direitos” 
e não apenas como público-alvo de políticas sociais. 

Para além do espaço federal, atualmente, de acordo com a SNJ, existem 
secretarias de governo ou coordenações de jovens em quase todos os estados da 
Federação (25), e também se observa a replicação de tais estruturas em mais de 
mil municípios brasileiros.16 Em paralelo, observa-se a estruturação de conselhos 
estaduais e municipais de juventude que constituem espaços importantes de 
articulação dos movimentos sociais e de formulação de políticas públicas.

3  OS SENTIDOS DA PERMANÊNCIA NO CAMPO: COMO OS DIRIGENTES  
JOVENS DA CONTAG VEEM A QUESTÃO?

Identificar os fatores que determinam a permanência dos jovens no campo é uma 
tarefa complexa. A permanência no campo é, simultaneamente, uma decisão e 
uma não decisão. Compreendê-la exige investigar múltiplas dimensões da vida 
desses jovens e como elas se relacionam com as tensões de nossa sociedade, com 
as modificações no modo de produção e nas relações de trabalho. Nesse sentido, 
podem ser pensadas muitas hipóteses para explicar uma maior retenção no campo 
ou maior repulsão pela cidade. 

Conforme destacamos, entre as hipóteses de caráter estrutural, é difícil não 
pensar nas importantes transformações econômicas e sociais que ocorreram nas áreas 
rurais ao longo dos anos 2000. Nesse período, observou-se considerável incremento 
da renda, com notável reflexo no padrão de consumo de bens duráveis, incluindo 
veículos automotores; melhoria nas condições de infraestrutura, com ampliação 
significativa do acesso à energia, à água, à telefonia e à internet; ampliação do acesso 
e da importância das políticas sociais, em especial as transferências de renda e a 
previdência social, que tem seu piso atrelado ao salário mínimo; crescimento do 
acesso a políticas produtivas, tais como reforma agrária, crédito, assistência técnica, 
PAA, PNAE, entre outras.

A estratégia de pesquisa não foi desenhada, entretanto, a partir dessas hipóteses. 
Pelo contrário, para evitar qualquer problema de indução, optou-se por ouvir os 
jovens rurais em primeiro lugar. Por sua vez, é importante ressaltar que, no mínimo, 
tais avanços fazem parte do enredo (em termos gerais, e não locais). Ou seja, as 
entrevistas devem ser analisadas e interpretadas a partir desse contexto nacional.

16. Para mais informações, ver: <http://juventude.gov.br/>. Acesso em: 30 set. 2014.
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O primeiro passo para a consecução da pesquisa foi estabelecer uma parceria 
com a Secretaria de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Contag.  
Desde então, todos os caminhos até a realização da pesquisa-piloto foram 
construídos em diálogo.

Em outubro de 2013, uma observação participante foi realizada no 
Seminário Internacional da Juventude Rural pela Reforma Agrária e Crédito Fundiário 
(dia 29 de outubro) e nas oficinas de diagnóstico da juventude rural, que aconteceram 
no dia seguinte. Nesta oportunidade, cerca de cinquenta lideranças jovens rurais – 
do Brasil, Chile, Equador, Peru e Bolívia – discutiram sobre: i) como a juventude 
rural é vista em seus países; ii) como a juventude rural é vista em suas comunidades  
rurais; iii) como os jovens são vistos em suas próprias famílias; iv) como eles próprios 
se veem; e, por fim, v) quais são os grandes desafios para os jovens de seus países.

Essa primeira incursão foi fundamental para a delimitação do nosso objeto 
de estudo: a permanência dos jovens no campo. A tão reforçada imagem de jovens 
desinteressados pelo meio rural parecia ir totalmente de encontro às falas e às lutas 
da juventude rural organizada. Na dinâmica estabelecida nas oficinas de diagnóstico, 
se algo unia as lideranças jovens rurais de todas as regiões do país, e até mesmo 
dos outros países participantes, sem dúvida essa união se concretizava na luta pela 
permanência no campo, pela reprodução do modelo da agricultura familiar, contra 
o “esvaziamento do campo”.

Essa rica experiência subsidiou, também, a elaboração da primeira versão 
do questionário que seria aplicado às próprias lideranças jovens rurais brasileiras.  
A observação realizada permitiu a identificação de perguntas-chave e, principalmente, 
a antecipação de um “universo de respostas”, crucial para ajustar o instrumento 
e tornar a pesquisa mais consentânea com a realidade. Algumas reuniões com os 
integrantes da Secretaria de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Contag 
foram realizadas para discutir, testar e reformular o instrumento de pesquisa. 
Quando a equipe de trabalho definiu seu formato final, iniciou-se uma série de 
idas à sede da Contag, em Brasília, com o objetivo de entrevistar os coordenadores 
das comissões estaduais de jovens.17

O instrumento de pesquisa aplicado compõe-se de dezoito questões em 
formatos variados: três subdividas em seções de treze a dezenove itens; cinco de 
múltipla escolha; três abertas; e sete com informações sobre o perfil dos respondentes. 
Além disso, foi previsto um espaço para observações quaisquer a respeito da 
permanência do jovem no campo, das políticas públicas para a juventude rural 
e/ou do instrumento de pesquisa aplicado.

17. Em cada Unidade da Federação (UF) existe uma coordenação de juventude, que, juntamente com a coordenação 
nacional, formam a Comissão Nacional de Jovens da Contag. 
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Pretendia-se coletar informações com todos os coordenadores estaduais de jovens 
de cada Federação, além da própria secretária nacional de jovens trabalhadores(as) 
rurais. Entretanto, os representantes dos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, do 
Acre e da Paraíba não responderam às solicitações de agendamento de entrevista ou 
não compareceram na data e hora marcadas. No total, responderam às entrevistas 
23 coordenadores(as) estaduais e a secretária nacional, 86% do universo. 

Em regra, a aplicação do questionário foi presencial, dirigida e realizada em 
pequenos grupos – quase 80% do total de entrevistas. A leitura das questões e dos 
itens que a compunham era feita em voz alta, sendo que o ritmo de leitura e as pausas 
eram determinados pelas lideranças respondentes, que, a cada etapa, sinalizavam 
o momento em que se poderia dar prosseguimento à atividade. Cerca de 20% das 
entrevistas foram realizadas por telefone com envio anterior do questionário por 
meio eletrônico. Nesta dinâmica, a leitura das questões e dos itens também era 
feita em voz alta, enquanto o(a) entrevistado(a) acompanhava o processo com o 
questionário impresso em mãos e respondia às questões em voz alta. 

Todos foram instruídos a responder o questionário como representantes dos jovens 
rurais de seus respectivos estados, e não a partir de suas trajetórias pessoais de vida.

Como avaliação geral, percebemos uma ampla receptividade ao questionário.  
A dinâmica de aplicação, na verdade, evidenciou um alto grau de comprometimento 
das lideranças jovens rurais, que responderam cada item do instrumento de 
pesquisa com paciência e reflexão. Em relação ao método de aplicação utilizado, 
ele, aparentemente, foi bem-sucedido: o número de questões em branco foi insignificante 
e apareceram poucas contradições entre respostas de um mesmo respondente. 

A opção metodológica empreendida tem, certamente, fragilidades. Um limite 
claro é que os informantes são facilmente identificados. Possivelmente, entretanto, o 
principal obstáculo é o iminente risco de autorreferenciamento. Conforme destacado 
anteriormente, todas as lideranças foram instruídas a responder o questionário 
como representantes dos jovens rurais de seus respectivos estados, e não a partir de suas 
trajetórias pessoais de vida. A depender da forma e do conteúdo de cada questão, 
porém, a capacidade de separar essas duas perspectivas pode ser mais fácil ou mais 
difícil para cada respondente, o que contamina suas percepções, seus pensamentos 
e suas interpretações acerca do fenômeno. 

Nas questões relacionadas à dimensão pública do problema em estudo – 
a permanência no campo –, as percepções das jovens lideranças acerca da realidade 
daqueles que representam estavam muitas vezes associadas à agenda e ao discurso 
construídos pelo movimento sindical rural. Em outras palavras, a posição que ocupam 
na estrutura sindical pareceu determinar, em grande medida, a interpretação 
que têm sobre o fenômeno. Por seu turno, nas questões relacionadas à dimensão 
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privada, a capacidade dos(as) representantes de extrapolar suas vivências e experiências 
familiares e refletir sobre o contexto mais geral em que a juventude se insere 
pareceu limitada, até porque a natureza privada destas questões impõe limites 
óbvios à possibilidade de generalizações.

Ainda que esses obstáculos tenham sido ponderados previamente e verificados 
na implementação da estratégia de pesquisa, compreendeu-se que, na medida em 
que as lideranças entrevistadas são representantes legítimas de suas bases, ouvi-las 
seria um excelente início de trabalho investigativo.

Em 28 de março de 2014, os resultados preliminares das entrevistas realizadas 
foram apresentados aos coordenadores estaduais de jovens na sede da Contag. 
Nesta oportunidade, revelamos não apenas as respostas consolidadas de cada questão e 
item do questionário, mas também nossa avaliação e interpretação sobre os dados. 
Foi possível, a partir desta devolutiva, captar a percepção das lideranças jovens rurais 
sobre os vários quesitos, bem como fazer um balanço geral sobre o instrumento 
de pesquisa e os principais resultados. 

3.1 Perfil das lideranças entrevistadas 

As lideranças sindicais entrevistadas são majoritariamente mulheres (62%). 
Esta importante participação feminina nas instâncias deliberativas dos 
sindicatos rurais foi reveladora, pois nos possibilita acreditar que – apesar 
dos incontáveis obstáculos à participação das mulheres nas esferas públicas – 
elas estão conseguindo fazer-se representar. Sem dúvida, a cota mínima de 
participação feminina – que, de acordo com o regimento interno da Contag, 
é de 30% – contribui para esta realidade promissora: parece indiscutível que 
alterações nas relações de gênero estão em curso no interior do movimento 
sindical rural. Há que se mencionar, contudo, que este processo é lento e limitado. 
Em regra, a participação mais efetiva das mulheres ocorre justamente em 
secretarias/coordenações “menos prestigiadas”,18 consideradas “de menor 
importância”, como é o caso das que respondem pela juventude.19

Outro indicador animador diz respeito à identidade étnico-racial 
das lideranças jovens. Quando questionadas sobre o quesito “raça/cor”, 
67% das lideranças afirmaram se perceber como pardas ou negras, revelando um 
alto grau de autoclassificação e pertencimento ao grupo dos “não brancos”. 

18. Não se trata aqui de endossar um valor de gênero, mas sim uma constatação assentada no fato de que as secretarias 
ocupadas pelos jovens são, em geral, as que possuem os menores orçamentos e poder no movimento sindical. 
Como consequência ou expressão direta deste fato, a presidência dos sindicatos e das federações raramente é ocupada por jovens. 
19. A atual diretoria da Contag, por exemplo, conta com doze secretários(as), além do presidente. Desses, quatro (36%) 
são mulheres, e ocupam as secretarias de mulheres, de jovens, da terceira idade e a secretaria-geral. A presidência e 
as secretarias de finanças, relações internacionais, política agrária, política agrícola, assalariados e assalariadas rurais, 
entre outras, estão ocupadas por homens.
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Muito provavelmente, a não identificação com o grupo dos “brancos” está 
associada ao valor que tais jovens dão à sua origem camponesa, e à consciência 
política adquirida a partir das lutas dos povos do campo e da floresta contra 
o sistema hegemônico.

O nível de escolarização das lideranças jovens rurais também merece 
destaque: 50% delas afirmaram ter nível superior completo. Na ausência de 
estudos sobre a permanência no campo, o senso comum – ao mesmo tempo 
que naturaliza a ideia do êxodo – automaticamente percebe a permanência 
como um comportamento de jovens “acomodados”, com pouco “interesse 
pelos estudos”, sem ambição, ou com menor capacidade de tentarem a vida 
na cidade. Será que este senso comum é mesmo válido? Será mesmo que só 
ficam no campo aqueles que não têm qualificação formal? Se há, de fato, 
um desinteresse pelo estudo formal por parte daqueles que ficam, será que o 
desinteresse não é por aquilo que é ensinado? O senso comum simplesmente 
não reproduz uma ideia de que o estudo e o trabalho relacionado às ativi-
dades urbanas têm maior valor que aqueles associados às atividades rurais?  
A informação sobre a escolaridade das lideranças jovens rurais é um sinal do 
quão pouco sabemos sobre aqueles que ficam no campo.

É relevante enfatizar que a residência das lideranças entrevistadas é 
predominantemente rural ou rural/urbana (88%). Além disso, a grande 
maioria delas (88%) se declara “agricultor(a) familiar”, enquanto 8% se 
identificam como “assentado(a)” e 4%, “quilombola”.

No que diz respeito à idade média das lideranças jovens rurais, ela é 
relativamente alta: em média, 29 anos, justamente o limite superior para ser 
considerado jovem pelo Estatuto da Juventude e muito próximo dos 32 anos, 
idade limite para ocupação de cargos na condição de jovem no movimento 
sindical rural. Esta é uma questão importante para o movimento sindical 
jovem, uma vez que a categoria juventude é ampla e suas questões mudam 
muito ao longo das etapas de vida. Se, por um lado, é necessário ter alguma 
experiência sindical para exercer uma função de diretoria em sindicatos, 
federações ou na própria Contag – em média, as lideranças sindicais entre-
vistadas estão no movimento sindical há dezesseis anos – por outro, há uma 
sub-representação de jovens adolescentes e de jovens-jovens no movimento.

Por fim, vale ressaltar um aspecto observado nas diversas oportunidades 
em que tivemos contato com as lideranças jovens na Contag: elas descons-
troem definitivamente a imagem de jovens rurais isolados e desconectados 
do mundo urbano. Pelo contrário, são jovens que contam com mobilidade 
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crescente, que dialogam com e transitam na cidade frequentemente.20 Ao mesmo 
tempo, reafirmam sua identidade de juventude camponesa ou juventude da agricultura 
familiar, que luta por terra e por seus direitos como trabalhadores e jovens. 

Em outras palavras, a observação nos fez considerar que a intensificação da 
comunicação desses jovens com a cidade não surtiu o chamado efeito “de atração”, 
tão recorrente na literatura sobre o êxodo rural. Algo na direção oposta – de 
revalorização do meio rural – pareceu relevante. Os jovens rurais – em contato 
mais intenso com o mundo urbano – pareceram ter oportunidades de reavaliarem 
seus projetos de vida, de se perceberem e se valorizarem. Além disso, a redução 
das distâncias entre espaço rural e urbano facilitou, em alguma medida, o acesso 
a políticas públicas e o próprio exercício da cidadania, o que vai ao encontro de 
nossa hipótese de pesquisa.21 Nas palavras de Carneiro (2007, p. 63), “a cidade 
não exerce mais o mesmo fascínio entre os jovens rurais de tempos atrás”.

3.2 Resultados

Quando questionadas sobre como avaliam o desejo de permanência dos 
jovens no campo atualmente, 50% das lideranças entrevistadas afirmaram 
que “a maior parte dos jovens rurais deseja permanecer no campo”, 
enquanto 37% disseram que “a maior parte deseja migrar para as cidades”, 
e 13% argumentaram “não ver diferença entre o número de jovens que 
deseja ficar no campo e de jovens que pretende migrar”. Este resultado vai 
ao encontro de nossa hipótese central de pesquisa: na visão da juventude 
organizada, é significativo o contingente de jovens que deseja construir 
projetos de futuro no campo. Aparentemente, se o êxodo rural representou 
algum dia uma via única de conquista pessoal e profissional para aqueles 
que nasceram no campo, na percepção dos entrevistados, hoje isso não é 
mais verdade. 

Diante dessa provável realidade é que se argumenta que é preciso com-
preender melhor os sentidos da permanência no campo. Quem é a juventude 
que deseja construir projetos de futuro no campo? Que projetos são esses? 

20. A título de exemplo, observamos que a grande maioria dos coordenadores estaduais de jovens tinham em mãos 
aparelhos de celular do tipo smartphone (celular com tecnologias avançadas e característica de computador; entre elas, 
a capacidade de conectar redes de dados para acesso à internet). Em determinado momento, quando questionados 
sobre quem tinha ou não perfil no Facebook, todos os presentes afirmaram que tinham.
21. As fronteiras entre os espaços rural e urbano estão cada vez mais porosas, diferente do observado em décadas 
anteriores. A ampliação do acesso a transportes e a tecnologias da comunicação tem permitido aos jovens rurais que 
transitem intensamente por estes dois espaços (rural e urbano), anteriormente antagonizados. Tanto Carneiro (1999) 
quanto Castro (2010) apontam a ampliação do acesso à escola como um dos vetores do maior trânsito dos jovens 
rurais em áreas urbanas, dado que a oferta de ensino se concentra predominantemente na área urbana. Isso promove 
a expansão das redes de sociabilidade dos jovens para além do grupo familiar e, em alguma medida, pode influenciar 
escolhas e projetos de vida. 
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O que a “prende” ao campo? Estas parecem ser questões-chave para compre-
endermos a realidade, os limites e as potencialidades da agricultura familiar 
no Brasil. Nesta pesquisa-piloto com as lideranças jovens, optou-se por dar 
destaque à última questão – o que explica a permanência dos jovens no campo? –,  
algo que Ferreira e Alves (2009, p. 250) denominaram de fatores de retenção.

O inquérito sobre os fatores de retenção no campo foi realizado a partir de 
dois métodos distintos, com a necessária distinção de gênero. Em um primeiro 
momento, foi solicitado que as lideranças avaliassem se cada um dos motivos 
enumerados explicavam muito ou não explicavam a permanência dos jovens 
homens e das jovens mulheres no campo. Em seguida, elas deveriam destacar 
os três motivos que consideravam mais relevantes, incluindo a possibilidade de 
mencionarem aspectos não previstos no questionário. A partir desta estratégia, 
foi possível hierarquizar os motivos por dois rankings, o que contribui para a 
validação interna do questionário. 

No que diz respeito à permanência dos jovens do sexo masculino no campo, 
as lideranças foram unânimes em afirmar que o vínculo desse grupo se dá 
essencialmente pela terra e pelo trabalho na agricultura familiar. Segundo os 
dois rankings elaborados (quadro 1), os jovens homens permanecem no campo 
porque: veem futuro na vida e no trabalho no campo; gostam do trabalho na terra, 
e se sentem satisfeitos com o produto de seus trabalhos; “contam com a terra de suas 
famílias; suas famílias precisam da ajuda deles nos trabalhos que geram renda; 
têm terra própria; e têm acesso a créditos e políticas de geração de renda para desenvolver 
um projeto produtivo próprio.

Note-se que este bloco de motivos – em verde no quadro 1 – apresenta-se 
de forma bastante semelhante nos dois rankings, o que sugere que a terra e o 
trabalho na agricultura familiar são, realmente, os fatores que dão significado 
à permanência dos homens no campo. As motivações elencadas abarcam 
não apenas a importância desses fatores no momento presente – gostam do 
trabalho na terra, e se sentem satisfeitos com o produto de seus trabalhos e suas 
famílias precisam da ajuda deles nos trabalhos que geram renda, por exemplo –,  
mas também as expectativas favoráveis em relação ao futuro – veem futuro 
na vida e no trabalho no campo e contam com a terra de suas famílias.  
Em outras palavras, a terra e a possibilidade de produzir nela destacam-se 
como elementos centrais, em torno dos quais gravitam não apenas a 
identidade assumida pelos jovens rurais, mas também o caminho pelo qual 
construirão sua autonomia.



Dimensões da Experiência Juvenil Brasileira e Novos Desafios às Políticas Públicas82 | 

QUADRO 1 
Os homens jovens permanecem no campo porque...

Ranking por pontuação2 Ranking por hierarquização1

1o veem futuro na vida e no trabalho no campo 1o suas famílias precisam da ajuda deles nos trabalhos 
que geram renda 

2o gostam do trabalho na terra, e se sentem satisfeitos 
com o produto de seus trabalhos 

2o gostam do trabalho na terra, e se sentem satisfeitos 
com o produto de seus trabalhos 

3o contam com a terra de suas famílias 3o veem futuro na vida e no trabalho no campo

4o suas famílias precisam da ajuda deles nos trabalhos 
que geram renda 

4o têm acesso a créditos e políticas de geração de renda 
para desenvolver um projeto produtivo próprio

5o têm terra própria 5o acreditam que não encontrarão alternativa melhor na cidade 

6o têm acesso a créditos e políticas de geração de renda 
para desenvolver um projeto produtivo próprio

6o têm terra própria

7o acreditam que não encontrarão alternativa melhor na cidade 7o contam com a terra de suas famílias

8o pela esposa/companheira 8o suas famílias precisam da ajuda deles no trabalho 
doméstico ou no cuidado

9o estão engajados em grupos/atividades esportivos e culturais 9o pela esposa/companheira

10o têm acesso a políticas de transferência de renda 10o têm acesso a políticas de transferência de renda

11o estão engajados em grupos/atividades políticas 11o têm acesso a uma educação contextualizada com a 
realidade de vida

12o têm trabalho assalariado 12o têm trabalho assalariado 

13o têm acesso a uma educação contextualizada com a 
realidade de vida

13o outros

14o estão engajados em grupos/atividades religiosos 14o estão engajados em grupos/atividades políticas 

15o outros 15o estão engajados em grupos/atividades esportivos e culturais

16o suas famílias precisam da ajuda deles no trabalho 
doméstico ou no cuidado

16o estão engajados em grupos/atividades religiosos

Notas: 1  O ranking definido pela hierarquização contabilizou quantas vezes cada afirmação foi selecionada pelos entrevistados 
como uma das três que mais explicam a permanência dos jovens homens no campo. Como critério de desempate, o 
item mais mencionado no primeiro dos três campos previstos no questionário ficou em melhor colocação.

2  O ranking definido pela pontuação considerou as respostas dos entrevistados para cada item individualmente. 
Atribui-se valor 0 às respostas não explica; 1, às respostas explica; e 2, quando explica muito. Como critério de desempate, 
o item que recebeu menos respostas não explica ficou em melhor colocação.

Ainda sobre o primeiro bloco de motivações, é importante notar que ter terra 
própria e ter acesso a créditos e políticas de geração de renda foram mencionados 
como fatores que explicam muito a permanência dos jovens hoje no campo. 
Considerando que esses dois aspectos dependem essencialmente de políticas 
públicas cujo acesso ainda é muito restrito, tal resultado sugere que – caso 
fosse ampliada a cobertura dessas políticas – o papel que desempenhariam na 
permanência dos jovens no campo seria decisivo.

Entre os motivos que explicam parte da permanência – em posições  
“intermediárias” nas duas hierarquias – aparece, em primeiro lugar, a descrença 
em relação às alternativas que a cidade pode proporcionar. Ou seja, as lideranças 
jovens entrevistadas afirmaram que parte da permanência no campo pode, de 
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fato, ser explicada pelo tradicional modelo de migração rural-urbana, segundo o 
qual a principal motivação à decisão de migrar ou não do campo para as cidades 
é o diferencial entre a renda urbana esperada e a renda rural.22

Em seguida, entretanto, aparecem motivos relacionados ao acesso a políticas 
públicas, como transferência de renda e educação contextualizada com a realidade 
de vida rural. Essas motivações relativizam a hipótese de que os jovens rurais fazem 
necessariamente cálculos sobre o retorno monetário que teriam no campo ou na 
cidade para decidirem se migrarão ou não. O acesso à política de transferência de 
renda, por exemplo, não está condicionado à permanência no campo. Ora, se esta 
política é encarada como um fator que explica parte da permanência, é porque a 
garantia de condições de subsistência no campo – independentemente de como 
evolui o mercado de trabalho urbano – contribui para a decisão de não migrar. 
Da mesma forma, a garantia de acesso a direitos como educação, por exemplo, 
contribui para a permanência dos jovens.

Entre os motivos elencados com menor importância para explicar a permanência 
dos jovens homens no campo, estão o engajamento em atividades políticas, 
esportivas, culturais e religiosas e o trabalho assalariado. Duas principais questões 
saltam aos olhos: em primeiro lugar, a pouca importância que as próprias lideranças 
sindicais dão ao engajamento político para explicar a permanência no campo. 
Em segundo lugar, a falta de importância do trabalho assalariado como mecanismo 
de fixação do homem no campo. Para as lideranças jovens, o trabalho assalariado 
no campo expressa muito mais uma estratégia de sobrevivência que um objetivo 
profissional. Na percepção das lideranças entrevistadas, os jovens do campo se 
afirmam, efetivamente, como agricultores familiares.

Por fim, os motivos familiares apresentaram-se de forma diferente nos dois 
rankings. No ranking definido pela hierarquização – que considera os três motivos 
que cada respondente elegeu como principais para explicar a permanência no 
campo –, os motivos familiares (em azul no quadro 1) apareceram no centro, o 
que expressa média relevância para explicar a permanência. No ranking definido 
pela pontuação – que considera a avaliação que cada respondente fez item a item –, 
a motivação suas famílias precisam da ajuda deles no trabalho doméstico ou 
no cuidado ficou em último lugar. 

Sete lideranças mencionaram outros fatores: três enfatizaram que a renda 
auferida pelo trabalho na agricultura é satisfatória; duas destacaram o gosto pela 
profissão e pela liberdade e autonomia que ela proporciona. Em princípio, essas 

22. Mais especificamente, os modelos convencionais assumem que a migração é determinada pelo diferencial de renda 
líquida esperada. Isto é, o salário urbano esperado menos os custos que se espera incorrer no processo de migração: 
o próprio custo de locomoção, os custos de busca de trabalho e os custos para sobrevivência durante o tempo até 
encontrar um emprego urbano (Bardhan e Udry, 1999).



Dimensões da Experiência Juvenil Brasileira e Novos Desafios às Políticas Públicas84 | 

cinco respostas poderiam ser enquadradas no item gostam do trabalho na terra e 
se sentem satisfeitos com o produto de seus trabalhos, o que levaria esta motivação 
à primeira colocação no ranking pelos dois métodos. Uma resposta mencionou 
que o engajamento em associações ou cooperativas explica muito a permanência 
no campo. Este quesito, embora lembrado apenas uma vez, pode ser relevante e 
merece ser incorporado às investigações futuras. Por fim, uma liderança relatou que 
a falta de oportunidade na cidade poderia ser um fator importante para explicar a 
permanência, que poderia ser incorporado ao item acreditam que não encontrarão 
alternativa melhor na cidade.

No que diz respeito às mulheres jovens, as lideranças afirmaram que elas 
permanecem no campo, principalmente, porque suas famílias precisam da ajuda 
delas no trabalho doméstico ou no cuidado e pelo marido/companheiro (quadro 2). 
Nos dois métodos de classificação, esses motivos essencialmente “familiares” (em azul) 
assumiram a primeira e segunda colocação, respectivamente, evidenciando 
que a perspectiva de gênero é crucial para explicar o fenômeno da permanência 
no campo. O que se nota é que, apesar dos avanços em relação à participação 
das mulheres nos espaços públicos, o espaço privado ainda é entendido como 
sua responsabilidade primeira, como constituinte de sua identidade “natural”. 
Antes de qualquer vínculo com a terra e com o trabalho dito produtivo, as lideranças 
entrevistadas consideraram que o que dá sentido à permanência das mulheres 
jovens no campo ainda é o exercício de seu papel subordinado, em atividades 
consideradas “acessórias”, desvalorizadas e invisibilizadas. Em primeira instância, 
as mulheres estão no campo a serviço de seus pais, marido e, até mesmo, irmãos 
do sexo masculino.

Feita essa distinção fundamental na forma como homens e mulheres jovens 
ocupam espaços públicos e privados, os rankings relativos à permanência das 
mulheres no campo apresentam as demais motivações em ordem similar à relacionada 
aos homens jovens. O segundo bloco de motivações relaciona-se ao vínculo com 
a terra e com o trabalho na agricultura familiar. No interior deste bloco, contudo, 
aparecem primeiramente as motivações ligadas à família (suas famílias precisam da 
ajuda delas nos trabalhos que geram renda), o que pode ser entendido, também, 
como parte das obrigações familiares femininas. Em sequência, aparecem os aspectos 
relacionados ao campo da produção, da atividade econômica propriamente dita.

Ainda assim, um expressivo indicador sobre os limites da autonomia e da 
possibilidade de emancipação da mulher no campo revela-se na menor relevância 
que as lideranças sindicais dão à oferta de créditos como mecanismo para garantir 
a permanência das mulheres. A oferta de crédito para tocar projetos individuais 
aparece no ranking feminino em posição muito inferior (10a colocação pelos dois 
métodos de classificação) à verificada no ranking masculino (4a e 6a posições). 
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Este cenário, certamente, sempre contribuiu para a migração das mulheres em 
maior proporção que os homens, o que implicou a masculinização do campo, que 
hoje vem sendo lentamente revertida.

QUADRO 2 
As mulheres jovens permanecem no campo porque...

Ranking por pontuação2 Ranking por hierarquização1

1o suas famílias precisam da ajuda delas no trabalho 
doméstico ou no cuidado

1o suas famílias precisam da ajuda delas no trabalho 
doméstico ou no cuidado

2o pelo marido/companheiro 2o pelo marido/companheiro

3o suas famílias precisam da ajuda delas nos trabalhos 
que geram renda 

3o suas famílias precisam da ajuda delas nos trabalhos 
que geram renda 

4o contam com a terra de suas famílias 4o gostam do trabalho na terra, e se sentem satisfeitas 
com o produto de seus trabalhos 

5o veem futuro na vida e no trabalho no campo 5o não encontrarão alternativa melhor na cidade 

6o gostam do trabalho na terra, e se sentem satisfeitas 
com o produto de seus trabalhos 

6o têm terra própria

7o acreditam que não encontrarão alternativa melhor na cidade 7o contam com a terra de suas famílias

8o têm terra própria 8o têm acesso a políticas de transferência de renda

9o têm acesso a políticas de transferência de renda 9o veem futuro na vida e no trabalho no campo

10o têm acesso a créditos e políticas de geração de renda 
para desenvolver um projeto produtivo próprio

10o têm acesso a créditos e políticas de geração de renda 
para desenvolver um projeto produtivo próprio

11o estão engajadas em grupos/atividades religiosos 11o têm acesso a uma educação contextualizada com a 
realidade de vida

12o estão engajadas em grupos/atividades políticas 12o estão engajadas em grupos/atividades religiosos

13o têm trabalho assalariado 13o têm trabalho assalariado 

14o têm acesso a uma educação contextualizada com a 
realidade de vida

14o estão engajadas em grupos/atividades políticas 

15o estão engajadas em grupos/atividades esportivos e culturais 15o outros

16o outros 16o estão engajadas em grupos/atividades esportivos e culturais

Notas: 1  O ranking definido pela hierarquização contabilizou quantas vezes cada afirmação foi selecionada pelos entrevistados 
como uma das três que mais explicam a permanência das jovens mulheres no campo. Como critério de desempate, o 
item mais mencionado no primeiro dos três campos previstos no questionário ficou em melhor colocação.

2  O ranking definido pela pontuação considerou as respostas dos entrevistados para cada item individualmente. 
Atribui-se valor 0 às respostas não explica; 1, às respostas explica; e 2, quando explica muito. Como critério de desempate, 
o item que recebeu menos respostas não explica ficou em melhor colocação.

Entre os motivos elencados como de menor importância, aparecem igualmente 
aqueles relacionados ao trabalho assalariado e à participação em grupos religiosos, 
políticos, esportivos e culturais. Neste bloco, convém sublinhar que o engajamento 
em atividades religiosas aparece em primeiro lugar, o inverso do que ocorre no 
ranking masculino, no qual as atividades religiosas assumem o último lugar para 
explicar a permanência dos rapazes.
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Outros elementos aparecem nas respostas, ainda que em menor quantidade 
que as já referenciadas. A gravidez na adolescência, duas vezes citada, denota uma 
passagem abrupta para a vida adulta que, em muitos casos, pode se traduzir no 
abandono dos estudos e de projetos de vida anteriormente idealizados e na própria 
inserção no mundo trabalho. Lideranças sindicais citaram, ainda, os laços de afeti-
vidade com o local e as relações sociais diferenciadas estabelecidas entre as pessoas. 
Por fim, foi feita uma menção à inserção em grupos produtivos, como associações 
e cooperativas. Estes elementos, apesar do caráter marginal com que aparecem nas 
respostas, ajudam a compor o complexo panorama das situações que influenciam 
as jovens a decidir sobre sua permanência ou não no campo.

Com a intenção de avaliar até que ponto o movimento de retorno ao campo 
tem sido responsável por um incremento da população rural, questionamos as 
lideranças sobre o que ocorreu com aqueles jovens que migraram para as cidades 
nos últimos cinco anos, estabelecendo novamente uma distinção entre os migrantes 
e as migrantes. 

Na percepção de 54% das lideranças entrevistadas, entre os rapazes de seu estado 
que migraram para as cidades nos últimos cinco anos, a maioria permaneceu na cidade. 
Apenas 21% ressaltou que a maioria dos migrantes voltou a viver no campo; enquanto 
17% não veem diferença (ou seja, não conseguem identificar uma tendência em relação 
aos jovens que migraram, apesar de conhecerem diversos casos); e 8% não souberam 
responder. No que se refere às jovens migrantes, 75% das lideranças entrevistadas 
acreditam que elas permaneceram na cidade; apenas 13% afirmou que a maioria voltou 
a viver no campo; 8% não veem diferença; e 4% não souberam responder. 

A leitura das lideranças entrevistadas sobre a realidade de seus estados parece 
indicar novas questões e reforçar algumas outras já tratadas no texto. É significativo o 
número de jovens que após migrar não retornam para os locais de origem, sendo 
este elemento mais forte na migração feminina. Ressalta-se, também, que as lideranças 
mostraram-se menos inseguras em responder sobre a migração feminina 
(8% não veem diferença e 4% não souberam responder) que em relação à masculina 
(17% não veem diferença e 8% não souberam responder). A taxa de retorno também 
acompanha essa tendência: apenas 13% acreditam que a maioria das jovens que saem 
do campo retorna, contra 21% que avaliam que a maioria dos rapazes volta. 

Nesse sentido, as razões que motivam o retorno tanto de um grupo quanto 
de outro constituem fator explicativo desta situação. Segundo as lideranças entre-
vistadas, os jovens homens retornam basicamente por determinações econômicas: 
falta de oportunidades ou de autonomia na cidade, melhoria da renda no campo, 
acesso à terra, acesso a políticas de crédito, políticas públicas, entre outros.  
As mulheres, apesar de também influenciadas por estes fatores, sofrem o peso 
mais incisivo de determinações familiares: casamento, cuidado com a família, 
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apoio após o processo de separação. Não figura, por exemplo, no quadro das 
respostas relacionadas às mulheres, o acesso ao crédito e à terra, condições 
essenciais para o reingresso autônomo no interior das famílias. A tese de que 
as mulheres não estão entre as escolhidas nos processos de sucessão parece 
confirmar-se a partir do quadro esboçado pelas entrevistas.

QUADRO 3 
Entre os jovens que voltaram a viver no campo, quais os principais motivos para o retorno?

Jovens homens Jovens mulheres

1o Falta de oportunidade/emprego (fixo, estável) na 
cidade, falta de autonomia na cidade

1o Casamento/acompanhar cônjuge/cuidar da família

2o Acesso à renda/ao crédito 2o Melhoria de renda no campo 

3o Autonomia/sobrevivência no campo, gosto pelo 
trabalho e pela vida no campo

3o Falta de oportunidade/emprego (fixo, estável) na 
cidade, falta de autonomia na cidade

4o Qualidade de vida ruim ou precária na cidade/custo de 
vida alto na cidade

4o Melhoria da qualidade de vida no campo 

5o Inadaptação à cidade/decepção com a cidade/falta de 
identificação com o urbano

5o Motivos familiares/vontade de estar com a família/falta 
da família

6o Melhoria de qualidade de vida no campo 6o Voltou em busca do apoio da família/separação

7o Melhoria no acesso a políticas em geral (comunicação, 
convivência com o semiárido) 

7o Autonomia/sobrevivência no campo, gosto pelo 
trabalho e pela vida no campo

8o Falta de qualificação/escolaridade 8o Inadaptação à cidade/decepção com a cidade/falta de 
identificação com o urbano

9o Falta da família 9o Acesso a políticas de transferência de renda 
(aposentadoria dos pais, transferência de renda)

10o Trabalho árduo na cidade/frustração com o trabalho 
na cidade

10o Falta de qualificação/escolaridade 

11o Acesso a políticas de transferência de renda (inclusive 
aposentadoria dos pais)

11o Qualidade de vida ruim ou precária na cidade/custo de 
vida alto na cidade

12o Melhoria na educação e aplicação de conhecimentos 
adquiridos

12o Melhoria na educação e aplicação de conhecimentos 
adquiridos

13o Acesso à terra própria/herança 13o Movimento social de mulheres no campo

14o Preconceito, envolvimento com drogas e violência na cidade 14o Não retornam

15o Não retornam

Uma das questões presentes nos debates dos movimentos sociais sobre a 
permanência ou a saída dos jovens do campo é o papel da família, compreendendo 
que estas transmitem não somente bens materiais aos seus jovens, mas também 
visões de mundo, concepções de trabalho, um código moral, uma ideia sobre o 
futuro, numa dinâmica objetiva e subjetiva que tem vinculação direta com uma 
crescente abertura do próprio espaço social rural. Buscamos saber se as famílias 
rurais dão mais valor aos jovens que permanecem no campo ou aos jovens que 
migram para as cidades.
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Um quantitativo significativo de lideranças não conseguiu estabelecer 
diferenciação, ou seja, declarou não possuir elementos para dizer se as famílias 
valorizam mais ou menos os que migram ou permanecem (42%). Parte considerável 
das lideranças entrevistadas (41%) acredita que os jovens que migram são mais 
valorizados por suas famílias, contra 17% que acha que as famílias valorizam 
mais os jovens que permanecem no campo. 

Ainda sobre o papel da família, outra questão levantada diz respeito ao valor 
que os pais dão à aprendizagem de novos saberes e novas práticas por parte dos 
jovens que ficam no campo. Nos debates sobre juventude, em especial quando 
são tratados os processos de sucessão na agricultura familiar, muitos dos jovens 
relatam as dificuldades de implementar nas unidades produtivas os conhecimentos 
adquiridos. Em geral, a decisão sobre o que e como produzir fica centrada na figura 
paterna, o que de imediato desmotiva os jovens e a longo prazo torna as práticas 
produtivas pouco competitivas em relação ao contexto mais amplo da agricultura. 

Sobre a valorização ou não dos conhecimentos adquiridos por parte dos 
jovens pelas famílias, 92% responderam que as famílias valorizam o aprendizado, 
enquanto 8% afirmaram que não valorizam. Entretanto, há uma diferença entre 
valorizar o conhecimento e permitir que este altere práticas tradicionais no interior 
das unidades produtivas. A maior parte (58%) entende que não há abertura para o 
jovem aplicar este conhecimento, e apenas 34% responderam que o conhecimento 
adquirido é utilizado frequentemente. 

Essa situação já descrita em muitos estudos está relacionada ao modelo 
patriarcal das relações sociais no campo, em que o poder decisório se concentra 
hegemonicamente na figura paterna. Esse pode ser considerado um dos principais 
entraves para a realização dos processos de sucessão. 

Isso fica evidente quando as lideranças são demandadas a responder o que 
faria com que os jovens permanecessem em maior número no campo. O acesso à 
terra para morar e produzir aparece em primeiro lugar, seguido do acesso a créditos 
e políticas de geração de renda que lhes permitissem o desenvolvimento de um 
projeto produtivo próprio. Esse dado traz duas questões: a primeira, a necessidade 
imperiosa da realização da reforma agrária enquanto política estratégica para 
garantir a permanência da juventude no campo; e a segunda, o papel das famílias, 
que, ao não conseguirem descentralizar as decisões e a renda familiar, contribuem 
de forma decisiva para que seus filhos e filhas deixem as propriedades em busca 
de renda e autonomia.

Em seus estados, as lideranças entrevistadas percebem um conjunto de 
políticas públicas ou projetos com potencial para contribuir para a permanência da 
juventude no campo. Interessante notar que as políticas citadas são majoritariamente 
federais (87%). Apenas 9% das políticas citadas são executadas por organizações 
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sociais, e 4%, por estados ou municípios, citados em função das escolas famílias 
agrícolas e casas familiares rurais. Se considerarmos que tais iniciativas de educação 
não são de responsabilidade estadual e municipal e sim de organizações sociais, 
às quais estados e municípios oferecem apenas apoio, este quadro fica ainda mais 
dramático. Alguns representantes vão além, ao afirmar que não há poder público 
no seu estado (13%). 

QUADRO 4 
Projetos/políticas que contribuíram/estão contribuindo para a permanência dos jovens no campo

Projetos/políticas 
públicas Federais Estaduais ou municipais Organizações sociais Total

Crédito Pronaf 13 13 19%

Acesso à terra
Crédito fundiário 10

12 18%
Reforma agrária 2

Educação

Interiorização das Universidades 1

Escola Família Agrícola/ 
Casa família rural

3

Programa Jovem Saber/Contag 2

20 29%

Pronatec/institutos federais/escolas 
técnicas

7
Programa Jovem Cidadão/
Fetag AL

1

ProUni 1
Consórcio Social da Juventude 
Rural/ Instituto Aliança-MTE-MDA

1

Projovem Campo/Saberes da Terra 2 Projeto Juventude e Gênero no 
Campo/FETAEMA

1
EJA 1

Transferência  
de renda

Previdência Social 2
8 12%

Bolsa família 6

Comercialização 
e dinamização 
econômica

PAA/PNAE 6
Programa Alimentação Certa/
Fetag AL

1 8 12%
Pronat 1

Habitação
PNHR 6

7 10%
Luz para todos 1

Total
59 3 6 68 100%

 87% 4% 9% 100%

As políticas citadas foram agrupadas em: crédito, acesso à terra, educação, 
transferência de renda, comercialização e dinamização econômica e habitação.  
As iniciativas de educação parecem ser as que estão mais próximas da juventude: 
29% das políticas mencionadas são experiências educacionais conduzidas pelo 
governo federal (interiorização das universidades, dos institutos federais/Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), Programa Universidade 
para Todos (Prouni), Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem) 
Campo/Saberes da Terra e EJA) ou por organizações sociais (Programa Jovem Saber/
Contag, Programa Jovem Cidadão/Federação dos Trabalhadores na Agricultura de 
Alagoas (Fetag-AL), Consórcio Social da Juventude Rural/Instituto Aliança-MTE/
MDA, Projeto Juventude e Gênero no Campo/Fetag-MA). Devemos considerar 
que no Brasil, país sem histórico de políticas públicas específicas para a juventude, 
a educação talvez seja a que, com todas as deficiências, alcança melhor este público.  
A ampliação das vagas nas universidades e nos institutos federais, associado ao 
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processo de interiorização de cursos, contribuiu para uma maior visibilidade das 
ações do Estado no plano da educação.

O crédito, notadamente o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf ), aparece em segundo lugar entre as políticas mais citadas (19%). 
De fato, ao analisar a evolução do programa desde sua criação, percebe-se uma 
ampliação do volume de recursos e do número de agricultores familiares atendidos. 
Sua recorrente lembrança também se dá pelo fato de que o Pronaf se tornou, junto 
com a Previdência Social, uma das principais políticas instrumentalizadas pelos 
sindicatos de trabalhadores rurais.23

O acesso à terra está em terceira posição no conjunto das políticas mais citadas 
(18%). O crédito fundiário é de longe o mais referenciado, o que pode ser reflexo 
das dificuldades de realizar a reforma agrária via desapropriação de latifúndios 
improdutivos. Isso, diante das pressões dos movimentos sociais, tende a fortalecer 
uma política de crédito que alguns movimentos e intelectuais com posição mais 
crítica denominam “reforma agrária de mercado”.24

Políticas de transferência de renda, notadamente Bolsa Família e a Previdência 
Social, figuram em quarta posição (8%) no quadro das políticas citadas pelas lideranças 
jovens. Alguns estudos25 demonstram que muitas famílias rurais têm os benefícios 
previdenciários como sua principal renda, sendo um elemento importante para a 
manutenção do grupo familiar e em muitos casos até como fonte para pequenos 
investimentos na propriedade. Este processo redistributivo também é responsável por 
movimentar a economia local em muitos municípios interioranos, especialmente os 
mais pobres. O mesmo pode ser inferido sobre o Programa Bolsa Família, apesar de 
se tratar, neste caso, de benefício de menor valor pecuniário e com outra lógica de 
acesso, público etc. Entretanto, não resta dúvida que tais políticas colaboram forte-
mente para a redução da pobreza e das desigualdades no campo, e, por consequência, 
podem colaborar nos processos de retenção da juventude no campo.

Com os mesmos 8%, as políticas de comercialização e inclusão produtiva 
aparecem empatadas em grau de importância com as de transferência de renda. 
O PAA e o PNAE, ambos conduzidos pelo governo federal, foram os mais citados 
no item comercialização. Também foi referido o Programa Alimentação Certa, de 
responsabilidade da Fetag do Maranhão. Não houve menção a programas conduzidos 
por estados e municípios. Na inclusão produtiva, foi destacado o Programa Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (Pronat). 

23. Boa parte dos sindicatos de trabalhadores rurais, para além de funções políticas e organizativas, se especializaram 
na prestação de serviços a seus associados. Estes podem incluir serviços de saúde, Programa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Ater), entre tantos outros. Os mais comuns são o encaminhamento de benefícios à Previdência Social 
(montagem de processo) e a emissão de cartas de aptidão ao Pronaf. Isto, denominamos aqui, de instrumentalização. 
24. Ver Sauer (2010).
25. Ver Schwarzer (2000) e Schneider e Biolchi (2003). 
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Ampliar a cobertura das políticas públicas e facilitar o acesso a estas são demandas 
da juventude organizada. Estes atores consideram que as políticas públicas são 
estratégicas para o seu desenvolvimento e colocam como condição para efetividade 
destas a aproximação das distintas realidades juvenis. As lideranças da juventude, 
ao concentrar esforços na ampliação das políticas públicas, desejam assegurar que 
a permanência ou a saída no campo seja fruto de uma escolha livre, pensando as 
aptidões e os sonhos de cada jovem, e não uma imposição econômico-social, fruto 
da ausência de políticas públicas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada com integrantes da Comissão Nacional de Jovens Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais pretendeu captar os sentidos da permanência da juventude 
no campo a partir da percepção das lideranças sindicais de cada estado da Federação 
a respeito daqueles que representam. Ela teve caráter exploratório, objetivou elencar 
e ponderar os significados mais visíveis e patentes da permanência no campo, 
exercício necessário para a construção de categorias de análise.

É necessário dar visibilidade a essas pessoas para que suas demandas sejam ouvidas. 
Trata-se de uma tarefa estratégica para o país: essas respostas traçam limites e 
potenciais da agricultura familiar, que exerce papel central na oferta de produtos e 
serviços essenciais às famílias residentes ou não em áreas rurais e no desenvolvimento 
de diversos municípios brasileiros, principalmente quando se leva em consideração 
a conservação dos recursos naturais e ambientais.

Nesse sentido, o conjunto de entrevistas lança luz sobre importantes aspectos 
da vida do jovem rural, necessários à compreensão dos sentidos da permanência 
no campo. 

De início, constata-se que a maior parte dos jovens deseja permanecer no 
campo, ou seja, deseja construir projetos de futuro nas áreas rurais. O êxodo, 
diferentemente de outras décadas, não constitui a opção principal da juventude. 
Entretanto, para estes permanecerem são necessárias políticas públicas capazes de 
assegurar as condições indispensáveis à sua qualidade de vida e ao desenvolvimento 
pleno de suas capacidades. 

Os sentidos da permanência também são diferentes para rapazes e moças do 
campo. Apesar da aparente tendência de reversão do quadro de masculinização 
do campo, os homens ainda têm mais acesso à terra e ao crédito; enquanto as 
mulheres, grosso modo, ainda figuram em posição subalterna e dependente nas 
unidades produtivas familiares, tendo muitas vezes seu trabalho minorado e 
classificado como “ajuda”. Isto fica evidente ao analisar por recorte de gênero o 
retorno dos jovens para o campo. Enquanto as determinações dos rapazes estão 
ligadas a processos de autonomia e acesso a políticas públicas, as moças têm como 
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determinante principal a família. Seu retorno está relacionado ao papel subalterno 
que exercerão na unidade produtiva. Termos como “ajuda”, “apoio”, entre outros, 
mostram o quão longe muitas destas jovens estão de serem encaradas enquanto 
possíveis sucessoras nas unidades produtivas e assim alçarem uma posição de maior 
autonomia no grupo familiar.

A permanência também é determinada pela família, a partir do que os pais 
projetam para seus filhos, no contexto das complexidades inerentes à herança e 
divisão do patrimônio familiar e a autonomia que o(a) jovem experimenta no 
grupo familiar. Muitas das respostas registradas nas entrevistas apontam para 
uma maior valorização dos jovens que migraram, denotando um papel decisivo 
da família neste processo. 

Perdura em muitas famílias a ideia de que os que ficam não têm futuro, 
uma herança da histórica ausência do Estado brasileiro nas áreas rurais. Mesmo a 
melhoria das condições de vida experimentada nas últimas décadas não foi capaz 
de reverter tal ideia. Esta situação pode ser especialmente crítica em áreas onde 
a agricultura familiar se encontra menos desenvolvida, com o emprego de pouca 
tecnologia. Nestas áreas, é menor a produtividade do trabalho e são mais intensos 
os esforços para a realização das tarefas cotidianas, o que reforça a ideia de que a 
atividade rural é um trabalho penoso, cansativo e com pouco retorno – fala comum 
de muitos jovens rurais.

Sendo a terra um bem escasso, há um limite físico para a sua divisão. De modo 
que há de se cuidar para que a repartição do patrimônio familiar não implique a 
sua inviabilização enquanto unidade produtiva. É neste sentido que muitas famílias 
preparam seus filhos e filhas para uma vida urbana, onde poderão acessar renda 
fora da propriedade familiar, deixando nesta apenas um sucessor.

A abertura por parte da família para aplicação de novos conhecimentos 
na unidade produtiva constitui elemento importante para pensar a autonomia 
experimentada pelo jovem no contexto familiar. A valorização do conhecimento 
e sua aplicação na propriedade faz com que a juventude se sinta importante 
no processo produtivo e abre novas perspectivas para sua inserção econômica e 
emancipação a partir da unidade produtiva familiar. 

Por fim, as entrevistas mostram que há uma porosidade entre as fronteiras, 
entre o rural e o urbano, e que não raro os jovens que migraram retornam para o campo. 
Logo, o êxodo não é um elemento definitivo, tampouco inexorável. A ação eficaz 
do Estado no campo das políticas públicas, somada ao processo de organização 
tocado pelos movimentos sociais, pode criar as condições necessárias para que 
mais jovens permaneçam no campo ou ainda que jovens que migraram para 
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as cidades possam realizar o processo inverso, encontrando no campo todas as 
condições para o seu desenvolvimento. 
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