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3. EDUCAÇÃO DO CAMPO, MOVIMENTOS SOCIAIS

RESUMO: O artigo propõe-se a discutir acerca do ser juventude do campo no Brasil, considerando-a como
uma unidade dentro do universo da(s) juventude(s) brasileira(s). Nesse debate, procura não perder de vista
alguns aspectos da vida no campo, principalmente no que diz respeito aos desafios da permanência,
processos migratórios, estudos, trabalho, dúvidas, dentre outras questões que permeiam a vida do jovem do
caAmpo. As reflexões expostas neste artigo partem de um debate teórico, fundamentado em resultados de
pesquisas brasileiras realizadas em várias regiões do país sobre a juventude do campo, além do aporte de
atores/trabalhos que contribuem no debate sobre esta temática.
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ABSTRACT: This article proposes to discuss about being youth camp in Brazil, considering it as a unit within
the universe (s) youth (s) Brazilian (s). In this debate, tries not to lose sight of some aspects of country life,
especially with regard to the challenges of residence, migration processes, studies, work, questions, among
other issues that permeate the lives of the youth the field. The reflections in this article are based on a
theoretical debate, based on the results of Brazilian research conducted in various regions of the country on
the youth of the field, beyond the contribution of actors / work contributing to the debate on this issue.
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Refletirmos sobre a concepção de juventude do campo no Brasil exige-nos uma abordagem mais ampla
acerca da temática da juventude, assim como a contextualização de questões relacionadas à problemática da
juventude brasileira, visto que em geral, “no interior do que chamamos ‘juventude rural’ também existem
desigualdades e diferenças em termos de cor, etnia, gênero, deficiências, orientação sexual, disparidade
regional, local de moradia” (NOVAES, 2007, p.101).

Em linhas gerais, a juventude tem se tornado um tema de notória representatividade no âmbito acadêmico
pelo crescente número de publicações na área, mas, ainda assim, não existe um consenso entre os
pesquisadores sobre um conceito de juventude; o debate gira em torno da necessidade de se pensar a
juventude a partir das diversidades (classe, cultura, etnia, gênero, religião, etc.).

Partindo deste pressuposto, torna-se válido considerarmos que existem diversas concepções e abordagens
para a temática da juventude, pois “cada disciplina das ciências humanas faz um tipo de recorte, e, dentro
elas, diferentes correntes teóricas ressaltam dimensões distintas desse complexo ao qual o termo pode se
referir” (ABRAMO, 2008, p. 37-38). Apesar disso, podemos observar que a juventude não pode ser
condicionada a uma faixa etária, uma etapa biológica, em preparação para a vida adulta, como defende a
sociologia funcionalista.

Para além de uma etapa biológica, a juventude se define a partir de elementos sócio-históricos, culturais e
econômicos que impõem determinações, por um lado, e possibilidades de construir novos rumos para a
história, de outro. De fato, há uma imprecisão sobre a demarcação das fases da vida, vez que são variantes
construídas historicamente, “[...] no bojo de disputas econômicas e políticas. São arbitrários culturais e regras
socialmente construídas que determinam quando, como e por meio de quais rituais as sociedades reconhecem
as passagens entre estas fases da vida” (NOVAES, 2007, p. 07).

Neste debate, não podemos perder de vista que as desigualdades sociais que particularmente atingem os
jovens oriundos de classes sociais menos favorecidas, e aqui inserimos os jovens do campo nordestino, estão
cada vez mais aviltantes no contexto atual de reestruturação produtiva do modelo de acumulação capitalista.

Nesta perspectiva, “[...] a juventude do campo deve ser entendida por intermédio de suas caracterizações de
diferenças e desigualdades que incorporam elementos culturais e econômicos sobre o que é ser jovem no
campo” (LOPES, 2008, p. 43).

O que é ser jovem do(no) campo

Ao pensarmos sobre a concepção de juventude do campo existe também a dificuldade circunscrita em pelo
menos três aspectos: a falta de consenso em torno do conceito de juventude, a indefinição do conceito de
campo/rural, e a própria indefinição de juventude rural/campo. De acordo com Castro (2009, p.40),

a juventude rural é ainda uma categoria analítica em construção, cujos contornos
são poucos delineados, defrontando-se com a dupla dificuldade nas definições tanto
de ‘juventude’ como de ‘rural’, ou seja, a polêmica sobre as categorias sociais e as
representações sobre elas construídas.

Nesse sentido, o campo “[...] deve ser pensado como um espaço de heterogeneidade social e econômica, no
entanto, reconhecemos que esta heterogeneidade está limitada dentro do modo capitalista de produção, ou
seja, as relações de produção estão subordinadas ao interesse do capital” (SILVA; CAPELO, 2005, p.40).
Assim, deve ser visto como espaço de luta em favor da vida, onde as pessoas devem ser produtoras da
própria sobrevivência, tendo acesso aos direitos a educação, trabalho, cultura, saúde, lazer, etc. O campo
deve ser compreendido muito além de um espaço de produção agrícola; “o campo é território de produção de
vida; de produção de novas relações sociais; de novas relações entre os homens e a natureza [...]. O campo
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é um território de produção de história e cultura, de luta de resistência dos sujeitos que ali vivem” (MOLINA,
p. 08, 2006).

Diante disso, Wanderley (2007) adverte que a característica essencial da vida do “jovem rural” é o fato
desses sujeitos “viverem em zonas rurais”. A autora questiona a definição do meio rural adotada oficialmente
pelo IBGE, que aponta três características fundamentais de identificação deste espaço: o habitat disperso, a
dependência em relação à sede municipal ou outra cidade próxima e a precariedade do acesso a bens e
serviços socialmente necessários, inclusive acesso a ocupações não agrícolas. “Esta situação afeta
profundamente os ‘jovens rurais’, tanto em sua vida cotidiana, quanto no que se refere às suas possibilidades
futuras” (WANDERLEY, 2007, p.21).

Para Carneiro (2008), esta falta de clareza no entendimento do que seja “rural” evidenciada nos critérios do
IBGE (inclusive utilizados para a seleção dos municípios rurais que compuseram a base da amostra da
pesquisa ‘Perfil da Juventude Brasileira’), mostra que ao considerar “rural” toda área externa ao perímetro
urbano, o rural passa a ser delimitado pela negação do ‘urbano’ – por sua vez, universo amplo diverso que
abrange áreas correspondentes às cidades (sedes municipais, vilas, sedes distritais) ou áreas urbanas
isoladas. Deste modo,

A dificuldade na delimitação do que se designa com “juventude rural” – categoria
socialmente construída e que se caracteriza pela transitoriedade inerente às fases do
processo de desenvolvimento do ciclo vital – reside também nas imprecisões quanto
ao que se entende por “rural”, questão que se acentua com a intensificação da
comunicação entre os universos culturais e sociais do campo e da cidade.
(CARNEIRO, 2008, p.245).

De acordo com Castro (2005a), nos estudos sobre a “juventude rural” enquanto construção sócio-histórica, a
temática representa epistemologicamente uma duplicidade de sentidos em sua forma de ser: jovem e rural.
Esse “duplo ‘enquadramento’” ocorre devido ao fato de que pelo menos dois aspectos aparecem evidentes:

Por um lado, sofrem com as imagens pejorativas sobre o mundo rural e as
conseqüências dessa desvalorização do mundo rural no espaço urbano – ou seja, a
associação do imaginário sobre o “mundo rural” ao atraso e a identificação dos
jovens como roceiros, peões, aqueles que moram mal. Por outro lado, no meio rural,
muitas vezes são deslegitimados por seus pais e adultos em geral, por serem muito
urbanos (CASTRO, 2005a, p. 39).

Nas produções acadêmicas, a juventude do campo foi identificada a partir de variações, tais como: juventude
rural, juventude do meio rural, jovens do campo, jovem agricultor, jovem do interior e trabalhador rural, que,
segundo Castro (2009), expressam pares de oposição “rural-urbano”, “campo-cidade”, litoral-interior”. De
acordo com a pesquisadora não foram identificados trabalhos que abordem temáticas relacionadas aos filhos
de grandes proprietários ou jovens empresários do agronegócio, por exemplo, revelando que categoria
juventude rural “está diretamente associada a uma determinada população rural do Brasil, que engloba
pequenos produtores pauperizados e sem-terra, a chamada agricultura familiar, os assentados de reforma
agrária, camponeses e os trabalhadores rurais assalariados” (CASTRO, 2009, p.59).

Após trazermos para o centro do debate algumas considerações em torno da concepção de juventude do(no)
campo, trazemos, subsequentemente, dados da realidade da juventude do campo brasileiro no que concerne
aos aspectos sócio-políticos e econômicos, amplamente relacionados aos conflitos vivenciados cotidianamente
pelos jovens do campo.
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Juventude do campo: dúvidas, processos migratórios e projetos de vida

No campo, grande parte das populações sofre com os reflexos da desigualdade social, sobrevivendo em
precárias condições humanas, muitas vezes, sem ter a terra, que é o essencial para a sobrevivência no
campo, levando, muitas vezes, à materialização da luta de classe através dos conflitos e embate de projetos
entre os trabalhadores e os donos dos meios de produção. Na América Latina, “em todos os países, a
violência rural manifesta-se na morte em conflitos e assassinatos de um número muito grande de pessoas e
do deslocamento de importantes contingentes populacionais, tendo como central o problema da terra”
(BRUMER, 2003, p.20).

Um estudo realizado com jovens de “comunidades rurais” de três municípios pernambucanos revela que a
terra em escassez - pequenas unidades de produção, a maioria com até 05 hectares – torna-se um desafio
para a produção agrícola e, consequentemente, constituindo assim um fator de impulsionamento à migração.

A estrutura de distribuição de terra é a responsável maior pelo bloqueio à reprodução
social dos pequenos agricultores camponeses das áreas estudadas, na medida em
que impõe profundas restrições à capacidade produtiva do estabelecimento, inibe as
possibilidades de ocupação da força de trabalho dos próprios membros da família e,
em consequência, provoca nos jovens a necessidade de migração. (WANDERLEY,
2007, p. 24).

Segundo Brumer (2007), entre os fatores que explicam a continuidade do processo migratório campo-cidade
nas últimas décadas, estão, de um lado, os “atrativos” da vida urbana, principalmente em opções de trabalho
remunerado, e de outro, as dificuldades da vida no meio rural e da atividade agrícola. Deste modo, a
migração decorre de fatores de atração ou de expulsão. “Ademais, na decisão de migrar, provavelmente os
fatores de expulsão são anteriores aos de atração, na medida em que os indivíduos fazem um balanço entre a
situação vivida e a expectativa sobre a nova situação” (BRUMER, 2007, p.37).

Outro dado relevante sobre o movimento migratório recente diz respeito à participação feminina. “As
mulheres migram mais que os homens, representando 52% do total da migração jovem. De acordo com o
censo de 1991, para o total do Brasil, enquanto 20,8% dos jovens do sexo masculino entre 15 e 24 anos de
idade eram migrantes, para as moças, dessa mesma faixa etária a proporção de migrantes era de 24,2%”
(WEISHEIMER, 2005, p. 08 apud BAENINGER, 1998, p. 46). Entretanto, a maior expressão feminina no
processo migratório rural–urbano pode apresentar diferenças regionais, a exemplo do Nordeste que apresenta
menor grau de masculinização do campo (SILVA; CAPELO, 2005).

A migração da população jovem do campo para a cidade possui fortes relações com a busca de melhores
condições para a sobrevivência e construção dos projetos de vida futura.

Isso parece se confirmar por um levantamento indicativo feito em dezembro de 2003
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Programa Nossa Primeira Terra. Se,
por um lado, mais de 60% dos 141 jovens de 50 municípios brasileiros entrevistados
indicaram que gostariam de permanecer no campo e estudar em áreas afins (62%),
por outro, por falta de oportunidades, saem do campo. Os motivos que os levam a
sair do campo são: para trabalhar (28,5%), para estudar (26,5%), para trabalhar e
estudar (26,5%) e 17,5% por outras razões (FRANCO, 2003). Note-se que para 55%
dos jovens se coloca a questão da busca de trabalho. (FRIGOTTO, 2004, p.186)
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A conclusão de pesquisas qualitativas realizadas com jovens do campo de algumas localidades do Brasil
mostra que eles atribuem importância à educação em seus projetos de vida. Em alguns casos a educação é
vista como possibilidade de uma “remuneração” melhor e de um “trabalho menos pesado”. Por isso, “É
possível dizer, portanto, que a associação entre estudo e emprego é também generalizada, sendo o estudo
encarado como a condição para, no falar de um jovem, “ser alguém na vida”, o que significa
fundamentalmente não ser agricultor” (CARNEIRO, 2008, p. 249).

Frente a isso, o estudo passa a ser uma possibilidade de saída da realidade excludente a qual estão inseridos,
através de outras formas de inserção no trabalho, muitas vezes, na cidade, ou se no campo, em outras
atividades que não sejam diretamente ligadas à agricultura. Por conhecerem a realidade de marginalização e
desvalorização da atividade do agricultor, muitas vezes, os jovens do campo buscam para os seus projetos
futuros, outras formas de inserção produtiva.

O estudo de Castro (2005a), realizado no assentamento Mutirão Eldorado, localizado no município de
Seropédia na Baixada Fluminense, mostra, através de um levantamento sócio-econômico que, 16,5% dos
participantes da pesquisa nunca freqüentaram a escola e 40,7% têm até a 4ª série do Ensino Fundamental.
Além disso, a autora nota a ênfase dada ao fato de não ter estudado e a associação entre formação escolar e
um futuro melhor; assim como, entre não ter estudado e não ser ninguém. Assim,

[...] nos discursos dos adultos, o estudo é associado a percepções que representam
mobilidade social, onde a sua própria condição de trabalhador do meio rural aparece
em posição de inferioridade. Isto é, aciona-se imagens e construções do “homem do
campo” associado à “atraso”, falta de opção, falta de escolha, opção para quem não
é inteligente. (CASTRO, 2005a, p. 20-21).

A pesquisa feita por Wanderley (2007), com 615 jovens de 15 a 24 anos que vivem em comunidades
campesinas de três municípios de Pernambuco apontou ser o estudo a condição mais necessária à realização
dos projetos futuros, sendo indicado por 260 entrevistados (42,3%); enquanto que 72 jovens (11,7%)
afirmaram ser a necessidade de ter recursos e oportunidades. Na mesma pesquisa, o que chama a atenção da
pesquisadora é a confirmação de que 233 jovens (37,9%) não sabem ou não responderam a esta questão.

Para Wanderley (2007, p. 25),

Chama a atenção, inicialmente, a grande porcentagem daqueles que não souberam
responder, num total de 184 (29,9% do conjunto). Mais surpreendente ainda é o
fato de que esta é a resposta mais freqüente no conjunto dos jovens e, sobretudo,
entre os jovens com mais de 18 anos (100 – 33,8%), entre os adolescentes (84 –
26,4%) e entre os rapazes (64 – 29,0%). As moças [...] têm uma escolha mais
definida, mas entre elas também, é significativo o número das que não sabem ainda
o que gostariam de ser profissionalmente (120 – 30, 5%).

Os jovens do campo convivem com incertezas e inseguranças no que diz respeito ao futuro profissional (nem
só os jovens do campo, como as juventudes de forma geral), o que os leva a não saberem definir em qual
profissão desejariam trabalhar, já que “[...] há uma grande diferença entre a realidade concreta enfrentada
por esses ‘jovens’ e seus sonhos e expectativas a partir do estudo, quanto ao seu futuro profissional”
(CASTRO, 2005b, p.19).

As mudanças no mundo do trabalho são particularmente responsáveis por essa dúvida da juventude, visto
que a conquista de um emprego mostra-se cada vez mais difícil diante das exigências de qualificação cada
vez mais complexas, remuneração salarial cada vez mais baixa e relações trabalhistas também degradantes.

O processo de escolarização tem sido uma questão importante na discussão sobre o jovem do campo, vez que
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possui fortes ligações com os problemas enfrentados para inserção no mercado de trabalho, pois a realidade
confirma, que para o ingresso no mercado de trabalho em tempos de reestruturação produtiva é preciso
altíssima “qualificação” profissional, e esta “qualificação” profissional que é exigida por este modelo produtivo,
a população do campo dificilmente tem acesso, pois, “a trajetória do processo de escolarização de homens,
mulheres, jovens e crianças que vivem no campo, historicamente ocupou um lugar marginal na política
educacional brasileira” (SOUZA, 2004, p. 37).

Considerações finais

A luta da juventude do campo configura-se pela necessidade de avançarmos na implementação das Diretrizes
Nacionais por uma Educação Básica do Campo, no sentido de garantirmos a superação do analfabetismo que
assola as populações campesinas, e em especial os jovens do campo, e o acesso a todos os níveis
educacionais, contemplando as diversidades e a realidade do campo.

No entanto, no contexto de crise estrutural do sistema capitalista que afeta os trabalhadores em todas as
partes do mundo, é necessário pensarmos políticas para que os jovens do campo enfrentem os problemas que
têm impossibilitado sua permanência no campo. Por isso, torna-se imprescindível a descentralização das
terras via reforma agrária de modo que os jovens sejam contemplados, além de potencializados para a
produção e inserção produtiva agrícola, investimento em pesquisas, infraestruura e tecnologias para
enfrentamento à estiagem nas regiões afetadas pela seca, além da garantia de acesso à educação, saúde,
lazer, cultura etc. Deste modo, a opção do jovem pela migração acontecerá por escolha e não por expulsão do
lugar onde vive.

REFERÊNCIAS

ABRAMO,

BAENINGER, Rosana. Juventude e movimento migratório no Brasil: Jovens acontecendo na trilha das
políticas públicas. Brasília: CNPD, 1998. p. 21-70.

BRUMER, Anita. A problemática dos jovens rurais na pós-modernidade. In: CARNEIRO, Maria José; CASTRO,
Elisa Guaraná (Orgs.). Juventude rural em perspectiva. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007. p.35-51.

__________. Os rumos do mundo rural na América Latina no início do século XXI, num cenário de
grandes transformações sociais, econômicas e políticas. Sociologias. Porto Alegre, ano 5, n. 10, jul/dez
2003, p. 14-25.

CARNEIRO, Maria José. Juventude rural: projetos e valores. In: ABRAMO, Helena; BRANCO, Pedro P. M.
(orgs). Retratos da juventude brasileira: análise de uma pesquisa nacional. São Paulo: Editora Fundação
Perseu Abramo, 2008. p. 243-261.

___________. O ideal rurbano: campo e cidade no imaginário de jovens rurais. In: TEIXEIRA DA SILVA, F.
C., SANTOS, R., COSTA, L. F. C. (Orgs.) Mundo rural e política: Ensaios interdisciplinares. Rio de Janeiros,
Campus/Pronex, 1998.

CASTRO, Elisa Guaraná de et al. Os jovens estão indo embora?
Juventude rural e a construção de um ator político. Rio de Janeiro: Mauad X, Seropédica, RJ: EDUR, 2009.

__________. Entre Ficar e Sair: uma etnografia da construção da categoria jovem rural. Tese de
Doutorado. Rio de Janeiro: UFRJ/PPGAS, 2005a.

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/juventude_do_campo_em_debate.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.6-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



__________. Juventude rural: “apenas uma palavra” ou “mais que uma palavra”. XXIX Encontro Anual da
ANPOCS, GT Ruralidade na Sociedade Contemporânea: desafios e perspectivas. Caxambu/ MG, 2005b.

FRIGOTTO, Gaudêncio. Juventude, trabalho e educação no Brasil: perplexidades, desafios e perspectivas. In:
NOVAES, Regina; VANUCCI, Paulo (Orgs.). Juventude e Sociedade: trabalho, educação, cultura e
participação. São Paulo: Editora Perseu Abramo, 2004. p.180-216.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. População jovem no Brasil. Rio de Janeiro: Departamento de
População e Indicadores Sociais, 1999.

__________. Síntese dos Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira.
Rio de Janeiro, 2010.

__________. Atlas Geográfico. 5. Ed. Brasília, 2010.

LOPES, Wiama de Jesus Freitas. As Representações sociais dos jovens do campo, acerca de suas
escolas. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências da
Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Belém, 2008.

MOLINA, Mônica Castagna. Prefácio. In: CALDART, Roseli Salete; PALUDO, Conceição; DOLL, Johannes (orgs).
Como se formam os sujeitos do campo?
Idosos, adultos, jovens, crianças e educadores. Brasília: PRONERA: NEAD, 2006.

NOVAES, Regina Célia Reys. Juventude e sociedades: jogos de espelhos. Sociologia Especial, Ciência &
Vida, São Paulo, ano 01, n. 2, 2007, p.7-15.
Disponível em:
<http://
www.
antropologia.com
.br
/arti/colab/a38-rnovaes.pdf
>.
Acesso em: 10/07/2011.

NOVAES, Regina Célia Reyes et al. Política Nacional de Juventude: diretrizes e perspectivas. São Paulo:
Conselho Nacional de Juventude/Fundação Friedrich Ebert, 2006.

_____________. A juventude como Fase de Vida: dos ritos de passagem aos ritos de impasse. São Paulo:
Saúde e Sociedade. V. 18, n.3, p.371-381, 2009.

SILVA, Rogério Nunes; CAPELO, Maria, Regina Clivati. Juventude do campo e políticas públicas: algumas
reflexões de um texto em construção. Colloquium Humanarum, v. 3, p. 36-48, 2005.

SOUZA, Maria Antônia de. Educação do Campo: Trajetória, parcerias e práticas pedagógicas. In:
Conhecimento local e conhecimento universal: diversidade, mídias e tecnologias na educação. Curutiba:
Champagnat, 2004.

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/juventude_do_campo_em_debate.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



WANDERLEY, Maria de Nazareth B. Jovens rurais de pequenos municípios de Pernambuco: que sonhos para o
futuro. In: CARNEIRO, Maria José; CASTRO, Elisa Guaraná (Orgs.). Juventude rural em perspectiva. Rio
de Janeiro: Mauad X, 2007. p.21-33.

WEISHEIMER, Nilson. Juventudes rurais: mapa de estudos recentes. Brasília: Ministério do
Desenvolvimento Agrário, 2005.

[1] Mestre em Educação (UFS), especialista em Educação e Pluralidade Sócio-Cultural (UEFS), graduada em
Pedagogia (UNEB/CAMPUS XI). Contato: siqueiroz@yahoo.com
.br

Recebido em: 30/06/2014
Aprovado em: 30/06/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/juventude_do_campo_em_debate.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


