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RESUMO

Esta dissertação é resultado de uma pesquisa qualitativa e compreensiva que teve por objetivo
investigar questões relacionadas às identidades culturais de jovens rurais do sertão sergipano,
filhos de produtores familiares e de assentados da reforma agrária, na faixa etária de 14 a 29
anos, estudantes do ensino médio regular em escolas urbanas. A amostra compõe-se de 194
jovens rurais que foram pesquisados por meio de questionário. Observou-se que a maioria tem
defasagem idade-série, tendo sido reprovados entre uma e cinco vezes, embora reconheçam a
importância de se enviar as crianças à escola como garantia de um “futuro melhor”. Eles
gostam de ir à escola, sobretudo para aprender e para se socializar, sentindo-se bem nesse
espaço. Embora seus parentes aprovem seus estudos, a maioria enfrenta dificuldades na vida
escolar. Porque estão no ensino médio, diferenciam-se daqueles que não estudaram e que
utilizam a linguagem “do campo”, sendo que a maior parte se comunica de forma diferente
em casa e na escola, relatando que mudaram depois que foram estudar na cidade. Ainda que
goste do campo, grande parte gostaria de morar na cidade e não quer reproduzir a condição
social de agricultor familiar, pois seus planos estão relacionados à continuação dos estudos
em nível superior e, posteriormente, a conseguir um “bom emprego” que garanta
independência financeira. Porém, observou-se uma relação entre os poucos jovens que
gostariam de permanecer no campo e a criação de gado leiteiro. Pode-se concluir que os
jovens rurais, estudantes do ensino médio regular, constroem suas identidades na escola
urbana, enquanto desconstroem alguns aspectos das identidades rurais sertanejas, para
reconstruí-las, em um novo contexto e em uma nova situação, sobretudo a partir de
individualizações e perspectivas de continuar estudando, buscando formas de realização e de
encaixe social.
Palavras-chave: Escolarização. Identidades. Jovens rurais. Sertão Sergipano. Ruralidades.

ABSTRACT

This dissertation is the result of a comprehensive and qualitative research aimed to investigate
issues related to the cultural identities of young people, sons of smallholders and agrarian
reform settlers, who live on the rural hinterland of Sergipe. They are aged between 14 and 29
years and they are studying at regular urban high schools. The sample was composed of 194
rural youngs who were investigated through a questionnaire. From the data analysis, it was
discovered that the majority of the rural youth have age-grade discrepancy and have been
failed at least once. However their parents recognize the importance of sending children to
school, especially as a way to ensure their future. They like to go to school to learn and to
socialize, feeling comfortable in this space. When they go to the city to continue studying,
they fell like if they “change”, say some reports. Although their relatives approving their
studies, most of the young studied faces difficulties in school life. Because they are in high
school, they differ from those who have not studied and use the “rural” language and most
part of them communicates in one way at home and in another way at school. For their own
future, even liking rural areas, they want to live in the city and do not want to reproduce the
social status of family farmers. They want a “better future” and a job that gives them financial
independence, however, it was observed a relationship between the few young people who
want to stay on the field and dairy farming. They are sons of small farmers who have dairy
cattle who want to stay on the rural area and take care of the family’s property. It can be
concluded that the rural young people build their own identities in urban high school, while
deconstruct some aspects of their rural identities, to reconstruct them, in a new context and
situation, especially on individualization and on perspective of continue studying and
graduate in a university, aiming for personal achievement and social fitting.
Keywords: Identities. Rural youth. Ruralities. Schooling. Sergipe wilderness.
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INTRODUÇÃO

Nesta dissertação de mestrado foram considerados como sujeitos de estudo jovens
rurais do sertão sergipano, de 14 a 29 anos1, filhos de produtores familiares e de assentados da
reforma agrária, estudantes do ensino médio regular em escolas urbanas.
A primeira dificuldade que surgiu foi a delimitação do sujeito, uma vez que a categoria
“juventude” é imprecisa, variável e não possui um conceito único e homogêneo, porquanto
tanto é considerada como faixa etária, fase de transição, construção social e até mesmo –
conforme a célebre provocação bourdieusiana – apenas uma palavra.
Ao circunscrever o jovem a ser pesquisado como estudante do ensino médio regular,
sertanejo, de origem rural, filho de produtores familiares e de assentados da reforma agrária,
considerou-se pertinente a demarcação de outras categorias, como identidade(s),
agricultor/produtor familiar, rural/ruralidades e sertão(ões).
De acordo com o Dicionário Aulete, o “sertão” é apresentado como uma “região
agreste e árida, longe dos centros urbanos e das zonas agrícolas; toda região árida do interior
do Brasil, especialmente a caatinga nordestina”. Rachel de Queiroz (1994), romancista
brasileira de origem sertaneja, lembra que há a hipótese de que os portugueses teriam
inventado a palavra “desertão” para definir certa região africana por onde andaram antes de se
atirarem às navegações marítimas e, quando chegaram ao Brasil, encontraram ambientes
similares aos desertões d’África e por isso nomearam “de sertão” as terras “ásperas” do
Nordeste brasileiro.
Tavares (2008) observa que a noção de sertão costuma ser amplamente utilizada na
literatura brasileira, em geral, vinculada às extensas terras do interior do Brasil e de domínio
desconhecido que se contrapõem ao litoral. Desse modo, a região estaria relacionada a
despovoamento e aridez.
Desde o início do século XX, quando Euclides da Cunha publicou Os sertões, relato
da Guerra de Canudos e análise de determinantes geográficos, o sertão passou a ocupar lugar
decisivo no imaginário nacional brasileiro e adquiriu uma significação mais exata, pois a obra
euclidiana converteu-se em referência do nacionalismo cultural do Brasil (GARCIA JÚNIOR,
2003).

1

O limite mínimo de 14 anos foi incluído na faixa etária utilizada nesta pesquisa porque os seis jovens com essa
idade, alunos do primeiro ano à época do levantamento de estudantes de origem rural matriculados no ensino
médio, completariam 15 anos no decorrer do ano letivo. Esta questão será retomada nos capítulos dois e quatro.
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Ainda que o termo disponha de várias definições a partir das referências históricoculturais de cada região, o sertão nordestino pode ser considerado como um espaço que tem
carregado sempre a má reputação de local distante e sem civilização, com significados
negativos relacionados a reiteradas secas, pobreza extrema, êxodo rural e berço dos
desvalidos brasileiros. E, conquanto a região também seja vista como lugar da valentia e da
obstinação de seus habitantes por conseguirem sobreviver – apesar das dificuldades peculiares
ao lugar –, o sertanejo, particularmente o da zona rural, é sempre caracterizado como avesso à
educação, incivilizado, rude, iletrado, um bicho bruto, ignorante, quase um animal. A
abordagem predominante é acerca do fenômeno da migração, no sentido campo-cidade, de
famílias e de jovens rurais em busca de melhores condições de vida.
Em Vidas secas, por exemplo, Graciliano Ramos (2006) identifica o sertanejo
nordestino através de Fabiano – retirante que foge da seca acompanhado de esposa e filhos –,
descrevendo-o como um homem vermelho, queimado do sol, de olhos azuis, barba e cabelos
ruivos, de coração grosso, duro como cururu, que vivia em terra alheia e cuidava de animais
alheios; que, na caatinga, às vezes cantava de galo, mas na rua encolhia-se, tirando o chapéu
na presença dos homens da cidade. Um homem que pensava pouco, desejava pouco e
obedecia. Um sertanejo ensimesmado, fechado na ignorância e no analfabetismo, quase
incapaz de expressar seu pensamento com palavras.
É fato que vários escritores denunciaram a situação de pobreza e miséria no sertão
nordestino em suas obras por meio de uma abordagem crítica social e, desde o final do século
XIX, a literatura brasileira já caracterizava o sertão e o sertanejo, ao apresentar análises
sociais de suas histórias, culturas, identidades e vidas em trânsito. Não obstante, tanto o uso
político eleitoreiro, como a mídia, reforçam e exploram a imagem do sertanejo no labor, de
fala errada, em sua “casinha” modesta, caminhando vários quilômetros para obter um pouco
de água carregada dentro de um pote de barro.
A partir do clima semiárido, da baixa pluviosidade e do invariável prolongamento da
estação seca, Castro (2001) entende que surgiu um discurso hegemônico sobre essa região que
unifica natureza agreste versus sociedade e institui a perspectiva de um povo vitimado por seu
meio. Nesse sentido, para Albuquerque Júnior (2001), se o sertão é delimitado
geograficamente como território ou região, o sertanejo não é apenas o seu habitante, mas uma
construção

sociocultural

ao

longo

do

século

XX,

com

representação

firmada

preconceituosamente mediante um “discurso regionalista de inferioridade”. Além disso, para
temas definidores da região, são escolhidos elementos como o cangaço, o messianismo e o
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coronelismo, de modo que a criação e a percepção dominante desse imaginário repercutiram
em seus moradores e na formação de suas identidades.
Hall (2006) se reporta à ideia de identidade como um discurso constituído de sentidos
com os quais os indivíduos podem se identificar ou não. As identidades nacionais e regionais
são tratadas como comunidades imaginadas, construídas por meio de histórias, memórias e
imagens legitimadas pelo poder da tradição, das instituições e dos organismos hegemônicos,
apresentadas como uma totalidade: “não importa quão diferentes seus membros possam ser
em termos de classe, gênero ou raça, uma cultura nacional busca unificá-los numa identidade
cultural, para representá-los como pertencendo à mesma e grande família nacional” (HALL,
2006, p. 59).
A identidade sertaneja, ao se mostrar como construção discursiva sobre a região,
consolidou sertão e sertanejo como uma identidade intrínseca, forjada através do tempo.
Porém, as identidades também podem ter uma noção subjetiva, pois é possível que tanto se
voltem para a individualidade, como para a coletividade. Por se tratarem de identificações em
curso, não são rígidas e nem imutáveis (SANTOS, 1996), sobretudo nas sociedades
industrializadas, onde se alcançou um período de “alta-modernidade”, desvinculado de
tradições e inerentemente globalizante, cujas consequências desestabilizadoras têm se tornado
mais radicalizadas e universalizadas do que antes e denotam que a noção de uma sociedade
estável encontra-se superada (GIDDENS, 1991).
Esse fenômeno tem produzido sujeitos multívocos, das ambivalências e dos contrastes,
não mais com identidades fixas e estáveis, mas com novas e diversas, até mesmo
contraditórias e não resolvidas, abertas e inacabadas, sempre em processo, como sua própria
história. O antigo sujeito cartesiano é fragmentado e descentrado, pois as mudanças
estruturais e institucionais têm deslocado as identidades culturais de classe, gênero,
sexualidade, etnia e nacionalidade que antes lhes serviam como encaixe social. Na medida em
que os sistemas de significação cultural se multiplicam, o indivíduo é confrontado por uma
multiplicidade de identidades possíveis que suscitam a perda do sentido em si, o não se
identificar consigo mesmo, o não se ser, o não se encontrar e até o se sentir um simulacro
(HALL, 2006).
No contexto da globalização mundial, além das mudanças na economia e na política,
esse processo tem interferido em aspectos culturais nacionais, regionais e locais e, por sua
vez, apresenta três possíveis consequências nas identidades: a globalização em paralelo com o
reforço das identidades locais; a globalização como processo desigual, com sua própria
geometria de poder que acarreta a desintegração das identidades como resultado da
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homogeneização cultural e do pós-moderno global; e a globalização capaz de reter somente
alguns aspectos da dominação global, com o declínio das identidades culturais e novas
identidades culturalmente híbridas tomando seu lugar (HALL, 2006).
Daí decorre a “dialética das identidades” que, tanto pode advir mediante a contestação
dos contornos estabelecidos da identidade nacional, com a abertura da discussão sobre a
centralidade da cultura, como através do fortalecimento das identidades locais, com
identidades mais defensivas. Em outras palavras, pode ocorrer “um alargamento do campo
das identidades e uma proliferação de novas posições-de-identidade, juntamente com um
aumento de polarização entre elas [...], a possibilidade de que a globalização possa levar a um
fortalecimento das identidades ou à produção de novas identidades”. Entretanto, o efeito geral
de seus deslocamentos ou desvios mostram-se variados e contraditórios, uma vez que “a
globalização não parece produzir nem o triunfo do ‘global’ nem a persistência, em sua velha
forma nacionalista do ‘local’” (HALL, 2006, p. 84; 97, grifos do autor).
No mundo rural, exemplos factuais e empíricos dão mostras dessas mudanças e de
suas consequências. Com a perda de nitidez dos contornos entre o urbano e o rural e maior
facilidade de comunicação, acesso a bens, serviços e valores urbanos, os moradores do campo
– em particular os mais jovens – parecem já não ter tão forte a referência do sistema cultural
que definia sua identidade tradicional e, em face desse quadro, imaginário e preferência dessa
população são redefinidos.
Nessa conjuntura, a escola cumpre um papel importante, pois, historicamente, políticas
educativas direcionadas ao campo não se apresentam como prioritárias. Dessa forma, os pais
enviam seus filhos para estudar em cidades, visto que, além de o ensino nos povoados ser
considerado “fraco”, a oferta escolar nessas localidades, em regra, limita-se ao quinto ano do
ensino fundamental, ocorrendo uma aparente correlação entre escola e migração, na medida
em que a educação muitas vezes é tida como prerrogativa do mundo urbano.
Carneiro (1998a) levanta a hipótese de que a migração temporária ou o deslocamento
de jovens rurais para a cidade com o objetivo de estudar pode gerar sentimentos de pertença
múltiplos, bem como a possibilidade da construção de individualidades e realização de
projetos pessoais que possam ir de encontro ao compromisso familiar de dar continuidade às
atividades agrícolas. A partir de pesquisas com jovens rurais no Sul e Sudeste do país, essa
autora observou que aqueles “com mais aptidão para os estudos” não desejam permanecer no
campo. De igual modo, Portela (1999), ao analisar uma determinada realidade portuguesa,
constatou que os jovens rurais veem a escola como porta de saída do campo para a cidade.
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Isso pode ser uma decorrência do pensamento de que desenvolver atividades
produtivas no campo relaciona-se a atraso, enquanto que trabalhar no meio urbano e ter
acesso à educação está vinculado a progresso. Como apontado por Charlot (2000), a
sociedade moderna tende a impor o sucesso escolar como passagem obrigatória para se ter o
direito de ser alguém.
Na oposição entre êxodo rural e fixação no campo, são notadas, pelo menos, duas
tendências contraditórias: uma evidente preferência da juventude rural pelas cidades e seus
padrões de consumo, modos e estilo de vida, com a perspectiva de ascensão ao mercado de
trabalho e, por outro lado, políticas de desenvolvimento rural – nelas incluída a reforma
agrária – que incentivam o retorno e a fixação do homem no campo como alternativa ao
desemprego urbano.
Se, de um lado, tem-se o histórico fenômeno da migração, de outro, o engendramento
de políticas públicas de assentamento aponta para uma reversão no quadro de migração
campo-cidade, mas essa reversão estaria comprometida pelo êxodo dos jovens, verificado em
maior intensidade entre as moças, provocando o fenômeno denominado de “masculinização”
do meio rural. Ainda que estudos indiquem a tendência da saída de jovens do rural em direção
às cidades, permanecer no campo ou migrar não decorre apenas da atração pela cidade, pois
um conjunto complexo de variáveis está envolvido, remetendo para a análise da juventude
rural como categoria social chave pressionada por contradições e mudanças na elaboração de
seus projetos pessoais e na construção de suas identidades (CASTRO, 2006).
A principal identidade do sertão nordestino – a chamada “identidade sertaneja” –
consiste fundamentalmente no trabalho de criação de gado de leite de base familiar e na
cultura do couro, do vaqueiro encourado montado a cavalo, no encalço do rastro de gado pela
caatinga adusta. O sertanejo sempre teve uma ligação histórica com o pastoreio – embora o
campo, a partir da segunda metade do século XX, venha experimentando uma complexidade
decorrente da modernização e da “urbanização do rural” (COSTA; FLEXOR; SANTOS,
2008) – e algumas características dessa cultura, mesmo que hibridizadas, sobrevivem, de
forma que há a expectativa que os jovens continuarão na profissão dos pais como agricultores
familiares.
Mas, o jovem rural do sertão sergipano que, em sua maioria, até há poucos anos tinha
acesso apenas ao ensino fundamental menor em escolas do campo, recentemente passou a
ascender ao ensino fundamental maior e ao ensino médio nas sedes municipais, devido à
facilidade de mobilidade entre campo e cidade por meio de melhores estradas e
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disponibilidade de transportes, bem como à massificação do ensino, tanto na região desta
pesquisa, quanto no Brasil como um todo.
Por conseguinte, em virtude da escolarização, uma parcela dos jovens rurais começou
a se diferenciar do sertanejo até então caracterizado como bruto e sem instrução, acostumado
apenas à dureza da lida na caatinga. Outra mudança ocorreu no tempo dedicado aos estudos
em casa, pois o sertanejo rural, habitualmente, ainda é aquele que dorme e acorda cedo para
começar o labor no campo. No entanto, a partir de uma das políticas para fixação do homem
no campo, com a instalação de energia elétrica no rural, o jovem estudante rural atualmente
pode assistir aos telejornais e fazer suas atividades escolares à noite, além de ter a
possibilidade de acesso à internet, relevante ferramenta nas pesquisas escolares.
Na ida à cidade para cursar o ensino médio e através do contato com outros padrões e
costumes, o jovem rural é, até certo ponto, levado a definir qual curso de nível superior
escolherá, uma vez que o ensino médio regular tem se convertido em um curso preparatório
para o vestibular, configurando-se como uma “ponte” para o nível superior. Realmente, é no
contexto desse nível de ensino que se faz mais presente certa pressão para que o jovem opte
por uma profissão. Só para exemplificar, em conversa ocasional durante a fase de coleta de
dados, uma professora ressaltou que seu papel é encaminhar os jovens para a universidade.
Mas, de acordo com Carneiro (1998a), para o jovem rural, estudar fora e ter uma profissão
convive com a vontade de permanecer na localidade de origem; entretanto, as carreiras
pretendidas apresentam certa incompatibilidade com esta intenção e quando há o desejo de
permanecer no campo, isso não pressupõe mais assumir a profissão de agricultor.
Portanto, isso traduz um cenário de rupturas e de desestabilização para o jovem rural,
porque existem dificuldades de inserção no mercado de trabalho urbano e os pais requerem
que seus filhos perpetuem a atividade agrícola desenvolvida pela família, embora também
reconheçam os problemas inerentes de se permanecer no rural e considerem a educação como
uma forma de melhoria de vida.
Fundamentando-se em Bauman (2005), pode-se considerar o jovem rural que vive tais
contradições como aquele tipo que anseia por uma identidade e segurança, porque flutuar em
um espaço pouco definido torna-se uma situação enervante e produtora de ansiedade, se bem
que, de outro lado, em uma época “líquido-moderna” de sujeitos desimpedidos, estar fixo é
algo malvisto. Portanto, quando esse jovem consegue escolher e fazer novas identidades,
sobretudo através da escolarização e da formação, isso pode ser considerado como um ato de
libertação, uma vez que ser um sertanejo rural ainda é uma identidade que também é fator de
estratificação, especialmente para os que não tiveram o direito de manifestar suas preferências

28

e se veem oprimidos por identidades impostas que estereotipam, humilham e estigmatizam,
mas que nem sempre podem ser abandonadas. Se desejam novas identidades e não conseguem
se “libertar”, o fato de se encontrar total ou parcialmente “deslocado” em toda parte, não estar
totalmente em lugar algum, pode ser uma experiência desconfortável e, por vezes,
perturbadora.
O contato com a realidade do Alto Sertão Sergipano suscitou o interesse em pesquisar
jovens rurais desse território para conhecer até que ponto contradições como, de um lado,
políticas públicas de “manutenção” do homem em seu local de origem e, de outro, o avanço
nos estudos até o ensino médio regular afetam suas identidades, gerando algumas questões,
dentre elas, se os jovens rurais pretendem continuar seus estudos em nível superior; se, ao
pretenderem cursar o nível superior escolherão profissões “compatíveis” com o trabalho no
rural ou escolherão profissões “urbanas”; se gostariam de continuar na profissão dos pais e se
os familiares os apoiam em seus estudos.
Tudo isso se relaciona com a questão central desta pesquisa, a saber: qual o sentido,
para os jovens rurais do Alto Sertão Sergipano, estudantes do ensino médio regular, do
contínuo deslocamento para a cidade com a finalidade de estudar, bem como da vivência na
escola urbana: essa experiência tem favorecido a valorização de individualizações e a
elaboração de projetos pessoais que vão de encontro à sua permanência no meio rural e à
continuidade como agricultor familiar ou assentado da reforma agrária, acarretando em um
processo de construção, desconstrução e reconstrução de suas identidades?
Nessa perspectiva, teve-se como objetivo geral investigar questões relacionadas às
identidades culturais de jovens rurais do Alto Sertão Sergipano, na faixa etária de 14 a 29
anos, filhos de produtores familiares e de assentados da reforma agrária, estudantes do ensino
médio regular em escolas urbanas.
A partir do objetivo geral, elencam-se os objetivos específicos:2 a) investigar o que
significa a instituição escolar para os jovens rurais e qual o sentido das experiências
vivenciadas nesse espaço; b) investigar se, na escola, os jovens rurais enfrentam dificuldades
de comunicação, de expressão e de compreensão dos assuntos, quando a linguagem aprendida
e utilizada no seio de suas famílias é confrontada com uma linguagem mais formal; c)
investigar se sua origem rural interfere no processo de aprendizagem e na relação com o saber
escolar; d) investigar se, a despeito das políticas públicas de incentivo ao retorno e

2

Os objetivos específicos estão diretamente relacionados às cinco questões norteadoras desta pesquisa, dispostas
no apêndice C e no quarto capítulo.
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permanência no campo e das dificuldades de inserção no mercado de trabalho urbano, o
avanço nos estudos até o ensino médio contribui para o desencaixe de suas identidades
culturais e no desejo e capacidade de perpetuação da herança e, por fim, e) analisar se os
jovens rurais, em um contexto escolar urbano, sentem-se forçados a optar entre a cultura
urbana e a cultura rural ou vivem em uma encruzilhada cultural.
O local escolhido para a pesquisa foi o território Alto Sertão Sergipano, em específico
o município de Nossa Senhora da Glória, que faz parte da bacia leiteira sergipana,
predominantemente assentada em pequenos produtores familiares, responsável por 48% da
produção leiteira estadual (CARVALHO FILHO et al., 2007).
A escolha do local se justifica por sua alta densidade socioeconômica, cuja
sustentabilidade, entre outros aspectos, passa, necessariamente, pela reprodução e qualificação
da agricultura familiar, dependente, por sua vez, de projetos educacionais direcionados aos
jovens rurais que aí vivem. Além disso,
embora o sertão seja referência cultural de peso – cenário de romances, poesias,
peças de teatro, filmes – assim como o emblema de um Nordeste marcado por secas
periódicas, estruturas de poder personalizadas, baseadas na partilha muito desigual
da terra e por uma população condenada a migrações temporárias ou definitivas, o
conhecimento sociológico diversificado de seus camponeses continua precário.
Numerosas monografias dedicadas à região das plantações açucareiras – a zona da
mata – ou à região intermediária – o agreste – não encontraram equivalente para o
estudo das transformações sociais e econômicas do sertão, mesmo que essa região
corresponda à mais extensa área do Nordeste (GARCIA JÚNIOR, 2003, p. 12).

Quanto ao sujeito, a juventude rural proporciona vastas e ricas possibilidades de
pesquisa, pois ainda é uma categoria pouco estudada e conhecida, com escassa produção
acadêmica (CASTRO 2004, 2006). Para Catani e Gilioli (2008), embora 22% dos cerca de 51
milhões de jovens brasileiros residam no campo, o que representa um contingente social não
negligenciável, a pouca visibilidade da juventude rural acarreta a ausência de políticas
públicas para esse segmento, sem contar que a característica das relações sociais rurais é bem
diversa se comparada às urbanas, o que faz da juventude nessas regiões um fenômeno peculiar
que precisa ser mais estudado.
A propósito do estado da arte na pesquisa sobre juventude na pós-graduação brasileira
em educação, ciências sociais e serviço social, Sposito (2009, p. 23) chama a atenção para o
“caráter eminentemente urbano” da produção discente acerca do tema, já que, do total de
1.427 trabalhos produzidos de 1999 a 2006, somente 52 (menos de 4%) consideravam os
jovens rurais como sujeitos de pesquisa.
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Todos os eixos temáticos que articulam a produção discente têm como elemento
comum a condição juvenil urbana, sobretudo de grandes regiões metropolitanas,
investigada a partir de enfoques diversos. A predominância de investigações sobre a
vida de jovens em grandes metrópoles pode induzir a generalizações apressadas
sobre a juventude brasileira, se não forem levadas em conta as condições de vida das
pequenas e médias cidades e das zonas rurais. Há uma nascente produção sobre os
jovens e o mundo rural que precisa ser ainda mais incentivada. Os poucos estudos
existentes são reveladores das múltiplas temporalidades que articulam as relações
sociais em nossa sociedade, das imbricadas relações de complementaridade e das
tensões existentes entre cidade e campo, muitas vezes obscurecidas por uma ótica
excessivamente urbana. (SPOSITO, 2009, p. 24).

Carneiro (2005a) reforça que, além de limitada, frequentemente as pesquisas que
tratam da organização social no campo se referem ao jovem apenas na condição de membro
da equipe de trabalho familiar. Demais disso, estudos pertinentes à juventude e à
“desruralização” em geral apresentam dois vieses: a expulsão do campo pela falta de
oportunidade de trabalho e estudo e, de outro lado, a atração pelo estilo das cidades
(CASTRO, 2006). De fato, trabalhos conduzidos por Carneiro (1998), Mello et al. (2003) e
Portela (1999) abordam a intenção dos jovens rurais de sair de seu espaço de origem
relacionado à educação, uma vez que têm maiores chances de se estabelecer no mundo urbano
aqueles que estudaram. Entretanto, nesses estudos, a influência da escola urbana na identidade
cultural dos alunos rurais não foi evidenciada.
Portanto, a importância de se estudar tais questões se justifica pela geração de
conhecimentos que poderão fornecer subsídios a eventuais análises em relação à eficácia de
políticas públicas de desenvolvimento rural que incentivem o retorno e a fixação do homem
no campo, tendo em conta que, para ser sustentável, esse processo deve considerar o espaço
rural como objeto de escolha voluntária para reprodução econômica e socioambiental, em que
a juventude rural representa papel relevante. O estudo das implicações que a escola traz ao
interagir com sujeitos de identidades culturais diversas e múltiplas torna-se importante
academicamente na atualidade, em um mundo mais complexo e pouco conhecido.
Apesar do aumento das individualidades na contemporaneidade, Ciampa (2001)
lembra que identidades não são construídas isoladamente, mas, ao mesmo tempo, individual e
socialmente. Nesse caso, estudos que abordam a constituição da identidade de estudantes no
contexto escolar podem se mostrar “profícuos na busca da compreensão dos processos
constitutivos da subjetividade [...], contribuindo com uma produção de conhecimentos
bastante elucidativa dos fatores presentes no processo educativo” (ANTUNES, 2002, p. 373).
Em suma, buscou-se investigar o sentido e as contradições vivenciadas pelo jovem
rurais no seu universo de sentido, refletindo sobre as fontes desse sentido nos contextos
socioeconômico e escolar, isto é, em um duplo processo: uma pesquisa qualitativa e
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compreensiva do sentido e aprofundamento, de tipo sociológico, do contexto em que esse
sentido é construído. Para Charlot (2000, p. 64), têm sentido palavras, enunciados e
acontecimentos que possam ser relacionados em um sistema, “faz sentido para um indivíduo
algo que lhe acontece e que tem relação com outras coisas de sua vida, coisas que ele já
pensou, questões que ele já se propôs”.
Dividido em duas partes, o plano de capítulos desta dissertação foi desenvolvido com
o objetivo de, em um primeiro momento, delimitar o sujeito da pesquisa para, posteriormente,
descrevê-lo e compreendê-lo por meio da análise dos dados da pesquisa.
O primeiro capítulo traz considerações sobre um mundo rural que herdou da
modernidade o sinônimo de atraso, com a decorrente desvalorização ao ser comparado com o
mundo urbano, relacionado a progresso; porém, sem esquecer o atual debate a respeito das
novas ruralidades e (re)configurações entre urbano e rural. Discute o acesso à escola e ao
trabalho – invariavelmente urbanos – considerados como melhoria de vida; o êxodo rural que,
embora fenômeno histórico global, teve forte evidência no Nordeste brasileiro, além dos
problemas ambientais, demográficos e sociais decorrentes do inchaço das grandes cidades.
Tais questões foram apresentadas porque têm repercutido em políticas públicas de incentivo
ao retorno e à “manutenção” do “homem rural” em seu lugar de origem, notadamente a partir
da década de 1990. Ainda são abordados alguns pontos como a constatação da diminuição do
êxodo rural – embora não ainda entre os jovens – e o engendramento de programas
governamentais voltados para o pequeno agricultor familiar, não obstante, questionando-se se
foram implantados devido aos problemas estruturais das grandes cidades. A última seção
desse capítulo discorre acerca da (re)configuração da agricultura familiar, pois convém
salientar a necessidade dessa categoria em relação à mão de obra familiar para a sua
continuidade, tendo em vista que a probabilidade de migração definitiva por parte dos jovens,
filhos de produtores rurais, em direção às cidades com o intuito de trabalhar ou de prosseguir
os estudos, deixa em aberto a questão de como a herança será perpetuada, de forma que mais
uma contradição se torna tangível.
De modo descritivo e compreensivo, o segundo capítulo trata dos jovens e da(s)
juventude(s), voltando-se para o “estado da arte” que apresenta resultados de pesquisas já
realizadas. Sem esquecer a categoria-chave juventude, a ênfase foi dada à juventude rural,
considerada até pouco tempo “invisível” pelo fato de serem escassas as pesquisas sobre esse
tema no Brasil. É certo que, como afirma Savage (2009), o século XX foi marcado por
irreversíveis transformações culturais, em que uma delas refere-se à valorização da juventude
a qualquer custo, a partir de 1945, quando teve início a teenage. No entanto, a juventude
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valorizada da qual esse autor fala é a urbana, consumidora, alvo do interesse do mercado, de
ubíquas propagandas e campanhas de marketing e, como bem lembram Catani e Gilioli
(2008), também objeto de preocupação dos Estados e de setores sociais, especialmente com
relação à educação, ao trabalho e à delinquência. De outro lado, esses autores advertem que
no meio rural, além de a juventude ser pouco significativa como etapa social da vida – pois o
jovem do campo tende a passar da infância à condição adulta em curto período de tempo –
ainda é gritante a ausência de políticas públicas para esse segmento específico.
No terceiro capítulo a discussão gira em torno das identidades sociais e culturais na
chamada “pós-modernidade”, “alta modernidade” ou “modernidade tardia”. O capítulo é
composto por três seções que trazem considerações sobre os conceitos de identidade(s), a
cultura escolar e suas repercussões nas identidades culturais dos estudantes 3 e a relação com o
saber, que também é uma relação com a linguagem.
No quarto capítulo é apresentada a metodologia, com delineamento dos procedimentos
adotados na elaboração e aplicação da pesquisa, bem como o perfil dos jovens pesquisados
quanto à idade, ao local de moradia e ao estado civil.
Os capítulos que compõem a segunda parte deste trabalho são dedicados à analise e
interpretação dos dados da pesquisa, quando então se discute a escolarização dos jovens rurais
em escolas urbanas de ensino médio regular e suas identidades culturais, concentrando-se nos
tipos de cultura a que os sujeitos pesquisados têm acesso; suas relações com o saber escolar e
o saber local; como se dá o uso do saber escolar no cotidiano, com ênfase nas atividades
rurais; os planos dos jovens pesquisados a propósito de seu futuro profissional e educacional;
além da sucessão hereditária e o desejo de perpetuação da herança paterna.
Através desses capítulos, espera-se contribuir para o debate sobre a juventude rural no
Brasil, principalmente no que diz respeito ao jovem rural no sertão sergipano, suas
perspectivas, projetos de vida e identidades culturais.

3

Afinal, o estudante não vai à escola apenas para aprender, mas também para se relacionar socialmente: a escola
urbana é local de cultura urbana, sua linguagem é urbana, seus alunos e professores possuem gostos e se vestem
de acordo com a cultura urbana e os alunos rurais que frequentam essa escola têm acesso a esse tipo de cultura.

PARTE I
UMA PESQUISA SOBRE JOVENS RURAIS SERTANEJOS E ESCOLA URBANA
DE ENSINO MÉDIO REGULAR: PROBLEMÁTICA E METODOLOGIA

Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no
Universo... / Por isso a minha aldeia é tão grande como
outra terra qualquer / Porque eu sou do tamanho do que
vejo / E não do tamanho da minha altura... / Nas cidades
a vida é mais pequena / Que aqui na minha casa no cimo
deste outeiro. / Na cidade as grandes casas fecham a
vista à chave, / Escondem o horizonte, empurram o
nosso olhar para longe de todo o céu, / Tornam-nos
pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos
podem dar, / E tornam-nos pobres porque a nossa única
riqueza é ver. (PESSOA, 2006, p. 183).

1 RURALIDADES E IDENTIDADES

Neste capítulo, com o objetivo de melhor circunscrever e situar os sujeitos da
pesquisa, serão apresentadas discussões sobre o rural e suas ruralidades, uma vez que, embora
morem na zona rural do sertão, sinônimo de lugar ermo e atrasado, na contemporaneidade, os
jovens rurais também têm suas identidades afetadas por fenômenos globais e nacionais.
Remetendo a Guimarães Rosa (2006), quando expressou que o sertão está em “toda parte” e
também “na gente”, isso significa que o sertão está no mundo e o mundo está no sertão, o que
implica em novas identidades e ruralidades sertanejas.
Assim como existem várias juventudes e o sujeito não possui uma identidade fixa, mas
múltiplas e cambiantes, também não existe um conceito único de rural, categoria rica e
multifacetada e, desde já, fica estabelecida a impossibilidade de se dar conta da tarefa de fixar
limites sobre o que é esse espaço, pois, segundo Camarano e Abramovay (1999), não há
critério válido universalmente no estabelecimento de suas fronteiras em contraposição ao
urbano, sendo mais utilizado o demográfico, embora difira de um país para outro.

Na Espanha, em Portugal, na Itália e na Grécia, são rurais os habitantes que vivem
em assentamentos humanos com menos de 10 mil habitantes – e que guardam, bem
entendido, uma certa distância dos centros metropolitanos [...]. Na França este limite
é estabelecido em 2 mil habitantes. Vários países latino-americanos (Argentina,
Bolívia, México, Venezuela, Honduras, Nicarágua, Panamá) adotam igualmente um
limite populacional que varia entre mil e 2,5 mil habitantes na definição de
população rural. Na Costa Rica, no Haiti, Uruguai e em Cuba são rurais as
localidades com “características não-urbanas” [...]. No Brasil, [...], o critério tem
natureza mais administrativa que geográfica ou econômica. O que vale não é a
intensidade ou certas qualidades dos assentamentos humanos, mas o fato de serem
considerados administrativamente como urbanos ou não pelos poderes públicos
municipais [...]. Este critério contribui para uma certa subestimação da população
rural: sedes municipais e mesmo distritais com algumas poucas centenas de
residências são consideradas urbanas. (CAMARANO; ABRAMOVAY, 1999, p. 11,
grifos dos autores).

No Brasil, tem ocorrido uma dificuldade na delimitação do meio rural, sobretudo
devido à sua definição pelo Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico (IBGE), para o qual
tal espaço é identificado com áreas de atraso, de deficiência de serviços públicos e sociais,
que não teriam ainda sido contempladas pela “urbanização”, sinônimo de desenvolvimento.
De modo que a ideia do rural como lugar pobre, onde predomina a carência, é reforçada, não
havendo possibilidade, portanto, para se pensar em espaço rural desenvolvido, pois ele se
transformaria em urbano (CARNEIRO, 2002).
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Além dos problemas na fixação de limites do que seja rural e urbano, na discussão em
torno das ruralidades, o uso do termo campo sempre esteve atrelado ao conceito de rural e
vice-versa. Entretanto, recentemente, o rural começou a ser referido mais como o espaço do
agronegócio, das grandes plantações de soja, da tecnologia de ponta no plantio e na colheita,
da biotecnologia, da transgenia, dos pesticidas, da criação de boi a pasto ao preço da
devastação de florestas, ou seja, o rural visto como herança das tecnologias da Revolução
Verde, lugar de exclusão social e relacionado aos grandes proprietários de terra. Em
contrapartida, a noção de campo foi apropriada por movimentos sociais como lugar do
pequeno produtor, da reforma agrária, da agricultura orgânica como movimento
revolucionário, com base em uma ideia, a qual nem sempre corresponde à realidade, de que o
pequeno agricultor produz de forma mais limpa e sustentável e, por isso, não contribui para o
agravamento dos problemas agroambientais.
Contudo, o propósito deste trabalho abdica de entrar nesse debate por receio de que, ao
se deter neste, tenha de abrir mão do aprofundamento a que se propõe na análise dos sujeitos
sociais envolvidos nesta pesquisa. No entanto, cabe aqui, de antemão, esclarecer que na
discussão que se segue – embora consciente das profundas desigualdades sociais que atingem
não somente o campo, mas ainda o país como um todo –, as terminologias “campo” e “rural”
serão admitidas como sinônimas e, de igual modo, o uso dos termos “cidade” e “urbano”
como referências ao mesmo tipo de espaço.
1.1 A “DESRURALIZAÇÃO” E SEUS IMPACTOS

A modernização do Brasil, sobretudo a partir da década de 1950, trouxe não só o
desenvolvimento industrial, mas a urbanização de áreas litorâneas, cidades médias e das
capitais regionais e metrópoles nacionais para onde se dirigiu o êxodo rural do período, um
dos marcos do século XX no Brasil (CALMON, 1998). Telles (2001), ao tratar sobre o desejo
da sociedade brasileira de ser moderna, civilizada e cosmopolita, destaca que as luzes do
progresso eram identificadas com o trabalho industrial e a urbanização, pois “a meta adequada
ao desenvolvimento era uma sociedade industrial urbana, e o moderno era medido de acordo
com o grau de industrialização e urbanização que determinada sociedade houvesse atingido”
(CAIDEN; CARAVANTES, 1988, p. 23). Esse fenômeno, também conhecido como
“desruralização”, pode ser observado em outros países, como os Estados Unidos que,
conforme Rifkin (1997), de país agrícola – já que a maior parte dos trabalhadores estava nas
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plantações – passou a ser modelo mundial de industrialização e de desenvolvimento e onde,
nos anos 1990, menos de 2% da população trabalhavam na agricultura.
Para Araújo (2002), no caso do Nordeste brasileiro, o fato que determinou frequentes
migrações rurais seria resultante da ocorrência de constantes secas associadas à atração das
cidades pela concentração dos investimentos industriais e urbanos. Camarano e Abramovay
(1999) esclarecem que, na década de 1950, o contingente populacional que deixou as áreas
rurais nordestinas correspondeu a 30,6% da população e foi desta região, com exceção dos
anos 1960, de onde saiu a maioria dos migrantes.
Devido ao predomínio feminino nos processos migratórios campo-cidade, a
“desruralização” também causou a masculinização, o envelhecimento e o celibato no campo
brasileiro. Esse predomínio só não ocorreu nos anos 1960 (CAMARANO; ABRAMOVAY,
1999).

Nas outras décadas, a migração feminina superou a masculina, mas em magnitude
diferenciada. A maior sobremigração feminina nos fluxos migratórios foi verificada
nas décadas de 50 e 80. Nos anos 50, aproximadamente 1,2 milhão a mais de
mulheres, ou seja, uma sobremigração de 19%, deixaram as áreas rurais. Nos anos
80, este diferencial absoluto foi de 1,5 milhão de pessoas e o relativo de 22%.
(CAMARANO; ABRAMOVAY, 1999, p. 4).

À medida que essas populações rurais migravam para as grandes cidades em busca de
oportunidade de emprego nas indústrias, a produção de alimentos para abastecer os centros
urbanos corria o risco de decrescer. Tal circunstância exigia que a produtividade agrícola
aumentasse e isso só se tornou possível graças aos significativos investimentos e à
modernização do setor, com o desenvolvimento das tecnologias da Revolução Verde. Desde o
final da Segunda Guerra Mundial já se observava o início de um processo de declínio da
agricultura tradicional praticada até então. Na década de 1960, começou a ser implantada uma
nova agricultura, chamada moderna, que se caracterizava pelo grande uso de insumos
externos, utilização de máquinas pesadas, uso de adubação química e biocidas (AGUIAR,
1993).
O conceito de desenvolvimento rural partia da suposição – que predominou no Brasil
durante muitas décadas – de que a tecnologia aliada ao capital é que promove o
desenvolvimento. Por conseguinte, com a chegada da tecnologia às fazendas, o êxodo rural
acentuou-se cada vez mais a partir dos anos 1970. A mecanização do campo expulsou
famílias inteiras que se dirigiram às cidades para tentar a sobrevivência, pois a modernização
agrícola teve caráter excludente e seletivo (COUTO ROSA, 1999).
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O pensamento dominante em relação ao êxodo rural carregava certo sentimento de
impotência, afinal, o esvaziamento dos campos era uma questão de tempo, como ratificava a
experiência dos países desenvolvidos. O plano para a agricultura, desde o final dos anos 1960,
era de que o meio rural deveria ser ocupado quase que unicamente por quem sabia produzir
muito e bem – quanto aos outros, que seguissem para as cidades (ABRAMOVAY, 2000a).
Durante décadas, a mão de obra de baixo nível educacional vinda do campo foi
absorvida no meio urbano, principalmente pela indústria e construção civil, e servia para
reforçar a ideia de que os migrantes conseguiriam emprego, com carteira assinada, signo de
progresso e qualidade de vida. Todavia, o contínuo e desordenado fluxo migratório durante
anos começou a comprometer o futuro ao intensificar o ritmo de favelização das metrópoles
brasileiras que passaram a apresentar problemas de infraestrutura, pobrezas críticas, doenças,
poluição, proliferação de guetos e violência urbana (ARAÚJO, 2002; AGUIAR, 1993;
DOWBOR, 1993; SACHS, 1993).
Sem condições de sobreviver no campo, pessoas sem escolaridade e experiência
profissional que foram viver nas cidades encontraram dificuldades, como empregos mal
remunerados, trabalhos temporários ou atividades informais, falta de moradia e de condições
mínimas de saúde; pois, conforme observado por Abramovay e Sachs (1996), a saída do meio
rural não implica, necessariamente, acesso às condições mínimas próprias da vida urbana, já
que a “desruralização” nem sempre corresponde à urbanização.
O êxodo rural passou a ser visto como fonte dos problemas de aglomeração dos
grandes centros que passaram a ser espaços de “concentração da produção industrial e de
descarga do consumo doméstico; de contaminação pelas funções de transporte e de
externalização de custos para seu entorno rural para abastecer necessidades crescentes de
água, alimento e energia” (LEFF, 2001, p. 284). A superexploração de recursos naturais, a
desestruturação do entorno ecológico, o dessecamento dos lençóis freáticos, a sucção dos
recursos hídricos, a saturação do ar e a acumulação de lixo provocados pelos processos
urbanos começaram a ser questionados devido à crise ambiental que discute o significado, as
funções e as condições de sustentabilidade do fenômeno urbano (LEFF, 2001; BURSZTIN,
1993).
No que diz respeito ao enfrentamento da explosão urbana, a redução do fluxo de
refugiados do interior para as cidades foi colocada como prioridade máxima. Desse modo,
planejamentos de desenvolvimento deveriam considerar a sustentabilidade ambiental dirigida
para uma configuração rural-urbana equilibrada, além de melhor distribuição dos
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assentamentos humanos e das atividades econômicas, com a devida redução da concentração
demográfica nas áreas metropolitanas (SACHS, 1993).
Por outro lado, com o advento do processo de reestruturação produtiva, o mercado de
trabalho começou a sofrer restrições internas e externas ao seu desenvolvimento.
Adicionalmente, o mundo saiu da era industrial e entrou na era da informação, quando o uso
de computadores sofisticados, tecnologias de telecomunicações, robôs e outras máquinas
inteligentes tomaram o lugar de várias categorias de trabalho. Com efeito, flexibilização e
precarização do mercado de trabalho, junto às formas desregulamentadas de vinculação
capital-trabalho, aliados à permanência da situação de baixas taxas de crescimento nas
atividades econômicas do país no pós-1980 e à introdução de novos fundamentos
competitivos, foram fatores extremamente desfavoráveis aos trabalhadores, causando
desemprego em massa e crescimento do mercado informal, com suas consequências no Brasil.
Essa heterogeneidade do mercado de trabalho, com a crise dos paradigmas tradicionais do
progresso, tornou-se motivo de preocupação e trouxe o dilema da necessidade de criação de
muitos empregos – em um contexto muito difícil – como uma prioridade (CASTELLS, 1999;
POCHMANN, 1999; ZALUAR, 1997).
Em virtude do longo período de crises que caracterizou a década de 1980, com o
aumento da miséria, da violência e da insegurança nas grandes cidades e a explosão da
consciência quanto aos efeitos ambientais do modelo de crescimento econômico das
sociedades industriais, tornou-se indispensável o processo de avaliação e transformação das
políticas públicas relacionadas ao meio rural.
Até a entrada dos anos 1990, não se tinha muito claro o quê e como fazer pelos mais
pobres e menos competitivos da agricultura. O governo e as instituições se viam diante da
ampliação dos problemas sociais no campo e com poucas perspectivas de identificar políticas
nacionais eficazes; mas a sociedade urbana começou a apoiar a chamada “valorização” do
meio rural e a requerer políticas públicas que resultassem na retenção das pessoas no campo,
seu lugar de origem, a fim de reduzir a migração campo-cidade e descongestionar os grandes
centros urbanos (CASTELÕES, 2002; BURSZTIN, 1993). A partir daí, tiveram início as
discussões relacionadas às políticas públicas de fixação do homem no campo e de apoio ao
pequeno agricultor. A agricultura familiar, cada vez mais presente nos discursos, passou a ser
defendida com base em razões econômicas, sociais, culturais e ecológicas, por meio de um
consenso político em torno do apoio que aquela deveria receber. O agricultor, em tempo
integral, e a capacidade produtiva da população residente no campo expressaram incipientes
formas de atividade agrícola como uma alternativa ao êxodo rural, ao desemprego urbano e ao
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padrão de desenvolvimento agrícola dominante (COUTO ROSA, 1999; GRAZIANO DA
SILVA; DEL GROSSI, 2001; SABOURIN; CARON, 2003a). Portanto, surgiu um
entendimento de que o apoio à agricultura familiar poderia ajudar a “criar empregos, reduzir o
êxodo rural, diminuir os preços dos alimentos perecíveis, reorganizar o espaço, manejar os
recursos naturais de modo sustentável e atenuar a miséria” (SABOURIN; CARON, 2003a, p.
44).
Desse modo, políticas para o desenvolvimento rural foram engendradas, pois este
passou a ser visto pelos formuladores de políticas públicas como local oportuno para se gerar
novas maneiras de ocupação e renda, especialmente para os segmentos da população que, em
geral, não têm a qualificação necessária para se inserirem nos setores urbanos em expansão
(GRAZIANO DA SILVA, 1998; GRAZIANO DA SILVA; DEL GROSSI, 2001). Um novo
paradigma se instituiu e indicava a necessidade de uma nova “revolução verde”, “superverde”
ou “duplamente verde” que dependia de condições de acesso não só a terra, crédito, meios de
comunicação, transporte e requisitos elementares ao exercício da cidadania, como também à
educação, saúde e habitação no rural (DOLLÉ, 1997). Por conta disso, novos componentes
foram incorporados à agenda do desenvolvimento do país. O desenvolvimento local,
compreendido como um espaço dinâmico de ações locais, bem-sucedidas, determinadas por
metodologias de descentralização e pela participação comunitária, tornou-se o vetor que
constrói as bases para o desenvolvimento rural efetivo (COUTO ROSA, 1999).
Entretanto, uma nova característica pode ser observada em várias regiões do país:
aquele que não conseguiu se estabelecer nas cidades, ou que não teve oportunidade de sair, ao
se estabelecer no campo, não necessariamente opta por trabalhar na agricultura, preferindo
atividades não-agrícolas. Em apologia ao que denomina de “novo rural brasileiro”, Graziano
da Silva (1993) ressalta que é necessário ampliar a antiga noção de rural para além daquelas
atividades produtivas tradicionais, como culturas e criações de animais, para incluir no espaço
rural a produção de serviços e de bens não agrícolas. É como se um pouco da “civilização” –
do mundo urbano – chegasse ao campo, com novos personagens que substituem o antigo
“caipira” (IZIQUE, 2000), além da proliferação e consolidação de um conjunto de atividades
urbanas ligadas à moradia, ao lazer e a várias atividades industriais e de prestação de serviços
em áreas antes ocupadas pela agricultura tradicional. Segundo Carneiro (1998a), o primeiro
efeito dessa ruptura no universo de significações é que o rural se torna um espaço cada vez
mais heterogêneo, diversificado e não exclusivamente agrícola que acena para uma nova
concepção de espaço agrário.

40

1.2 ENXADA VERSUS CANETA: CONTRADIÇÕES NO MUNDO RURAL
Não obstante o recente debate acerca da “valorização” do meio rural, desenvolver
atividades produtivas no campo ainda mantém a noção de atraso, ao passo que morar e
trabalhar em grandes cidades vincula-se a progresso, modernidade e evolução. A ideia que
ainda domina o imaginário das pessoas é de que nas grandes e médias cidades pode-se
trabalhar e, ao mesmo tempo, desfrutar de conforto e lazer, bem como ter acesso à educação e
a um melhor sistema de serviços públicos.
Os mais pobres e menos competitivos da agricultura são desvalorizados pela sociedade
brasileira, pois, o pequeno agricultor ainda continua sendo visto como “jeca”, “matuto”,
“tabaréu”, “caipira” em tom pejorativo que o coloca em um status inferior, de “cidadão de
segunda classe”: alguém que está no campo porque não conseguiu vencer na vida, não se
modernizou, não acompanhou o progresso e não estudou. Os moradores da zona rural,
principalmente no Nordeste, normalmente não têm acesso aos bens de consumo da classe
média urbana, além do fato que, como observado por Abramovay (2000a), o meio rural detém
os piores indicadores de qualidade de vida.
Com relação ao interesse da sociedade urbana de que os moradores do rural continuem
no campo, argumenta-se que se trata de uma “valorização” desse espaço, mas, na realidade, o
que se percebe é um apartheid urbano. Em outras palavras, embora se aborde o
desenvolvimento rural, parece haver o receio de que os retirantes “façam chegar às grandes
cidades exércitos delinquentes de todo tipo” (RIBEIRO, 2003), de forma que os centros
metropolitanos estão cada vez mais hostis aos que ali chegam e deixam de ser um espaço de
emancipação social (ABRAMOVAY, 2000a).
Se, independentemente do sofrimento, carência e humilhação de toda ordem que
afligem boa parte da população rural (MELO NETO; FROES, 1999), esses excluídos não
encontrassem o caminho da cidade, o empenho em mantê-los no campo talvez não estivesse
tão aceso e visível. Aliás, manter pessoas no campo porque se presume estas não sejam
qualificadas para habitar a cidade corresponde a entender que esses sujeitos “não têm vontade
e são desprovidos da razão” (TELLES, 2001, p. 42).
Dentre as variadas perspectivas que abordam o conceito de cidadania relacionada ao
exercício de direitos, tornou-se clássica a concepção de Thomas H. Marshall que propôs uma
teoria sociológica acerca dos direitos de cidadania, em que apresenta os direitos civis,
políticos e sociais (VIEIRA, 2001). Dessa forma, um direito básico de qualquer cidadão é o
direito civil; o direito à mobilidade: ir e vir, se assim o desejar.
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Reter pessoas em algum lugar – inclusive jovens que, normalmente, cultivam planos e
expectativas em relação à vida e ao futuro –, qualquer que seja o lugar, foge ao direito básico.
E o que é preocupante: isso pode gerar certa intolerância com os migrantes de regiões mais
pobres por parte de habitantes de regiões mais prósperas economicamente. A esse respeito,
Telles (2001) levanta a suposição de que o reforço de identidades e solidariedades locais
poderia deixar pobres migrantes serem rejeitados por municípios mais ricos, como já acontece
em vários Estados do Sul, no interior de São Paulo e em alguns municípios de Minas Gerais.
O universo rural continua a ser considerado por imensos contingentes de brasileiros
como um lugar de expressiva miserabilidade física e moral (SANTOS, 1998), assim como se
pensa que os trabalhadores e moradores do campo são menos cidadãos. A distinção
estabelecida por Arendt (1996) entre work e labor parece se aplicar a este caso, pois, em
relação às pessoas do campo, seu trabalho estaria relacionado ao que é definido como labor.
Nesse sentido, trabalhar em um escritório, por exemplo, seria tido como superior ao trabalho
físico, desgastante e brutal, próprio do homo laborans e não do cidadão (BODSTEIN, 1997).
No pensamento marxiano, a divisão do trabalho só se torna efetivamente divisão do
trabalho quando se opera uma divisão entre o trabalho material e o trabalho intelectual, mas
este é função privilegiada de certo segmento da classe dominante, o qual se dedica a pensar.
“A tarefa exclusiva de pensar se enobrece, enquanto se envilecem as tarefas exigentes de
esforço físico, entregues aos indivíduos das classes dominadas e exploradas.” (GORENDER,
1998, p. XXIX).
Abramovay (2000a) sublinha que no meio rural brasileiro conserva-se a tradição
escravista que dissocia o trabalho do conhecimento. Para esse estudioso, o desafio que
nenhum programa governamental pode enfrentar é o de mudar o ambiente educacional do
meio rural: um conjunto de sinais que os indivíduos recebem e que os fazem crer que o campo
não é um espaço apropriado para a valorização do conhecimento. Dessa maneira, perpetua-se
o que Marx e Engels (1998, p. 55) afirmaram: “a maior divisão do trabalho material e
intelectual é a separação entre cidade e campo” e a oposição de seus interesses. Esta ideia, já
radicada, faz com que a sociedade urbana – e até mesmo os próprios campesinos – entendam
que trabalho rural e estudo sejam atividades antagônicas.
Por meio de pesquisa que é referência nacional sobre juventude em um contexto
“rurbano”, Carneiro (1998a) corrobora com essa premissa, ao constatar que a educação
escolar é apontada como condição para que o indivíduo se torne “alguém na vida” e se
apresenta como principal alternativa à atividade agrícola. Quanto aos projetos familiares, os
agricultores enfatizaram que a educação representa a garantia de uma vida melhor para seus
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filhos, enquanto estes, por sua vez, apresentaram projetos de futuro que incluem a saída do
campo com a finalidade de estudar, sinalizando, portanto, a continuação dos estudos como
condição para melhoria de vida. O retorno dependeria do ritmo do desenvolvimento local e
das alternativas que surgissem.
Um dos entrevistados, filho de agricultor, esclareceu ter saído do campo em busca de
estudo e que seus pais e familiares o incentivaram muito, não com o intuito de que saísse da
terra, mas para que obtivesse uma formação. Outro jovem pesquisado, advogado e filho de
agricultor, revelou ter trocado a herança material pelo estudo na cidade. Mas, a intenção de
estudar fora e ter uma profissão convive com a vontade de residir na localidade de origem;
entretanto, as carreiras escolhidas demonstram certa inviabilidade com esse propósito e,
quando há o desejo de permanecer no campo, isso não pressupõe mais assumir a profissão de
agricultor (CARNEIRO, 1998a).
A partir de duas pesquisas realizadas no oeste de Santa Catarina, Mello et al. (2003)
discutem as implicações nos padrões sucessórios e mostram que a agricultura familiar da
região começa a enfrentar problemas que não existiam nos idos dos anos 1960. Até aquela
década, o padrão reprodutivo das unidades familiares estava fundamentado no “minorato” – o
filho mais novo assumia a propriedade paterna – e a profissão de agricultor era valorizada na
formação dos jovens. No entanto, de acordo com Carneiro (1998a), tem ficado no campo os
jovens com “mais aptidão” para a agricultura e “menor vocação” para os estudos.
De igual modo, nas aldeias de Portugal, os agricultores querem tirar seus filhos da
terra o mais cedo possível e veem a escola como porta de escape. Eles não querem ver os
herdeiros empobrecerem e aspiram a um trabalho não-agrícola, que não seja sujo, que seja
socialmente prestigiado e mais compensador; assim, empurram os filhos para fora da
agricultura, para fora de casa, para fora da aldeia e, geralmente, os filhos vão embora de bom
grado (PORTELA, 1999).
Portanto, para o homem do campo, a escolarização está relacionada a viver na cidade,
tal como Riobaldo e Zé Bebelo, personagens de Grande sertão: veredas:

Ah, eu só queria ter nascido em cidades, feito o senhor, para poder ser instruído e
inteligente! [...]. E Zé Bebelo corrigiu, para eu ouvir, os projetos que ele tinha. [...]
Não queria saber do sertão, agora ia para a capital, grande cidade. Mover com
comércio, estudar para advogado (ROSA, 2006, p. 407; 606).

Giddens (1997) analisa que como valor da sociedade tradicional a escolha se tornou
obrigatória. Jameson (2000), por sua vez, ao diferenciar antinomia e contradição, expõe que a
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primeira é uma forma de linguagem mais limpa, pois, com ela, afirmam-se duas proposições
que são radical e absolutamente incompatíveis e, ou o sujeito a toma, ou a deixa. E conclui
que esses tempos são mais propícios para as antinomias.
Embora Adorno e Horkheimer (1985) façam uma fundamentada e radical crítica ao
conceito de esclarecimento que o associa a progresso, desenvolvimento e poder através do
domínio da natureza, Lyotard (1995) retoma Marx (1985) e reafirma que o saber se converteu
na principal força de produção nas sociedades pós-industriais e pós-modernas, enquanto
Charlot (2005) avalia que, como resultado da globalização, o saber também tem-se tornado
uma mercadoria conveniente para empregos melhores.
No meio rural, a oferta escolar, em regra, vai até o quinto ano do ensino fundamental e
contribui na sustentação da ideia de que esse espaço não é lugar de educação, mas, de
trabalho, e trabalho não-intelectual. Contudo, não se pode prescindir do saber, essa força de
que Lyotard (1995) trata – embora mercadoria, aludida por Charlot (2005) – como direito dos
jovens rurais. Assim, quando os que desejam avançar nos estudos têm como opção a migração
ou deslocamento para as cidades, sofrem a antinomia abordada por Jameson (2000), uma vez
que ou saem para estudar ou ficam para trabalhar. Se quiserem estudar – visto que o campo
ainda necessita de políticas públicas que venham compensar os anos de abandono educacional
– os jovens rurais, sobretudo aqueles que cursam o ensino médio, precisam se deslocar até
escolas urbanas e, com isso, vivem em trânsito entre a realidade urbana e a realidade de um
rural que, cada vez mais, tem sofrido múltiplas e variadas mudanças na contemporaneidade.

1.3 NOVAS RURALIDADES E IDENTIDADES NA CONTEMPORANEIDADE

Herdado da modernidade, o sentido de rural sempre esteve vinculado como sinônimo
de natureza, agricultura, tradição, relações pessoais diretas, culturas estáveis, homogêneas e
primitivas, bem como às oposições campo-cidade, tradicional-moderno, incivilizadocivilizado, não tecnificado-tecnificado e às relações sociais mediadas pelas instituições
burguesas do mercado e do Estado, simbolicamente ligadas à cidade (MOREIRA, 2005).
Porém, esse espaço estaria em processo de desnaturalização e se revelando muito mais
antrópico, pois um conjunto de mudanças tem diluído a centralidade nas atividades agrícolas,
o isolamento geográfico e cultural e a fraca mobilidade, características que sempre foram
tidas como peculiares ao mundo rural. Assim, a partir de um processo de
“desterritorialização” e “reterritorialização” de práticas e saberes econômicos, culturais e
políticos, tem-se falado cada vez mais a respeito da configuração de um novo mundo rural e
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da emergência de uma nova noção de ruralidade, até mesmo do desaparecimento do antigo
rural e do agrícola, com sua população característica (MOREIRA; COSTA, 2002;
CARNEIRO, 2005b).
Carneiro (2005b) observa que nas sociedades contemporâneas o que está em jogo não
é exatamente o fim de um “rural abstrato”, mas da vivência rural que foi consolidada pela
burguesia, ou seja, “este” rural daria lugar ao da pós-modernidade. Além disso,
entendido como construção social e cultural, a noção de “rural” é abordada também
como um artifício metodológico para revelar o “caráter heterogêneo, móbil e
dinâmico” dos processos sociais em curso em uma sociedade globalizada que não
pode mais ser entendida nos termos colocados pela modernidade (CARNEIRO,
2005b, p. 11, grifos da autora).

Enquanto o espaço urbano é simbolicamente referido ao tempo contínuo, ao
mecanismo do relógio e ao espaço geométrico horizontal-vertical das ruas e dos edifícios (a
natureza controlada), o rural sempre foi associado ao tempo sazonal e ao espaço
ecossistêmico, onde suas ruralidades estariam sujeitas ao domínio da natureza. Mas, em sua
nova configuração, a natureza se torna realização cultural, cujos valores concebidos como
rurais não passam de concretização da hegemonia burguesa que constrói o rural e o agrícola
sob seu domínio, em oposição a uma natureza desconhecida e não revelada pelos saberes e
práticas. Em decorrência, fala-se hoje em urbanização do meio rural, construção da cidadania
no campo, industrialização do agrícola e em processos civilizatórios nos quais o inculto é
civilizado pelo letrado (MOREIRA; COSTA, 2002).
A emergência dessas novas ruralidades na contemporaneidade permite identificar
“ressignificações” da cultura rural como uma “representação social”, com novos atores e
novas disputas discursivas, novas identidades em construção, a revalorização da vida no
campo e da produção de alimentos saudáveis, o rural como espaço de vida social e de relações
com a natureza (WANDERLEY, 2000a; CARNEIRO, 1998b, JAMESON, 2000).

Em termos de discurso, o rural não é mais [apenas] o agrícola, é o campo, uma
paisagem rural associada à natureza, à memória de uma sociedade camponesa, um
patrimônio a preservar. Cai a lógica [apenas] produtivista e vem à tona a qualidade
de vida. A nova ruralidade se torna um estilo de vida. Opondo-se ao rural agrícola
homogêneo, a ruralidade torna-se o rural da diversidade; a noção de paisagem
produz a estetização da ruralidade, associada diretamente à natureza. Assim, o rural
aparece como paisagem natural a ser preservada e o papel do agricultor é, agora, o
de jardineiro da natureza e não o de responsável pela segurança alimentar. O
questionamento do modelo produtivista e de degradação ambiental muda a visão da
agricultura e da ruralidade, o que vai incidir numa indiferença crescente em relação
aos problemas econômicos dos agricultores. (LIMA, 2005, p. 46).
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Embora recentes, esses fatores têm provocado uma conscientização de que a dualidade
sobre a qual os estudos sociológicos sempre repousaram seja revista e ampliada para
abordagens alternativas, quando uma nova realidade já não cabe em um arcabouço teóricoconceitual firmado nos princípios da modernidade que, “na impossibilidade de dar conta da
diversidade contida em cada um dos polos da dualidade rural-urbano, atribuía, à realidade
observada, a ambiguidade originária da disciplina” (CARNEIRO, 2005b, p. 7)4.
A partir disso, essa autora propõe as seguintes questões: quais seriam os efeitos, sobre
as populações rurais, do estreitamento das relações entre universos culturais e simbólicos até
então distintos? Mais do que isso, ainda caberia a condução de pesquisas com base em noções
que suporiam uma oposição ou uma continuidade (continuum) entre os polos rural e urbano,
campo e cidade; sem esquecer, em contextos sociais e históricos diferentes, a complexidade
que resultou a partir da “interação” entre os dois mundos com características culturais
distintas? Categorias tão genéricas como rural e urbano ainda são pertinentes para qualificar
os espaços sociais na contemporaneidade? (CARNEIRO, 2002).
Em sua visão, o campo ainda não se submeteu a um processo de homogeneização
redutora da distinção entre o que é urbano e rural a um mero continuum. Adverte que a
ruralidade consiste em um processo dinâmico de reestruturação dos elementos da cultura local
a partir da incorporação de novos valores, hábitos e técnicas e não pode ser tratada como
categoria genérica; porém, a diversidade de formas de expressão, como os contextos culturais,
sociais e espaciais heterogêneos das localidades merecem ser analisados (CARNEIRO, 2002).
Particularmente no Brasil, não se deve falar em homogeneização do campo, com
características similares nas cinco regiões brasileiras; mas, a partir de determinantes como
clima, relevo, demografia, tipo de paisagem da região, proximidade ou não de grandes centros
urbanos, além de características culturais historicamente determinadas, em especial, a
colonização sofrida, o rural brasileiro se apresenta de diversas formas e seus moradores
podem ter modos de vida distintos, não devendo ser tratados de modo padronizado. Ademais,
há novas ruralidades, com suas características, como o turismo rural e a prestação de serviços
executada por moradores rurais, algumas delas em conjunto com a agricultura; como também
há regiões que, mesmo tendo passado por mutações, ainda possuem características

4

Esquemas teóricos que durante muito tempo embasaram as análises sobre o mundo rural têm sido
questionados; mas, por outro lado, é importante lembrar que existe a crítica à crítica da razão dualista, uma vez
que a onda de inserção antidualista não tem levado em consideração os proveitos advindos dos trabalhos de
cunho dualista que foram uma tendência na análise do desenvolvimento e que subsidiaram práticas sociais,
políticas e ideológicas (LIMA, 2005).
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predominantemente agrárias. Portanto, é importante que se leve em consideração o contexto e
a diversidade do campo, bem como da(s) agricultura(s) familiar(es).
Para dar uma ideia da heterogeneidade rural, Sabourin e Caron (2003a) destacam as
múltiplas denominações que são utilizadas quando se trata da agricultura familiar, tais como
pequeno produtor, agricultura camponesa, agricultura de subsistência e minifúndio.
Ressalvam que elas não têm o mesmo sentido do termo agricultura camponesa que qualifica
tão-somente parte desse universo e exclui as pequenas empresas familiares, mas que, apesar
da conotação política ou ideológica desfavorável, específica ao contexto brasileiro, caracteriza
uma maioria significativa dos produtores sertanejos.
Em vista disso, Sabourin e Caron (2003a) consideram pertinente definir agricultura
familiar como um conjunto de formas de produção que se opõem aos latifúndios e às
empresas rurais. Com base em Sidersky (1989), Tonneau et al. (1997) e dados da FAO
(1996), acrescentam que a agricultura familiar

reagrupa expressões sociais e modos de produção muito diversificados,
apresentando, entretanto, certas características comuns, como a valorização da mãode-obra familiar e a autonomia da gestão dos meios de produção [...], reúne a
maioria da população rural e sua importância é não somente social mas também
econômica, [...] por sua presença de peso nos mercados de produtos alimentares e de
exportação [e] pelos recursos e empregos que proporciona. No Nordeste, a
agricultura familiar subsiste no contexto das rupturas e dos limites ecológicos,
econômicos, técnicos, sociais e políticos do modelo dominante [...]. Engloba parte
significativa da população nordestina e cerca de 40% das unidades agrícolas de todo
o Brasil (SABOURIN; CARON, 2003a, p. 35-6; 43).

Ainda vale ressaltar sua pluralidade, pois, em contraposição ao que se afirma sobre a
imobilidade do pequeno agricultor, as agriculturas familiares têm sofrido mudanças de ordem
técnica, econômica e social, devido às mutações no contexto, à capacidade de inovação e às
estratégias dos atores locais, traduzindo-se em recentes formas de organização social e
espacial, locais e regionais. Mas, apesar da importância demográfica e econômica, ainda
encobre uma realidade pouco conhecida, visto que apenas há pouco tempo tem recebido
atenção dos organismos de apoio ao setor agrícola (SABOURIN; CARON, 2003a;
SABOURIN; CARON, 2003b).
Pesquisas revelam, sobretudo a partir do início do século XXI, pelo menos dois tipos
de dinâmicas no mundo rural: a “valorização” do campo como “lugar de trabalho e de vida”
por intermédio do recente reconhecimento da agricultura familiar como ator social no
desenvolvimento econômico, com a implantação da política agrária brasileira, do Programa
Nacional de Apoio à Agricultura Familiar (Pronaf) e de assentamentos de reforma agrária,
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como também a ocupação desse espaço por atividades econômicas não-agrícolas associadas à
sua revalorização para o lazer ou residência (secundária ou principal) por pessoas urbanas
integrantes de camadas médias – os chamados neo-rurais – que buscam qualidade de vida
(CARNEIRO, 2002; WANDERLEY, 2000b).
Realmente, quando dados sobre a população economicamente ativa (PEA) em áreas
classificadas pelo IBGE como “rurais” apresentam uma tendência à diminuição do número de
pessoas ocupadas pela atividade agrícola e ao aumento da ocupação não agrícola como fonte
de renda de residentes no meio rural, reforçando a discussão quanto às características da
ruralidade nos dias atuais, já não é mais possível definir o rural simplesmente como sinônimo
de agrícola, nem ocupado majoritariamente por atividades direta ou indiretamente ligadas à
agricultura. Isso tanto pode significar que as famílias sem condições de se manterem
exclusivamente das atividades agrícolas têm buscado uma estratégia de reprodução social,
como uma mudança no padrão de exploração agropecuária (CARNEIRO, 2002).
Para Carneiro (2002), são dois os fatores que alavancaram as novas dinâmicas da
ruralidade na sociedade brasileira contemporânea: a ampliação da mobilidade a partir da
expansão dos meios de comunicação reais e virtuais, que contribui para o estreitamento das
relações entre universos culturais e sociais até então bastante distintos, bem como a utilização
do campo como espaço de lazer ou de residência para citadinos. Inicia-se, em tal caso, a
elaboração de um discurso e de novas representações sociais a respeito do “rural”, não mais
sustentadas na sua desqualificação como “atrasado”, mas apoiadas na valorização positiva da
natureza e do patrimônio cultural dos espaços “rurais”.
São várias as consequências dessas mudanças – algumas mais fortes em determinados
locais, sobretudo se mais próximos de grandes centros urbanos e, somado a isso, possuam boa
infraestrutura e quando a paisagem cênica é agradável à vista, o que se constitui em atrativo
ao turismo rural – e, dentre elas, pode-se destacar a ampliação (e diversificação) do mercado
de trabalho, com destaque em regiões turísticas, além da criação de novas necessidades e
desafios para a população desses territórios que se tornam socialmente cada vez mais
complexos. A organização social e econômica, baseada anteriormente na agricultura familiar,
passa a dar lugar à pluriatividade, agora combinada à multifuncionalidade, a partir da inserção
dos moradores da zona rural no mercado de trabalho, principalmente em atividades de
serviço. Isso não significa dizer que a unidade familiar desaparece, mas a tendência é de que
se retraia e passe a ser formada por apenas um ou dois indivíduos (CARNEIRO, 2002).
Ainda segundo essa autora, a produção, embora continue sendo a atividade central do
agricultor familiar, não pode ser generalizada ao grupo familiar, pois, enquanto o número de
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estabelecimentos agrícolas cai, a pluriatividade dos chefes das unidades produtivas tem
aumentado; contudo, essa complexa realidade que se refere a disputas sobre representações da
natureza e da agricultura deve ser observada, uma vez que atividades não-agrícolas têm
favorecido a diluição das fronteiras entre campo e cidade, devido às repetidas trocas de bens
entre os mundos urbano e rural.

As ocupações econômicas, as maneiras de se vestir, de habitar e outras práticas
culturais não são mais suficientes para distinguir a origem urbana ou rural dos
indivíduos. No entanto, essa interação não nos permite afirmar que estejamos
vivenciando um processo de homogeneização em direção ao padrão urbano; ao
contrário, observamos a necessidade de se identificarem e analisarem os conteúdos
das diferentes formas de expressão da ruralidade em contextos culturais, sociais e
espaciais heterogêneos. (CARNEIRO, 2002, p. 228-229).

Em locais com potencial de exploração turística, as alternativas de emprego
introduzidas são geralmente mais aproveitadas pelos jovens que, em decorrência, dinamizam
a economia, alimentam a sociabilidade e contribuem para o fortalecimento do tecido social
local. Embora, geralmente, sejam empregos informais no setor de prestação de serviços,
trazem como consequência a ampliação das condições de permanência de jovens em suas
localidades de origem e oferecem um contraponto à tendência de migração para as grandes
cidades em busca de trabalho e de melhores condições de vida. As oportunidades de trabalho
são fundamentais para que os jovens permaneçam no campo; não obstante, isso não basta,
pois não se pode prescindir de fatores como o lazer e melhor infraestrutura que aumentem a
mobilidade individual (CARNEIRO, 2002).
Em regiões turisticamente pouco atrativas, centradas na agricultura de pequena escala
e onde a oferta de emprego se mantém sem alterações – como é o caso do espaço empírico
desta pesquisa –, a migração dos jovens, principalmente das mulheres que não conseguem se
inserir na economia local, ainda acontece. As moças não querem repetir a situação de suas
mães, enquanto que os rapazes se dividem entre o desejo de permanecer na atividade agrícola
e o de conseguir outras oportunidades de trabalho na cidade (CARNEIRO, 2002).
As sociedades rurais que têm mudado e se tornado mais complexas – o que se
manifesta na heterogeneidade das formas de organização social e da produção – somente
poderão ser melhor compreendidas se a análise for orientada para a inserção no mercado e
para as relações entre os agentes sociais na dinâmica da reprodução social, sem se referir
exclusivamente à satisfação das necessidades econômicas, mas também às demandas culturais
e sociais. Desse modo, o agricultor não seria reduzido a um mero homo economicus em busca
de sobrevivência, mas como “ser social de múltipla inserção, sujeito a desejos e orientado por
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valores que não são reduzidos à lógica econômica – risco que incorre os que observam a
agricultura familiar somente da perspectiva da produção” (CARNEIRO, 2002, p. 233). Esta é
a noção de multifuncionalidade da agricultura que tem atendido ao imperativo de entendê-la
privilegiando-se a família como unidade social e não apenas como unidade de produção,
como normalmente é considerada quando o tema é agricultura familiar (CARNEIRO, 1999).
Evidentemente, estamos “enxugando” excessivamente a problemática, num esforço
de síntese. Em pauta estão, igualmente, os debates sobre a agricultura e os modelos
de desenvolvimento, a “diversificação”, a “extensificação”, a “pluriatividade”, a
“produtividade”, o meio ambiente e, mais um debate, aquele que incide nas
reflexões sobre o “renascimento rural”, no qual a definição da noção de rural tornase da maior importância. (LIMA, 2005, p. 42, grifos da autora).

Carneiro (1998b) entende que as transformações ocorridas no campo não significam
que haverá uma homogeneização de um sistema social e cultural. Mesmo levando-se em
consideração que a racionalidade urbana tem seus efeitos sobre o campo, esse processo não
poderá extinguir o agrário, nem tampouco uniformizar as condições de vida nesse espaço. A
ruralidade não é genérica, ela se expressa de muitas formas, em distintos universos culturais,
sociais e econômicos heterogêneos, sobrevivendo, mesmo que de maneira irregular e
diversificada, segundo os interesses e a posição dos atores sociais. A heterogeneidade das
categorias sociais, não provoca, obrigatoriamente, uma descaracterização da cultura local e
nem implica uma ruptura decisiva, nem no tempo, nem no espaço. Essa diversidade pode
acarretar em um processo de redefinição de identidades locais e até na consolidação de
identidades de grupos que tomam uma consciência de si na relação com o outro. Trata-se,
portanto, de uma dinâmica de reestruturação da sociedade local a partir da incorporação de
novos elementos econômicos, culturais e sociais (CARNEIRO, 2002; CARNEIRO, 1999).
Para Tavares (2008), em contextos complexos como o apresentado, os jovens rurais
contemporâneos, inclusive os do sertão nordestino, vivem uma realidade rural que não é mais
a tradicional comunidade campesina, em uma espécie de bricolagem de estilos de ser jovem,
desde o estilo rural semelhante ao de gerações passadas, até o estilo metropolitano a partir da
difusão de imagens de uma geração jovem que, cada vez mais, adota símbolos visuais a fim
de marcar seus gostos e atitudes. Assim, porquanto a juventude é um dos grupos mais
sensíveis às recentes transformações sociais e culturais, algumas questões se tornam
primordiais para os estudos dessa categoria; por exemplo, saber como os jovens constroem
seus projetos de vida e de inserção profissional. Com relação à juventude rural, na construção
de seus projetos para o futuro, pode ocorrer uma tensão entre os projetos pessoal e familiar, já
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que no meio rural são as famílias campesinas as que apresentam maior unidade na hierarquia
familiar e no modo de produção, entre reprodução social e produção econômica.

Esta tensión es vivida como conflicto de generaciones en los siguientes términos: los
intereses comunes de la familia están entrelazados a las cuestiones de la propiedad,
así como las posibilidades de consumo derivan de las posibilidades resultantes de la
producción y de la comercialización en el mercado, que a su vez depende de la
participación de hijos en el trabajo agrícola, asumiendo peso y significado diferentes
de acuerdo con las edades y sexo de cada uno de sus miembros. La necesidad y,
dependiendo de la familia, la obligatoriedad del compromiso con el proyecto
familiar es factor generador de tensión entre padres e hijos cuando estos rechazan tal
perspectiva de futuro. Así, al proponer un análisis de lo cotidiano de los jóvenes
rurales, muchas llaves de comprensión pueden ser accionadas para comprender lo
que vienen a ser esas juventudes y esas ruralidades que están en escena ¿Lo “rural”
que se atribuye al joven que vive en el campo es un demarcador de su origen o un
cualitativo relativo al modo de vida? ¿Qué distingue al joven rural del sertão
nordestino de otros jóvenes? (TAVARES, 2008, p. 613).

Um passo à frente da discussão sobre os conflitos entre projetos pessoais e familiares,
Pais (2005) ressalta o fenômeno da individualização na construção das trajetórias na
contemporaneidade que conformariam múltiplos e diversos percursos. O fato é que os jovens
se deparam com incertezas e já não podem ter um rumo fixo ou predeterminado, acima de
tudo os mais pobres, desprovidos de recursos suficientes para aumentar suas margens de
escolhas. Bauman (2009) relata que pertenceu a uma geração onde era comum que os jovens
tivessem projetos de vida que, depois de traçados, eram buscados e, raramente, havia desvios
no caminho. Mas conclui que, para a maioria dos jovens contemporâneos, já não é mais
possível viver um quadro de estabilidade se a realidade é de incertezas.
Ainda conforme Pais (2005), para os jovens de hoje a “transição” para a vida adulta
parece um labirinto, onde são obrigados a uma busca constante de articular seus desejos e
vontades com a realidade e os deveres, ou seja, na verdade, pode haver um grande abismo
entre o que um jovem quer fazer, o que ele pode fazer e o que deve fazer. Porém, jovens mais
individualizados a quem esses autores se referem são, particularmente, urbanos e, a partir de
suas realidades, pode-se dizer que são europeus. Quanto aos jovens rurais, no caso do sertão,
espaço desta pesquisa, cabe um questionamento sobre a evidência de individualizações em
suas escolhas ou não.

2 JOVENS, JUVENTUDE, JUVENTUDES

2.1 A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA JUVENTUDE

Não existe fato genuíno, passível de ser apreendido por um olhar puramente empírico,
descritivo, livre de ideias preconcebidas e, ainda que houvesse, sua pureza seria alterada pelas
interpretações dos que viessem a conhecê-lo, de modo que qualquer pesquisa não pode abrir
mão de conceitos norteadores, tanto na concepção, quanto na interpretação dos seus
resultados (CHARLOT, 2006). Ao adotar este ponto de vista, não se poderia descrever
empiricamente o ser social em estudo – o jovem rural do sertão sergipano, estudante do
ensino médio regular em escolas urbanas – sem mobilizar, implícita ou explicitamente, uma
ideia do que seja a juventude.
Delimitar o sujeito de pesquisa também é uma forma de se esquivar de duas situações:
do que Debray (1993) considera como um desprezo pelo discursivo na sociedade da imagem,
na qual o mundo já não se representa, mas se torna presença sensível e imediata, como
também da “ligeireza intelectual”, crítica que Verón (1997) faz a termos incorporados à
família dos operadores semânticos destinados, nos discursos dos meios de comunicação, a
gerar um sentimento de compreensão das situações às quais se aplicam, acarretando
interpretações que não se explicitam e análises que não se formulam, mas que produzem os
sentimentos de explicar (do lado do emissor) e de compreender (do lado do receptor) a
situação ou o acontecimento. Tal crítica não é apenas imputável aos meios, mas também aos
intelectuais, pois, em detrimento da argumentação, em regra o que se deseja “é estar
informado”5.
Informações sobre a juventude, sobretudo nos meios de comunicação, são abundantes
e, por conta do uso corriqueiro do termo, passam a impressão de que é fácil compreendê-lo e
conceituá-lo, isto porque a juventude é comumente considerada como o período de vida em
que ocorrem “importantes mudanças biológicas, psicológicas, sociais e culturais, que variam
segundo as sociedades, as culturas, as etnias, as classes sociais e o gênero”, conceito,
inclusive, adotado pela Unesco (POLÍTICAS..., 2004, p. 23). Desse modo, a primeira noção a
qual o termo remete é a de transição da heteronomia infantil à, em tese, autonomia adulta, isto

5

Como afirmam Adorno e Horkheimer (1985, p. 148), “o que se busca é assistir e estar informado, o que se quer
é conquistar prestígio e não se tornar um conhecedor”.
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é, da dependência ao ápice do desenvolvimento, à plena cidadania e à capacidade de se
sustentar (SPOSITO, 2005; ABRAMO, 1997, 2005).
Para Charlot (2007), foi a partir da modernidade – primeiro na burguesia urbana e a
seguir em outras camadas sociais, por conta da generalização e da expansão dos níveis de
escolaridade – que uma nova etapa entre a puberdade e a fase adulta surgiu, “sendo referida
ao fim dos estudos, ao início da vida profissional, à saída da casa paterna, à constituição de
uma nova família ou, ainda, simplesmente a uma faixa etária” (WANDERLEY, 2007, p. 22).
Sob essa perspectiva, as clássicas definições delimitadoras da juventude são “faixa etária”;
“maturidade/imaturidade”, através do uso de variáveis biológicas e psicológicas; “critérios
socioeconômicos”, como renda, dependência econômica, escolarização, casamento e
paternidade/maternidade; “ambiente” rural ou urbano; “estado de espírito”, “estilo de vida” ou
“setor da cultura” (CATANI; GILIOLI, 2008).
Baseados em postulados demográficos e respaldados por aportes da psicologia, esses
conceitos

têm

possibilitado

comparações

internacionais,

regionais,

temporais

e

socioeconômicas, provindo sempre da acepção predominantemente etária e tendo na
transitoriedade sua característica principal6 (ESTEVES; ABRAMOVAY, 2007).
No entanto, o primeiro obstáculo ao se tratar de juventude(s) e sua(s) cultura(s) é
justamente defini-la(s), pois, quando se requer que o conceito seja mais preciso, começam a
surgir dificuldades e são revelados os aspectos imprecisos e escorregadios (CATANI;
GILIOLI, 2008; ABRAMO, 2005; SPOSITO, 2000). Esta dificuldade sobrevém porque tanto
a demarcação dessa etapa da vida é “culturalmente determinada” (WANDERLEY, 2007),
como se trata de um conceito relativamente recente, tendo sido enfatizado a partir do século
XIX, com maior percepção da juventude como categoria social distinta a partir da segunda
metade do século XX7 (HOBSBAWM, 2005; SAVAGE, 2009).
Ao ser considerada “epistemologicamente imprecisa”, essa categoria demandaria nas
pesquisas a escolha de uma definição orientadora, ainda que provisória. Mesmo assim, a
imprecisão conceitual não deixa de ser um primeiro passo, pois “a própria definição da
categoria juventude encerra um problema sociológico passível de investigação, na medida em
que os critérios que a constituem [...] são históricos e culturais” (SPOSITO, 2000, p. 7;
DAYRELL, 2003).
6

Não obstante, invariavelmente enquadrada em um conjunto de definições biopsicossociais, para Sposito (2007),
essa categoria reúne ambiguidades ao ser considerada, ao mesmo tempo, um período de inserção na estrutura
social e uma etapa específica na vida.
7
No Brasil, a discussão só ganhou relevância a partir da década de 1990, de acordo com o Guia de Políticas
Públicas de Juventude (2006).
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Embora também considere um desafio abordar teoricamente essa categoria
sociologicamente considerada como problemática e sem definição clara e objetiva,
Stropasolas (2006, p. 176) reconhece que “a quantidade e a qualidade das obras que abordam,
atualmente, o tema da juventude já são suficientes para formar uma base graças a qual se pode
começar a falar de uma ‘sociologia específica’”. A esse respeito, Brumer (2007) salienta que
o número de estudos sobre a juventude cresceu desde o início dos anos 1990 por conta das
reivindicações dos jovens por maior visibilidade e políticas públicas geradoras de emprego,
renda, educação e lazer.
Observa-se a construção de um espaço de visibilidade pública e política da diversidade
juvenil com a presença emergente dos segmentos juvenis do mundo rural, que evidencia uma
nova força no âmbito da ação coletiva dos jovens, gerando a construção de uma agenda
pública em torno do tema juventude. Não obstante, trata-se de uma agenda em formação,
ainda plural, contraditória e conflitiva, pois é constituída por organizações não
governamentais, movimentos juvenis, partidos, universidade e outros movimentos sociais
(SPOSITO, 2007a).
No que concerne à universidade, Sposito (2007a) critica o fato de que nos estudos
acadêmicos relacionados à juventude rural há um descompasso entre conhecimento e prática
social, além de pouca pesquisa em relação à realidade, a qual se revela mais rica, dinâmica e
multifacetada. Para essa pesquisadora, é preciso debater a modalidade da pesquisa e suas
características, lembrando-se de que os resultados de uma investigação estão longe de ser
verdades absolutas, visto que as conclusões são sempre provisórias. Além disso, ao se tornar
pública, a pesquisa deve dar maior visibilidade tanto aos seus resultados, quanto aos
procedimentos utilizados.
Por outro lado, algumas investigações, como as realizadas por intermédio de jornais e
revistas, têm gerado grande efeito midiático na constituição da agenda pública sobre os jovens
ao divulgarem, com o objetivo de causar impacto, manchetes que destacam a violência, o
consumismo e a indisciplina escolar (SPOSITO, 2007a). Segundo Abramovay e Castro
(2006), nos meios de comunicação, as possibilidades de abordagem dessa categoria surgem,
de um lado, pela aproximação entre juventude e problemas sociais como crimes e violências
e, de outro, como agentes de mudança – o que reforça o senso comum e os estereótipos que
codificam a juventude como um grupo homogêneo, ainda que os estudiosos do tema alertem
para a pluralidade da categoria que começa a ser definida e caracterizada por situações,
identidades e vivências distintas –, acarretando um aumento do número de estudos acerca dos
interesses e grupos específicos de jovens.
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Embora a mídia participe na construção de uma identidade juvenil, muitas formas de
organização coletiva dessas identidades estão distantes de um padrão único. Contudo,
independente da condição de classe, gênero e do local onde se vive, o sujeito identificado ou
autoidentificado como jovem sempre é colocado em uma determinada posição social
(CASTRO, 2007).
Galland (1991), Catani e Gilioli (2008) consideram plausível analisar a ampla
formação e a concepção de juventude como categoria social distinta, bem como as
transformações de suas representações ao longo do tempo até o paradigma sociológico,
especificamente a partir de meados do século XX. Galland (1991) entende a juventude como
historicamente construída e, de modo similar, Esteves e Abramovay (2007) ressaltam que,
como construção social, a juventude seria produto de determinados espaços e tempos,
interesses diferentes e inserções na sociedade; enquanto Stropasolas (2006) observa que, para
Bourdieu, a juventude estaria em função de disposições e posições sociais.
Reconhecida a imprecisão do termo, destaque-se que é recorrente a alusão à
provocação bourdieusiana de que a juventude é apenas uma palavra, quando esse autor critica
“o fato de se falar dos jovens como de uma unidade social, de um grupo constituído, dotado
de interesses comuns, e de se referir esses interesses a uma idade definida biologicamente”
(BOURDIEU, 2004, p. 153). Para Catani e Gilioli (2008), a expressão de Bourdieu denota
que haveria pelo menos duas juventudes, a burguesa e a das classes populares, com diferenças
significativas, além do que, jovens universitários, camponeses e operários teriam muito pouco
em comum, exceto a faixa etária.
Já se reconhece não existir um único tipo de juventude, mas um conjunto heterogêneo
formado por vários grupos juvenis e múltiplas culturas juvenis: “por essa linha, vem se
tornando cada vez mais corriqueiro o emprego do termo juventudes, no plural, no sentido não
de se dar conta de todas as especificidades, mas, justamente, apontar a enorme gama de
possibilidades presentes nessa categoria” (ESTEVES; ABRAMOVAY, 2007, p. 21).
Embora questione o discurso de diversidades, diferenças e desigualdades juvenis –
quando também faz sentido valer-se de um padrão de juventude como referencial na busca da
compreensão da realidade e na produção de políticas públicas –, Abramo (2007) declara a
impossibilidade de dar por certa a existência de um único padrão ideal de juventude.
Sposito (2007a) também sublinha certa convergência entre temas e problemas
colocados pelos jovens rurais e urbanos, propondo uma questão intrigante e desafiadora: partir
do ponto da preservação da especificidade e das diferenças entre os jovens – “as várias
juventudes” – e, ao mesmo tempo, trabalhar com a singularidade em uma chave mais geral,
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uma vez que, no limite, a diversidade total e completa negaria a própria categoria juventude.
Frisa que é preciso buscar aproximações entre os vários segmentos da juventude brasileira,
enfrentando a diversidade dos processos que caracterizam a experiência juvenil com análises
e planos discursivos de conteúdo mais universal.
Ao tratar de valores e normas da juventude contemporânea, Charlot (2007) reforça a
necessidade de se raciocinar em termos de juventude e juventudes e nota que os sociólogos
que pesquisam sobre essa categoria apresentam pontos consensuais, entre eles, a constatação
do esgarçamento da fronteira entre juventude e idade adulta. Similarmente, Esteves e
Abramovay (2007) analisam que se começa a ir além da idade como fator predominante da
juventude. “Do ponto de vista empírico e descritivo, não se encontra ‘juventude’, encontramse ‘jovens’, definidos como um grupo populacional, cujo problema está na determinação de
seus limites inferiores e superiores.” (CHARLOT, 2006, p. 11, grifos do autor).
De acordo com a publicação Políticas públicas de/para/com juventudes (2004),
demograficamente os jovens formam um grupo populacional comumente limitado entre os 15
e os 24 anos; todavia, em zonas rurais ou de pobreza extrema, também são considerados
jovens aqueles que fazem parte do grupo entre 10 e 14 anos, enquanto em estratos sociais
médios e altos urbanizados, o grupo de 25 a 29 anos é incluído. Brumer (2007) pondera que
embora haja algum consenso na determinação de quem é jovem em certas sociedades, a
dificuldade na delimitação do início e do fim da juventude – com suas variações no tempo e
no espaço – se deve a aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos8.
Sob essa ótica, a idade se torna “um dado biológico socialmente manipulado e
manipulável”, muito mais quando o jovem, em sua singularidade, é enquadrado em um grupo
social constituído com interesses comuns “É por meio de um formidável abuso de linguagem
que se subsume no mesmo conceito, universos sociais que praticamente nada têm em
comum”, de modo que, em todas as sociedades, a fronteira entre juventude e velhice é um
objeto de disputa (BOURDIEU, 2004, p. 153).
Embora concordem que as divisões etárias são arbitrárias – em alusão a Bourdieu
(1983) –, Abramovay, Andrade e Esteves (2007) indicam que a observação atenta dessas
divisões pode auxiliar na compreensão de como são exercidas as disputas manifestadas por
meio das repartições etárias de poderes; logo, “considerar a faixa etária torna-se essencial para
a consolidação e ampliação de conquistas – especialmente no campo das políticas públicas –

8

Discussão sobre faixa etária e alongamento da juventude também em Sposito (2000).
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potencialmente capazes de expandir o leque de direitos da população jovem”
(ABRAMOVAY; ANDRADE; ESTEVES, 2007, p. 13).
Charlot (2007) é categórico ao afirmar que nenhuma característica biológica ou
biopsíquica determina uma etapa específica da vida entre a infância e a idade adulta
denominada “juventude”. Observa que enquanto as ciências humanas, aí incluída a sociologia,
definem como juventude o período entre os 15 e os 29 anos, sob critérios biopsíquicos, na
trajetória vital do ser humano o que é denominado juventude constitui o período de
maturidade e, dessa forma, haveria confusão entre a “juventude sociológica” e a “maturidade
biopsíquica”. Assim, conclui que é apenas sob o ponto de vista social que a juventude pode
ser distinguida da idade adulta, pois o que é realizado por homens ou mulheres “maduros”
pode ser factível para um “jovem”.
A juventude também é considerada como transição para a vida adulta via dois eixos
principais: escola-profissão e família-matrimônio, e em direção a quatro marcos: fim dos
estudos, começo da vida profissional, partida do domicílio familiar e formação de um casal
(GALLAND, 1993; ABRAMO, 2005). Neste caso, o início na fase adulta e o fim da
juventude são estabelecidos quando da ultrapassagem dos referidos marcos, de forma que a
idade adulta se configura como a autonomia econômico-financeira, residencial e afetiva
(GALLAND, 1993). De modo análogo, Durston (1995, p. 14-15) afirma que “a fase juvenil se
caracteriza por uma gradual transição até a assunção plena dos papéis adultos em todas as
sociedades, tanto rurais como urbanas [...] [e] a juventude dura desde o término da puberdade
até a constituição do casal e de um lar autônomo”.
Para Guillaume (1999 apud STROPASOLAS, 2006), a ideia sociológica de que há
uma transição para a maturidade – com marcos na inserção profissional, inserção residencial e
formação do lar – tem seus limites, ao excluir grande número de jovens contemporâneos. Pais
(2005) enfatiza a juventude não como idade de vida, mas como categoria socialmente
constituída e que atende a fenômenos existentes. Segundo Stropasolas (2006), esse conceito
tem sofrido mutações na contemporaneidade, já que, atualmente, os jovens permanecem mais
tempo com sua família de origem e na dependência financeira e material dos pais,
especialmente com o aumento da duração dos estudos e da dificuldade de acesso ao mundo do
trabalho, conformando-se como tendência o “alongamento da juventude” (GALLAND, 1993).
Em decorrência dessa nova configuração, a sociologia propôs o “período moratório”,
pois, em vez de ascender logo à idade adulta, os jovens passam agora por uma transição mais
longa e formam uma “geração suspensa” (GALLAND, 1991). Assim, Charlot (2007) chama a
atenção para o fato de não mais haver uma transição linear e progressiva, mas vários eventos

57

que ocorrem em distintos momentos, desregulando etapas, além de “descronologização” e
“dessincronização” das passagens que demarcariam o fim da juventude.
Bauman (2005; 2009) lembra que os projetos de vida, uma recomendação de Sartre há
cerca de meio século, significavam a melhor das escolhas, aquela que determinava o fim de
todas as outras e que, uma vez estabelecida, esta meta-escolha determinaria o destino a ser
alcançado que, por sua vez, demandava um mapa a ser traçado com o melhor e mais curto
caminho a ser seguido. Esse projeto era a escolha de uma vida, algo que não poderia ser
mudado com facilidade, mas que delimitava as etapas a serem seguidas.
Todavia, a juventude contemporânea, além de “suspensa”, é também chamada de
“ioiô” por causa da flexibilidade para mudar de trajetória quando necessário, a abertura para
possíveis reversibilidades de escolhas, o ir e vir entre o sistema educativo e o mercado de
trabalho, entre viver em casa própria e na casa dos pais ou ainda entre o casamento e
continuar solteiro (PAIS, 2005; CHARLOT, 2007).
A ideia de que a juventude é uma simples transição para a fase adulta tende a se
dissolver à medida que ocorrem múltiplas transições, dessincronizadas e reversíveis, além da
perda do sentido, quando ser adulto não é mais garantia de estabilidade numa sociedade em
que a flexibilização e a precarização do trabalho, além da pluralização das formas de vida
familiar marcam profundamente as trajetórias pessoais. Torna-se difícil caracterizar a
“juventude” pelo fato de o conceito de transição ter perdido a sua consistência e, de igual
modo, definir a “idade adulta”, já que a precariedade, considerada o marco da juventude, está
se prorrogando pela vida toda (CHARLOT, 2007). Portanto, “a vivência da experiência
juvenil passa a adquirir sentido em si mesma e não mais somente como preparação para a vida
adulta” (STROPASOLAS, 2006, p. 182).
Estudar essa categoria se configura como olhar através de um espelho retrovisor – pois
ela reflete históricas relações de subordinação entre campo e cidade – e de uma lente de
aumento – porquanto revela problemas e potencialidades da sociedade contemporânea
SPOSITO (2007a).

2.2 OS JOVENS NA CONTEMPORANEIDADE

Para se apossar do sentido da categoria juventude, não se pode perder de vista
discussões contemporâneas acerca do modelo econômico e, no caso da juventude rural, do
modelo agrário, sem relegar o fato de que essa categoria é um produto próprio das cidades, já
que foi com o fenômeno de urbanização que passou a despertar o interesse do Estado em
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diversos setores, como educação, segurança e trabalho. Do mesmo modo, tornou-se alvo na
esfera do consumo e da indústria cultural, na medida em que foi incorporada como figura
principal nos mercados da moda, da música, do esporte e das artes, entre outros (CATANI;
GILIOLI, 2008; MORAES, 2007).

La juventud, como hoy la conocemos, es propiamente una invención de la posguerra
que hizo posible el surgimiento de un nuevo orden internacional que conformó una
geografía política en la que los vencedores accedían a inéditos estándares de vida e
imponían sus estilos y valores. Cobraba forma un discurso jurídico, un discurso
escolar y una floreciente industria, que reivindicaban la existencia de los niños y los
jóvenes como sujetos de derecho y, especialmente, en cuanto a los jóvenes, como
sujetos de consumo. (REGUILLO, 2007, p. 49).

Margulis e Urresti (1996b apud ESTEVES; ABRAMOVAY, 2007) lembram que por
intermédio da publicidade nas sociedades de consumo, a moda tem habilmente realçado a
positividade dos valores associados à juventude, enunciando-a como categoria traduzida pelo
prazer, pela estética, pela audácia, pela liberdade de criação, idealizando e reificando aspectos
corporais, para construir um imaginário da juventude composto de saúde e felicidade,
omitindo o lado negativo de se ser jovem, decorrente da forma como a sociedade o trata,
aspectos como incertezas, limitações, solidão, entre outros. Os jovens, então, viveriam uma
contradição: de um lado, por serem consumidores em potencial e valorizados esteticamente,
são focalizados pelas propagandas e pelo marketing; por outro lado, por conta do desemprego
estrutural e da precarização, sentem dificuldades em se encaixar profissionalmente –
“justificadas” por não terem experiência – e continuam, muitas vezes a contragosto,
dependendo financeiramente dos pais.
Se a sociedade valoriza o ideal estético vinculado às populações mais jovens, também
tem dificuldade de compreender os jovens como sujeitos com identidade(s) própria(s),
porquanto, ora o jovem é considerado adulto em relação a algumas exigências, ora é
infantilizado (ESTEVES; ABRAMOVAY, 2007). Porém, como esclarecido por Leon (2007),
as experiências adquiridas “nessa fase” influenciarão, com maior ênfase do que em outras
faixas etárias, a “trajetória” do jovem que vai se constituir como sujeito autônomo através da
relação com suas redes sociais, família, grupos, comunidades e interações na escola e no
trabalho. Dessa forma, a escolarização, para Andrade e Farah Neto (2007), passa a se
conformar como espaço fundamental de sentido, ao explicitar desigualdades e oportunidades
limitadas que marcam expressivos grupos de jovens, sendo, ao mesmo tempo, espaço
fundamental de reflexão e luta por direitos.

59

A partir do resultado de pesquisa referente à juventude brasileira9, Branco (2005)
destaca que, quando considerados em conjunto e por ordem de prioridade, os assuntos que
mais interessam a 38% dos jovens, tanto do campo como da cidade, são educação, seguido do
trabalho, com 37% das respostas. Se considerados em conjunto, caberia dizer que para 75%
dos jovens brasileiros, o interesse se dirige à educação e ao trabalho.
Embora a escola não tenha importância somente como um meio facilitador do acesso
ao mercado de trabalho, Charlot (2005), com base em pesquisas que tratam da relação com o
saber, deduz que o interesse pela educação relaciona-se com o trabalho, porquanto os jovens
consideram que a escola convém para se ter um bom emprego no futuro. Especificamente,
resultados de pesquisa sobre o que são, como vivem e o que pensam os jovens sergipanos de
15 a 29 anos, evidenciam o mesmo interesse, pois, para os jovens pesquisados, existe “uma
forte disponibilidade ao estudo, a qual se constitui uma valiosa jazida de competência, de
produtividade, de desenvolvimento econômico e social” (CHARLOT, 2006, p. 233).
Por que os jovens, de forma geral, demonstram tanto interesse pelo trabalho, que se
expressa como objetivo a ser alcançado, vinculado à formação escolar? Uma resposta pode
ser porque essa categoria está “na base das atividades econômicas e torna possível a produção
de bens, quaisquer que sejam, criando os valores que constituem a riqueza social”, além de ser
central para a compreensão da atividade econômica, ao fazer referência ao próprio modo de
ser dos homens e da sociedade, ou seja, do próprio fenômeno humano-social (NETTO; BRAZ
2008, p. 29). Mas o trabalho também é visto, de acordo com Leon (2007), sobretudo como um
dos principais acessos à realização pessoal, criador de vínculos sociais, construtor de
identidades e fonte de criatividade e inovação.
Ao analisarem os dados de pesquisa realizada pela Unesco em 2004 – trabalho que
introduziu no Brasil a faixa etária de 25 a 29 anos em estudos relacionados à juventude e,
mais particularmente, à juventude rural, estrato populacional ainda pouco visível nas
pesquisas –, Esteves e Abramovay (2007, p. 46) observam que o emprego se mostra como “a
maior fonte de insatisfação da juventude com a sua vida, atingindo o elevado percentual de
60% das marcações”. Provavelmente, pelo difícil processo de inserção e permanência dos
jovens no mercado de trabalho, justamente quando atravessam um momento “caracterizado
pela experimentação e transição para a vida adulta, assumindo novas responsabilidades
sociais, em que se exigiria a passagem de sua condição de inatividade para a de atividade

9

“A mais abrangente pesquisa quantitativa nacional realizada no Brasil” em 2003 sobre o perfil da juventude
brasileira (ABRAMO; BRANCO, 2005, p. 11).

60

econômica” (LEON, 2007, p. 271-272). No caso dos jovens sergipanos entre 25 e 29 anos, de
acordo com dados de pesquisa desenvolvida por Charlot (2006), 31% vivem exclusivamente
da própria renda, 24% vivem da sua renda, mas com ajuda de outras pessoas e 45% única ou
principalmente da renda de outrem.
Segundo Singer (2005, p. 28), “os jovens de hoje nasceram em um tempo de crise
social. Não por acaso, quase dois quintos estão desempregados”. Compartilhar o medo de
“sobrar” no mundo do trabalho é uma das três dimensões10 selecionadas por Novaes (2007)
entre os aspectos do mundo atual que marcam a diferença da condição juvenil em comparação
com gerações e configurações sociais anteriores, afetando a juventude e definindo o que é ser
jovem hoje, tanto na cidade quanto no campo. Com relação à juventude rural, Castro (2007)
reitera a necessidade de se analisar essa categoria no contexto socioeconômico atual.

2.3 JUVENTUDE RURAL
Sem esquecer as particularidades dos jovens do campo – pois, como Abramo (2005)
adverte, eles conformam uma situação particular no conjunto da juventude brasileira –, de
acordo com Castro (2007), a categoria juventude pode ser considerada o fio condutor na
discussão sobre juventude rural que, nesse caso, deve ser enquadrada na condição descrita por
Singer (2005) anteriormente.
Isso significa que, se o jovem urbano enfrenta problemas de inserção profissional, os
jovens rurais, comumente menos escolarizados, deparam-se com dificuldades ainda maiores,
principalmente, ao desejarem o ingresso nos mercados urbanos. Contudo, Wanderley (2007)
ressalta as dimensões específicas da crise social vivenciada pela juventude rural, decorrentes
de seu pertencimento a um ambiente familiar agrícola, com características próprias.
Entretanto, essa questão ainda não havia sido explorada detidamente nas pesquisas.
Até os anos 1990, a juventude rural era considerada “invisível”; mas, a partir dessa
década, alguns estudos começaram a ser realizados, especialmente devido ao fato de a
categoria ter se imposto como “faixa demográfica que é afetada de maneira mais dramática
por essa dinâmica de diluição das fronteiras entre os espaços rurais e urbanos, combinada com
o agravamento da situação de falta de perspectivas para os que vivem da agricultura”
(CARNEIRO, 1998a, p. 97). Além da pouca visibilidade, até vinte anos atrás, quando se

10

“Ser afetado pela existência do narcotráfico e pelos interesses da indústria bélica” e “poder se sentir
desconectado em um mundo conectado” são as outras dimensões selecionadas por Novaes (2007).
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elaboravam estudos acerca do jovem rural, a maioria o tratava como aprendiz de agricultor na
unidade familiar, um adulto precoce enxergado apenas pela ótica do trabalho.11

Normalmente engrossando as estatísticas dos inativos, ou desempregados para os
países onde a formalização do mercado de trabalho é mais precisa, os jovens
figuram em categorias intermediárias que não recebem uma qualificação específica
por parte dos classificadores: são os “estudantes”, no caso dos de origem urbana ou
os “filhos de agricultores” (ou aide familial, para os franceses) no caso dos de
origem rural. (CARNEIRO, 1998a, p. 95, grifos da autora).

O jovem desaparecia nas pesquisas que privilegiavam o estudo da família do meio
rural, similarmente ao que ocorria nas pesquisas na área da educação, quando o emprego da
categoria abstrata “aluno” tornava invisível e até mesmo impedia uma análise mais acurada do
sujeito por trás dessa categoria (SPOSITO, 2007).
Castro et al. (2009) elencam quatro razões que propiciaram a invisibilidade da
categoria como formadora de identidades sociais e, portanto, de demandas sociais: as posições
distintas entre “mundo rural” e “mundo urbano” na sociedade, correspondendo a uma visão de
hierarquia entre os dois espaços; uma evidente desqualificação que associa o rural, o
camponês, a roça, o trabalhador rural e o agricultor familiar à imagem de atraso;12 a própria
imagem do jovem desinteressado pelo meio rural e o fato de a juventude rural ser percebida
como uma categoria minoritária dentro da juventude. Quanto a este último fato, Sposito
(2007) defende que as questões dos jovens rurais e as da atual geração juvenil urbana devem
ser conectadas, pois os jovens do campo brasileiro não devem ficar em um lugar menor por
representar uma minoria estatística da juventude.
Não obstante, já se pode verificar uma tendência à superação da invisibilidade da
juventude rural nos dois planos, pois este tema, aliado ao campo de estudos sobre a juventude,
atravessa um favorável momento de emergência e entra em fase de consolidação (SPOSITO,
2007). Castro (2007) concorda que essa categoria está na ordem do dia e Wanderley (2007)
reconhece que os estudos e pesquisas tentam responder questões como quem são os jovens
rurais, onde e como vivem, o que pensam e como projetam seu futuro.

11

A primeira imagem a qual o jovem rural era associado – e a qual ficou restrito durante muito tempo –,
resumia-se ao jovem filho de agricultores familiares ou camponeses. Ele seria aquele que vive um período de
aprendizado, de preparação para suceder os pais por meio da transmissão dos bens e da terra e também de
poderes entre as gerações (CHAMPAGNE, 1979 apud CASTRO et al., 2009).
12
Este é um dos temas mais recorrentes em entrevistas com jovens rurais que sentem, cotidianamente, o estigma
de ser do campo e que, muitas vezes, até reproduzem essa construção urbana sobre o campesinato em suas falas
(CASTRO, 2007).
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De outro lado, Carneiro (2007) adverte que não se deve falar em juventude rural como
uma unidade indiferenciada, pois esse universo é difuso, heterogêneo e dinâmico. Sugere que,
caso se deseje aprofundar o conhecimento nesse tema, deve-se indagar como a juventude vive
em diferentes contextos sociais, econômicos e culturais no meio rural, e é isso que algumas
pesquisas têm apresentado, conforme se observa a partir do estado da arte na pesquisa a
respeito desse segmento da população.

2.4 O ESTADO DA ARTE NAS PESQUISAS SOBRE JUVENTUDE RURAL

Os temas mais frequentes nas pesquisas relativas à juventude rural no contexto da
agricultura familiar são a tendência emigratória dos jovens13 e as características ou problemas
da transferência dos estabelecimentos agrícolas familiares à nova geração. Este segundo tema
é considerado de grande importância para os membros da família diretamente envolvidos,
para a reprodução e a sustentabilidade das unidades produtoras ao longo do tempo, para o
tecido social e a aparência das áreas rurais, assim como para a estrutura do setor agrícola
(BRUMER, 2007).
Concernente ao primeiro tema, embora Brumer (2007) lembre que os dados
demográficos acerca da população brasileira demonstrem uma continuidade no processo de
emigração rural nas últimas décadas, Carneiro (2007) elucida, com base em pesquisas
realizadas no Sul e no Sudeste do Brasil, que os jovens do meio rural não têm a vida juvenil
urbana como padrão ideal. Conclui que, na verdade, desejam “o melhor dos dois mundos”, ou
seja, o melhor do campo com o melhor da cidade o que, para Abramo (2007), representa uma
síntese difícil de conseguir, mas que surge como desejo e como demanda.
Outros assuntos recorrentes nas pesquisas acerca desses jovens consistem na
predominância de moças entre os que saem das áreas rurais, fato que induz à
“masculinização” do campo, tanto quanto as diferenças de gênero nos processos de
socialização e oportunidades de inserção na atividade agrícola. Moças e rapazes também
apresentam divergências nas representações da vida no mundo rural, pois elas são mais
críticas e manifestam posicionamentos mais negativos do que eles. A principal queixa das
mulheres se refere à desvalorização das atividades que desempenham, à invisibilidade do seu

13

A decisão de sair da zona rural tem motivos que enfatizam uma visão relativamente negativa da atividade
agrícola e suas dificuldades concretas, como baixos rendimentos, acesso a terra, falta de autonomia, dificuldades
do trabalho e das condições de vida (BRUMER, 2007).
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trabalho e ao pequeno espaço que lhes é destinado na atividade agrícola comercial, na qual
atuam apenas como auxiliares (BRUMER, 2007).
A análise da categoria juventude rural ainda revela outras questões, como o debate
acerca da “autoridade paterna”, pois, na família de origem rural e nos demais espaços de sua
convivência social, o jovem é tido como um ser em construção, sem autonomia e em estado
de subordinação (CASTRO, 2004, 2007). Concernente à valorização da educação, há
diferenças entre os rapazes e moças, sobretudo quando se trata da preparação para um
emprego na cidade (BRUMER, 2007). Por sua vez, de acordo com dados de pesquisa
desenvolvida por Castro (2007), 97% dos pais esperavam que seus filhos ingressassem no
nível superior e valorizavam a educação. Mas essa pesquisadora considera fracassada a
política de transporte escolar municipal dos jovens rurais para escolas distantes de seu local
de origem, inclusive, ressalta ser fundamental articular uma proposta que mude a realidade de
seu acesso à escolarização.
Requer-se aos jovens rurais que cursem o ensino médio e, na ida à cidade para cursálo, eles têm acesso a outros modos de vida e ampliam o círculo de relações sociais, afora sua
maior integração cultural e o confronto de valores entre os distintos meios rural e urbano
(SIQUEIRA, 2004; BRUMER, 2007).
Quanto ao trabalho dos rapazes, além das atividades externas, o ingresso nas Forças
Armadas possibilita a obtenção de renda e autonomia, mesmo sem a saída da casa paterna.
Para as moças, estudar em uma escola urbana significa o primeiro passo em busca de
alternativas; a segunda etapa é alcançada via casamento ou emprego, porém, a autonomia
definitiva só é conseguida com a saída da casa dos pais (CASTRO, 2004, 2007; BRUMER,
2007).
Verifica-se, assim, a variedade de temas abarcados pelas pesquisas relacionadas à
juventude rural, embora ainda haja uma multiplicidade de questões a serem estudadas, pois,
de acordo com Carneiro (2007), esse segmento populacional não é um coletivo homogêneo,
uma unidade indiferenciada e, para se conhecê-lo com mais profundidade, faz-se necessário
investigar seus modos de vida em contextos socioeconômicos e culturais.
Em 2004, Weisheimer (2005) elaborou um mapeamento do estado da arte na pesquisa
sobre a juventude rural no Brasil e, no relatório publicado, muito se discutiu a respeito da
“invisibilidade” desse grupo, porquanto foram identificados apenas cinquenta trabalhos
realizados entre 1990 e 2004.
Nesse recorte temporal foram arrolados dois livros, duas teses de doutorado, 18
dissertações e 27 artigos publicados em anais de eventos e periódicos. Entre os anos de 2002 e
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2003, constatou-se um pico na produção de dissertações, com sete defesas, bem como um
número maior de artigos publicados, especialmente em virtude do Congresso LatinoAmericano de Sociologia Rural (Alasru), realizado em Porto Alegre. Do total de trabalhos
levantados, 86% foram publicados entre 2001 e 2004, o que configura uma intensificação do
crescimento do número de publicações no início do século XXI (WEISHEIMER, 2005).
Na distribuição dos trabalhos por instituições brasileiras e por regiões do país,
destacam-se a UFRGS, com oito trabalhos e a UFRJ, com seis, além da concentração dos
estudos nas Regiões Sul e Sudeste do país, cada uma com, respectivamente, 23 e 18 trabalhos
(WEISHEIMER, 2005).
Com base na análise dos resumos, Weisheimer (2005) delimitou quatro linhas
temáticas gerais nas pesquisas: “juventude e reprodução social na agricultura familiar”;
“juventude rural, identidades e ação coletiva”; “juventude rural e sua inserção no trabalho” e
“juventude e educação rural”.
No eixo “juventude e educação rural”, uma das ênfases das pesquisas refere-se à
inserção dos jovens na rede pública de educação e demonstra um descompasso entre o modelo
educacional, cujo paradigma são as sociedades industriais urbanas, que não se aproxima do
trabalho agrícola, pois introduz valores e estilos do mundo urbano na cultura local. Os
trabalhos focalizam as percepções e os sentidos da educação para os jovens rurais que, para
conseguirem a desejada inserção no mercado de trabalho, precisam estudar, sendo que as
mulheres vivem mais intensamente esse processo. Outro objeto de investigação concentra
trabalhos que apresentam a participação da juventude rural em distintos projetos de
capacitação e formação profissional para os filhos de agricultores familiares, cujas
experiências investigadas refletem em mais disposição dos jovens para permanecerem no
campo, trabalhando com atividades agrícolas ou industriais e incorporando conhecimentos
que, posteriormente, aplicar-se-ão em suas propriedades, além de fortalecer as identidades
desses jovens como agricultores ou empreendedores rurais (WEISHEIMER, 2005).
Pesquisa desenvolvida por Campolin (2000) evidenciou uma relação entre ensino
médio e a possibilidade de inserção no mercado de trabalho urbano. Nesse estudo, realizado
com jovens rurais estudantes em escolas urbanas, a autora criticou o fato de não serem
consideradas as especificidades dos alunos rurais, bem como a ausência de um projeto
específico de educação para esses jovens.
Os trabalhos reunidos no eixo temático “juventude, identidades e ação coletiva”
evidenciam a participação e a construção das identidades sociais dos jovens rurais em
contextos de assentamentos rurais de reforma agrária. Esses estudos destacam a
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heterogeneidade da juventude rural, ao abordar seus comportamentos e estilos de vida, sua
participação na organização nos espaços formais dos assentamentos e na constituição de
iniciativas de auto-organização e representação entre eles. Também foram enquadrados nessa
linha, aqueles voltados para a construção de identidades coletivas, ênfase aos contrastes ou à
assimilação de padrões comportamentais urbanos e identidade como construção política a
partir da luta de classes (WEISHEIMER, 2005).
No eixo “juventude rural e inserção no trabalho” foram encaixadas pesquisas
dedicadas aos modos de inserção dos jovens rurais no processo de trabalho da agricultura
familiar, destacando-se uma divisão por gênero e idade entre os membros das famílias de
agricultores. Nessa situação, os jovens estão subordinados aos pais e, em regra, não contam
com o reconhecimento social de um agricultor adulto; mas, quando valorizados ou
remunerados pelo seu trabalho, tendem a permanecer na residência rural. Ainda compõem
esse eixo trabalhos que enfatizam a entrada precoce no trabalho, a participação dos jovens no
plantio de drogas ilícitas, assim como nos processos de pluriatividade, quer dizer, jovens que
combinam o trabalho agrícola com outras formas de ocupação e renda, geralmente no próprio
meio rural. Há também estudos que abrangem a emergência do turismo rural como fonte de
trabalho e renda para os jovens e sobre práticas de trabalho em domicílio, com viés de gênero
e de idade (WEISHEIMER, 2005).
No eixo “juventude e reprodução social na agricultura”, as pesquisas abordam o
conceito de reprodução geracional e apontam que no circuito da sucessão hereditária se
desenrolam processos sociais que perpassam a formação da nova geração de agricultores.
Nesses estudos são discutidas questões que incidirão nas disposições dos jovens rurais de
permanecerem como agricultores, tais como as oportunidades de trabalho, o acesso à
educação, a perspectiva matrimonial, a possibilidade de herdar a terra, o tamanho da
propriedade e a renda agrícola familiar. Outros trabalhos tratam de projetos individuais dos
jovens, sejam projetos de vida, sejam projetos profissionais, com destaque para as mudanças e
crises recentes no mundo rural causadoras de uma reelaboração de modos de vida. Outras
variáveis contempladas nesses estudos foram condição fundiária; socialização da juventude
no trabalho e na escola; representações dos jovens sobre o trabalho agrícola, os mundos rural
e urbano e avaliações dos modos de vida dos pais. Segundo as pesquisas, os projetos dos
jovens serão orientados pelas possibilidades disponíveis e a reprodução hereditária fica na
dependência do acesso dos herdeiros à cidadania, o que já não os impede de buscar seus
direitos em diferentes espaços da sociedade (WEISHEIMER, 2005).
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As publicações levantadas por Weisheimer (2005) também apresentaram cinco formas
de abordagens: “juventude como faixa etária”, pois várias pesquisas ancoram sua definição
dessa categoria no critério etário da população pesquisada; a “juventude como período de
transição ou ciclo de vida”, com base na definição da Unesco; o “enfoque geracional”, com
perspectivas embasadas principalmente nas formulações de Karl Mannheim14; “juventude
como cultura ou modo de vida” que, nessa perspectiva, é tida como expressão da cultura de
massas, em que os jovens rurais são o resultado dos processos de modernização do campo,
chegando-se até mesmo à indagação se ainda existiria uma juventude rural, visto que ao
adquirirem força física, as crianças do meio rural seriam incorporadas imediatamente ao
mundo adulto do trabalho agrícola e “juventude como representação social e
autorrepresentação”, abordagem teórica na qual a categoria juventude designa um conjunto de
relações sociais vividas por sujeitos categorizados como jovens em dada sociedade, todavia,
mais do que da faixa etária, os estudos tratam da condição juvenil, isto é, da posição do jovem
na hierarquia social fundada em representações sociais.
Weisheimer (2005) inventariou quatorze formas diferentes de denominar os jovens
que vivem no campo e considera o fato como um reflexo direto da diversidade das
configurações juvenis, além de remeter a dois princípios de classificação: o que toma como
referência a dimensão geográfica dos jovens pesquisados e o que incorpora o processo de
socialização em suas ocupações. As formas listadas classificam: alunos rurais, jovens rurais,
jovens agricultores, jovens do campo, jovens do interior, jovens do sertão, jovens
empreendedores rurais, jovens empresários rurais, jovens filhos de agricultores, jovens rurais
ribeirinhos, jovens sem-terra, juventude em assentamento rural, juventude escolar rural e
juventude rural.

As interpretações sobre a condição juvenil demonstram que esta é uma construção
social, cultural e histórica altamente dinâmica e diversificada, o que implica
considerá-la uma realidade múltipla, visto que os jovens não formam um todo
homogêneo. Quando se consideram as diferenças de classe social, etnia e gênero,
por exemplo, percebem-se distinções relativas às posições ocupadas nos espaços
sociais – que por sua vez são diferentes entre si – e aos processos de socialização.
Nesse sentido, é mais correto privilegiar as noções de juventudes e jovens rurais no
plural, uma vez que eles vivem realidades sociais bastante diversas, construindo
experiências e identidades coletivas distintas. (WEISHEIMER, 2005, p. 26).

14

Para o qual o conceito de geração emergiria pela ideia de situação no processo social, estabelecendo um
paralelo com a circunstância de classe (WEISHEIMER, 2005).
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Três anos após o mapeamento levado a cabo por Weisheimer (2005), Castro et al.
(2009) procederam a uma idêntica análise da produção sobre a categoria juventude rural no
contexto do debate acadêmico, através do levantamento de dados estatísticos e de estudos que
analisam a juventude como população. A partir da leitura dos dados, foi constatada a inclusão
recente da população jovem rural nos diagnósticos da juventude brasileira e, em decorrência,
sua identificação como categoria social, pois desde 2006 a juventude rural está mais visível e
já se observa a consolidação de uma identidade política que se mostra de várias maneiras,
entre elas, como juventude camponesa e juventude da agricultura familiar.
Tal levantamento da produção acadêmica em relação à juventude rural teve como
objetivo conhecer melhor o campo de trabalho e estudo dessa categoria dentro e fora do
Brasil. Nesse contexto, em 2007, durante todo um trimestre, foram realizadas pesquisas
virtuais, sem limite de recortes temporais, em sites de universidades, anais de congressos,
periódicos, revistas e bancos de dados. Ressalte-se, porém, que, na produção acadêmica de
teses, dissertações e monografias em nível de pós-graduação, o recorte temporal do Banco de
Teses e Dissertações da Capes que, à época, abrangia o período de 1985 a 2006, determinou a
dimensão da pesquisa para este tipo de produção, observando-se a incidência de maior
quantidade de produções a partir de 2005 (CASTRO et al., 2009).
De 1960 até 2007, foram identificados 197 trabalhos nessa linha de pesquisa. No
período de 1960 a 1999, a produção é pouco expressiva, correspondendo a 19 publicações,
mas, a partir do ano 2000, verificou-se um rápido crescimento da produção bibliográfica que
atingiu uma média de 22 obras por ano, com pico de 40 trabalhos em 2006 ou 20,3% da
produção total (CASTRO et al., 2009)15.
No que diz respeito à produção de teses e dissertações, uma vez que Castro et al.
(2009) fizeram levantamentos até o ano de 2006, realizou-se, particularmente para esta
dissertação, uma atualização dos dados, a partir de 2007. No Banco de Teses e Dissertações
da Capes estavam disponíveis para consulta os resumos dos trabalhos defendidos até 200916.

15

De 1985 a 2006 foram mapeadas 89 teses, dissertações e monografias por Castro et al. (2009) o que, por certo,
também englobaria as 18 teses e dissertações levantadas por Weisheimer (2005) no período de 1990 a 2004. No
entanto, Castro et al. (2009) dão conta de 59 teses, dissertações e monografias no mesmo recorte temporal do
mapeamento de Weisheimer (2005). A diferença de 39 trabalhos a mais possivelmente seria em decorrência das
monografias, não levantadas por esse autor, mas isso não fica claro no relatório de Castro et al. (2009), visto que,
quanto ao levantamento de teses, dissertações e monografias, foram apresentados dados agregados.
16
No levantamento, foram utilizadas as seguintes palavras-chave: alunos rurais, jovens rurais, jovem rural,
jovens agricultores, jovens do campo, jovens do interior, jovens do sertão, jovens empreendedores rurais, jovens
empresários rurais, jovens filhos de agricultores, jovens sem-terra, juventude rural, juventude em assentamento
rural, juventude escolar rural, juventude camponesa e jovem assentado.
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Nesse triênio, verificou-se a produção de 57 trabalhos, dos quais 44 dissertações (77,2%) e 13
teses (22,8%).
As áreas com maior concentração de trabalhos foram educação, com 35% e sociologia,
com 21%, embora até mesmo a administração desponte na pesquisa sobre juventude rural,
sobretudo quando se trata da reprodução social, com 5% do total da produção acadêmica17.
No Brasil, as Regiões Sul, Sudeste e Nordeste detêm a liderança da pesquisa nesse
tema. A primeira, com 28%, em segundo o Nordeste, com 26,3% e, em terceiro, a Região
Sudeste, com 22,8% dos trabalhos. Na Região Norte foram produzidos nove trabalhos
(15,8%) e, no Centro Oeste, quatro (7%).
No Sul, as universidades que mais produziram teses e dissertações nos três anos do
mapeamento foram a UFSC e a UFRGS. Na Região Norte, houve um salto quantitativo na
UFPA e no Nordeste, os destaques são a UFPE, a UFPB e a UFS. Em Sergipe, foram
produzidas duas dissertações e uma tese. Um dos trabalhos, a dissertação sobre o Internato da
Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão, não trata exclusivamente da juventude rural
mas, como esse estabelecimento atende ao público juvenil, optou-se por inserir o estudo no
levantamento. A outra dissertação consiste em um estudo de caso sobre o currículo no
contexto da educação de jovens e adultos na reforma agrária, ao passo que a tese, da área de
geografia, discorre sobre a reprodução hereditária e a sustentabilidade da agricultura familiar.
Em conformidade com as linhas temáticas gerais na pesquisa sobre juventude rural
delimitadas por Weisheimer (2005), no período de 2007 a 2009, dos 57 trabalhos levantados,
44% estão no eixo “juventude e educação rural”; 22,8% estão no eixo que reúne pesquisas
sobre “juventude rural, identidades e ação coletiva”; 19,3% abordam a juventude no contexto
da “reprodução da agricultura familiar” e 14% estão no eixo “juventude e inserção no
trabalho”.
Os três mapeamentos demonstram que a categoria juventude rural tem vencido a
invisibilidade, pois a pesquisa sobre o tema, embora recente, é uma realidade crescente no
Brasil18. Resta saber se esse crescimento será mantido (CASTRO et al., 2009).

17

Detalhes disponíveis nas tabelas do apêndice A.
Não se deve olvidar que o número de cursos de pós-graduação avaliados pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) cresceu 20,8% nos últimos três anos, o que pode ser um
indicativo dos motivos do aumento no número de teses e dissertações sobre juventude rural no Brasil.
18
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2.5 A RELAÇÃO DESTA PESQUISA NO DEBATE SOBRE JUVENTUDE(S)

Consciente das várias concepções da categoria juventude e, mesmo quando o critério
etário é priorizado, nem sempre há um consenso quanto aos limites de idade, no planejamento
deste trabalho surgiram alguns questionamentos, tais como: “qual será o posicionamento
diante dos mapeamentos anteriormente apresentados?”; “em qual deles este trabalho se
situa?”; “qual concepção de juventude será adotada?”; “o critério etário será utilizado?” e,
neste caso, “qual o recorte?”.
A partir dos últimos para os primeiros, torna-se um tanto complexo tentar adequar os
jovens rurais a uma faixa etária, não apenas pelo limite mínimo, embora por isso também, e
mais pelo limite máximo. Contudo, um critério para delimitar a juventude teve de ser
estabelecido e a faixa etária de 15 a 29 anos foi utilizada como referência, mas a idade de 14
anos também foi incluída porque, no período da coleta de dados, seis alunos do primeiro ano
do ensino médio tinham 14 anos, mas completariam 15 anos no decorrer do ano letivo.
Algumas experiências pessoais e observações feitas ao longo de uma década de
vivência no Alto Sertão Sergipano, espaço empírico desta pesquisa, serão relatadas para
melhor ilustrar que a faixa etária de 15 a 29 anos não é totalmente adequada aos jovens rurais
desse território, pois, sobretudo na zona rural, não é incomum que “meninas” se iniciem
sexualmente e, em consequência, passem a ter um relacionamento estável a partir dos 12 ou
13 anos. Ficar mais velha e não se casar é um motivo de preocupação para elas, de forma que
se aos 18 anos uma jovem ainda está solteira, pode começar a se sentir ou a ser considerada
“velha”. Embora, recentemente, algumas mudanças nesse costume possam ser notadas, na
região há casos de mulheres que aos 30 anos já são avós porque “casaram” com idade entre 12
e 14 anos e logo se tornaram mães19.
Na verdade, quando se fala em “casamento”, não necessariamente significa o
casamento civil, porque não é raro que a moça seja “carregada” pelo rapaz ou o casal “foge”
para “casar”, o que se traduz em convivência marital. Inicialmente, é comum o casal morar na
casa de algum parente, como os pais do(a) “noivo(a)”, enquanto aguardam pelo próprio local
de moradia e que outras providências sejam tomadas.

19

É fundamental salientar que 83% dos jovens pesquisados se declararam “solteiros(as)”. Dos 62 rapazes
pesquisados, 93,5% responderam que são solteiros, enquanto os demais (6,5%) não responderam. Das 132 moças
pesquisadas, 4,5% responderam que são casadas, 78% responderam que são solteiras e 17,4% não responderam.
Ficam, neste caso, as perguntas: o fato de continuarem estudando até o ensino médio contribuiu para que a
maioria dos jovens rurais pesquisados não casasse? Ou, por outro lado, só continuaram por ainda estarem
solteiros?
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Atualmente, com mais facilidade de acesso aos médicos, as moças adquirem
contraceptivos e, apesar de continuarem a se casar bastante jovens, adiam a maternidade, mas
nem sempre foi assim. Em conversa ocasional, uma jovem cuja mãe engravidou aos 12 anos,
relatou: “Minha mãe sofreu muito. Naquele tempo ninguém falava em comprimido de evitar
[sic] e ela ficou grávida logo”. Parece até que a jovem se referia à década de 1950 ao falar
“naquele tempo”, mas não, o período mencionado era o final dos anos 1980. Quando “fugiu”
para casar esta jovem tinha 14 anos, entretanto, diferentemente de sua mãe, preferiu adiar o
projeto de maternidade para os 20 anos; porém, seus familiares começaram a questionar esse
propósito e, com o decorrer de três ou quatro anos de “casamento”, já questionavam se o casal
estava doente, porque é incomum a demora de tantos anos para se ter filhos.
Ao “fugirem” para casar, algumas reviravoltas podem acontecer na vida dos jovens,
principalmente das mulheres. Os rapazes terão a responsabilidade de trabalhar e manter a
família e, desse modo, talvez fiquem impossibilitados de frequentar a escola, por sua vez, as
moças são desestimuladas ou até mesmo impedidas de estudar, especialmente quando se
tornam mães de imediato. Provavelmente daí decorra o fato de que, entre as 132 mulheres
participantes desta pesquisa e que se encontram no ensino médio, apenas seis (4,5%) se
declararam casadas.
Mas parar de estudar nem sempre repercute bem na vida dessas mulheres e algumas
ficam insatisfeitas por morarem no campo, longe da convivência das amigas da escola e só em
casa com os filhos para cuidar. A título de ilustração, a jovem citada – que, após a “fuga”, foi
proibida pelo companheiro de estudar no sexto ano do ensino fundamental – sentia-se
descontente por ter abandonado os estudos e, invariavelmente, queixava-se disso; todavia,
estava tolhida de bater de frente com a decisão do marido, do qual depende financeiramente.
Além disso, a separação é indesejável, pois, em sua opinião, a mulher separada perde o valor.
Na região desta pesquisa, ainda são perceptíveis, em alguns casos, diferenças culturais
entre campo e cidade. As jovens do campo consideram fora da normalidade uma moça da
cidade casar-se aos 28 anos e só depois resolver ter filhos, muito mais estranho uma mulher
parir próximo aos quarenta anos, acontecimento cada vez menos raro nos grandes centros, e
isto gera certo choque cultural para os moradores do interior. Certa vez, uma moça do meio
rural observou, a respeito de uma jovem senhora citadina, na casa dos 30 anos e sem filhos:
“Com essa idade, ainda com corpo de moça! Parece ser mais nova! É velha na idade e nova
no calete” (grifos nossos).
A partir desta expressão, nota-se que, nessa região, aos 29 anos a mulher não é mais
considerada jovem e depois de “certa idade”, passa a ser chamada de “moça velha” ou de
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“vitalina”, inclusive uma cantiga popular avisa que “moça velha não sai mais do caritó”. A
denominação de “moça” não está atrelada ao ser “jovem”, visto que a consideram “velha na
idade”, mas sim porque permanece sem casar. Portanto, ser jovem não tem tanto a ver com
idade, mas com a condição social, pois, mesmo na faixa dos 15 aos 29 anos, se a “jovem” for
casada e “mãe de família” já não é mais “moça”.
Entretanto, o estigma de enjeitada não é destinado apenas à mulher “solteirona”, pois
um homem acima de 30 anos que não tenha contraído casamento recebe a alcunha de
“solteirão”, a qual tem um viés pejorativo, pois indicia a falta de êxito em sua vida pessoal.
Em outras palavras, o “solteirão”, embora seja um adulto por força da idade, vive em uma
espécie de limbo porque não fez a transição da juventude para a maturidade de forma natural,
isto é, com a saída do domicílio de seus pais e a formação da própria família via matrimônio.
Com base nos cinco eixos delimitados por Weisheimer (2005) no estado da arte
referentes à juventude rural, mais do que no critério de faixa etária, este trabalho se incluiria
na abordagem “juventude como representação social e autorrepresentação”, porquanto os
jovens pesquisados vivenciariam uma “condição juvenil”, na medida em estão dependentes
financeiramente, são estudantes e a maioria está sem um relacionamento estável. Mas, a partir
do momento em que estiverem casados, com filhos e puderem manter suas casas, presume-se
que serão tidos como adultos “donos” e “donas de casa”, deixarão de ser vistos como jovens,
sem “responsabilidades”, mesmo que ainda estejam dentro da faixa etária de 15 a 29 anos.
Contudo, também poderia ser considerada como uma pesquisa sobre “juventude rural e
educação”, pois que trata de jovens rurais em contexto escolar, bem como sobre “juventude
rural e inserção no trabalho” e até sobre “reprodução social na agricultura familiar”.
Assim, fica estabelecido que esta dissertação não se encaixa em critérios fechados,
uma vez que o mundo rural atravessa por mudanças, algumas contraditórias. Por intermédio
do contato com pessoas urbanas que possuem costumes e culturas diferentes e que vão morar
no rural ou do acesso a meios de comunicação nos quais artistas, mesmo na terceira idade,
comportam-se como jovens devido ao modo como se vestem e aos cuidados que têm com o
corpo, tais fatos não passam incólumes pelos moradores do campo. Estes começam a reavaliar
seus padrões culturais, daí advém a referida observação da jovem rural em relação à pessoa
ser “velha na idade” e ter um corpo de jovem, ou seja, ser “nova no calete”20.
No que se refere às formas diferentes de denominar os jovens que vivem no rural
mapeadas por Weisheimer (2005), optou-se por utilizar, inclusive no título deste trabalho, a

20

Calete: de boa estrutura física, bem conservado, difícil de envelhecer.
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expressão “jovens rurais”. Esta decisão foi tomada ao se avaliar que outros termos não dariam
conta do sujeito desta pesquisa. Se tivesse sido selecionada a expressão “alunos rurais”,
abarcaria as crianças matriculadas no ensino fundamental e não delimitaria exclusivamente os
estudantes do ensino médio. “Jovens agricultores” excluiria os que não trabalham no campo e
apenas estudam. “Jovens do interior” não se enquadra ao sujeito desta pesquisa porque, no
Nordeste, “interior” não significa somente quem mora no campo, mas também em qualquer
cidade que não seja a capital do estado. O termo “jovens do sertão” também não foi utilizado
porque pode se referir ao jovem que mora em cidades do sertão, não especificamente na zona
rural. Outras expressões como “jovens empreendedores rurais”, “jovens empresários rurais”,
“jovens filhos de agricultores”, “jovens rurais ribeirinhos”, “jovens sem-terra” e “juventude
em assentamento rural” também não cabem na proposta desta pesquisa.
Tendo em vista que os termos “campo” e “rural” foram tomados como sinônimos, as
expressões “jovens do campo” e “juventude campesina” até podem ser utilizadas para
denominar os sujeitos da pesquisa, porém, como no Brasil ganharam um viés de esquerda – o
que não comporta neste trabalho –, prevaleceram as expressões “juventude rural” e “jovens
rurais” do sertão sergipano, estudantes do ensino médio regular em escolas urbanas, filhos de
produtores familiares e de assentados da reforma agrária.

3 ESCOLA, LINGUAGEM E IDENTIDADES

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CONCEITOS DE IDENTIDADE(S)

A identidade é considerada a responsável pela estabilização e encaixe do sujeito, ao
permitir que este se localize em um sistema social e seja localizado socialmente (CUCHE,
2002).
O que denominamos “nossas identidades” poderia provavelmente ser melhor
conceituado como as sedimentações através do tempo daquelas diferentes
identificações ou posições que adotamos e procuramos “viver”, como se viessem de
dentro, mas que, sem dúvida, são ocasionadas por um conjunto especial de
circunstâncias, sentimentos, histórias e experiências únicas e peculiarmente nossas,
como sujeitos individuais. Nossas identidades são, em resumo, formadas
culturalmente. (HALL, 1997, p. 26, grifos do autor).

Não obstante, esse conceito tem enfrentado uma “crise”, um processo de deslocamento
das tradicionais certezas que tem abalado os quadros de referência responsáveis pela
estabilidade dos indivíduos no mundo social. Bauman (2005) nota que essa questão liga-se ao
colapso do Estado de bem-estar social e, em decorrência, ao aumento da sensação de
insegurança, com a “corrosão do caráter” que a flexibilidade no local de trabalho tem
provocado na sociedade.
Para Hall (2006), os indícios dessa crise são percebidos devido ao surgimento de
novas identidades e da fragmentação do indivíduo, enquanto se observa a reconfiguração de
“velhas identidades” baseadas em categorias – tais como classe, gênero, sexualidade, etnia,
raça e nacionalidade –, que estabilizavam o mundo social. De igual modo, houve
transformações no conceito de identidade, uma vez que já não existe mais um indivíduo
integrado, pois o sujeito agora é descentrado no mundo social, no mundo cultural e diante de
si mesmo, vivendo em constante confronto com uma multiplicidade de identidades possíveis e
cambiantes, com as quais se identifica apenas temporariamente.
Esse autor apresenta três concepções bastante diferentes de identidades ao longo do
tempo: os sujeitos do iluminismo, sociológico e pós-moderno. O sujeito do iluminismo ou
cartesiano, além de individualista e centrado, era extremamente racional e consciente de sua
identidade. Já o sujeito sociológico era mais interatuante e menos individualista, reconhecedor
da importância de outros “eus”, mediador de valores, sentidos e símbolos do mundo por ele
habitado. Sua identidade era resultante da interação entre indivíduo e sociedade – conquanto o
“eu real” permanecesse – e sua postura se modificava através do diálogo contínuo com o
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mundo exterior. Na pós-modernidade21 – em um mundo condicionado pelo capitalismo e por
sua cultura consumista que, regulado pelo mercado e pela indústria cultural, dita os modelos
sociais de comportamento e relega a um segundo plano os direitos humanos – foi moldado um
sujeito que não tem mais identidade fixa e estável, uma vez que a identidade torna-se uma
“‘celebração móvel’: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais
somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 2006,
p. 13, grifo do autor).
Bauman (2001) observa que ao se falar em identidade, a imagem a ela relacionada
ainda é a de harmonia, consistência e lógica, as quais remetem a um fluxo mais lento e à
solidificação do fluido, mas as identidades só parecem fixas e sólidas quando vistas de fora,
pois dentro da própria experiência biográfica parecem frágeis e vulneráveis, sendo
constantemente dilaceradas por forças que expõem sua fluidez. Elas “são mais parecidas com
crostas que vez por outra endurecem sobre a lava vulcânica e que se fundem e dissolvem
novamente antes de ter tempo de esfriar e fixar-se” (BAUMAN, 2001, p. 97-98).
Esse fenômeno se torna visível especialmente em relação aos mais jovens que não se
estabilizam. Em busca da felicidade, o sujeito deve ser livre e seguir sem direção 22, pois o que
é considerado como uma boa escolha em um dia, pode não ser mais no dia seguinte, sendo
imediatamente descartado. Na sociedade do consumo, os jovens são bombardeados por
propagandas e, como querem se atualizar, se o objeto antes “tendência” passa a ser
considerado fora de moda e ultrapassado, imediatamente procuram se desfazer dele.
Quanto aos projetos de vida, notadamente devido à precarização e à crise estrutural,
são induzidos a serem mais “flexíveis” e a se adaptarem às circunstâncias, de forma que
qualquer mudança em seu(s) percurso(s) não se transforme em uma crise existencial. O refrão
de uma música de Raul Seixas poderia ser parafraseado para aqueles que preferem ser “uma
metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo”23, já que,
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Convém observar que os principais teóricos que discutem a contemporaneidade nem sempre consideram o
atual estágio como “pós-moderno”. Alguns autores, como Jameson (2000), Hall (2006) e Bhabha (2001)
abraçaram esta ideia, mas há os que defendem que a sociedade continua vivendo em uma modernidade
reconfigurada, seja como “modernidade tardia” ou em condições de “alta modernidade” (GIDDENS, 1999), na
“era da modernidade líquida, leve e fluida” (BAUMAN, 2001) ou na “segunda modernidade” (BECK, 2010),
enquanto Lipovetsky (2004) fala em “hipermodernidade”; porém, esta discussão foge aos limites deste trabalho.
22
Em alusão a trecho da canção O que você quer saber de verdade (MONTE; BROWN; ANTUNES, 2011):
“Vai sem direção / vai ser livre / a tristeza, não / não resiste / Solte seus cabelos ao vento / não olhe pra trás...”.
23
Em referência à Metamorfose ambulante, composta por Seixas (1973).
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conforme uma frase hypada24, “perder-se também é caminho”. Recortada fora do contexto de
A cidade sitiada, romance de Clarice Lispector (1998), por ser popular nas mídias sociais e
em sites de frases e pensamentos, suscita a questão se seria uma tradução do que as pessoas
sentem e vivem, especialmente quando tudo parece mais fluido, volátil e líquido, para usar
expressões específicas da abordagem baumaniana sobre a sociedade contemporânea.
Os jovens, sobretudo, são convidados, seja pelos amigos, parentes, músicas e
propagandas, a ter um estilo de vida mais leve e, ao possuírem um padrão ou uma escolha, se
diante de adversidades não quiserem mudar, são até criticados – em alusão ao refrão da
música tema da personagem de novela Gabriela, baseada no romance de Jorge Amado
Gabriela, cravo e canela – de sofrerem da “síndrome de Gabriela” que justificava sua forma
de ser deste modo: “eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre
assim, sempre Gabriela” (CAYMMI, 1975)25.
Bauman (2009) expressa essa realidade ao frisar a probabilidade de a maioria dos
jovens de hoje darem de ombros se forem aconselhados a desenhar, desde o início da estrada,
toda a sua trajetória de vida.

Na verdade, apresentariam objeções: Será que nós sabemos o que o próximo mês vai
nos trazer? Só podemos estar certos de uma coisa, acrescentariam: que o próximo
mês ou ano será diferente do momento em que estamos vivendo agora; que, sendo
diferente, invalidará muito do conhecimento que temos agora e a maior parte do
know-how que atualmente empregamos [...]; que certamente teremos que esquecer
grande parte do que aprendemos, ao mesmo tempo que precisaremos nos livrar de
muitas coisas das quais nos orgulhamos e pelas quais hoje somos louvados; e que as
escolhas mais recomendadas hoje podem ser depreciadas amanhã como equívocos
vergonhosos. O que se segue [...] é que a habilidade que realmente precisamos
adquirir é, primeiro e acima de tudo, a flexibilidade (nome neutralizado, e portanto
politicamente correto nos dias atuais, para pusilanimidade) – a capacidade de
esquecer e descartar prontamente antigos ativos transformados em passivos, assim
como a capacidade de mudar cursos e trilhas imediatamente e sem remorso; e que
aquilo que precisamos lembrar eternamente é a necessidade de evitar um juramento
de lealdade por toda a vida a o que ou a quem quer que seja. As boas curvas, afinal,
tendem a aparecer subitamente e do nada, e a desaparecer de modo igualmente
abrupto. (BAUMAN, 2009, p. 90-91, grifos do autor).

Nesse contexto, Bauman (2009) adverte que dificilmente ocorre um envolvimento
total do eu, pois as pessoas sempre estão envolvidas com múltiplas pertenças e vínculos, por
outras fidelidades simultâneas, representadas pelo hibridismo que combina traços específicos
de culturas e costumes diferentes. Para esse sociólogo, no mundo contemporâneo, os híbridos
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Hypado(a) é um termo usado para assuntos, pessoas ou coisas que estão na moda no momento, que estão
“dando o que falar”, mesmo que por curto tempo. Vem de hype que, por sua vez, deriva de hyperbole, figura de
linguagem para exagero.
25
Da canção Modinha pra Gabriela, de Dorival Caymmi (1975).
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são bem mais aceitos, aprovados e tendem a ter mais prestígio social, enquanto aqueles que
ficam autoconfinados e condenados a padrões de comportamento são vistos como modelo de
inferioridade e de privação sociocultural, ou seja, as “comunidades integradoras agora são
mais encontradas, talvez até exclusivamente, nos degraus inferiores da pirâmide
sociocultural” (BAUMAN, 2009, p. 115-116).
De acordo com Hall (2006), podem-se apontar três possíveis consequências sobre as
identidades culturais na contemporaneidade: sua desintegração, como resultado da
homogeneização cultural e do pós-moderno global; o reforço pela resistência; e seu declínio,
com novas identidades híbridas tomando seu lugar.
Burke (2006), por sua vez, discorre sobre quatro cenários para o futuro das culturas no
mundo: a homogeneização, com a fusão de culturas diferentes, resultado da globalização que
muitos tanto preveem quanto temem; a resistência ou contraglobalização; a diglossia cultural,
misto da cultura global com culturas locais e, por fim, a ideia do surgimento de novas
sínteses, o que se tem chamado de hibridez cultural.
O “‘hibridismo’ ou ‘hibridização’ (em francês métissage, em português mestiçagem,
em espanhol mestizaje, em italiano letteratura meticcia, em inglês hybridity ou
hybridization)” surgiu “a partir de expressões insultuosas como ‘vira-latas’ ou ‘bastardo’” e é
uma metáfora botânica ou racial que, não obstante tenha tido origem nos séculos XIX e XX,
tem sido mais utilizada nas últimas décadas (BURKE, 2006, p. 52; 53, grifos do autor).
Burke (2006) dá a entender que “mestiçagem” – ao menos nas línguas românicas –, é
sinônimo de “hibridismo”. Porém, Canclini (2006, p. 19), embora ocasionalmente utilize
sincretismo e mestiçagem ao designar processos de hibridização, observa que prefere este
último para explicar os encontros culturais na contemporaneidade porque “abrange diversas
mesclas interculturais – não apenas raciais, às quais costuma limitar-se o termo ‘mestiçagem’”
(grifo do autor). Burke (2006) ainda ressalta que o hibridismo é um processo e não um estado;
portanto, as formas híbridas devem ser vistas não como o resultado de um único encontro,
mas de múltiplos encontros, quer estes reforcem antigos elementos ou adicionem novos à
mistura. De resto, não se deve olvidar que esse é um conceito “escorregadio, ambíguo, ao
mesmo tempo literal e metafórico, descritivo e explicativo”, pois parece excluir o agente
individual: sua fraqueza é a impressão que dá de um processo tranquilo e natural, “omitindo
completamente o agenciamento humano” (BURKE, 2005, p. 157).
Homi Bhabha, Zygmunt Bauman e Stuart Hall, renomados intelectuais e teóricos que
abordam

esse

fenômeno,

são

tomados

como

exemplos

de

identidade

cultural

reconhecidamente dupla. Hall tem ascendência mista, nasceu na Jamaica, mas viveu a maior
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parte de sua vida na Inglaterra e se descreve como “‘culturalmente um vira-latas’, o mais
perfeito híbrido cultural”; Bhabha, por sua vez, de origem indiana, foi professor na Inglaterra
e depois nos Estados Unidos (BURKE, 2006, p. 15, grifo do autor).
Ien Ang se descreve como “uma acadêmica etnicamente chinesa, nascida na
Indonésia e educada na Europa que hoje vive e trabalha na Austrália”. Comparado
com estes teóricos, Néstor Canclini, que cresceu na Argentina mas vive no México,
nem parece ser uma mistura. Por outro lado, Edward Said, palestino que cresceu no
Egito, é professor nos Estados Unidos e se descreve como “deslocado” onde quer
que se encontre. (BURKE, 2006, p. 15-16, grifos do autor).

Escritores como Jorge Luis Borges, Salman Rushdie e Juan Goytisolo também estão
no rol dos híbridos. Este último, por exemplo, passou grande parte de sua vida longe de sua
terra natal, a Espanha, vivendo nos EUA, na França e no Marrocos. Bauman (2001) esclarece
que foi o olhar de fora e distante de sua língua nativa que lhe permitiu avançar além do
presente que se esvai e enriquecê-la, de outra maneira improvável e, talvez, inconcebível.
O filósofo Jacques Derrida também é tido como um híbrido e, em Contre-allé, convida
seus leitores a “pensar viajar”, a ir embora para longe, expondo-se a perigos e prazeres que o
desconhecido oculta, inclusive o risco de não voltar. O próprio Derrida tinha, como obsessão,
estar longe. Argelino de origem judia, ainda criança foi expulso da escola pelo governo de
Vichy e passou sua vida entre a França e os EUA. Neste último era considerado francês e, na
França, um pied-noir escondido sob a fina pele de professor da Sorbonne. Culturalmente,
continuaria “sem Estado”, todavia, ao invés disso significar não ter uma terra natal cultural,
denotava ter mais de uma, permitindo-lhe construir um lar próprio na “encruzilhada das
culturas”, tornando-se um métèque, um híbrido cultural (BAUMAN, 2001).
Nietzsche, por sua vez, foi “um nômade que escreveu para viajantes como ele mesmo
e que foi capaz de por tantas coisas em questão porque não pertencia a lugar nenhum”. Ao
contrário, Heidegger “sempre ansiou desesperadamente por pertencer” (GRAY, 2005, p. 67).
O Catalog é uma publicação do Student Travel Bureau (STB), empresa especializada
em turismo jovem e em educação internacional. Na edição 2008/09, logo na orelha, vaticina:
“sua história muda a partir daqui”. Algumas páginas adiante, afirma: “você sempre volta
diferente de uma viagem” e apresenta um decálogo com respostas para a pergunta “por que
você sempre volta diferente de um intercâmbio?”, das quais uma é porque “conhece lugares e
culturas diferentes” (STUDENT, 2008, p. 5; 9; 14).
De fato, ao viajar, o estudante cruzará fronteiras, pois, além de conhecer outras
culturas e lugares, terá oportunidade de acessar novos conhecimentos. O Brasil, por exemplo,

78

tem dimensões continentais e uma imensa riqueza cultural distribuída em suas cinco regiões,
de forma que, ao sair de uma pequena cidade em direção a uma metrópole, ou de uma região
para outra – mesmo que não seja em um intercâmbio de idiomas –, as diferenças poderão ser
observadas, conhecidas e ou experienciadas, inclusive nas relações campo-cidade, em vários
aspectos, como no uso da linguagem e dos saberes locais e tradicionais.
Essa ideia poderá ser questionada ao se considerar que certas distâncias são curtas e
que, com o acesso aos meios de comunicação, já não se pode mais, de forma nítida,
determinar o que seja urbano e o que seja rural. Não obstante à ideia de um continuum campocidade seja cada vez mais defendida, neste trabalho foi acatada a ressalva de Carneiro (2002)
de que o mundo rural brasileiro ainda não se submeteu a um processo capaz de neutralizar a
distinção entre o que é urbano e rural.
Nesses termos, poder-se-ia falar em fronteira como o local que favorece a troca e a
hibridização e que seria descrita como interculturas, “não apenas locais de encontro, mas
também sobreposições ou interseções entre culturas, nas quais o que começa como uma
mistura acaba se transformando na criação de algo novo e diferente” (BURKE, 2006, p. 73).
Na canção Morro velho, Milton Nascimento (1965) conta a história de dois garotos em
uma fazenda, o “filho de branco” e o “filho do preto” que correm atrás de pássaros, brincam
nas plantações e pescam no riacho. Mas, um dia, o filho do “senhor” vai estudar na cidade
grande e, quando volta, já é outro. A partir desse “intercâmbio”, retomam-se as principais
consequências sobre as identidades culturais apresentadas por Hall (2006) e Burke (2006)
para aventar se a expressão “já é outro” denotaria que o jovem filho do patrão teve sua
identidade desintegrada ou se ele se tornou um híbrido cultural. Em tal caso, o
questionamento de Tavares (2008) apresentado no primeiro capítulo desta dissertação – se o
termo “rural” atribuído ao jovem que vive no campo seria um demarcador de sua origem ou
um qualitativo de seu modo de vida – também pode ser recuperado. Desse modo, formulamse como hipóteses se os jovens rurais que transitam entre a cidade e o campo para estudar,
estariam cruzando fronteiras ou em uma encruzilhada cultural, bem como se a escola urbana
poderia ser considerada zona de fronteira e, nesse contexto, se os jovens rurais poderiam vir a
ter suas identidades desintegradas, reforçadas ou hibridizadas.
No entanto, vale lembrar a ressalva feita por Bauman (2005) de que as ideias de
identidade são ambíguas e podem se converter em uma faca de dois gumes, uma vez que o
processo de hibridização não ocorre de forma simples. Para esse autor, a identidade tanto é
utilizada contra pressões coletivas de grupos maiores, no reforço, como na direção oposta, nos
períodos de “construção nacional”, em defesa de línguas, memórias, costumes, hábitos de
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locais menores contra os “da capital” que promovem a homogeneidade e a uniformidade, com
a intenção de dissolver o provincianismo de comunidades e etnias locais. Assim, ao avaliar
que esse é um “conceito altamente contestado”, adverte: “sempre que se ouvir esta palavra,
pode-se estar certo de que está havendo uma batalha. O campo de batalha é o lar natural da
identidade. Ela só vem à luz no tumulto da batalha, e dorme e silencia no momento em que
desaparecem os ruídos da refrega” (BAUMAN, 2005, p. 83-84).

3.2 CULTURA ESCOLAR E IDENTIDADES JUVENIS

O sujeito deste estudo, além de jovem, de origem rural e filho de agricultor familiar,
também é estudante do ensino médio em escolas urbanas; portanto, torna-se necessário
estabelecer uma discussão sobre cultura escolar e identidades juvenis.
De acordo com Sposito (2005), a escola também é concebida como caminho
privilegiado para a ampliação da experiência de vida dos jovens que culminaria com sua
inserção no mundo do trabalho. Carneiro (2005a) lembra que, além de sua importância como
um meio facilitador do acesso ao mercado de trabalho, destaca-se igualmente como
importante espaço de sociabilidade e como provedora de ensinamentos para o dia a dia, pois
compete com os pais na socialização dos filhos e pode introduzir tensões no universo das
relações familiares.
De fato, como construção social, a escola é um espaço de práticas culturais e deve ser
analisada nos seus processos cotidianos, onde os sujeitos não são passivos diante de sua
estrutura, mas desenvolvem uma relação de construção contínua, de imposições de normas,
negociações, alianças e conflitos, e onde o processo educativo recoloca sempre a reprodução
do velho e a possibilidade de construção do novo (DAYRELL, 1996).
Isso implica dizer que a escola é polissêmica, ou seja, tem uma multiplicidade de
sentidos. Além disso, ela cessa de ser modelada apenas por critérios da sociabilidade adulta,
pois os critérios da sociabilidade adolescente, que exige um modo peculiar de estudo e
compreensão, começa a penetrar no ambiente escolar (DAYRELL, 1996; SPOSITO, 2007b).
Charlot (2000) sublinha que embora a função central da escola seja instruir, ela
também é um espaço de vida. Para esse autor, qualquer que seja a figura do aprender, o
espaço de aprendizado é um espaço-tempo partilhado com outros e o que está em jogo nesse
espaço-tempo não é meramente epistêmico e didático, mas relações com os outros e relações
consigo próprio e conclui que “analisar este ponto é trabalhar a relação com o saber enquanto
relação identitária” (CHARLOT, 2000, p. 68).
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O tema identidade surge como relevante porque a fase da juventude, ao ser
caracterizada como de transição, remete para o jovem a questão do autorreconhecimento e de
ser reconhecido (SPOSITO, 1996). Nessa acepção, “pode-se dizer que, para a sociedade, o
desafio é definir o jovem, enquanto para o jovem é definir-se diante de si próprio, de seus
pares e perante a sociedade” (CATANI; GILIOLI, 2008, p. 12).
Sposito (1996) nota que a identidade, individual ou coletiva, é construída a partir de
experiências comuns que se defrontam e confrontam entre si e que é preciso, também,
considerar esse movimento que constitui a identidade em sua dupla dimensão, ou seja, a de se
perceber semelhante aos outros e, ao mesmo tempo, afirmar a diferença como indivíduo ou
grupo, diferença esta que, paradoxalmente, só pode ser afirmada e vivida como tal ao supor
certa igualdade e certa reciprocidade. Dubet (1991 apud SPOSITO, 1996) destaca que é
preciso que se pergunte sobre o tipo de experiência cultural oferecida pela escola no âmbito
da sociabilidade juvenil.
Nesses termos, Dayrell (2007) questiona se a escola “faz” as juventudes e elabora
considerações sobre a sociabilidade, uma das dimensões da condição juvenil. Esclarece que
vários estudos assinalaram que essa dimensão se desenvolve nos grupos de pares, de modo
preferencial, nos espaços e tempos do lazer e da diversão, mas também se faz presente nos
espaços institucionais, como a escola e o trabalho. Os amigos da turma formam uma rede que
se torna referência na trajetória juvenil e possibilita a criação tanto de “eu”, como de um
“nós” distintivos.
Segundo Pais (2003, p. 115), além de “uma instância de proteção de identidades
individuais”, “para a generalidade dos jovens, os amigos de grupo constituem o espelho de
sua própria identidade, um meio através do qual fixam similitudes e diferenças em relação a
outros”. De forma que, para Dayrell (2007), a sociabilidade atende principalmente as
necessidades de identidade, bem como as de comunicação, solidariedade, democracia,
autonomia e trocas afetivas dos jovens, também sujeitos sociais.
O sujeito, ser social aberto a um mundo que possui sua própria historicidade, além de
possuir desejos e ser movido por eles, encontra-se em relação com outros sujeitos e é um ser
singular, com sua própria história, ao interpretar o mundo e dar sentido a este e à posição que
ocupa nele, às suas relações com os outros, à sua própria história e à sua singularidade. Por
ser ativo, ao agir no e sobre o mundo, produz-se e, ao mesmo tempo, é produzido no conjunto
das relações sociais onde se insere. A essência originária do sujeito humano não está dentro
dele mesmo, mas sim no mundo das relações sociais e isso significa que o homem se constitui
na relação com os outros (CHARLOT, 2000).
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Mas as relações sociais e as múltiplas dimensões da condição juvenil – como as
culturas e as sociabilidades juvenis – também são influenciadas pelo espaço no qual são
construídas, pois “os jovens tendem a transformar os espaços físicos em espaços sociais, pela
produção de estruturas particulares de significados” (DAYRELL, 2007, p. 1112).
Na constituição de sua condição juvenil, o jovem vive vários tipos de experiências,
muitas vezes contraditórias. Por ser um sujeito social, em sua trajetória de socialização
pertence, de forma simultânea, a vários universos sociais e é resultado das experiências de
socialização nesses múltiplos contextos sociais. No espaço familiar, apreende valores e
comportamentos que são confrontados em outros espaços, como a escola. De outro lado, na
ida à escola, os jovens levam experiências vividas em diversos espaços e tempos, dentre os
quais as transformações que vêm ocorrendo nas formas de se constituírem como alunos
(DAYRELL, 2007).
O aluno, por sua vez, de acordo com Gimeno Sacristán (2005), é uma invenção, uma
categoria social construída ao longo da experiência histórica, com discursos e elaborações
atribuídas a sujeitos que os adultos pensam ter alguma dessas condições.

É tão natural ser aluno e vê-lo em nossa experiência cotidiana [...] que não nos
questionamos o que significa ter essa condição social que é contingente e transitória.
Damos por certo que, em uma etapa de suas vidas, o papel das pessoas que vemos é
ir às instituições escolares todos os dias [...]. Em torno da categoria aluno, formou-se
toda uma ordem social na qual se desempenham determinados papéis e se configura
um modo de vida que nos parece muito familiar porque estamos acostumados a ele.
Essa ordem propicia e “obriga” os sujeitos nela envolvidos a serem de uma
determinada maneira. (GIMENO SACRISTÁN, 2005, p. 13; 14, grifos do autor).

A cultura escolar, bem como vivenciar tensões nas relações intergeracionais e em suas
representações interferem no modo como o jovem se constrói e como se torna aluno. Nesse
processo, reside um desafio na relação da juventude com a escola, ao colocar em questão
velhos modelos, com novas tensões e conflitos, uma vez que havia uma nítida separação entre
escola e sociedade: quando o jovem ia para escola, deveria deixar sua realidade para trás e se
tornar um aluno, interiorizar uma disciplina escolar e investir na aprendizagem de novos
conhecimentos; entretanto, embora esta visão de aluno herdada da modernidade ainda
perdure, nos últimos anos a escola tem se tornado mais permeável ao contexto social e às
influências externas (DAYRELL, 2007).
De fato, a escola não é uma instituição estática, revelando-se como um local aberto a
uma vida não-escolar, já que, em conjunto com seu espaço físico, muitas vezes é apropriada e
reelaborada pelos jovens alunos e adquire novos sentidos. No caso de jovens pobres – e
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também dos rurais –, na medida em que nem sempre têm acesso a equipamentos públicos em
suas comunidades, muitas de suas expectativas de produção de sociabilidade entre os pares
são deslocadas para a escola que, assim, ganha maior dimensão (DAYRELL, 2007).
Embora a vida escolar também seja determinada por relações sociais vindas do meio
externo, em seu interior ocorre a recriação, transformação ou produção de novas relações
sociais em três modalidades: na interação entre cultura escolar e cultura da rua, quando
mecanismos de sociabilidade e de reconhecimentos que são típicos na rua ou no bairro não
são os mesmos que ocorrem na escola; na produção de relações que tornam mais fortes e
explícitos na escola processos que muitas vezes estão difusos e latentes na sociedade, como o
racismo, o preconceito, o machismo e o patriarcalismo; e em que formas de socialização
tradicionais se transformam e implicam no desaparecimento de modos de vida tradicionais na
sociedade, principalmente devido à violência urbana (SPOSITO, 2007).
A tensão entre ser aluno e ser jovem também pode ser verificada nas classes escolares
e na relação com o saber e com os processos de ensino-aprendizagem. No âmbito da sala de
aula, devem ser evidenciadas as mudanças que têm ocorrido nas relações sociais entre alunos
e professores, sobretudo no que tange à autoridade do professor que antes era legitimada pelo
papel que ocupava e, atualmente, precisa construir sua própria legitimidade entre os jovens.
Quanto ao conhecimento e aos processos de ensino-aprendizagem, as tensões podem ser
percebidas a partir das críticas que os currículos têm recebido dos jovens como distantes de
sua realidade, demandando que os professores os ajudem a perceber se determinado conteúdo
tem a ver com eles e sua vida cotidiana (DAYRELL, 2007).
Gimeno Sacristán (2005, p. 194) acentua a prioridade dada à elaboração do currículo,
com o propósito central de proporcionar aos alunos o tipo de cultura julgado válido e o
melhor resumo da tradição e da racionalidade. Outros objetivos eram “formar pessoas justas,
sociáveis, bons cidadãos, trabalhadores eficientes etc.”, dando-se “como certo que o aluno
aceitava de boa vontade, por docilidade ou com resignação, a ordem que lhe era proposta e
imposta e, então, o bom termo pensado para ele e para toda a sociedade se tornaria realidade”.
Em regra, pode-se afirmar que se configura uma ambiguidade caracterizada pela
valorização do estudo como promessa para um futuro melhor, em particular ao se pleitear uma
vaga no mercado de trabalho, e pela possível falta de sentido que os jovens encontram no
presente (DAYRELL, 2007).
Quanto ao ensino médio em escolas públicas, no Brasil, há até pouco tempo, era
restrito a jovens das camadas altas e médias da sociedade que possuíam certa homogeneidade
de habilidades, conhecimentos e de projetos de futuro. Mas, a partir da década de 1990, as
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escolas públicas de ensino médio passaram a receber um público cada vez mais heterogêneo
de jovens alunos e tal fato tem trazido novos desafios à escola. Enquanto isso, os alunos das
classes mais altas migraram para escolas particulares, consolidando o ensino público no Brasil
como escola para pobres. Em decorrência, houve uma transformação no sentido do ensino
médio que, se antes era o caminho para aqueles que pretendiam continuar os estudos em nível
superior, agora se tornou para muitos jovens a última etapa da escolarização, provocando um
debate sobre o caráter propedêutico ou profissionalizante desse nível de ensino (SPOSITO,
2005; DAYRELL, 2007).
Dayrell (2007) discorre que para aqueles que frequentaram e frequentam o ensino
médio, parece que a escola contribui, em parte, na construção e na vivência de sua condição
juvenil tanto porque, de um lado, perdeu o monopólio da socialização dos jovens que vem
ocorrendo em múltiplos espaços e tempos – uma vez que a dimensão educativa já não se
reduz à escola e as propostas educativas para os jovens nem sempre acontecem dominadas
pela lógica escolar – e, de outro, porque a vivência juvenil no cotidiano é marcada por tensões
e constrangimentos na sua difícil tarefa de se constituir como aluno, visto que a escola, apesar
das várias mudanças sofridas, ainda lida com os jovens de acordo com os mesmos parâmetros
consagrados por uma cultura escolar construída em outro contexto.

3.3 RELAÇÕES COM O SABER E COM A LINGUAGEM

A ideia de pesquisar a relação com a linguagem nesta pesquisa a respeito de
identidades culturais surgiu em virtude de que, geralmente, os moradores da zona rural
utilizam a língua portuguesa com características próprias e corruptelas de expressão que
configuram um vocabulário regional.
Os jovens estudantes rurais, por sua vez, enfrentam certas contradições. Uma delas é o
fato de serem de origem rural e frequentarem escolas urbanas como alunos do ensino médio,
onde lhes são indicados livros com linguagem diferente da empregada em suas localidades de
origem. Além disso, eles têm acesso a meios de comunicação como a televisão e rádio, por
exemplo, que veiculam uma linguagem coloquial urbana, daí a indagação sobre o que
acontece quando, vivendo no rural, vão estudar em escolas urbanas e passam a fazer uso de
uma linguagem mais formal adotada pela escola. Isso resultou no interesse de se estudar a
relação dos jovens com a linguagem sem se deter apenas em eventuais dificuldades, mas em
formas específicas encontradas para superá-las. Assim, com base em Charlot (2000), vai além
das teorias que interpretam a escola como local de exclusão de maneira contínua
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(BOURDIEU; CHAMPAGNE, 2010) e aparelho ideológico do Estado, através do qual os
setores dominantes tentam exercer seu poder hegemônico.
Ao analisar a relação com o saber – uma forma de relações múltiplas com o mundo –
Charlot (2005) dimensiona tal questão nas problemáticas psicanalítica, didática e sociológica.
Sobre esta última, observa que Bourdieu e Passeron, em A reprodução, abordam a relação do
homem com a linguagem e com a cultura, que, de certa forma, resume o conjunto de relações
que unem o sistema escolar e da “tradição letrada” à estrutura das relações de classe. De fato,
como afirma Bourdieu (1989 apud SPOSITO, 2007, p. 21), “o modo de reprodução da
sociedade contempla uma dominante escolar”.
Segundo Charlot (2005), para compreender a desigualdade social perante a escola é
preciso se interessar pela relação com a linguagem, a cultura e o saber, pois a escola pode
reduzir a desigualdade social em relação ao sucesso escolar, ao trabalhar no sentido de
transformar a relação com linguagem, cultura e saber. Esse autor evidencia que esta mesma
conclusão é assinalada por Bourdieu e Passeron.
Diante da questão de como, no âmbito escolar, a reprodução é produzida, Charlot
(2005) critica os meios pedagógicos que evocam deficiências socioculturais e apresenta a
resolução de Bourdieu por meio dos conceitos de habitus e de capital cultural. Pondera que no
conceito apresentado por Bourdieu, o habitus é “um conjunto de disposições psíquicas
socialmente construídas que funciona como matriz das representações e das práticas do
indivíduo” e que o sucesso escolar supõe práticas correspondentes ao habitus dos dominantes
(CHARLOT, 2005, p. 39).
É nessa direção que autores como Bortoni-Ricardo (2005) articulam que a linguagem
desempenha um papel importante na divisão e na discriminação, advertem que são os alunos
das classes populares que têm maiores problemas na leitura e escrita, pois a escola reforça a
norma culta, desconsiderando as práticas linguísticas das crianças das camadas populares e
dos moradores do meio rural, uma vez que existe uma falsa ideia de que no Brasil se tem uma
língua padrão e homogênea. Contudo, segundo essa autora, a realidade é outra: além da
linguagem rural e da urbana, existem diversos dialetos sociais, referidos como socioletos, bem
como “o sistema flexional nos verbos, nos pronomes e nos nomes apresenta múltiplas
possibilidades de variação” (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 22).
Andrade (1972, p. 27) retratou tal situação em Vício na fala, quando poetizou: “Para
dizerem milho dizem mio / Para melhor dizem mió / Para pior pió / Para telha teia / Para
telhado teiado / E vão fazendo telhados”.
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Bortoni-Ricardo (2005) afirma que vernáculos e variedades constituem a língua da
maioria da população e, do ponto de vista linguístico, essas variedades não são
estruturalmente inferiores à norma-padrão, apesar disso, esses dialetos têm recebido pouca
atenção e são socialmente estigmatizados. Ressalta que, no Brasil, a variação linguística
relaciona-se não só à estratificação social, mas também à dicotomia rural versus urbano.
Grande contingente populacional caracteriza-se como falante de variedades rurais ou urbanas
estigmatizadas, visto que o comportamento linguístico é um indicador da estratificação social
e os grupos sociais são diferenciados pelo uso da língua. Outrossim, a forma como se fala
pode servir a propósitos comunicativos distintos, pois tanto pode conferir prestígio,
credibilidade e poder de persuasão ao falante; como pode contribuir para uma imagem
negativa, diminuindo-lhe as oportunidades.
Desse modo, quem não tem competência na língua-padrão se vê limitado e até
estigmatizado ao participar em eventos públicos e formais, onde deve falar com interlocutores
desconhecidos e de maior poder na hierarquia social ou a quem precise ou deseje
impressionar. O interlocutor pode determinar o grau de pressão comunicativa que incide sobre
o falante, que se sente na obrigação de usar um estilo mais cuidado. Para obter esse efeito e, já
que a sociedade ainda não aprendeu a aceitar o uso da linguagem popular sem restrições,
necessita prestar mais atenção à forma de sua produção verbal, tendo de se ajustar aos padrões
de prestígio. Porém, seu processo de integração na cultura dominante e a consequente
assimilação gradual de novos hábitos linguísticos são altamente complexos e diferenciados.
Nesse contexto, a escola brasileira ensina a língua da cultura dominante à grande parcela da
população que tem como língua materna variedades populares; embora seja fundamental
observar que a aprendizagem da norma culta tem importância na mobilidade social do
indivíduo, visto que é preciso dominar a variedade linguística de prestígio para ter acesso a
níveis superiores de ensino e empregos melhor remunerados. No entanto, a escola não deveria
ignorar as diferenças sociolinguísticas, muito menos ser uma força corretiva e unificadora da
língua, bem como professores e alunos deveriam ter plena consciência de que podem existir
várias formas de se dizer a mesma coisa (BORTONI-RICARDO, 2005).
Ainda de acordo com essa autora, sem perder o direito de aprender as variantes de
prestígio para que as portas da ascensão social não sejam fechadas, os alunos falantes de uma
variedade popular deveriam ser respeitados e ver valorizadas suas peculiaridades linguísticoculturais. Destaca que quando não se aprende a norma culta, as diferenças tendem a se
conservar, trazendo como consequências o descaso com os antecedentes culturais e
linguísticos do aluno, o que contribui para desenvolver nesse aluno um possível sentimento de
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insegurança, além do fato de que nem sempre lhe é ensinada, de forma eficiente, a línguapadrão. Lembra que a linguística recomenda que a norma culta seja ensinada nas escolas, mas
que os saberes sociolinguísticos e os valores culturais que o aluno porventura já tenha
aprendido no seu ambiente social e familiar também sejam preservados, como uma maneira
de resguardar sua identidade cultural, seja rural ou urbana, popular ou elitista. A
aprendizagem da norma culta deveria ampliar sua competência linguística e comunicativa,
que empregaria uma variedade ou outra, em consonância com as circunstâncias (BORTONIRICARDO, 2005).
Mas a preservação da variedade popular no repertório linguístico do aluno e uma
efetiva operacionalização de uma política educacional igualitária e democrática, na apreciação
de Bortoni-Ricardo (2005), devem merecer estudo e reflexão, indispensáveis para a solução
dos problemas sociais que decorrem das diferenças da língua. Conclui que a língua-padrão
relacionada à classe ou status, definida como variedade de fala que tem maior prestígio,
termina por trazer implicações na política pedagógica, principalmente ao se propor a
aquisição da norma culta em detrimento da variedade do contexto.
No entanto, Charlot (2005) esclarece que não se deve realizar uma análise apenas em
termos de posições sociais, mas que é preciso levar em consideração o sujeito na
singularidade da sua história e as atividades que ele realiza. É por essa história, construída por
experiências e pelo sentido que o sujeito dá ao mundo, que se deve estudar a “relação com o
saber”, definindo-a como um conjunto organizado de relações que um sujeito humano
singular e social, confrontado com a necessidade de aprender, estabelece com um objeto, uma
atividade, uma situação, uma pessoa, uma obrigação, com a linguagem, com o tempo, com a
atividade no mundo e sobre o mundo, com os outros e consigo mesmo.
Dessa forma, a relação com o saber é, ao mesmo tempo, identitária e epistêmica, além
de uma relação ativa, pois o sujeito se apropria do mundo pela sua atividade sobre ele e esse
processo implica não só reproduzi-lo, mas produzi-lo e transformá-lo, implica também que o
sujeito se relaciona com algo exterior, a materialidade do mundo que preexiste a ele e com
sistemas simbólicos, notadamente, com a linguagem (CHARLOT, 2005).

4 MÉTODOS, CAMPO EMPÍRICO E POPULAÇÃO PESQUISADA

4.1 O ALTO SERTÃO SERGIPANO: ESPAÇO EMPÍRICO DA PESQUISA

O Nordeste, uma das cinco regiões brasileiras, é composto por nove estados e ocupa
área de 1.542.000 km2. Em função da variação pluviométrica, foi subdividido em três
principais regiões: zona da mata, que corresponde a uma estreita faixa litorânea, onde
atualmente se concentra a maior parte das grandes cidades e a maioria da população, onde
estão localizados grandes canaviais, plantações de coqueiros e cacaueiros e onde chove 1.500
a 2.000 mm por ano; zona do agreste, cuja precipitação pluviométrica oscila entre 800 a 1.200
mm e é uma zona de transição entre o litoral e a região semiárida ou sertão, cuja isoieta é
inferior a 800 mm por ano (SABOURIN; CARON, 2003a; TONNEAU; CLOUET; CARON,
2003).
Carvalho Filho et al. (2002) observam que devido à sua inconsistência climática, pela
escassez das chuvas e por sua irregularidade no tempo e no espaço, o semiárido nordestino
ora se comporta como clima subúmido, ora como clima árido e, em decorrência, há uma,
produção fortemente estacional e irregular ao longo dos anos.
Essa é a região nordestina mais pobre e desfavorecida do Brasil e onde ocorreram
formas de controle político que fizeram uso das históricas migrações em direção ao Sudeste e
ao Norte do país. Mas, se a maioria dos habitantes do Nordeste vive nas grandes cidades do
litoral, 38% ainda estão no sertão (SABOURIN; CARON, 2003a).
Localizado no Nordeste brasileiro, o Estado de Sergipe tem uma área de 21.910,3 km2
que equivale a 0,26% do território nacional. Seus 75 municípios foram agrupados pelo IBGE
em 13 microrregiões político-administrativas e conformam três mesorregiões: Agreste
Sergipano, Leste Sergipano e Sertão Sergipano (SERGIPE EM DADOS 2009, 2010).
Com o objetivo de ter uma base melhor para o planejamento de políticas públicas e
respeitando

as

dimensões

econômico-produtivas,

geoambientais,

sociais,

político-

institucionais e culturais, o Governo de Sergipe, em parceria com a Universidade Federal de
Sergipe e entidades civis organizadas, dividiu o Estado em oito territórios: Território Grande
Aracaju, Território Sul Sergipano, Território Centro-Sul Sergipano, Território Leste
Sergipano, Território Baixo São Francisco Sergipano, Território Agreste Central Sergipano,
Território Médio Sertão Sergipano e o Território Alto Sertão Sergipano (figura 1). Este último
foi considerado como espaço empírico desta pesquisa (SERGIPE EM DADOS 2009, 2010).
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Figura 1 – Mapa dos Territórios de Planejamento do Estado de Sergipe

Fonte: Base cartográfica: Atlas Digital Sobre Recursos Hídricos do Estado de Sergipe, 2004. Elaboração:
Gerência de Informações Geográficas e Cartográficas – GICEC / SUPES / SEPLAN, 2008 apud Sergipe em
Dados 2009 (2010). Mapa editado, onde foram nomeados apenas os municípios do Alto Sertão Sergipano.
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Localizado no Noroeste de Sergipe, na parte mais oriental da Grande Depressão
Sertaneja, que se constitui na paisagem típica do semiárido nordestino 26, o Território Alto
Sertão, totalmente incluído no Polígono das Secas, apresenta clima quente (megatérmico e
isotérmico), do tipo semiárido e precipitação pluviométrica média anual da ordem de 500 a
700 mm, com período chuvoso de março a agosto. A vegetação natural predominante é a
caatinga, encontrando-se em adiantado estágio antrópico (DIAGNÓSTICOS, 2008).
Formado pelos municípios de Canindé do São Francisco, Gararu, Monte Alegre de
Sergipe, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Redondo e Porto da
Folha, o território Alto Sertão Sergipano abrange área de 4.900,686 km2 que corresponde a
22,4% da área total do Estado, com densidade demográfica de 30 hab/km2 e com 146.529
habitantes, ou seja, 7% da população total do Estado27.
Tabela 1 – População recenseada, por situação do domicílio e por sexo, por municípios – Alto
Sertão Sergipano, 2007
Total

Municípios
Total (1)

H*

População recenseada, por situação do domicílio e sexo
Urbana
Rural
M**

Total (1)

H*

M**

Total (1)

H*

M**

Canindé do São
21.806 10.878 10.870
11.970 5.802
6.160
9.836
5.076
4.710
Francisco
Gararu
11.606 5.942 5.664
2.800 1.356
1.444
8.806
4.586
4.220
Monte Alegre de
13.199 6.710 6.447
7.512 3.692
3.811
5.687
3.018
2.636
Sergipe
Nossa Senhora da
29.546 14.762 14.728
18.914 9.273
9.629
10.632
5.489
5.099
Glória
Nossa Senhora de
6.280 3.138 3.038
3.265 1.574
1.603
3.015
1.564
1.435
Lourdes
Poço Redondo
28.969 14.825 14.041
7.255 3.519
3.736
21.714 11.306 10.305
Porto da Folha
26.520 13.395 12.792
9.493 4.717
4.770
17.027
8.678
8.022
Alto Sertão
137.926 69.650 67.580
61.209 29.933 31.153
76.717 39.717 36.427
Fonte: IBGE, Contagem da População 2007. (1) Inclusive a população estimada nos domicílios fechados.
Legenda: H*: Homens / M**: Mulheres.

A população desse território está igualmente distribuída entre homens e mulheres e a
masculinização dos campos não fica evidenciada no meio rural. Nos municípios de Canindé
do São Francisco e Monte Alegre de Sergipe, há relativo equilíbrio entre a população rural e a
urbana; entretanto, os municípios de Gararu e Poço Redondo possuem populações rurais
quase três vezes maiores do que as urbanas e, no município de Porto da Folha, a população
26

O semiárido brasileiro se estende por uma área que abrange a maior parte dos Estados da Região Nordeste
(86,48%), a região setentrional do Estado de Minas Gerais (11,01%) e o norte do Espírito Santo (2,51%),
ocupando uma área total de 974.752 Km2.
27
Informações demográficas baseadas nas seguintes fontes: IBGE, Resultados dos Censos 2010; 2007 e 2000;
Sergipe em Dados (2009); Diagnósticos das cadeias produtivas do leite e derivados (bovino e caprino) e frutas
irrigadas (acerola, goiaba e quiabo) no Alto Sertão sergipano (2008); Sistema de Informações Territoriais/MDA.
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rural é o dobro do número de pessoas que moram na sede do município. Já em Nossa Senhora
da Glória, o município mais urbanizado da região, a relação é inversa (tabela 1).
Entre 2000 e 2010, o número total de habitantes, por município, aumentou. De 2007 a
2010, na zona rural, houve um crescimento total da ordem de 2% e, no mesmo período, o
aumento dos habitantes no total do território foi de 6%, o que pode sugerir que já não ocorre
um processo de esvaziamento gerado pelas migrações nos sentidos campo-cidade e do
Nordeste para o Sudeste do Brasil. No entanto, de 2007 a 2010, verifica-se uma leve
diminuição da população de Gararu e de Nossa Senhora de Lourdes, os municípios menos
populosos do território, enquanto que Canindé do São Francisco, Poço Redondo e Nossa
Senhora da Glória foram os municípios que mais cresceram. Isso pode indicar a ocorrência de
migrações dentro da mesma região (tabelas 2 e 3).
Tabela 2 – População residente no Alto Sertão Sergipano, por município, 2000, 2007, 2010
Total da
Total da
população
população
(2000)
(2007)
Canindé do S. Francisco
17.754
21.806
Gararu
11.363
11.606
Monte Alegre de Sergipe
11.587
13.199
Nossa Senhora da Glória
26.910
29.546
Nossa Senhora de Lourdes
6.023
6.280
Poço Redondo
26.022
28.969
Porto da Folha
25.664
26.520
Alto Sertão
125.323
137.926
Fonte: IBGE, Resultados dos Censos 2010, 2007, 2000.
Município

Total da
população
(2010)
24.693
11.458
13.621
32.514
6.242
30.877
27.124
146.529

Total da
população
rural (2007)
9.836
8.806
5.687
10.632
3.015
21.714
17.027
76.717

Total da
população
rural (2010)
10.626
8.627
5.576
10.881
2.952
22.341
17.195
78.198

Tabela 3 – População residente no Alto Sertão Sergipano, por município, 2010
Município

Homens

Canindé do São Francisco
12.293
Gararu
5.849
Monte Alegre de Sergipe
6.890
Nossa Senhora da Glória
16.085
Nossa Senhora de Lourdes
3.153
Poço Redondo
15.766
Porto da Folha
13.876
Alto Sertão
73.912
Fonte: IBGE, Resultados do Censo 2010.

Mulheres
12.400
5.609
6.731
16.429
3.089
15.111
13.248
72.617

Urbano
14.067
2.831
8.045
21.633
3.290
8.536
9.929
68.331

Rural
10.626
8.627
5.576
10.881
2.952
22.341
17.195
78.198

Total da
população
24.693
11.458
13.621
32.514
6.242
30.877
27.124
146.529

O IDH, por município, varia de 0,54 a 0,63, com 0,58 de média. O município de Nossa
Senhora da Glória se destaca com os maiores índices do território, mas também apresenta um
dos mais altos índices de desigualdade de renda (Gini-Renda) (tabela 4). Em 2007, o Produto
Interno Bruto do território Alto Sertão somou R$ 1,43 bilhões, representando 8,5% do PIB
estadual.
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Tabela 4 – Índices de Desenvolvimento – Alto Sertão Sergipano
Município

IDHM

IDHMEducação

IDHMLongevidade

IDHM-Renda

Gini-Renda

Canindé do São Francisco

0,58

0,63

0,58

0,53

0,67

Gararu

0,57

0,65

0,59

0,48

0,62

Monte Alegre de Sergipe

0,57

0,66

0,55

0,49

0,58

Nossa Senhora da Glória

0,63

0,72

0,62

0,56

0,67

Nossa Senhora de Lourdes

0,58

0,70

0,55

0,50

0,53

Poço Redondo

0,54

0,63

0,57

0,42

0,69

Porto da Folha

0,56

0,68

0,53

0,46

0,58

Média do Território
0,58
0,67
0,57
0,49
0,62
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (ADHB) / Sistema de Informações Territoriais/MDA, 2008.

O Alto Sertão experimentou expressivo crescimento de sua economia, estreitamente
relacionado ao processo de expansão de seu complexo agroindustrial leiteiro, com taxas de
crescimento de 253% de 2002 a 2006. De fato, uma das características históricas desse
território – constituindo-se na atividade econômica principal e culturalmente determinadora
de sua identidade sertaneja – é a atividade pastoril. Essa região é a principal bacia leiteira do
Estado de Sergipe, predominantemente assentada em pequenas unidades produtivas de base
familiar, em uma estrutura fundiária altamente fragmentada, em que 90% das unidades
produtivas são representadas por minifúndios com menos de 30 ha, responsáveis pela
produção de pequenos volumes de leite, da ordem de 30 litros diários, constituindo-se na
principal fonte de renda e forma de inserção no mercado (DIAGNÓSTICOS, 2008).
A sustentabilidade da alta densidade socioeconômica desse território fica sujeita à
reprodução e qualificação da agricultura familiar dependente, por sua vez, de projetos
educacionais direcionados aos jovens rurais que aí vivem, daí a importância de melhor
conhecer a juventude rural da região, seus projetos de vida, assim como se há influência da
escolarização em sua identidade sertaneja.

4.2 ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO MÉDIO NO ALTO SERTÃO SERGIPANO

Uma vez que o sujeito da pesquisa deveria estar matriculado no ensino médio, a
Diretoria Regional de Educação 9 (DRE 9) da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe,
que abarca os municípios mais populosos do território Alto Sertão Sergipano e possui o maior
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número de alunos matriculados da região, foi escolhida como critério para a delimitação da
coleta de dados nas escolas do ensino médio regular28.
Convém explicar que a Secretaria de Estado da Educação de Sergipe possui dez
Diretorias Regionais de Educação que abrangem os 75 municípios do Estado e atendem a 392
escolas. A DRE 9 é composta por cinco municípios e quatro deles fazem parte do território
Alto Sertão: Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre de Sergipe, Poço Redondo e Canindé do
São Francisco (SEED, 2011).
Destes quatro municípios, Nossa Senhora da Glória, polo econômico regional, é o
mais populoso. Possui duas escolas públicas que ofertam o ensino médio, além de terem, em
conjunto, o maior número de alunos da DRE 9. Essas escolas atendem a estudantes de vários
municípios do Alto Sertão Sergipano, como Canindé do São Francisco, Monte Alegre de
Sergipe, Poço Redondo e até mesmo de Porto da Folha que, mesmo não fazendo parte da
DRE 9, compõe esse território; por isso, Nossa Senhora da Glória foi o município selecionado
para a pesquisa de campo.
No ano letivo 2010, o total de alunos matriculados no ensino médio regular em escolas
estaduais foi de 52.258 e, em 2011, até o momento da última consulta em junho de 2011, o
Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da Secretaria Estadual de Educação registrava
64.268 matrículas.
Tabela 5 – Total de alunos matriculados em escolas públicas, no ensino médio regular –
Municípios do Alto Sertão Sergipano/DRE 9, 2010/2011
Total de Matrículas no Ensino Médio Regular
Ano Letivo 2010
Ano Letivo 2011
Canindé do São Francisco
689
1.022
Monte Alegre de Sergipe
383
384
Nossa Senhora da Glória(*)
876
1.250
Poço Redondo
533
701
DRE 9 (**)
2.481
3.357
DRE 9 (***)
2.651
3.551
Fonte: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica / Secretaria de Estado da Educação, 2011.
(*) Nossa Senhora da Glória: 2010: 585 matrículas no C. E. Manoel Messias Feitosa e 291 no C. E. Cícero
Bezerra / 2011: 770 matrículas no C. E. Manoel Messias Feitosa e 480 no C. E. Cícero Bezerra.
(**) DRE 9: apenas os quatro municípios que fazem parte do Alto Sertão Sergipano.
(***) Com Feira Nova, que faz parte da DRE 9, mas não faz parte do Alto Sertão Sergipano.
Município

Em 2010, na DRE 9 matricularam-se 2.651 alunos no ensino médio; Nos quatro
municípios pertencentes ao Alto Sertão foram 2.481 matrículas ou 93,6% do total de

28

Feira Nova, um dos cinco municípios que compõem a DRE 9, não faz parte do território Alto Sertão e não foi
considerado na pesquisa.
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matriculados nessa Diretoria Regional29. Entre os anos 2010 e 2011, houve uma variação de
34% no total de matriculados nos quatro municípios do Alto Sertão Sergipano que fazem
parte da DRE 9. Para o ano letivo 2011, houve um crescimento de 42,7% no número de
matrículas em Nossa Senhora da Glória e de 48,3% no município de Canindé do São
Francisco (tabela 5).
Em Nossa Senhora da Glória, duas escolas públicas ofertam vagas para o ensino
médio regular: o Colégio Estadual Cícero Bezerra (CECB) e o Centro de Excelência Manoel
Messias Feitosa (CEMMF). No ano letivo 2010, no CECB havia 291 alunos matriculados e
no CEMMF havia 585 alunos matriculados, em um total de 876 alunos, sendo este o maior
número de matrículas no ensino médio entre todos os municípios da DRE 9.

4.3 NÚMERO DE ESTUDANTES RURAIS NO ENSINO MÉDIO REGULAR EM
ESCOLAS PÚBLICAS DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, SERGIPE

As duas escolas públicas de Nossa Senhora da Glória que oferecem ensino médio
regular foram visitadas pela primeira vez em maio de 2010, inicialmente para o levantamento
dos estudantes rurais matriculados nesse nível. A partir dos números levantados, foram
providenciados, posteriormente, questionários e realizaram-se mais oito visitas para a coleta
de dados.
O levantamento – realizado antes da coleta de dados porque a Secretaria de Educação
do município, a DRE 9 e as escolas não dispunham de informações sobre a matrícula de
jovens rurais – consistiu em visitas às salas de aula das escolas, nos turnos matutino,
vespertino e noturno, quando os estudantes de origem rural foram convidados a assinar uma
lista e a indicar seu povoado e município de origem.
Faz-se necessário esclarecer que, para evitar constrangimentos, não foi imposto limite
de idade e estudantes rurais acima de 29 anos assinaram a lista. Todavia, após a tabulação dos
dados, esses alunos foram identificados e retirados da amostra. Assim, visto que o
levantamento efetuado abarcou estudantes acima de 29 anos, na análise dos dados dessa etapa
da pesquisa, ao invés de utilizar o termo “jovem” rural será utilizado “estudante” rural.
Com o intuito de simplificar a etapa do levantamento, os estudantes que apenas
residem em povoados da zona rural, cujos pais não são agricultores familiares e nem

29

Feira Nova, o município excluído da pesquisa por não fazer parte do Alto Sertão, obteve 6,4% das matrículas.
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assentados, não foram impedidos de assinar a lista, mas, na etapa de tabulação dos
questionários, também foram identificados e retirados da amostra.
Tabela 6 – Alunos de origem rural matriculados no ensino médio regular nas escolas públicas
Colégio Estadual Cícero Bezerra e Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa, Nossa
Senhora da Glória (SE), 2010
Escolas

CEMMF

Turnos
Diurno
Noturno
Subtotal
Vespertino

1º Ano
H*
21
24
45
04
49

CECB
Total Série/Sexo
Total por Série
Total Geral
Fonte: Dados da pesquisa, 2010.
Legenda: H*: Homens / M**: Mulheres.

M**
039
040
079
022
101
150

Ensino Médio Regular
2º Ano
H*
M**
07
11
10
23
17
34
02
20
19
54
73
265

3º Ano
H*
05
10
15
05
20

M**
02
08
10
12
22
42

Nas duas escolas públicas aludidas, de acordo com os números levantados, no ano
letivo 2010, 265 estudantes de origem rural estavam matriculados no ensino médio regular, o
que corresponde a 30,3% do total de alunos matriculados nesse nível de ensino no município
de Nossa Senhora da Glória. Do total, 150 estavam matriculados no primeiro ano, 73
matriculados no segundo ano e 42 matriculados no terceiro ano, sendo 88 homens e 177
mulheres. O maior número de mulheres – mais do que o dobro dos homens –, concentrou-se
no primeiro ano e foi decrescendo substancialmente, ano a ano, embora o número de
matriculados caia para ambos os gêneros (tabela 6).
No Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa (CEMMF), 200 estudantes de
origem rural estavam matriculados no ensino médio regular (34,2% do total de matrículas
nessa escola), nos turnos diurno (integral) e noturno, dos quais 124 no primeiro ano, 51 no
segundo ano e 25 no terceiro ano. Dos 125 estudantes matriculados no primeiro ano, 79 eram
mulheres e 45 homens. No segundo ano, 34 eram mulheres e 17 homens e, no terceiro ano, 10
eram mulheres e 15 homens. Verificou-se maior quantidade de alunos de origem rural
matriculados no turno noturno em relação ao diurno.
No Colégio Estadual Cícero Bezerra (CECB), fez-se o levantamento de alunos
matriculados no ensino médio regular nos turnos vespertino e noturno, pois, no período da
coleta de dados, não estava disponível o turno matutino para o ensino médio. De acordo com
dados do levantamento, no ano letivo 2010, a escola tinha apenas um aluno de origem rural
matriculado no ensino médio regular do turno noturno que, por isso, ficou excluído desta
pesquisa. Segundo dados do levantamento, 26 estudantes estavam matriculados no primeiro
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ano, 22 no segundo ano e 17 no terceiro ano. Quanto à matrícula por gênero, havia 54
mulheres e 11 homens matriculados nas três séries do ensino médio regular.

4.4 O QUESTIONÁRIO E SUA APLICAÇÃO
Nesta pesquisa, devido à quantidade de alunos envolvidos – o que dificultaria o uso da
entrevista – considerou-se viável e conveniente o uso de questionário (apêndice B) como
instrumento de coleta de dados. De fato, marcar entrevistas com quase duzentos jovens rurais
seria impraticável, pois eles têm horário predeterminado para o transporte escolar, de modo
que ou a pesquisa seria feita em horários vagos de aula ou o aluno teria de ser privado da aula
para conceder a entrevista.
Por outro lado, a extração de uma amostra demandaria um conhecimento prévio do
universo, tais como: quantos são filhos de agricultores familiares, de assentados da reforma
agrária, quantos têm pais pluriativos etc. Visto que não se dispunha desses dados, por ser uma
pesquisa exploratória sem antecedentes no Alto Sertão, por meio da aplicação de questionário
obtiveram-se informações, as quais poderão ser úteis em estudos posteriores.
Na coleta de dados, os participantes foram avisados a respeito do objetivo deste
trabalho, com o sigilo pela adoção de nomes fictícios e, informados do termo de
consentimento, autorizaram sua participação. Assim, eventuais horários vagos de aula foram
aproveitados para que o máximo possível de jovens respondesse a um amplo questionário
que, dividido em duas partes é composto por 43 perguntas fechadas e abertas – 25 na primeira
parte e 18 na segunda parte.
Na elaboração do instrumento de coleta de dados foi utilizado como modelo um
questionário, com 160 perguntas, da pesquisa Perfil da Juventude Brasileira, “um amplo
levantamento (quantitativo) de dados sobre os jovens de 15 a 24 anos do país” (ABRAMO;
BRANCO, 2005, p. 12). Também foi construído com base nas questões norteadoras desta
pesquisa, formando cinco blocos de perguntas distribuídas resumidamente no quadro 1 e, de
modo detalhado, no apêndice C.
Os alunos de origem rural enfrentam algumas dificuldades para frequentar a escola
urbana, em que a principal delas consiste no transporte escolar. Levando isso em
consideração, por que esses jovens, apesar das dificuldades, chegaram ao ensino médio? Eles
gostam de estudar? Gostam de ir à escola? Como se sentem no ambiente escolar? Uma das
perguntas feitas aos alunos foi se eles têm aprovação ou não de sua família para estudarem.
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Quadro 1 – Distribuição das perguntas do questionário em relação às questões norteadoras
desta pesquisa – 2011
Blocos
1

2

3

4

5

Questões Norteadoras
1. O que significa a instituição escolar para
os jovens rurais e qual o sentido das
experiências vivenciadas nesse espaço?
2. Na escola, os jovens rurais enfrentam
dificuldades de comunicação, de expressão e
de compreensão dos assuntos, quando a
linguagem aprendida e utilizada no seio de
suas famílias é confrontada com uma
linguagem mais formal?
3. Sua origem rural interfere no processo de
aprendizagem e na relação com o saber
escolar?
4. A despeito das políticas públicas de
incentivo ao retorno e permanência no
campo e das dificuldades de inserção no
mercado de trabalho urbano, o avanço nos
estudos até o ensino médio contribui para o
desencaixe de suas identidades culturais e no
desejo e capacidade de perpetuação da
herança?
5. Os jovens rurais, em um contexto escolar
urbano, sentem-se forçados a optar entre a
cultura urbana e a cultura rural ou vivem em
uma encruzilhada cultural?

Perguntas do Questionário
Parte I
Parte II
1, 2, 3, 4, 5
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
24
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

6, 7
22, 23
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
14, 15
18

25

10, 11, 12, 13
16, 17

A relação com a linguagem utilizada na escola foi focalizada, visto que o jovem rural
está habituado, em sua casa, a uma linguagem coloquial e regional, vinculada à sua identidade
sertaneja, enquanto na escola e nos livros didáticos a linguagem empregada é mais formal.
Com o intuito de estratificar a amostra, a segunda parte do questionário formula
indagações relacionadas aos familiares (pais, irmãos e avós) dos jovens pesquisados, o
tamanho da propriedade rural dos pais, se criam animais e se são produtores de leite.
No espaço empírico da pesquisa há uma alta fragmentação fundiária e, na elaboração
das perguntas do questionário, um dos objetivos foi comparar o tamanho da propriedade
versus o número de filhos para, mais tarde, cruzar as respostas com os planos profissionais
dos jovens, com base na hipótese de que se a propriedade for pequena e o jovem tiver muitos
irmãos, isso pesará em sua decisão de ficar no meio rural ou de sair em busca de um emprego
urbano. Portanto, foram efetuadas quatro perguntas afastadas umas das outras: a) Você
gostaria de continuar na profissão de seus pais, ou seja, tomar conta da propriedade? Por quê?
b) Você gostaria de ser um agricultor? Por quê? c) Qual tipo de profissão ou carreira você
gostaria de seguir? Por quê? d) Quais são os seus planos para quando terminar o ensino
médio? Por quê?
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Essas foram algumas das questões que, seguramente, não esgotam o universo de
sentidos que poderia ser explorado, mas, através da descrição e interpretação dos dados
coletados, informarão algo sobre os jovens rurais do sertão sergipano, quais são seus planos e
expectativas e se uma relação entre sua(s) identidade(s), seus projetos de vida e a escola
poderá ser estabelecida.
O pré-teste do questionário foi realizado com dez alunos de uma escola rural, em
novembro de 2009. Após os ajustes necessários, nos meses de maio a junho de 2010, foram
aplicados 97 questionários nos colégios públicos estaduais Manoel Messias Feitosa e Cícero
Bezerra, atingindo-se 36,6% do levantamento de alunos de origem rural nas escolas públicas.
No CECB, foram aplicados 65 questionários, ou seja, 100% do universo de estudantes rurais
do ensino médio regular; no CEMMF, foram aplicados 32 questionários (16% do
levantamento), de modo que a coleta no CECB foi encerrada e se concentrou no CEMMF.
Optou-se por tabular e analisar parte dos dados coletados antes do regresso às escolas.
Nos meses de outubro e novembro de 2010, houve um retorno ao CEMMF quando foram
aplicados 119 questionários, totalizando 216 questionários aplicados que correspondem a 73%
dos 265 alunos de origem rural matriculados nas duas escolas públicas de ensino médio de
Nossa Senhora da Glória.
Tabela 7 – Questionários aplicados aos estudantes rurais matriculados no turno diurno do
Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa, Nossa Senhora da Glória (SE), 2010/2011
Situação

1º Ano
H*
21,0
1,0
3,0

M**
39,0

Levantamento
Faltaram
Desistiram
2,0
Transferidos
Subtotal
4,0
2,0
Aplicados
17,0
37,0
Percentual
80,9
94,8
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Legenda: H*: Homens / M**: Mulheres.

Turno Diurno
2º Ano
H*
M**
7,0
11,0

7,0
100,0

11,0
100,0

3º Ano
H*
5,0

M**
2,0

1,0
1,0
4,0
80,0

2,0
100,0

Total
85,0
1,0
5,0
1,0
7,0
78,0
91,8

No CEMMF, do total de 200 estudantes de origem rural matriculados no ensino médio
regular, 75,5% responderam o questionário. Os demais não responderam por três motivos:
ausências no momento das visitas para a coleta de dados, transferências para outras escolas e
desistências. O questionário de pesquisa foi aplicado a quase 92% dos alunos do diurno e 64%
dos estudantes rurais do noturno (tabelas 7 a 9), pois houve dificuldades de coleta de dados à
noite, impossibilitando que os alunos faltosos nos dias dessa realização fossem novamente
procurados.
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Tabela 8 – Questionários aplicados aos estudantes rurais matriculados no turno noturno do
Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa, Nossa Senhora da Glória (SE), 2010/2011
Situação

1º Ano
H*
24,0
10,0
3,0

M**
40,0
10,0
6,0

Levantamento
Faltaram
Desistiram
Transferidos
Subtotal
13,0
16,0
Aplicados
11,0
24,0
Percentual
45,8
60,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Legenda: H*: Homens / M**: Mulheres.

Turno Noturno
2º Ano
H*
M**
10,0
23,0
2,0
6,0

2,0
8,0
80,0

6,0
17,0
73,9

3º Ano
H*
10,0
1,0
1,0

M**
8,0
3,0

2,0
8,0
80,0

3,0
5,0
62,5

Total
115,0
32,0
10,0
42,0
73,0
63,5

Tabela 9 – Questionários aplicados aos estudantes rurais matriculados no Centro de
Excelência Manoel Messias Feitosa, Nossa Senhora da Glória (SE), 2010/2011
Situação

1º Ano

Turnos Diurno (Integral) / Noturno
2º Ano
3º Ano
H*
M**
H*
M**

H*

M**

45,0
11,0
6,0

79,0
10,0
8,0

17,0
2,0

34,0
6,0

17,0
18,0
28,0
61,0
Percentual
62,2
77,2
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Legenda: H*: Homens / M**: Mulheres.

2,0
15,0
88,2

6,0
28,0
82,4

Levantamento
Faltaram
Desistiram
Transferidos
Subtotal
Aplicados

15,0
1,0
1,0
1,0
3,0
12,0
80,0

10,0
3,0

3,0
7,0
70,0

Total
200,0
33,0
15,0
1,0
49,0
151,0
75,5

A finalização da coleta de dados nas escolas públicas de Nossa Senhora da Glória que
ofertam o ensino médio regular datou de junho de 2011. Mas o retorno a essas escolas foi
especialmente para revisão de alguns questionários aplicados, em busca de respostas a
questões que não haviam sido respondidas e para pedido de esclarecimentos a alguns alunos.

4.5 AJUSTES NO NÚMERO DE QUESTIONÁRIOS APLICADOS: A AMOSTRA

Dos 151 alunos do Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa que responderam o
questionário, 19 foram retirados da pesquisa por três motivos: alunos com mais de 29 anos;
estudantes de origem rural que estudam em Nossa Senhora da Glória, mas que não residem no
Alto Sertão e jovens que moram no meio rural, mas que não são filhos de produtores
familiares, nem de assentados, quer dizer, os pais não têm relação com atividades rurais
(tabela 10).
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Após o ajuste final, nessa escola, verificou-se que o total de mulheres que alcançou o
terceiro ano do ensino médio foi de apenas 7,7% em relação ao número de matriculadas no
primeiro ano, com uma redução de 92,3%.
Tabela 10 – Amostra final – Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa, Nossa Senhora da
Glória (SE), 2010/2011
Situação
Quest. Aplicados
Excluídos
Idade
Local de origem
Profissão dos pais
Amostra

1º Ano
H*
28,0
2,0

M**
61,0
9,0
1,0

2,0
26,0

8,0
52,0
78

Percentual
92,3
85,3
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Legenda: H*: Homens / M**: Mulheres.

Turnos Diurno (Integral) / Noturno
2º Ano
3º Ano
H*
M**
H*
M**
15,0
28,0
12,0
7,0
1,0
4,0
3,0
1,0
1,0
1,0
3,0
2,0
14,0
24,0
12,0
4,0
38
16
93,3
85,7
100,0
57,1

Total
151,0
19,0
2,0
1,0
16,0
132,0
87,4

Tabela 11 – Amostra final – Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa e Colégio Estadual
Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), 2010/2011
Amostra Final

1º Ano
H*
28,0
4,0
32,0
2,0
30,0

M**
61,0
22,0
83,0
9,0
74,0

CEMMF
CECB
Questionários aplicados
Excluídos da amostra
Amostra
Total, por série
104
Percentual
93,8
89,2
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Legenda: H*: Homens / M**: Mulheres.

Turnos Diurno (Integral) / Noturno
2º Ano
3º Ano
H*
M**
H*
M**
15,0
28,0
12,0
7,0
2,0
20,0
5,0
12,0
17,0
48,0
17,0
19,0
1,0
6,0
1,0
3,0
16,0
42,0
16,0
16,0
58
32
94,1
87,5
94,1
84,2

Total
151,0
65,0
216,0
22,0
194,0
89,8

No Colégio Estadual Cícero Bezerra, a coleta de dados abarcou 100% do
levantamento, com a aplicação de 65 questionários. Desse total, três questionários foram
retirados por não se enquadrarem nos critérios preestabelecidos da pesquisa. Portanto, após o
ajuste, a amostra dessa escola ficou em 62 jovens de origem rural e corresponde a 95,4% do
número de alunos inicialmente levantado.
Serão analisados, de forma conjunta, os dados coletados nas duas escolas, ou seja, 132
jovens rurais do Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa e 62 jovens rurais do Colégio
Estadual Cícero Bezerra, compondo uma amostra de 194 jovens rurais estudantes do ensino
médio regular (tabela 11).
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4.6 PERFIL DOS JOVENS RURAIS PESQUISADOS

4.6.1 Idade e defasagem idade-série
Tabela 12 – Idade dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios Manoel
Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), 2010/2011
Idade

H*
1
14
6
4

1º Ano
M**
5
23
12
20
6
2
1
2
1
1
1

Total
6
37
18
24
6
5
1
3
1
1
1

H*

2º Ano
M**

14 anos
15
3
16
6
13
17
5
9
18
1
6
19
3
2
4
20
2
1
21
1
22
2
23
24
1
25
1
26
27
28
29
1
1
NR
1
1
Total
29
75
104
17
41
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Legenda: H*: Homens / M**: Mulheres / NR: Não responderam.

3º Ano
M**

Total

H*

Total

3
19
14
7
6
3

1
1
7
4

4
5
5

5
6
12
4

2

1

3

1

1

2
1
1

1
2
58

16

1
16

32

Considera-se como distorção idade-série a defasagem entre a idade do aluno e a série
que este, em princípio, deveria cursar. Além de se constituir como elemento representativo de
desigualdades na educação no Brasil, sobretudo regionais, a defasagem pode causar, segundo
especialistas, alto custo psicológico na vida escolar, social e profissional dos alunos tidos
como defasados (MENEZES; SANTOS, 2002). De acordo com a Lei 11.274/2006, o ensino
fundamental deve ter duração de nove anos, iniciando-se aos seis anos de idade; por
conseguinte, o jovem deveria estar matriculado no ensino médio dos 15 aos 17 anos.
Nos colégios CEMMF e CECB, 41,4% dos jovens rurais matriculados no primeiro ano
do ensino médio regular tinham idade entre 14 e 15 anos e 58,7% estavam acima dos 15 anos,
a idade variava entre 16 e 29 anos. Até 15 anos de idade, havia 37,3% do total de mulheres e
51,7% do total de homens matriculados nessa série. No segundo ano do ensino médio regular,
quase 38% dos jovens pesquisados tinham idade entre 15 e 16 anos (três alunas ainda não
tinham 16 anos no momento da pesquisa e completariam essa idade no decorrer do ano
letivo); 62% estavam acima dos 16 anos, com idade que variava entre 17 e 25 anos. Até 16
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anos de idade, havia 39% do total de mulheres e 35,3% do total de homens matriculados nessa
série. No terceiro ano, com idade até 17 anos, havia 34,4% jovens e, dos 18 aos 29 anos,
65,6%, ou seja, 56,3% mulheres e 12,5% homens.
Estas questões serão retomadas no capítulo cinco, dedicado à análise dos dados,
quando o tema da repetência escolar dos jovens pesquisados for abordado.

4.6.2 Estado civil

Nenhum dos homens pesquisados se declarou casado, ao passo que seis mulheres
informaram estar casadas. A maior parte dos jovens pesquisados (83%) declarou seu estado
civil como “solteiro(a)”, dos quais 93,5% dos homens e 78% das mulheres; pois 17,4% das
mulheres deixaram de responder a esta pergunta (tabela 13).
Tabela 13 – Estado civil dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), 2010/2011
Estado Civil

Homens
Quant.
58

Solteiros
Casados
Não responderam
4
Total
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
93,5
6,5
100,0

Mulheres
Quant.
%
103
78,0
6
4,6
23
17,4
132
100,0

Total
Quant.
161
6
27
194

%
83,0
3,0
14,0
100,0

4.6.3 Local de moradia

A maioria (70,6%) dos jovens pesquisados mora na zona rural do município de Nossa
Senhora da Glória, em sítios, povoados e assentamentos, mas os demais municípios do Alto
Sertão Sergipano também estão representados na amostra, em um total de 76 localidades de
origem, conforme detalhado no apêndice D e, de forma resumida, nas tabelas 14 e 15.
Tabela 14 – Municípios de origem dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos
colégios Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), 2010/2011
Município de Origem
Nossa Senhora da Glória
Porto da Folha
Canindé do São Francisco
Poço Redondo
Gararu
Monte Alegre
Total
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

Nº de Jovens
137
30
13
12
01
01
194

%
70,6
15,5
6,7
6,2
0,5
0,5
100,0
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Tabela 15 – Número de localidades de origem, por municípios, dos jovens rurais, estudantes
do ensino médio regular nos colégios Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa
Senhora da Glória (SE), 2010/2011
Município de Origem
Nossa Senhora da Glória
Poço Redondo
Canindé do São Francisco
Porto da Folha
Gararu
Monte Alegre
Total
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

Nº Localidades de Origem
54
8
6
6
1
1
76

%
71,1
10,5
7,9
7,9
1,3
1,3
100,0

Isso significa que as duas escolas públicas de Nossa Senhora da Glória que ofertam o
ensino médio, além de terem o maior número de matrículas do Alto Sertão Sergipano,
recebem alunos oriundos de outros municípios do território, o que vem reforçar a justificativa
para a escolha dessas escolas como espaço empírico da pesquisa.
Os jovens pesquisados, embora residam na zona rural, já não se encontram tão
isolados neste mundo globalizado e conectado, pois 78,4% declararam que possuem celulares
e anotaram o número no questionário da pesquisa. Esta informação revelou-se útil quando, na
etapa de tabulação das respostas, surgiram dúvidas ou foi constatada a necessidade de
acréscimo de informações. Com certa facilidade, vários jovens foram contatados pelo celular
e, com a mesma atenção que deram à pesquisa nas escolas, também prontamente responderam
e tiraram dúvidas das questões que serão descritas na segunda parte deste trabalho dedicada à
análise das questões norteadoras: o(s) sentido(s) de ir à escola e de estudar; a relação com o
saber e com a linguagem; escola urbana e cotidiano rural; projetos pessoais para o futuro e
sucessão hereditária; culturas urbana e rural.
Cabe registrar que esta pesquisa não teve como objetivo evidenciar problemas de
redação dos jovens pesquisados. Portanto, na discussão que será apresentada nos próximos
capítulos, optou-se por transcrever as respostas obtidas sem alteração em seu sentido; porém,
quando estritamente necessário, para facilitar a compreensão do leitor, foram corrigidos erros
de ortografia e gramática, na pontuação e na acentuação de algumas palavras.

PARTE II
QUANDO VOLTA, JÁ É OUTRO?

[...] Filho do branco e do preto, correndo pela estrada
atrás de passarinho / Pela plantação adentro, crescendo
os dois meninos, sempre pequeninos / Peixe bom dá no
riacho de água tão limpinha, dá pro fundo ver /
Orgulhoso camarada, conta histórias pra moçada / Filho
do senhor vai embora, tempo de estudos na cidade
grande / Parte, tem os olhos tristes, deixando o
companheiro na estação distante / Não esqueça, amigo,
eu vou voltar, some longe o trenzinho ao deus-dará /
Quando volta já é outro, trouxe até sinhá mocinha pra
apresentar / Linda como a luz da lua que em lugar
nenhum rebrilha como lá / Já tem nome de doutor e
agora na fazenda é quem vai mandar / E seu velho
camarada,
já
não
brinca,
mas
trabalha.
(NASCIMENTO, 1965).

5 O(S) SENTIDO(S) DE IR À ESCOLA E DE ESTUDAR

Referente à primeira questão norteadora, neste capítulo será discutido o que significa a
instituição escolar para os sujeitos pesquisados e o sentido das experiências vivenciadas nesse
espaço. Convém lembrar que a primeira questão norteadora é composta por treze perguntas do
questionário que abordam o sentido de se enviar as crianças à escola; se os jovens rurais
gostam ou não da escola e das disciplinas cursadas; se eles sentem dificuldades e, em caso de
resposta afirmativa, a atitude para superá-las. Também enfoca a repetência escolar e o que a
“causou”, de acordo com o ponto de vista dos jovens que foram reprovados.
Com o intuito de obter uma melhor aproximação de quem seja o jovem estudante rural
pesquisado, tais questionamentos não poderiam ser relegados no instrumento de coleta de
dados. Por conseguinte, a partir das respostas, procurou-se descrever e interpretar os
fenômenos para dar a voz aos sujeitos envolvidos na prática pesquisada, porém, com a
consciência de que “ninguém é transparente para si próprio e que ‘dizer sua prática’ é sempre
pô-la em palavras e, pois, interpretá-la, teorizá-la”; de modo que o pesquisador deve sempre
questionar o observado e o modo que lhe falam (CHARLOT, 2000, p. 15;16, grifos do autor).
Ao seguir esta orientação, compreende-se que os dados coletados devem ser considerados,
mas com um espírito crítico de pesquisador que questiona o que os sujeitos responderam;
logo, já que algumas declarações suscitaram dúvidas e indagações que incitam a busca de
novas respostas, outros estudos deverão ser realizados para aprofundamento do objeto.
É nesse espírito de pesquisa que Weber (2001, p. 153) diferencia os pesquisadores que
“cultivam a matéria” daqueles que “cultivam o espírito”. Para esse autor, os primeiros estão
relacionados à avidez por fatos saciada por grandes volumes de documentos, tabelas
estatísticas e sondagens, contudo insensível à delicadeza das ideias novas. Já o “requinte
gustativo” dos segundos pode até chegar a perder o sabor dos fatos por meio de “constantes
destilações de novos pensamentos” e, assim, criam-se novas coisas a partir de fatos já
conhecidos a determinados pontos de vista também já conhecidos.

5.1 LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA

Pode ser que os jovens rurais do sertão sergipano que não concluíram o ensino médio
e não estão na escola porque desistiram de estudar pensem diferente – e até seria importante
pesquisar o que pensam –, mas 99,5% dos que continuaram a estudar e chegaram ao ensino
médio afirmaram que é necessário enviar as crianças à escola porque a educação “é a
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preparação de uma pessoa para o futuro, a formação de um verdadeiro cidadão, além de ser
um direito de todo ser humano” e porque “todos devem ter direito à educação para formar
cidadãos de bem, porque a educação é a única coisa que ninguém tira de outra pessoa”30.
Tabela 16 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Você
acha que é mesmo necessário enviar as crianças à escola?”, 2010/2011
Respostas
Homens
Sim
61
Não
1
Total
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
98,4
1,6
100,0

Mulheres
132

%
100,0

132

100,0

Total
193
1
194

%
99,5
0,5
100,0

As pesquisas sociais concernentes ao pensamento do homem rural, sobretudo da
juventude, são recentes. Nesse caso, para tentar entender um pouco do universo sertanejo,
tomou-se mão da obra literária de Graciliano Ramos (2006) que, no final dos anos 1930,
registrou no romance Vidas secas os pensamentos de Fabiano, um vaqueiro sertanejo que
queria “se entender” com sua esposa sobre a educação de seus filhos, pois achava que os
pequenos estavam se tornando “curiosos”, “enxeridos”, “perguntadores” e “insuportáveis”,
questionando-se se tinham o direito de saber, para logo depois pensar que não, porque se
aprendessem alguma coisa necessitariam aprender mais e nunca ficariam satisfeitos.
Não obstante, sete décadas depois, jovens rurais sertanejos filhos de agricultores e de
assentados, embora em pequena parcela e enfrentando dificuldades, conseguiram chegar ao
ensino médio31 que, para eles, significa a passagem para um futuro melhor. Assim, justifica-se
a motivação para essa pergunta e a valorização das respostas obtidas, pois, levando-se em
consideração o espaço desta pesquisa, talvez possam ser interpretadas como uma ruptura da
não valorização do conhecimento no mundo rural, conforme observado por Abramovay
(2000a)32.

30

Respostas, respectivamente, de uma moça de 16 anos, aluna do segundo ano e de um rapaz de 18 anos,
matriculado no terceiro ano. O único homem que respondeu que “não” é necessário enviar as crianças à escola
deixou a entender que não é necessário enviá-las do meio rural para a cidade porque, segundo suas palavras,
“tem que ter uma escola no município”, ou seja, elas deveriam estudar em seu local de origem.
31
No Alto Sertão Sergipano, de acordo com os dados dos censos 2007 e 2010 (IBGE), não há grande diferença
entre as populações do campo e da cidade; portanto, o número de jovens rurais matriculados no ensino médio
deveria estar próximo ao dos jovens urbanos. Porém, de acordo com o levantamento feito antes da coleta de
dados, nas escolas pesquisadas havia 30% de estudantes rurais nesse nível de ensino, dos quais apenas 42 alunos
matriculados no terceiro ano do ensino médio regular.
32
A colocação de Abramovay (2000a) acerca da “desvalorização do conhecimento no meio rural” certamente
não se refere aos saberes tradicionais e locais próprios do homem do campo, mas ao conhecimento secular
obtido em instituições de ensino, como escolas e universidades.
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No quadro 2 são apresentadas as mais frequentes categorias encontradas nas
justificativas dos jovens pesquisados e o padrão de suas respostas. Os números entre
parênteses são as frequências das respostas, enquanto que as categorias-chave estão dispostas
na primeira coluna e, nas colunas seguintes, a complementação das respostas.
Quadro 2 – Padrão de respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos
colégios Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta:
“Por que você acha que é mesmo necessário enviar as crianças à escola?”, 2010/2011
Categorias-chave
Aprender (42)
Aprendizagem
(diferenciada,
melhor) (9)

Conhecimento,
desenvolvimento
(7)
Educação boa,
melhor;
escolarização,
estudo, formação
(45)

Futuro,
futuro
melhor (17)

Aprender (13)
Aprendizagem (3)

Educação,
formação (15)

Continuação das respostas (1)
Mulheres
Sobre o mundo (3), para a vida (1), ser cidadão, bons
cidadãos, boa pessoa (5),
Respeitar os outros (12), ler e escrever (15), conhecer
mais, conhecimento (5), educação melhor, pessoas
educadas, boa educação (7), o que os pais não
ensinaram em casa (2), socialização, interação com as
pessoas (6), coisas, coisas novas, boas (10), ética (1)
Crescer no futuro, ter uma profissão, ser alguém,
aprender coisas novas, ter um bom emprego (1 vez,
cada)
Ter uma boa profissão (3), ter chances maiores (1),
ser bom cidadão, se desenvolver (2), ter
conhecimento das coisas (3), conseguir emprego, ser
alguém, um ser humano digno (5), ter oportunidades
(1), futuro melhor (20), ser uma pessoa estudiosa (2),
ser valorizado (1), ter um trabalho digno, um ótimo
emprego, um emprego útil (6), preparação para a vida
(1)
Adulto inteligente, bem-sucedido (2), conhecimento
(1), pessoa capaz e competente que alcança os
objetivos
(1),
vida
melhor,
com
mais
responsabilidade (4), ter um emprego (1), diminuição
da violência (1), não envolvimento com as drogas (1)
Homens
Ler e escrever (4), socialização (2), coisas
importantes, coisas novas (2), conhecimentos
melhores, novos (2), ser educado (1), certo e errado
(1), novas ideias (1)

Sociabilidade, convivência (5), cidadão (3), emprego
bom, fixo (7), país melhor (1)

Conhecimentos,
desenvolvimento,
habilidades (6)
Futuro
melhor, Conhecimento (1), emprego (2), profissão (1), boa
futuro garantido, ter educação (1), ótimo estilo de vida (1)
algo no futuro (10)
Ser alguém (4),
Melhor desempenho no futuro (1)
alguém na vida (2)
Futuro do país, do
Brasil (3)
Fonte: Dados da pesquisa 2010/2011.

Continuação das respostas (2)
Ser humano, ser humano digno
(2), alguém na vida, no futuro
(2), bom, ótimo emprego,
emprego decente (4), evoluir
na vida, vida melhor (3),
futuro, futuro melhor, brilhante
(13), ser inteligente (2)

Conhecimento para enfrentar a
vida e o mercado de trabalho
(1), chance de se formar (1),
futuro, futuro digno, vida
melhor no futuro (3), bom
emprego (1)
Melhorar condições de vida,
vida digna (2), futuro (3),
independência (1)
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Algumas respostas foram selecionadas para melhor demonstrar os pensamentos dos
jovens rurais sobre a relevância de se enviar as crianças à escola. Uma moça expressou que
“na escola aprendemos muitas coisas que são muito importantes para toda nossa vida e é
através dela que nos formamos e podemos mudar de vida e, claro, para uma vida melhor”;
outra lembrou que “se as crianças forem à escola, seu futuro poderá ser mais fácil, porque
terão muita aprendizagem desde criança e sua educação será mais complexa”; um rapaz
ressaltou que “na escola é iniciada a formação acadêmica do indivíduo, é construída a sua
personalidade, pois ele entra em contato com pessoas das mais variadas opiniões, tornando-se
cidadão”; enquanto outro complementou que a criança “terá melhor conhecimento e, em
consequência, um futuro possivelmente mais próspero em sua vida”.
À pergunta “você acha que é mesmo necessário enviar as crianças à escola?” foi
acrescentado um “por quê?” para melhor entendimento da posição dos sujeitos pesquisados.
Nas justificativas, a categoria mais citada e considerada “chave” em todas as respostas foi
“aprender”. Outras categorias também foram bastante mencionadas, como “aprendizagem”,
“conhecimento” e “saber”, sempre relacionadas a “futuro”, “trabalho” e a ser “alguém na
vida”, um “cidadão” e um “ser humano”.
O padrão de respostas foi do tipo que a “criança deve ir à escola” para ter educação ou
para aprender (categorias-chave) a ler, a escrever, a se socializar, para ter conhecimento e, no
“futuro”, conseguir um bom emprego, tornando-se alguém na vida, um cidadão, um ser
humano. Por exemplo, eis a justificativa de uma jovem de 15 anos, aluna do primeiro ano: “A
educação escolar hoje é essencial para que no futuro as crianças possam ser valorizadas de
acordo com o seu merecimento, ou seja, com a educação, no futuro será bem melhor para
arrumar empregos que possam ser úteis na sua vida”.
A escola também foi descrita como fundamental para a educação da criança. O
“percurso”, de acordo com as respostas, parece ser o seguinte: a criança vai à escola, entra em
contato com outras crianças (sociabilidade) e aprende, inclusive complementa a educação
recebida em casa ou o que os pais não tiveram condições de ensinar. Depois de educada,
torna-se um “cidadão”, uma “pessoa preparada para viver no mundo e alcançar seus
objetivos”, “alguém” que pode ter um “futuro brilhante”, como entrar na universidade e
conseguir um bom emprego.
O padrão de respostas das mulheres deu ênfase a “aprender” e à “aprendizagem”. Esta
última foi vista por algumas mulheres como “diferenciada” e “melhor”, decerto em relação ao
que se aprende em casa. Dentro da categoria aprender, enfatizou-se “aprender a ler e
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escrever”, “aprender a respeitar os outros”, “aprender coisas, coisas novas e coisas boas” e
“aprender a ter educação, boa educação, educação melhor”.
Do mesmo modo, foram elencadas categorias como “emprego”, “evoluir na vida” e
“futuro” em respostas que realçavam o “aprender”, como se essas categorias fossem uma
consequência de ir à escola e aprender. As categorias-chave “educação”, “escolaridade”,
“estudo”, “futuro” e “futuro melhor” também receberam menções.
Quanto aos homens, o padrão de suas respostas manteve-se parecido ao das mulheres,
com destaque para as categorias “educação”, “futuro” e “aprender”. Em relação a esta última,
um jovem observou que a “infância é a fase da vida na qual nós estamos mais aptos para
aprender; logo, devemos aproveitar e mandar as crianças nessa fase para a escola”; outro
complementou que “elas aprenderiam de pequenas e as chances de se formar seriam maiores”,
ou seja, segundo a explicação de mais um jovem, “indo à escola ainda pequenas pegarão o
ritmo da escola e quando estiverem um pouco maiores vão evitar as desistências e, além disso,
vão adiantando o seu aprendizado”.
O direito de ir à escola também foi evidenciado e alguns jovens rurais se posicionaram
desta maneira: “toda criança tem o direito a uma boa educação, a um ensinamento bom e a
criança aprende muitas coisas boas”; “todas as crianças têm o direito de aprender a ler e
escrever”; “todos têm direito à educação escolar para serem alguém na vida” e “a educação é
a preparação de uma pessoa para o futuro, a formação de um verdadeiro cidadão, além de ser
um direito de todo ser humano” (mulheres); “temos o direito de possuir uma educação
favorável”; “todos devem ter direito à educação, para formar cidadãos de bem e porque a
educação é a única coisa que ninguém tira de outra pessoa” e “todo ser humano tem direito de
estudar para ser alguém na vida” (homens).

5.2 OS JOVENS RURAIS GOSTAM DE ESTUDAR?
Tabela 17 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Você
gosta de estudar?”, 2010/2011
Respostas
Homens
Sim
57
Não
5
Às vezes
Total
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
92,0
8,0
100,0

Mulheres
127
4
1
132

%
96,2
3,0
0,8
100,0

Total
184
9
1
194

%
94,8
4,6
0,6
100,0
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Com relação à pergunta “você gosta de estudar?”, a maioria (94,8%) dos jovens rurais
pesquisados respondeu “sim”; porém, uma jovem admitiu que às vezes “não dá aquela
vontade de estudar” e cerca de 5% do total de jovens das duas escolas urbanas declararam que
não gostam de estudar. Por quê?
As moças que admitiram “não gostar” de estudar alegaram ser muito cansativo ou
porque simplesmente não gostam. Uma delas confessou: “só estudo porque tenho um
propósito, mas na verdade não gosto muito de estudar”: outra afirmou que “na verdade são
poucos os que gostam de estudar, mas uma coisa que não devemos deixar é o estudo” e uma
terceira respondeu: “não gosto, mas é necessário estudar para eu adquirir meus conhecimentos
para ser uma pessoa com conhecimento e também pensar no meu futuro”. Dos rapazes que
“não gostam” de estudar (8%), dois ressaltaram o fato de ser exaustivo. Um deles explicou:
“tenho que trabalhar durante o dia e fico muito cansado e venho para o colégio com a mente
cansada e quase não aprendo nada, nem tenho tempo para fazer os deveres que os professores
passam”. Os demais responderam que não gostam “por causa dos coordenadores”; “porque
não temos uma boa qualidade de estudo”; porque “tem que entender o assunto, decorar o
exercício, estudar para a prova, estar todos os dias na escola” ou “tem muitas coisas na escola
que aprendemos e [de] que não precisamos na vida”.
Esta última resposta faz sentido, uma vez que as escolas de ensino médio têm
priorizado a preparação dos alunos para o vestibular, ao passo que jovens rurais com interesse
em permanecer no campo são submetidos a conteúdos que nem sempre têm a ver com o que
necessitam em sua vida cotidiana33. Embora na oferta de educação básica para a população
rural a contextualização da educação – adaptação de conteúdos curriculares e metodologias
apropriadas às necessidades dos alunos e às peculiaridades do meio em que vive – esteja
prevista no artigo 28 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), mesmo se optar em
trabalhar no rural, o conhecimento de disciplinas como química, física, matemática e literatura
proporcionará elementos para que, em qualquer momento de sua vida, o jovem rural possa
usá-los de forma útil, seja porque o campo está comportando cada vez mais tecnologias e
novos conhecimentos, seja porque ao ser humano deve-se possibilitar o acesso a vários
saberes, a fim de que ele cresça como ser, independente do ambiente em que esteja. A
educação pode ser voltada à atividade profissional, mas nela também deve haver uma
dignidade que ultrapasse qualquer emergência utilitária.

33

Sobre o mesmo assunto, vide Dayrell (2007): páginas 82 e 83 deste trabalho.
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Tabela 18 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Por que
você gosta de estudar?”, 2010/2011
Categorias
Homens
Aprender
14
Futuro, futuro melhor, ir para frente, ser outra
6
pessoa no futuro, investimento para o futuro
Conhecer; conhecimentos
6
Emprego, bom emprego, bom trabalho, trabalho
11
mais leve, inserção no mercado de trabalho,
trabalho melhor, trabalhar, trabalhar para meu
futuro
Estudar: é importante, é dever de todos, é tudo,
3
é bom, é fundamental, é um bem precioso, é um
privilégio, é uma das coisas que mais aprecio,
faz bem, me dá alegria, uma das melhores
coisas da vida, sem estudo não somos nada
Subir na vida, melhor qualidade de vida, vida
6
melhor (para si e para a família), se dar bem na
vida, ser alguém na vida, crescer na vida, vida
digna, vida mais estruturada, evoluir na vida,
mudar de vida, ser bem-sucedido
Formação: de opiniões, profissão, preparação
4
para o mundo do trabalho, pessoa capacitada
Alcançar objetivos, realizar sonhos
8
Sociabilidade, inserir na sociedade, aprender a
4
se relacionar e se expressar, capacitado para a
vida social, interação
Universidade, vestibular: chances de entrar na
3
universidade, no futuro
Independência financeira, conseguir bens,
1
adquirir coisas boas, dar conforto aos pais
Ser uma pessoa melhor, íntegra, um cidadão,
3
exemplo para a sociedade
Outros: vários benefícios, criar pensamentos
críticos, exercitar a mente, faz parte da vida,
apreciar a vida, orgulho de mim mesmo
Oportunidades, chances de trabalho
Gosto de estudar, de ler
Contribuir para o país, desenvolver o país,
2
melhorar o mundo
Desenvolver melhor, crescimento pessoal e
1
profissional
Educação de qualidade, educação melhor,
1
educação que os pais não tiveram
Passar para os outros, os parentes
1
Total
74
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta.

%
18,9
8,1

Mulheres
39
44

%
17,7
20,0

Total
53
50

%
18,0
17,0

8,1
14,9

22
16

10,0
7,3

28
27

9,5
9,2

4,1

21

9,5

24

8,2

8,1

14

6,4

20

6,8

5,4

15

6,8

19

6,5

10,8
5,4

4
6

1,8
2,7

12
10

4,1
3,4

4,1

7

3,2

10

3,4

1,4

7

3,2

8

2,7

4,1

4

1,8

7

2,4

6

2,7

6

2,0

2,7

5
4
1

2,3
1,8
0,5

5
4
3

1,7
1,4
1,0

1,4

2

0,9

3

1,0

1,4

2

0,9

3

1,0

1,4
100

1
220

0,5
100

2
294

0,7
100

Os quase 95% de jovens rurais pesquisados que gostam de estudar fizeram muitas
observações, nas quais as categorias que mais obtiveram respostas foram “aprender” e
“futuro” com, respectivamente, 18% e 17% das respostas. Com relação ao total de respostas
por gênero, 20% das justificativas das mulheres e 8% das respostas dos homens foram sobre o
“futuro”.
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Se “aprender” também for relacionado a “conhecer e conhecimento” que obtiveram
9,5% das respostas, o total de respostas para as duas categorias somaria 27,5%. O padrão de
respostas dos jovens rurais que gostam de estudar tem a ver, sobretudo, com aprender para
utilizar no futuro, embora em respostas separadas. Apenas seis mulheres foram específicas a
esse respeito, com o termo “aprender” relacionado ao “futuro” na mesma resposta, do tipo:
“quanto mais eu estudo, mais eu vou aprendendo para que eu tenha um futuro melhor”;
“porque aprendo muitas coisas boas que vão servir muito para mim no futuro. É claro, estudar
para ter um futuro melhor”; “porque aprendo e no futuro posso ter uma vida melhor”; “porque
estou aprendendo. É bom para meu futuro” e “porque adquiro novos conhecimentos, faço
novas amizades, sei que preciso do estudo para um futuro, uma profissão etc.”.
As demais respostas relacionadas a “aprender” foram complementadas pelos jovens
com “aprender assuntos”, “aprender a ler e escrever”, aprender a ler para “conseguir direitos”
e “ser cidadão”. No que diz respeito a essa categoria, com o maior número de respostas,
homens e mulheres enfatizaram aprender “coisas novas”, “boas”, “importantes”, “que nunca
viu”, “que não sabia”, “coisas interessantes” e “coisas que os pais nunca puderam ensinar”.
Algumas respostas destacaram a categoria “conhecimento” e as mulheres assim se
manifestaram: “porque vai desenvolvendo meu conhecimento”; “por uma razão simples:
estudar é buscar mais conhecimento e hoje, mais do que nunca, as maiores oportunidades se
abrem através do estudo” e “porque estudando estou absorvendo conhecimentos”. Algumas
respostas dos homens que ressaltaram o “conhecimento” foram: “porque acabo adquirindo
conhecimentos que ajudam a aprofundar cada vez mais os estudos”; “porque através do
estudo é que buscamos novos conhecimentos para que o indivíduo se desenvolva melhor” e
“porque é interessante conhecer coisas novas, entrar em contato com conteúdos que ampliem
o nosso conhecimento de mundo”.
Das mulheres que gostam de estudar, 20% enfatizaram o “futuro” em suas respostas,
tais como: “para garantir meu futuro mais na frente. Porque sem o estudo não somos nada”;
“para ter um bom futuro mais tarde”; “eu quero ter um futuro melhor na vida. Ter o futuro que
meus pais não tiveram. Eu vou mostrar que posso ter um futuro melhor que o deles”; “porque
quero um futuro melhor para mim e ter a importância [sic] de explicar aos meus filhos como é
importante estudar”; “é para que possa ter um futuro melhor e para depois ter orgulho de mim
mesmo”; “porque eu gosto do estudo. Além de garantir um futuro melhor, eu gosto de buscar
o aprendizado e isso me faz feliz”; “porque é muito importante para nós para que tenhamos
um futuro e para que tenhamos nossos empregos”; “só assim eu vou ter um futuro brilhante e
aprender todos os assuntos possíveis que me informarem e ser sempre atualizada”; “também
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gosto de estudar para no futuro eu ser uma advogada” e “porque eu quero um futuro melhor,
ter mais conhecimento, entrar na universidade, me realizar profissionalmente e conseguir um
trabalho”. Dos homens que gostam de estudar, seis enfatizaram o “futuro” e alguns
expressaram: “porque quem estuda no futuro tem um emprego bom”; “porque estudar é o meu
futuro” e “para ter um futuro melhor”.
Pelo menos 4% das respostas dos jovens rurais realçaram o alcance de objetivos e a
realização de sonhos, como: “porque estudar faz parte da minha vida. Em 2009 reprovei34
[sic] e estou repetindo o primeiro ano, mas nem por isso vou desistir. Não tenho tantas
condições financeiras, mas lutarei até alcançar meus objetivos” (mulher); e “porque com o
estudo serei uma pessoa íntegra, com possibilidades de realizar meus sonhos, com isso ter
uma melhor qualidade de vida” (homem). Os objetivos ou sonhos referem-se a conseguir um
bom emprego, entrar na universidade e melhorar a própria vida e a dos pais.
“Contribuir para o desenvolvimento do país” é a meta de alguns dos jovens rurais que
gostam de estudar pois, conforme ressaltaram, “só com o estudo vamos ter um futuro melhor,
desenvolver nosso país e é bom, pois o estudo nos dá um alto nível do conhecimento” e “é
sem dúvida a forma mais concreta que eu tenho de subir na vida e ser inserido na sociedade e
dar a minha contribuição ao meu país” (respostas de homens).
Ainda concernente aos jovens rurais que gostam de estudar, suas respostas
evidenciaram a inserção no mercado de trabalho, o crescimento pessoal e profissional e a
independência financeira: “eu penso que com o estudo vou me tornar uma pessoa
independente e serei outra pessoa no futuro”; “eu quero ter em minha vida um bom emprego e
ter uma vida melhor”; “porque estudar é muito importante para nosso futuro mais na frente
para garantir um bom trabalho, para não depender dos pais”; “porque pretendo estudar para
crescer nos aspectos financeiros e em muitos outros, porque só com o estudo podemos
conseguir emprego” e “porque estudando eu conheço o mundo de forma diferente, além de
me preparar para ingressar no mundo do trabalho, pois sem o estudo você não tem nada”
(respostas de mulheres); “porque eu quero ter um emprego bom, pra que eu não tenha
necessidade. Meus pais não têm estudo, mas eles torcem muito por mim pra que eu não seja
como eles” e “quem tem educação tem maior saber sobre as coisas e consegue empregos
melhores” (respostas de homens).

34

Talvez haja um sentimento de culpa porque falar “reprovei” (modo errado) está na voz ativa, ao passo que “foi
reprovado” (modo correto) indica que o sujeito sofreu a ação.
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Outras respostas que podem ser destacadas são as que apresentam aspectos positivos e
negativos para o jovem: “estudar para mim hoje em dia é necessário, é o essencial para
sermos alguém de importância no futuro e por isso eu busco me esforçar o bastante para que
no futuro eu possa ter respostas positivas, apesar de ser um pouco cansativo” (mulher); e “sei
que é muito importante estudar, mas é muito cansativo, pois é rotineiro. Assim, encaramos a
escola como uma obrigação e perdemos o prazer de estudar” (homem).
Do total de jovens que gostam de estudar, três tiveram ressalvas, isto é, gostam de
estudar, mas a fadiga e o fato de precisarem trabalhar atrapalham; enquanto 8,2% das
respostas demonstraram os aspectos positivos de estudar, tendo sido ressaltado por uma das
jovens que, além de aprender, “estudar traz vários benefícios”, como “conhecer pessoas” e
“fazer amizades”.

5.3 A APROVAÇÃO DOS PARENTES
À pergunta “seus parentes aprovam que você estude?”, 100% dos homens
responderam “sim”, no entanto, uma moça respondeu “mais ou menos” e duas informaram
que eles “não” aprovam. Estas jovens pensam assim porque, segundo seus depoimentos, “com
relação aos meus pais, para que eu possa estudar, tenho que entrar em um acordo com eles.
Porém, meu tio e minha irmã não aprovam, pois eles falam que quem estuda é vagabundo”,
explicação dada pela primeira moça, enquanto que as outras duas expuseram: “porque meu
pai sempre diz que a escola não tem futuro e que nossos sonhos são apenas ilusões” e “porque
eles acham que não é uma boa ideia estudar, pois enfrento muitas dificuldades para chegar à
escola por causa dos transportes”.
Tabela 19 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Seus
parentes aprovam que você estude?”, 2010/2011
Respostas
Homens
Sim
62
Não
Às vezes
Total
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
100,0

100,0

Mulheres
129
2
1
132

%
97,7
1,5
0,8
100,0

Total
191
2
1
194

%
98,5
1,0
0,5
100,0

Esta pergunta foi formulada levando-se em conta observações empíricas no local desta
pesquisa e as evidências comprovadas por Castro (2004, 2007) em suas pesquisas de campo:
que os pais dos jovens rurais, geralmente, desaprovam que estes saiam à noite e sozinhos,
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sobretudo as moças, que nem sempre têm a liberdade de chegarem tarde à casa. A partir disso,
depreende-se que todos os homens responderam afirmativamente, mas, apesar de ter sido alto
o índice de parentes favoráveis à ida das moças à escola (97,7%) – o que denota mudança de
pensamento no mundo rural, pois as moças viajam em transporte coletivo com outros rapazes
e muitas estudam à noite –, mesmo assim, ainda existem mulheres que, em relação aos
estudos, ficam sem o apoio da família. Não obstante, é fundamental salientar que estas foram
respostas de moças matriculadas no ensino médio; no entanto, o que teriam a dizer as jovens
rurais que não estudam? A evasão do terceiro ano em relação ao primeiro ano do ensino
médio, com destaque entre as moças (vide quarto capítulo), teria a ver com a não aprovação
dos parentes? No espaço empírico desta pesquisa, estas são perguntas até então sem respostas.
Os jovens rurais, cujos parentes aprovam o estudo, responderam que o motivo
principal consiste no fato de que os pais não estudaram e, por isso, incentivam os filhos a
estudar, aliás, “dão força”, “insistem”, pois sabem que o “estudo é fonte de aprendizagem” e
sinônimo de “garantia de um futuro melhor” mediante um “bom emprego”. Com efeito, a
família se interessa pela educação dos mais jovens e o encorajamento dos pais é fundamental,
como divulgou textualmente uma aluna: “é muito importante para mim ter o apoio de minha
família, só assim eu tenho mais entusiasmo para continuar”.
As moças demonstraram a aprovação de seus parentes, quando afirmaram: “antes a
maioria dos meus familiares não tinha a oportunidade que eu estou tendo agora e eles me
incentivam a ir à escola”; “porque eles antes não tinham oportunidade para estudar e hoje eles
não sabem ler e nem sabem fazer o nome direito, por isso me incentivam”; “porque, eles
todos, quando perguntam: ‘que série você estuda?’; aí eu digo: ‘primeiro ano’; aí eles dizem:
‘minha filha, estude mesmo, porque é umas das coisas melhores que existem’”; “porque meus
pais apoiam e me incentivam para que eu consiga o melhor para o meu futuro e me realizar
profissionalmente”; “porque, para eles, sempre será grande privilégio ter alguém na família
que se dedicou bastante aos estudos”; “porque eles sempre me incentivaram a seguir o meu
desejo e é claro que sempre desejei ser estudante, desempenhando o meu dever de boa aluna”
e “porque eles me dão apoio. Houve uma vez em que eu ia desistir, mas eles me deram
conselho para que eu não desistisse”.
Os rapazes, cujos parentes concordam com o estudo, deram respostas semelhantes às
das moças, tais como: “para que no futuro eu não sofra o quanto os meus parentes sofrem,
tendo que trabalhar no nosso sítio e não sabendo ler”; “eles me dão o maior apoio, pois
querem que eu tenha um futuro melhor que eles não tiveram”; “porque as pessoas da minha
família nenhuma cursaram [sic] a faculdade, é um sonho pra eles me verem no topo dos meus
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estudos”; “minha mãe, porque ela acha que estudando eu vou poder ter uma vida boa no
futuro e, claro, vou poder fazer o que ela não fez” e “porque quando perco aula eles ficam me
questionando porque eu não fui e me dão uma boa xinga [sic]”. Não obstante, um dos rapazes
alegou que seus pais aprovam desde que haja um retorno financeiro quando o filho tiver um
emprego e um bom salário para, assim, ajudá-los.
Com relação ao estudo na cidade, um jovem respondeu: “porque, como eles moram na
zona rural, me apoiam para que eu busque mais oportunidades de uma escola melhor na
cidade”. Quanto a algum auxílio no momento de fazer atividades e estudar para as provas,
foram poucos os jovens rurais que se manifestaram a esse respeito, até mesmo porque nem
sempre os pais têm como ajudá-los, pois, como visto, os parentes aprovam justamente porque
não estudaram. Desse modo, para os jovens, ir à escola é uma oportunidade que os mais
velhos não tiveram.
Algumas moças expuseram o “gosto pelo estudo” ao ponto de afirmarem que, mesmo
se não tivessem o apoio dos pais, continuariam a frequentar a escola. Conforme suas palavras:
“estudar é decisão minha, eu tenho que me tornar autor da minha própria história, então se eu
gostar de estudar, eles também têm que gostar”; “sem estudo hoje você não é nada e mesmo
se eles não me apoiassem eu estudaria do mesmo jeito, pois eu nunca ia desistir do meu
objetivo”; “porque eu gosto de estudar e eles têm que respeitar o meu gosto” e “com certeza
eles aprovam, só que eu estudo o dia inteiro e minha mãe não queria, mas acabou cedendo”.
Ao discutir sobre as normas e valores da juventude contemporânea, Charlot (2007)
recorre a Roudet (2005) para diferenciar o “individualismo” da “individualização” 35 e observa
que, quando o sujeito reivindica a “livre disposição de si mesmo” com a pretensão de ter
autonomia para escolher o que considera ser melhor para si, se não está apenas voltado para
seu interesse pessoal, não deve ser classificado como “individualista”, mas sim em processo
de “individualização”, ao buscar decidir por si mesmo, a partir de seus valores, o que deseja
fazer, ter ou ser. Para Charlot (2007), embora isso não signifique que os mais jovens só
pensem em si mesmos, nem que tenham todos os direitos e não se preocupem com as normas,
entre eles tem prevalecido esse tipo de atitude, quer dizer, a busca da liberdade individual em
conjunto com o desenvolvimento pessoal, em detrimento de instituições de regulação coletiva
que passaram a ter menos influência.

35

Castro (2007) e Brumer (2007) observam que estudar em uma escola urbana é, para as jovens, um primeiro
passo na busca de certa individualização e, em segundo lugar, por intermédio do casamento ou emprego, mas a
autonomia definitiva só é alcançada com a saída da casa dos pais.
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Entre as jovens pesquisadas, apesar de serem provenientes de classes populares e
diferenciadas dos homens e dos mais velhos no que tange à liberdade de se conduzir devido
ao fato de serem mulheres dependentes que vivem sob uma forte pressão hierárquica,
observou-se, em algumas das respostas, uma demonstração de “individualização”, ao se
mostrarem dispostas ao enfrentamento de eventuais impedimentos à sua educação. Atrelado a
isso, coube também a elas falarem mais em conseguir um bom emprego a fim de obterem
autonomia financeira – conforme será discutido adiante –, certamente cada vez mais buscando
se diferenciar das mulheres mais velhas da região, como suas mães, tias e avós, muito mais
dependentes e subordinadas aos pais ou aos maridos.

5.4 OS JOVENS RURAIS GOSTAM DE IR À ESCOLA?
Tabela 20 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Você
gosta de ir à escola?”, 2010/2011
Respostas
Homens
Sim
56
Não
5
Às vezes
1
Total
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
90,3
8,1
1,6
100,0

Mulheres
131
1

%
99,2
0,8

132

100,0

Total
187
6
1
194

%
96,4
3,1
0,5
100,0

Dos 194 jovens rurais pesquisados, somente 3,1% não gostam de ir à escola (tabela
20), sendo cinco homens e uma mulher. Esta alegou “porque moro na zona rural, é muito ruim
o transporte e no inverno perco muita aula” e os homens declararam “estudo forçado, ou seja,
se tivesse recursos até que gostaria de estudos, mas preciso trabalhar, então fica difícil, até
mesmo impossível”; “eu acho muito chato ir para a escola todos os dias”; “é chato”; “é longe”
e “é muito longe e a viagem é cansativa”. Apenas um jovem afirmou que, às vezes, não gosta
de ir à escola porque “no colégio os meninos enjoam muito” (o incomodam) e também
“mangam” (ou seja, caçoam) dele. Em síntese, alegaram dificuldades como dupla jornada e
problemas de sociabilidade.
A maioria (96,4%) dos jovens rurais pesquisados gosta de ir à escola (tabela 20) e,
nesse caso, o padrão de respostas demonstrou que, além de estudar e aprender, conhecem
novas pessoas, fazem amizades, encontram-se com os amigos e se divertem.
Do total de respostas dos que gostam de ir à escola, cerca de 30% são sobre
“aprender”, em que 33,6% correspondem as das mulheres e 19,4% aos homens. Algumas
respostas vieram seguidas de complementos, como “aprender mais”, “aprender coisas novas”,
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“aprender algo diferente”, “aprender os assuntos”, “aprender coisas importantes”, “aprender
muitas coisas” e “aprender a conviver”, tais como: “porque na escola nós, alunos, aprendemos
muitas coisas, em casa também, mas na escola nós aprendemos mais”; “porque sou
apaixonada pela escola e aprendo muitas coisas” (mulheres); “pois gosto de aprender coisas
novas” e “porque na escola eu aprendo muitas coisas boas” (homens).
Embora em menor quantidade, os jovens que gostam de ir à escola também deram
respostas com sentido semelhante ao de aprender, como “buscar educação”; “estudar”;
“adquirir ou obter mais conhecimento” e “informação”. Estes jovens responderam que, em
conjunto com aprender, estudar, buscar conhecimento e informação, também vão à escola
para se relacionar com os outros, para conhecer pessoas, encontrar-se e conversar com os
amigos, distrair-se e se divertir, em um percentual total de 27,8% das respostas.
Tabela 21 – Jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios Manoel Messias
Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), respondem por que gostam de ir à
escola, 2010/2011
Respostas
Homens
%
Aprender
12
19,4
Aprender + socialização
7
11,3
Aprender + social + diversão
2
3,2
Estudar + socialização
1
1,6
Conhecimento, informação
9
14,5
Conhecimento + socialização
3
4,8
Estudar + diversão
Conhecimento, passar para outros
É bom, gosto de estudar
5
8,1
Buscar educação, estudar
1
1,6
Futuro, futuro melhor, objetivos
7
11,3
Alguém na vida e no futuro
2
3,2
Socialização, diversão, distração
8
12,9
Formação, profissão, universidade
1
1,6
Outros
4
6,5
Total
62
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta.

Mulheres
48
11
11
15
9
4
3
1
10
3
10
2
7
3
6
143

%
33,6
7,7
7,7
10,5
6,3
2,8
2,1
0,7
7,0
2,1
7,0
1,4
4,9
2,1
4,2
100,0

Total
60
18
13
16
18
7
3
1
15
4
17
4
15
4
10
205

%
29,3
8,8
6,3
7,8
8,8
3,4
1,5
0,5
7,3
2,0
8,3
2,0
7,3
2,0
4,9
100,0

A esse respeito, algumas mulheres assim se posicionaram: “porque além de estudar eu
conheço algumas pessoas e no intervalo nós conversamos um pouco e também para fazer
novos amigos”; “porque na escola eu me divirto muito mesmo, aprendendo, conheço pessoas
novas e crio novas amizades. Enfim, é espetacular”; “além de gostar de estudar, é bom ter
conhecimento do que acontece no mundo, mas o melhor mesmo é conhecer pessoas novas”;
“porque indo à escola a gente estuda, conversa com os colegas e se diverte nas festinhas do
colégio”; “porque eu gosto de estudar e me divertir. É um trabalho, um esforço e, ao mesmo
tempo, é um divertimento”; “porque além de aprender várias coisas que não conhecia, a gente
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acaba fazendo amizades para o resto da vida”; “na escola aonde eu vou, tenho meus amigos,
meus professores e é onde vou aprender mais um pouco do que eu não sei”; “porque me
distrai e também aprendo muitas coisas boas na escola”; “porque eu acho a escola legal. Lá eu
aprendo coisas novas, faço amizades novas e é bem melhor do que ficar em casa sem fazer
nada” e “porque a escola, além de nos ensinar coisas novas, para quem vive no campo,
também é uma forma de se divertir de uma forma diferente”. Um dos rapazes respondeu que
gosta de ir à escola “porque lá, além de aprendermos, conhecemos novas pessoas, por
exemplo, minha atual namorada”.
Há jovens que focalizam exclusivamente as relações sociais na escola, como o caso de
algumas mulheres: “porque é um ambiente agradável onde tenho muitos colegas e me divirto
bastante com as atividades que a escola oferece”; “porque na escola tem muitas coisas boas,
mas eu vou e boa parte fico fora da aula”; “porque é onde a gente revê amigos de velhas
datas” e “porque adoro os professores, as amigas e os colegas”. De acordo com o testemunho
de alguns homens: “porque eu também conheço bastante amigos no ônibus. Eu também acho
legal essa ideia de que os alunos venham até a porta da escola no ônibus”; “é aqui que eu
conheci novas pessoas e novos costumes e onde eu passo a maior parte do dia e é aqui onde
eu aprendo a conviver melhor com outras pessoas” (ou seja, o jovem fala em aprender, mas
aprender a conviver); “porque na escola nós conhecemos várias pessoas, fazemos amizades e
nos divertimos muito mais”; “não para estudar, mas para me distrair com os colegas”. Os
homens, mais do que as mulheres, gostam de ir à escola para se socializar, pois, enquanto que
cerca de 5% das respostas das mulheres têm esse sentido, as dos homens chegam a quase
13%.
Também há os que responderam com ênfase no futuro e nas profissões: “porque é na
escola que nos tornamos mais seguros do que queremos no futuro”; “porque é uma rotina de
poupança, como quanto mais eu estudo, mais posso ter no futuro”; “porque eu quero ser
alguém na vida, por exemplo, uma veterinária” (respostas de mulheres); “eu quero conseguir
o melhor no futuro”; “porque sei que lá tenho carinho dos meus colegas e professores e sei
que estou construindo meu futuro” e “aqui na escola é onde está o meu futuro” (respostas de
homens).
Há aqueles que gostam de ir à escola, embora enumerem pontos negativos, como o
cansaço, por exemplo: “eu gosto de estudar. Às vezes é cansativo, mas temos que ser fortes e
estudar muito, batalhar pelo nosso futuro” e “às vezes é um pouco difícil, mas sem a luta é
impossível a vitória” (respostas de mulheres).
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Outrossim, houve o caso de uma jovem que gosta de ir à escola para aprender, mas
também como maneira de evitar o trabalho no campo: “porque nela [a escola] eu adquiro mais
conhecimento e também porque eu não tenho que trabalhar tanto na roça”.

5.5 COMO OS JOVENS RURAIS SE SENTEM NA ESCOLA
“Eu me sinto feliz. Às vezes [me] esqueço até dos problemas de casa” e “me sinto
bem, acho até melhor do que na minha casa”, responderam duas das jovens pesquisadas. E é
assim que a maioria dos jovens se sente na escola.
Com relação a esta pergunta, exaltam a escola como um lugar para aprender e como
espaço de sociabilidade, precisamente o analisado por Charlot (2000) e Dayrell (2007) e
tratado no terceiro capítulo deste trabalho: “os jovens tendem a transformar os espaços físicos
em espaços sociais, pela produção de estruturas particulares de significados” (DAYRELL,
2007, p. 1112).
Nesse aspecto, uma jovem relatou: “me sinto muito bem, pois, além do aprendizado,
revejo a amiga. Na escola estudamos e também nos distraímos” e outra afirmou: “eu me sinto
bem me divertindo com todos os meus colegas de classe e debatendo assuntos”. Alguns
jovens se sentem bastante à vontade na escola, como uma aluna, ao declarar: “eu me sinto
como se estivesse em casa porque sou bem tratada, tanto pelos professores, como pelos os
diretores e é muito bom isso porque eu sou do interior e sou tratada como as outras pessoas
que moram aqui”.
Apenas dois jovens – uma mulher e um homem – expuseram que não se sentem bem
na escola. A primeira explicou que “se sente mal” porque na escola “tem muito aluno chato”,
enquanto que o rapaz respondeu que fica com o corpo cansado. Cabe aqui a observação de
que os jovens pesquisados não elencaram nem os professores e nem os conteúdos curriculares
como motivos de não se sentirem bem no ambiente escolar.
Quase 10% dos jovens deram respostas consideradas “ambivalentes”, isto é, relataram
que às vezes se sentem bem e, outras vezes, não, devido ao cansaço ou porque se sentem
tristes longe de casa, deslocados ou vítimas de preconceito. Demonstram, portanto, que têm
sentimentos contraditórios em relação à escola. A esse respeito, algumas mulheres
responderam: “geralmente bem, porém há momentos que eu sinto vontade de sair e não voltar
(isso ocorre raramente)”; “às vezes eu me sinto bem, que estou pensando em tirar meus
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estudos36, mas não me interesso”; “me sinto à vontade para estudar, mas não gosto muito da
viagem, é muito cansativo”; “às vezes feliz e às vezes triste”; “me sinto bem, só, às vezes, que
me sinto estranha”; “bem, mas, às vezes, um pouco cansada”; “me sinto bem, só acho ruim
ficar muito tempo longe de casa”; “muito bem, às vezes triste e às vezes feliz”; “uma pessoa
normal. Às vezes fico triste porque as pessoas da cidade são muito preconceituosas” e “me
sinto ótima, às vezes cansada, mas eu entendo tudo isso”. Os homens, por sua vez, relataram:
“tem dias que dá preguiça, outros me sinto muito bem”; “me sinto bem e mal”; “me sinto
preso, mas um presidiário feliz e, às vezes, entediado”, “me sinto meio prejudicado por não
ter tido um estrutura boa quando era criança”; “nem sempre me sinto bem porque não
concordo com alguns dos regimentos da escola”; “só não me sinto melhor por causa do
cansaço de ter que enfrentar o dia a dia batalhando”; “eu me sinto um aluno mais ou menos” e
“bem, apesar de algumas coisas desagradáveis que vêm acontecendo, mas me sinto bem”.
Registre-se que o percentual de homens que deram respostas consideradas ambivalentes
(14,3%) foi quase o dobro das mulheres (7,5%) (tabela 22).
Tabela 22 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Como
você se sente na escola?”, 2010/2011
Respostas
Homens
%
Mulheres
Positivas
46
73,0
112
Ambivalentes
9
14,3
10
Aprender
2
3,2
4
Futuro
1
1,6
3
Aluna
3
Negativas
1
1,6
1
Outras
4
6,3
1
Total
63
100,0
134
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta.

%
83,6
7,5
3,0
2,2
2,2
0,7
0,7
100,0

Total
158
19
6
4
3
2
5
197

%
80,2
9,6
3,0
2,0
1,5
1,0
2,5
100,0

Outros jovens deram respostas relacionadas a aprender, tais como se sentir “um
aprendiz”; “com uma fome de aprender” (homens); “uma pessoa pronta para aprender”; “me
sinto alguém cujo propósito é aprender para conquistar meu lugar no futuro”; “uma pessoa
que vai [sic] no interesse de aprender”, “eu me sinto como quem quer saber e aprender” e “me
sinto alguém cujo propósito é aprender para conquistar meu lugar no futuro” (mulheres). No
entanto, estas são respostas de jovens que relataram que vão à escola estudar e aprender e não
deixaram claro se, com isso, sentem-se bem ou mal; por isso, suas respostas foram
categorizadas separadas das dos jovens cujas respostas foram consideradas “positivas”, ao
36

“Tirar os estudos”: expressão que significa concluir os estudos; nesse caso, o ensino médio.
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dimensionarem a escola como uma segunda casa, onde se sentem “à vontade”, “bem”, “muito
bem”, “alegres e felizes”, “realizados”, “maravilhados”, “exultantes” e, até mesmo, segundo
uma moça, “iluminada por Deus”.
No grupo de 80,2% de respostas consideradas positivas, alguns jovens descreveram
que se sentem “bem”, “felizes”, “muito felizes” etc., mas outros, espontaneamente,
acrescentaram que se sentem assim porque aprendem, ou se socializam, ou são bem recebidos
na escola, ou se sentem em casa, sendo estas as principais justificativas.
Tabela 23 – Expressões utilizadas pelos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos
colégios Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), quando
responderam, de forma “positiva”, a pergunta “Você gosta de ir à escola?”, 2010/2011
Respostas
Homens
%
Mulheres
%
Total
%
Bem
19
36,5
54
41,2
73
40,0
Muito bem
12
23,1
33
25,2
45
24,6
Feliz
2
3,8
10
7,6
12
6,6
Em casa (segunda casa)
2
3,8
6
4,6
8
4,4
Alegre
2
3,8
3
2,3
5
2,7
Normal
1
1,9
3
2,3
4
2,2
Ótimo(a)
2
3,8
2
1,5
4
2,2
À vontade
3
2,3
3
1,6
Muito feliz
3
2,3
3
1,6
Realizado(a)
1
1,9
2
1,5
3
1,6
Cidadão(ã)
1
1,9
1
0,8
2
1,1
Educado
2
3,8
2
1,1
Entusiasmado(a)
1
1,9
1
0,8
2
1,1
Vencedora, vitoriosa
2
1,5
2
1,1
Agradável
1
1,9
1
0,5
Calmo e relaxado
1
1,9
1
0,5
Confortável
1
0,8
1
0,5
Enturmada
1
0,8
1
0,5
Esforçado
1
1,9
1
0,5
Exultante
1
0,8
1
0,5
Iluminada por Deus
1
0,8
1
0,5
Importante
1
1,9
1
0,5
Maravilhada
1
0,8
1
0,5
Maravilhosamente
1
0,8
1
0,5
Melhor, impossível
1
0,8
1
0,5
No paraíso
1
0,8
1
0,5
Orgulhoso
1
1,9
1
0,5
Privilegiado
1
1,9
1
0,5
Respeitado
1
1,9
1
0,5
Total
52
100,0
131
100,0
183
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: mais de uma expressão utilizada por alguns dos 158 jovens que deram respostas consideradas “positivas”.

No que concerne a aprender, eis alguns dos depoimentos de como as mulheres se
sentem na escola: “bem, porque ela [a escola] incentiva a pessoa a estudar e aprender coisas
novas”; “me sinto em casa, aprendendo e participando dos debates com os meus colegas como
se fosse uma família”; “me sinto bem, como aprendiz”; “me sinto bem: gosto de estudar e de
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aprender cada vez mais”; “me sinto bem porque a cada momento descubro que há várias
coisas para aprender”; “me sinto bem, pois aprendo o que o professor tenta passar”; “bem,
porque eu aprendo e me divirto com meus colegas”; “bem, porque a cada dia eu aprendo
novas coisas” e “bem, por estar aprendendo e por não estar trabalhando”. Por sua vez, os
homens apresentaram sentimentos similares, como: “me sinto bem, pois estou sempre
aprendendo coisas novas”; “eu me sinto muito bem por estar aprendendo” e “eu me sinto
ótimo porque estou aprendendo novos conhecimentos”.
Com relação à sociabilidade, algumas mulheres que deram respostas consideradas
“positivas”, justificaram-se da seguinte maneira: “me sinto bem por estar estudando e estar
com meus colegas”; “bem, para conhecer muita gente legal e aprender a conviver com as
pessoas, com uma educação adequada”; “é como se eu estivesse em casa, converso, brinco e
faço várias coisas boas”; “bem, conhecendo novas pessoas, fazendo novas amizades e
aprendendo novas coisas e assuntos diferentes e me relacionando com os professores”;
“quando estou com meus amigos, procurando entender as aulas, me sinto maravilhosamente”;
“muito bem: tenho amigos, a escola é ótima e tenho ótimos professores” e “me sinto muito
bem, pois na minha escola as pessoas me tratam super bem, sem contar com os coordenadores
que para mim são como se fossem minha família”. Os homens expressaram: “me sinto feliz,
pois estou ao lado de pessoas muito legais e com isso a felicidade aumenta”; “me sinto bem
porque estou com a presença de meus amigos, dos meus professores”; “eu me sinto bem, não
tenho do que reclamar, pois os professores e meus colegas são legais comigo”; “bem, pois
todos meus colegas me tratam bem, os professores, a diretora, as coordenadoras”; “bem,
porque além de estudar, estou perto dos meus amigos” e “me sinto muito bem porque meus
colegas me tratam com igualdade e não me discriminam por nada”.
Dos jovens rurais que deram respostas “positivas”, alguns relataram que se sentem na
escola como se estivessem em casa e compararam a escola e os professores à segunda família:
“é como se eu estivesse na minha segunda casa”; “me sinto realizado, porque sei que na
escola estou construindo o meu futuro e conseguindo várias amizades para a vida toda”
(homens); “me sinto ótima, porque a escola é minha segunda casa”; “me sinto bem, é como se
eu estivesse em casa: converso, brinco e faço várias coisas boas”; “eu me sinto como se
estivesse em casa porque eu sou bem tratada, tanto pelos professores, como pelos diretores e é
muito bom isso, porque sou do interior e sou tratada como as outras pessoas que moram aqui”
e “me sinto em casa, aprendendo e participando dos debates com os meus colegas, como se
fosse uma família” (mulheres).
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Ainda com relação às respostas “positivas”, os jovens também ressaltaram a qualidade
da escola e dos professores: “eu me sinto bem, aliás, ótimo, pois a qualidade do colégio e dos
professores contribui muito para que isso aconteça”; “bem, os professores ensinam bem”
(homens) e “bem, porque alguns professores ensinam e tiram as dúvidas” (mulher). Outros se
sentem privilegiados e cidadãos: “eu me sinto um cidadão brasileiro, por estar concluindo os
meus estudos”; “eu me sinto importante, pois vejo profissionais dando o seu melhor para que
eu estude”; “eu me sinto privilegiado, porque sei que estou estudando, enquanto outros não
querem estudar” e “me sinto respeitado e feliz” (homens).
Para finalizar esta questão, quanto ao total de respostas consideradas “positivas” dadas
por 112 moças (83,6%) e 46 rapazes (73%), algumas foram ratificadas com vários termos, por
exemplo: “eu me sinto alegre, feliz etc.”; “eu me sinto bem e realizada”; “enturmada e
entusiasmada”; “muito feliz e realizada” (mulheres) e “agradável, muito bem, pois temos o
que precisamos. Eu me sinto alegre etc.” (homem). Assim, nas 158 respostas “positivas”,
foram encontrados 183 tipos de expressões e as mais evocadas pelos jovens foram que se
sentem “bem” (40%), “muito bem” (24,6%), “feliz” (6,6%) e “em casa/segunda casa” (4,4%).

5.6 ASSUNTOS OU MATÉRIAS QUE OS JOVENS RURAIS CONSIDERAM MAIS
IMPORTANTES

A partir das respostas à essa pergunta, foram criadas as categorias ciências exatas
(com desdobramentos para física, química e matemática); ciências humanas (com
desdobramentos para história e geografia); ciências biológicas e ciências sociais, além de uma
categoria para as respostas relacionadas à língua portuguesa, redação, literatura e linguística.
Nenhum dos 194 jovens rurais pesquisados mencionou assuntos ligados à cultura
local, nem ao trabalho com a agricultura e a pecuária, tais como época e cuidados no plantio e
na colheita, prevenção e tratamento de zoonoses, higiene na ordenha etc. Apenas cinco
alusões (1,8% das 283 respostas) ao “meio ambiente” como assunto importante para estudar
foram feitas e seis menções (2% das respostas) a assuntos voltados para o dia a dia, quer
dizer, questões práticas, sem especificar quais seriam. Matérias e assuntos das ciências
biológicas obtiveram quase 13% das respostas dos homens e quase 10% das respostas das
mulheres, além do que, assuntos relacionados às ciências sociais e à geografia, como
“sociedade” e o “meio em que vivemos”, também surgiram.
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Tabela 24 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Quais
são os assuntos que você considera mais importantes para estudar?”, 2010/2011
Categorias

Homens

%

%

Respostas

Língua portuguesa,
literatura

13

12,9

Língua portuguesa (8);
linguagem (2); novo
acordo ortográfico (1),
redação (1), literatura
(1)

37

20,3

Ciências biológicas

13

12,9

18

9,9

Ciências exatas:
matemática

13

12,9

15

8,2

Ciências humanas:
história, filosofia,
educação

14

13,9

14

7,7

História (9), Segunda
Guerra, Guerra Fria,
Primeira Guerra (2); préhistória (1); educação (2)

Ciências sociais

9

8,9

13

7,1

Cultura (3), sociedade, o
homem e a sociedade,
história da formação social,
vida social (7), religiões (2),
tendências (1)

Ciências exatas:
física

6

5,9

7

3,8

Física (6); o universo (1)

Ciências humanas:
geografia

2

2,0

Água (2), biologia (2),
drogas (5), meio
ambiente (2);
reprodução (1);
sexualidade (1)
Matemática (9);
matrizes (1), números
reais (1), cálculos (2)
História (8), préhistória, origem das
coisas (2); guerras,
Primeira Guerra (2);
Revolução Russa (1);
filosofia (1)
Sociedade (4),
desenvolvimento
humano (1), direitos
humanos (1), violência
(1), família e sociedade
(1), os efeitos políticos
mundiais (1)
Física (3), queda livre
(1), vetores (1), o
universo (1)
Geografia (2)

Língua portuguesa (16),
língua portuguesa,
gramática (12), linguagem
(2), redação (2), verbos,
adjetivos (1), línguas (1),
literatura (3)
Biologia (6); genética (1),
meio ambiente (3); animais,
seres vivos (2); corpo
humano (2); saúde (3);
sexualidade (1)
Matrizes (1); matemática
(13), cálculos (1)

8

4,4

Práticos

2

2,0

4

2,2

Ciências exatas:
química
Inglês
Tecnologia
Resposta vaga

1

1,0

Assuntos utilizados no
trabalho (1); assuntos
usados no dia a dia (1)
Química (1)

Geografia (3); globalização
(3), o meio em que vivemos
(1); regiões (1)
Assuntos que têm a ver com
o cotidiano (4)

2

1,1

3
1
21

3,0
1,0
20,8

1
61

0,5
33,5

Tecnologia (1)
Vários (2), todos, de tudo
um pouco (49); do que gosto
(1), o que os professores
passam (1), teorias (1);
assuntos da prova, do
vestibular, informações (7)

3

3,0

2

1,1

Não respondeu (1), não tem
um assunto específico (1)

101

100

182

100

Não sabe, não
respondeu, não tem
opinião
Total

Respostas

Inglês (3)
Tecnologia (1)
Todos, tudo, de tudo um
pouco (14), todos,
exceto língua
estrangeira (1); Os
necessários (1), o que os
professores mandam
estudar (1); assuntos da
prova, do vestibular,
informações (4)
Não sabe (1), não
respondeu (1), não tem
opinião (1)

Mulheres

Química (2)

Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta.

Como a escola urbana de ensino médio não trabalha conteúdos relacionados ao
cotidiano rural do sertão, os jovens somente se pronunciaram a partir do que estudaram.
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Alguns indicaram, de forma específica, o que foi ensinado e outros, superficialmente, apenas
as matérias; além dos jovens que dão importância aos temas pertinentes às provas e, por se
encontrarem no ensino médio, aos do vestibular.
Os jovens rurais, particularmente as mulheres (33,5% das 283 respostas) em relação
aos homens (20,8% das 283 respostas), também apresentaram muitas respostas imprecisas,
como: “vários assuntos”, “todos”, “tudo”, “de tudo um pouco”, “os assuntos necessários”,
“dos que gosto”, “informações” e “o que os professores mandam estudar”.
Ainda atinente aos assuntos avaliados como mais relevantes para estudar, houve
diferença no percentual das respostas dos homens e das mulheres em relação às ciências
exatas, quer dizer, em física (5,9% dos homens e 3,8% das mulheres) e em matemática
(12,9% das respostas dos homens e 8,2% das respostas das mulheres); embora os homens
também mencionassem, mais do que as mulheres, a matéria história e alguns dos seus
assuntos, enquanto elas responderam mais sobre língua portuguesa e literatura.

5.7 ASSUNTOS OU MATÉRIAS QUE OS JOVENS RURAIS NÃO CONSIDERAM
IMPORTANTES
Tabela 25 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Existe
algum assunto ou matéria que não é importante para estudar?”, 2010/2011
Respostas
Homens
Sim
8
Não
54
Às vezes
Total
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
13,0
87,0
100,0

Mulheres
11
119
2
132

%
8,3
90,2
1,5
100,0

Total
19
173
2
194

%
9,8
89,2
1,0
100,0

A maioria dos jovens rurais (89,2%) respondeu que não existe assunto ou matéria que
não seja importante estudar, sem significativa diferença no percentual entre homens (87%) e
mulheres (90,2%). No entanto, 19 jovens (quase 10%) veem algumas matérias como não
relevantes (tabela 25). Aos que responderam “sim” foi perguntado “qual é o assunto ou
matéria que não é importante? Por quê?”. No total, foram 20 menções, mas um não lembrou
qual a matéria ou assunto considerado desimportante (tabela 26).
Com relação à filosofia, uma moça argumentou que “são assuntos sem lógica, em
minha opinião” e um rapaz acredita que “os assuntos não são importantes”. Sobre as línguas
estrangeiras (espanhol e inglês), as mulheres argumentaram não serem importantes porque “é
um assunto que não me interessa muito”; “não é importante para estudar”; “eu acho que não
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preciso aprender essa língua, não era muito importante”; “na maioria das vezes não
aprendemos nada” e “não vamos a lugares onde precisaremos usar a língua inglesa”. Os
homens alegaram que “não tem utilidade aqui no Brasil” e “muitos não precisam dessa língua
porque trabalham no Brasil”. Quanto aos assuntos das artes, as mulheres presumiram como
não importantes “porque não caem no vestibular” e “porque é muito chato”, enquanto um
homem explicou: “por não ser muito usado na vida”. Para a educação física, a justificativa por
parte de duas mulheres foi que “não tem importância” e “porque devemos aprender algo que
caia sempre no dia a dia”, ou seja, a importância da matéria ou do assunto tem a ver com seu
uso prático.
Tabela 26 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Se
respondeu sim, qual é esse assunto ou matéria que não é importante para estudar?”,
2010/2011
Respostas
Homens
%
Mulheres
Artes
1
12,5
3
Espanhol
4
Inglês
2
25,0
2
Educação física
2
Filosofia
1
12,5
1
Física
1
12,5
O corpo humano
1
Verbos
1
12,5
Ensino religioso
1
12,5
Não lembra
1
12,5
Total
8
100,0
13
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta.

%
23,1
30,8
15,4
15,4
7,7
7,7

100,0

Total
4
4
4
2
2
1
1
1
1
1
21

%
19,0
19,0
19,0
9,5
9,5
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
100,0

Um dos rapazes expressou que o ensino religioso não é importante “porque cada um
tem direito de escolher a sua [religião]”, outro ressaltou que, para ele, não é importante
estudar verbos “porque a maior parte dos alunos não entende” e outro respondeu que a física
não é importante, pois acha que “não necessitamos dela”, enquanto um observou que, naquele
momento, não lembrava qual o assunto ou matéria que não considera importante para estudar,
mas justificou: “porque os professores enrolam”.

5.8 MATÉRIA(S) DE QUE OS JOVENS RURAIS MAIS GOSTAM

Perguntou-se aos sujeitos da pesquisa se existia uma disciplina de sua preferência e a
maioria (79%) – 82,3% dos homens e 77,3% das mulheres –, em um total de 153 jovens
rurais, respondeu “sim” (tabela 27). Indagou-se, então, a estes qual a matéria de que mais
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gostam, com o objetivo de verificar a ocorrência da primazia naquelas voltadas para a
natureza e o mundo rural e se teria, de alguma forma, relação com o local onde vivem.
Franqueada aos jovens a possibilidade de darem mais de uma resposta, alguns assim
procederam. As disciplinas mais mencionadas foram história (15,9%), matemática (14,8%),
português (13,2%), biologia (11,5%) e geografia (11%) (tabela 28).
Tabela 27 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Há
alguma matéria de que você mais gosta?”, 2010/2011
Respostas
Homens
%
Sim
51
82,3
Não
10
16,1
Não respondeu
1
1,6
Total
62
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

Mulheres
102
30

%
77,3
22,7

132

100,0

Total
153
40
1
194

%
79,0
20,5
0,5
100,0

Tabela 28 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Se
respondeu sim, qual a matéria de que você mais gosta?”, 2010/2011
Matérias
Homens
%
Mulheres
História
8
13,8
21
Matemática
16
27,6
11
Português
4
6,9
20
Biologia
1
1,7
20
Geografia
8
13,8
12
Educação física
7
12,1
6
Inglês
3
5,2
9
Filosofia
2
3,4
7
Física
4
6,9
3
Artes
3
5,2
2
Ciências
3
Química
3
Redação
3
Sociologia
1
1,7
2
Quase todas
2
Literatura
1
1,7
Total
58
100,0
124
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta.

%
16,9
8,9
16,1
16,1
9,7
4,8
7,3
5,6
2,4
1,6
2,4
2,4
2,4
1,6
1,6
100,0

Total
29
27
24
21
20
13
12
9
7
5
3
3
3
3
2
1
182

%
15,9
14,8
13,2
11,5
11,0
7,1
6,6
4,9
3,8
2,7
1,6
1,6
1,6
1,6
1,1
0,5
100,0

Com relação à disciplina história, foi constatada pequena diferença no percentual de
menções entre homens (13,8%) e mulheres (16,9%). Já no que se refere à matemática,
português e biologia, ocorreram diferenças mais altas nos percentuais por gênero (tabela 28).
Os homens gostam mais de matemática, enquanto as mulheres preferem biologia e
português. A matemática obteve 27,6% de respostas dos homens em relação a 8,9% das
mulheres; mas em biologia e português, observou-se o inverso: a primeira recebeu 16% de
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respostas das mulheres em relação a 1,7% dos homens e a segunda obteve também 16% das
respostas das mulheres e quase 7% das respostas dos homens (tabela 28).
Os principais motivos arrolados para gostarem de certa disciplina variaram entre se
“identificar”, considerar a matéria interessante e “boa de trabalhar”, por ser a que mais
entendem e aprendem rapidamente, porque tiram “nota azul” e até pela dificuldade. Neste
último caso, um rapaz se posicionou assim em relação ao estudo de língua portuguesa: “eu
acho a matéria difícil e, quanto mais a matéria é difícil, mais eu gosto dela”.
Os jovens também gostam de determinada(s) matéria(s) por presumir que precisarão
desta(s) no futuro, de acordo com a profissão escolhida. Por exemplo, aqueles que planejam
trabalhar na área de saúde, gostam mais de biologia; já os que gostam de desenhar, preferem
artes ou matemática ou, especificamente, conforme o depoimento de uma moça: “porque
pretendo me especializar nessa área”. Mas a influência do docente também foi evidenciada,
quando uma jovem observou que o fato de gostar mais de português dependia da professora:
“a maneira da professora ensinar faz com que eu goste mais”.
Com relação à biologia, as causas predominantes aventadas foram o tratamento do
corpo humano, dos seres vivos e do meio ambiente; quanto à história, porque é uma matéria
sobre o passado e “conta histórias do mundo e do Brasil” e a matemática, por desenvolver o
raciocínio e ser de suma importância nas atividades do dia a dia. A língua portuguesa, por sua
vez, é vista pelo lado da praticidade porque, segundo as declarações de duas moças: “melhora
o modo de falar e de buscar o conhecimento das palavras” e “eu desenvolvo melhor a minha
linguagem”.
Pela importância de se conhecer o universo de sentido(s) do sujeito pesquisado, esta
pergunta pode ser considerada pertinente; contudo, a partir das respostas, não se observou
algo que tenha a ver entre ser morador do rural e a preferência por determinada(s) matéria(s),
decerto porque as escolas de ensino médio regular onde a pesquisa foi realizada são escolas
urbanas e não possuem um currículo especialmente planejado para os jovens rurais.

5.9 MATÉRIA(S) DE QUE OS JOVENS RURAIS NÃO GOSTAM

Ainda com o intuito de conhecer um pouco mais do universo de sentido(s) dos jovens
rurais pesquisados, formulou-se uma pergunta inversa à anterior: se existia alguma matéria ou
matérias das quais não gostam. Dos 194 jovens rurais que compõem a amostra desta pesquisa,
120 (62%) responderam sim, dos quais 66% das mulheres e 53,2% dos homens (tabela 29).
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Tabela 29 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Há
alguma matéria de que você não gosta?”, 2010/2011
Respostas
Homens
Sim
33
Não
28
Não respondeu
1
Total
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
53,2
45,2
1,6
100,0

Mulheres
87
44
1
132

%
66,0
33,3
0,7
100,0

Total
120
72
2
194

%
62,0
37,0
1,0
100,0

Os 120 (62%) jovens estudantes rurais que não gostam de determinada(s) matérias(s)
deram 150 respostas à pergunta “qual a matéria de que você não gosta?”, portanto, isso
significa que alguns deram mais de uma resposta (tabela 30).
Tabela 30 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Se
respondeu sim, qual a matéria de que você não gosta?”, 2010/2011
Matérias
Homens
%
Mulheres
Matemática
14
35,9
54
Física
6
15,4
28
Inglês
5
12,8
7
Português
4
10,3
6
Química
1
2,6
7
História
1
2,6
5
Biologia
2
5,1
1
Geografia
3
Filosofia
2
5,1
Sociologia
1
2,6
Todas, quase todas
3
7,7
Total
39
100,0
111
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta.

%
48,6
25,2
6,3
5,4
6,3
4,5
0,9
2,7

100,0

Total
68
34
12
10
8
6
3
3
2
1
3
150

%
45,3
22,7
8,0
6,7
5,3
4,0
2,0
2,0
1,3
0,7
2,0
100,0

A matemática é a matéria que os jovens menos gostam e obteve 68 menções, o que
equivale a 45,3% do total de 150 respostas, sendo que os homens representaram quase 36%
do total das respostas de seu estrato e o percentual de respostas das mulheres alcançou 48,6%.
No entanto, se for considerado apenas o número de jovens que admitiu não gostar de certa
disciplina, isto é, em relação aos 120 jovens e não ao total de respostas obtidas, o percentual
dos que “não gostam” de matemática alcança 56,7%. A justificação para isso, tanto para os
homens como para as mulheres, reside, principalmente, na dificuldade e no fato de envolver
muitos cálculos, conforme os argumentos de alguns jovens: “porque só tem cálculos muito
difíceis”; “porque é muito difícil”; “é uma matéria muito complicada”; “porque tem muitas
fórmulas”; “sou péssima em cálculos”; “porque sou péssima nessa matéria”; “porque eu odeio
fazer contas”; “porque quebra muito a cabeça e é difícil de entender”; “porque eu não entendo
os assuntos”; “porque é muito difícil, é terrível”; “é muito chata”; “porque tenho muita
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dificuldade de entender”; “porque é muito difícil e não entendo quase nada dos horríveis
cálculos” e “não entendo as fórmulas. São tantos x e y que não sei por onde vai”. Ressalte-se
que dois homens apresentaram como causa de não gostarem dessa matéria a maneira de
ensinar da professora: “não entendo a explicação da professora” e “porque a professora não
sabe ensinar”.
De igual modo que em relação à matemática, o principal motivo para não gostar de
física, que recebeu 22,7% das respostas, é a dificuldade de entender fórmulas e cálculos,
porque, segundo um rapaz, “tem muitos cálculos e complica a cabeça”. Além disso, dois
jovens informaram que não gostam dos professores dessa disciplina porque “o professor é um
pouco estressado” e “além dos cálculos, porque a professora é chata”.

5.10 DIFICULDADES NA ESCOLA
Tabela 31 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Você
sente ou já sentiu alguma dificuldade na escola?”, 2010/2011
Respostas
Homens
Sim
52
Não
10
Total
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
84,0
16,0
100,0

Mulheres
98
34
132

%
74,2
25,8
100,0

Total
150
44
194

%
77,3
22,7
100,0

Tabela 32 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Se
respondeu sim, em relação a que você sentiu ou sente dificuldades?”, 2010/2011
Dificuldades
Homens
%
Em entender a aula
16
19,3
De se comunicar, expressar opiniões
12
14,5
Em fazer as tarefas (atividades) de
18
21,7
casa; trabalhos da escola
Em entender os livros
9
10,8
Em estudar, em estudar sozinho
7
8,4
Em escrever
10
12,0
Em ler
6
7,2
Sociabilidade: relacionar com as
1
1,2
pessoas, timidez, preconceito
Outros (provas, interpretação de
texto, problemas pessoais,
2
2,4
seminários, relação professor-aluno,
em aprender, calcular polinômios)
Não respondeu
2
2,4
Total
83
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta.

Mulheres
35
30

%
25,7
22,1

Total
51
42

%
23,3
19,2

17

12,5

35

16,0

16
17
6
3

11,8
12,5
4,4
2,2

25
24
16
9

11,4
11,0
7,3
4,1

3

2,2

4

1,8

6

4,4

8

3,7

3
136

2,2
100,0

5
219

2,3
100,0

131

À pergunta “você sente ou já sentiu alguma dificuldade na escola?”, 77,3% dos jovens
responderam “sim”, dos quais 84% dos homens e 74,2% das mulheres (tabela 31). Eles
sentem mais dificuldades em entender a aula (23,3%); de se comunicar e expressar opiniões
na sala de aula, diante dos professores ou dos colegas (19,2%); em fazer as atividades de casa
e os trabalhos extra-classe (16%); em estudar, sozinhos (11%) e em entender os livros (11%),
neste último caso, referiam-se aos livros didáticos (tabela 32).
Apenas as mulheres destacaram dificuldades em entender os livros da área de ciências
exatas, como química, física e matemática, mas também admitiram, embora com menor
frequência, idênticas dificuldades com livros de biologia, geografia, história e português. Os
homens citaram os livros de português, de história e um dos romances de leitura obrigatória.
Perguntou-se aos 150 jovens que declararam que sentem ou já sentiram alguma
dificuldade na escola se fazem alguma coisa para superá-las e a maioria (72%) respondeu que
“sim”, mas não se observou grande diferença no percentual de respostas dos homens (75%) e
das mulheres (70,4%) (tabela 33).
Tabela 33 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Você
fez ou faz alguma coisa para superar as dificuldades?”, 2010/2011
Respostas
Sim
Não
Não respondeu
Total
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

Homens
39
13

%
75,0
25,0

52

100,0

Mulheres
69
28
1
98

%
70,4
28,6
1,0
100,0

Total
108
41
1
150

%
72,0
27,3
0,7
100,0

Sobre “o que fazem” para superar as dificuldades, as respostas variaram entre vencer
“lutas” e “batalhas”, estudar mais, estudar sozinho, estudar nas férias para recuperar as notas,
“estudar em dobro”, “dando o melhor de si”; prestar mais atenção nas explicações dos
professores; pedir ajuda aos colegas, aos irmãos, aos pais, aos professores e aos mais
“experientes” e “inteligentes”; perguntar mais na sala de aula para tirar as dúvidas; participar
mais, inclusive se relacionar melhor com colegas, reunindo-se com eles para estudos em
grupo. Uma jovem respondeu que busca se “agrupar com outros colegas que estão por dentro
do assunto” e um rapaz admitiu que tenta mudar seu comportamento, pois sente dificuldade
em se relacionar. Outras respostas foram ler outros livros, além dos indicados pelos
professores e até “apelar para Deus”, pedindo-lhe auxílio e entendimento. Uma moça recorreu
à metáfora de futebol para explicar seu procedimento: “faço dela um jogo de futebol, ou seja,
driblo todas as dificuldades, fazendo com que as barreiras sejam somente formas de
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aprendizagem”. Outra procura relaxar da seguinte forma: “esqueço as dificuldades e coloco
algo de bom na minha cabeça, pego o livro para ler e escuto o som”. Uma jovem revelou que
busca “entender a aula, mas não entra na cabeça”. Já a tática de um rapaz consiste em “dormir
no ônibus escolar”, a fim de repousar durante o trajeto e chegar “descansado” à escola.
Dos jovens pesquisados que sentem alguma dificuldade na escola, 68,7% – 52% dos
homens e 77,6% das mulheres –, responderam que sempre têm quem os ajude a superar as
dificuldades escolares. Não obstante, quase 30% afirmaram que não têm ninguém que os
auxilie e, dentre os homens, o percentual chegou a 44,2% (tabela 34), inclusive a resposta de
um rapaz, foi: “eu mesmo, com minha sede de vontade”; porém, permanece em aberto a
questão sobre a situação dos jovens rurais que, diante das adversidades, não desenvolveram a
mesma tenacidade para superá-las.
Tabela 34 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Quando
você sente dificuldades na escola, alguém lhe ajuda a superá-las?”, 2010/2011
Respostas
Sim
Não
Não respondeu
Às vezes
Total
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

Homens
27
23
1
1
52

%
52,0
44,2
1,9
1,9
100,0

Mulheres
76
21
1

%
77,6
21,4
1,0

98

100,0

Total
104
43
2
1
150

%
68,7
29,3
1,3
0,7
100,0

Tabela 35 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), sobre quem os
ajuda a superar as dificuldades escolares, 2010/2011
Respostas
Homens
%
Amigos, colegas
15
34,9
Professores
12
27,9
Familiares (primos, irmãos, tios)
6
14,0
Familiares (pais)
6
14,0
Familiares (mãe)
3
7,0
Conhecidos
Namorado(a)
1
2,3
Total
43
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta.

Mulheres
51
28
5
5
8
2
1
100

%
51,0
28,0
5,0
5,0
8,0
2,0
1,0
100,0

Total
66
40
11
11
11
2
2
143

%
46,2
28,0
7,7
7,7
7,7
1,4
1,4
100,0

Dentre os 104 jovens pesquisados que obtêm ajuda quando enfrentam dificuldades na
escola, 46,2% revelaram que são os amigos e colegas de classe que lhes auxiliam, como
explicado por uma moça: “minhas colegas me ajudam: acabamos estudando juntas e aí
melhoram as coisas”; embora um dos rapazes tenha observado que “algum dos colegas de
turma, se a gente pedir alguma ajuda eles dão, mas tem alguns que não dão”. Vale observar
que 51% das mulheres recebem ajuda dos colegas e amigos em relação a 35% dos homens. Os
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professores também foram citados como aqueles que ajudam os jovens a superar as
dificuldades em 28% das respostas, bem como os familiares, sejam primos, irmãos, tios, pais
e mães, com destaque para estas, em um total de 23% das menções, além de, em menor
quantidade, os conhecidos e o(a) namorado(a) (tabela 35).
Em suma, geralmente os jovens rurais pesquisados encaram as dificuldades na escola
e, apesar de desgostarem de determinadas matérias – não por causa do conteúdo, mas, devido
à complexidade envolvida –, a maioria as considera relevantes ao estudo. É oportuno
considerar e avaliar o quadro apresentado, ainda mais se o problema da repetência escolar for
adicionado, já que o percentual de reprovação entre os sujeitos desta pesquisa é de quase 60%,
bem acima dos índices de repetência no Brasil – por sua vez, classificados como muito
elevados – e que, segundo dados do Sistema de Estatísticas Educacionais (MEC/INEP, 2005),
são da ordem de 13% para o total do ensino fundamental, 11,5% para o total do ensino médio
e 17,7% para o ensino fundamental no rural.
Ademais, conforme será tratado no item 5.11, alguns alunos foram reprovados até
cinco vezes durante sua vida escolar, de modo que as dificuldades relatadas e a falta de ajuda
para superá-las pode ser um dos motivos das reiteradas reprovações e da defasagem idadesérie dos jovens estudantes rurais do sertão sergipano. Isso resulta em prejuízo não só para o
aluno, ao permanecer mais tempo na escola quando poderia trabalhar ou cursar o nível
superior, como também para os pais, assentados e agricultores “familiares” que abdicam da
cooperação dos filhos na lida do campo, e para o governo, que continuará investindo no aluno
até que este alcance o nível de ensino necessário.
A maioria dos jovens pesquisados (55,2%) considera que há conteúdos programáticos
e matérias difíceis de aprender (tabela 36), sobretudo física (22,3%) e alguns dos seus
assuntos (5,9%); matemática (24%), também com seus temas (11,6%) e língua inglesa (8,3%)
e seus conteúdos (2,5%) (tabela 37).
Tabela 36 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Existe
algum assunto ou matéria que você considera difícil de aprender?”, 2010/2011
Respostas
Homens
Sim
32
Não
30
Não respondeu
Total
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
51,6
48,4
100,0

Mulheres
75
55
2
132

%
56,8
41,7
1,5
100,0

Total
107
85
2
194

%
55,2
43,8
1,0
100,0
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Tabela 37 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Se você
respondeu sim, qual é esse assunto ou matéria?”, 2010/2011

Matérias

Assuntos

Respostas
H*
%
M**
Biologia: nossa origem
01
Física: cinemática
02
Física: delta T
01
Física: leis de Newton
01
002,8
01
Física: vetores
02
História: Revolução
01
Inglês: Simple Past Tense
02
005,6
Inglês: verbo To Be
01
002,8
Matemática: determinantes
01
Matemática: equações, equações biquadráticas
01
002,8
01
Matemática: funções, função exponencial; função
03
008,3
03
da raiz e raiz composta
Matemática: plano cartesiano
01
Matemática: polinômios
01
002,8
Matemática: porcentagem
01
Matemática: queda livre
02
005,6
Português: interpretação de texto
02
005,6
Português: sujeito
01
Química: gases
02
Vaga: cálculos
02
Matemática
08
022,2
21
Física
10
027,8
17
Inglês
01
002,8
09
Química
02
005,6
05
Português
01
002,8
04
História
02
Artes
01
Biologia
01
Espanhol
01
Geografia
01
Literatura
01
Redação
01
Respostas vagas (quase tudo, tudo, várias)
01
002,8
01
Total
36
100,0
85
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011 / Legenda: H*: Homens / M**: Mulheres.
Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta.

%
001,2
002,4
001,2
001,2
002,4
001,2

001,2
001,2
003,5
001,2
001,2

001,2
002,4
002,4
024,7
020,0
010,6
005,9
004,7
002,4
001,2
001,2
001,2
001,2
001,2
001,2
001,2
100,0

Total
01
02
01
02
02
01
02
01
01
02
06

%
000,8
001,7
000,8
001,7
001,7
000,8
001,7
000,8
000,8
001,7
005,0

01
01
01
02
02
01
02
02
29
27
10
07
05
02
01
01
01
01
01
01
02
121

000,8
000,8
000,8
001,7
001,7
000,8
001,7
001,7
024,0
022,3
008,3
005,8
004,1
001,7
000,8
000,8
000,8
000,8
000,8
000,8
001,7
100,0

As duas primeiras matérias da área de exatas e seus assuntos são considerados difíceis
porque, de acordo com o relato de algumas alunas: “quase sempre não entendo”; “têm
fórmulas”; “quando passa para aquele assunto de velocidade, é muito difícil”; “é um assunto
bastante complexo e eu acabo, às vezes, me confundindo”; “tem muito cálculo, além disso
minha sala é muito barulhenta”; “tem cálculo demais e, na maioria das vezes, a professora não
explica direito” e “é uma série de cálculos que me deixa maluca”. De forma semelhante, os
alunos esclarecem: “são tantos cálculos que, às vezes, atrapalham a gente”; “por falta de
tempo para praticar as atividades”; “apesar de achar interessante, está ligado a muitos cálculos
e contas”; “ela envolve muito cálculo e me deixa muito confuso”; “é ruim”; “são muitas
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contas e tem que ter muita concentração pra aprender” e “tem que aprender várias regras e
fórmulas”.
Com relação ao inglês e seu conteúdo curricular, os homens responderam: “acho que
são os professores que não sabem explicar” e “porque é difícil de pronunciar”, enquanto as
mulheres afirmaram: “é muito complicado”; “porque eu não convivo nos países para ter mais
facilidade”; “porque é diferente das outras matérias”; “porque não consigo falar” e “porque a
professora manda a gente ler em inglês e eu não sei”, dentre outras respostas similares.

5.11 REPETÊNCIA ESCOLAR

A maioria dos jovens pesquisados (56,2%) ficou reprovado, pelo menos, uma vez
durante o período escolar. Contudo, não se depreende uma expressiva diferença no percentual
de homens (53,2%) e de mulheres (57,6%) reprovados (tabela 38). Para ambos os gêneros, o
percentual é alto e isso pode explicar a defasagem idade/série apontada no quarto capítulo
quando, nos colégios CECB e CEMMF, 58,7% dos matriculados no primeiro ano do ensino
médio estavam acima dos 15 anos, com idade entre 16 e 29 anos; no segundo ano, 62%
estavam acima dos 16 anos, com faixa etária entre 17 e 25 anos e, no terceiro ano, 65,6% com
idade entre 18 e 29 anos, dos quais 56,3% mulheres e 12,5% homens, quer dizer, a quantidade
de mulheres com defasagem idade/série é bem maior do que a dos homens na última série do
ensino médio.
Tabela 38 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Você já
repetiu de ano?”, 2010/2011
Respostas
Homens
Sim
33
Não
29
Não respondeu
Total
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
53,2
46,8
100,0

Mulheres
76
55
1
132

%
57,6
41,7
0,8
100,0

Total
109
84
1
194

%
56,2
43,3
0,5
100,0

5.11.1 Quantidade de reprovações
Dos jovens que sofreram reprovação – de 109 jovens rurais, 76 mulheres e 33 homens
–, a maioria (60,6%) declarou que foi reprovada uma vez, tanto os homens (60,6%) como as
mulheres (60,5%), mas, 28,4% foram reprovados duas vezes, enquanto que outros jovens,
embora em menor percentual, reprovaram entre três e até cinco vezes (tabela 39).
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Tabela 39 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta
“Quantas vezes repetiu de ano?”, 2010/2011
Respostas
Homens
1
20
2
7
3
3
4
1
5
2
Não respondeu
Total
33
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
60,6
21,2
9,1
3,0
6,1
100,0

Mulheres
46
24
2
3

%
60,5
31,6
2,6
3,9

1
76

1,3
100,0

Total
66
31
5
4
2
1
109

%
60,6
28,4
4,6
3,7
1,8
0,9
100,0

Entretanto, ser reprovado parece que não é algo considerado como tão grave entre
esses jovens porque, ao se perguntar quantas vezes repetiram de ano, uma moça que aos 18
anos estava matriculada no segundo ano do ensino médio respondeu “somente dois anos” e
assim explicou o motivo: “reprovei [sic] um ano porque era criança, não estudei, não me
esforcei. Reprovei [sic] no primeiro ano em português porque sentia muita dificuldade, não
entendia a explicação da professora”.
5.11.2 O “motivo” da reprovação
Dos jovens que foram reprovados, 36,3% “culparam” a si mesmos, quer dizer, à sua
falta de interesse, inclusive alegaram que brincavam muito ou deixavam de estudar e de
assistir as aulas para namorar (tabela 40).
Tabela 40 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Por que
você repetiu de ano?”, 2010/2011
Respostas
Homens
%
Mulheres
%
Total
%
Dificuldades
10
29,4
33
41,8
43
38,1
Desinteresse
17
50,0
24
30,4
41
36,3
Doença
1
2,9
6
7,6
7
6,2
Trabalho
1
2,9
3
3,8
4
3,5
Transporte
1
2,9
3
3,8
4
3,5
Desistência
3
3,8
3
2,7
Companhias
1
2,9
2
2,5
3
2,7
Prova, recuperação
1
2,9
2
2,5
3
2,7
Professor
1
2,9
2
2,5
3
2,7
Bullying
1
1,3
1
0,9
Faltas
1
2,9
1
0,9
Total
34
100,0
79
100,0
113
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: dos 109 jovens rurais que já foram reprovados, alguns deram mais de uma resposta a esta pergunta.
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Algumas respostas das mulheres foram: “eu não queria estudar, só pensava em brincar
na aula”; “eu não me interessei, só ficava brincando com os colegas”; “acho que no final do
ano houve um desinteresse na [sic] escola, pois tirar 0,3 foi uma falta de interesse”; “reprovei
[sic] por falta de interesse”; “acho que não me interessei, achava que não era importante”;
“não estudei o bastante para conseguir”; “muitas vezes eu ia para a rua namorar e ficar com
colegas”; “por falta de atenção e mais dedicação à matéria”; “não estudei bastante o quanto
devia, não ligava muito para fazer os deveres de casa, nem ir à escola” e “às vezes tinha um
pouco de preguiça e não me interessava muito na escola”.
Alguns dos homens que passaram pela reprovação apresentaram os seguintes motivos:
“5ª série, um ano perdido na vida porque brinquei o ano todo”; “não me interessei o bastante”;
“não me dediquei”; “falta de interesse, mas eu nunca mais irei reprovar [sic]”; “por
desinteresse e descuido, brincando demais nas aulas”; “fui incompetente e não me esforcei”;
“não prestava atenção nos estudos”; “porque vacilei muito”; “porque eu ia à escola e ficava no
pátio, não ia assistir às aulas”; “não vinha ao colégio, ficava na rua”; “não queria nada” e
“namorei muito”, dentre outras respostas parecidas.
Quase 40% dos jovens rurais revelaram dificuldades de entender os assuntos ou as
matérias. Um dos rapazes alegou a falta de tempo para estudar, dois enfatizaram a timidez
para tirar dúvidas e fazer perguntas aos professores e sete se disseram incapazes, sem base ou
preparação, principalmente aqueles que saíram do ensino fundamental menor no campo e
foram cursar o ensino fundamental maior na cidade. Além da mudança de escola, com novos
professores e colegas, sentiram-se despreparados para acompanhar os temas desconhecidos e
a dinâmica escolar diferente, com várias disciplinas ministradas pelo respectivo professor.
Em suma, as causas principais foram a falta de interesse para estudar e as dificuldades
de entender o assunto, sendo que este último para quase 42% das mulheres em relação a cerca
de 30% dos homens, enquanto a primeira causa abarcou 50% das respostas dos homens e 30%
das mulheres. Deduz-se, então que, entre os jovens rurais pesquisados, as mulheres
apresentaram mais dificuldades em relação ao curso e os homens se revelaram mais
desinteressados com a escola.
No que diz respeito às dificuldades enfrentadas pelos jovens, em virtude de suas
semelhanças, nem todas serão listadas. Para uma moça, a reprovação deveu-se à saída da
escola do campo para estudar na cidade, na época do ensino fundamental maior: “porque era
muito nova para mim, escola, professoras, colegas... foi quando eu passei pra 5ª série”. Outros
obstáculos apresentados foram: “eu não consegui a nota necessária”; “por não ter conseguido
uma boa nota em matemática nas duas vezes”; “eu não estava preparada para esse tipo de
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assunto”; “não tive capacidade de ser aprovada”; “não tive a capacidade de obter o objetivo”;
“na vez que reprovei [sic], não sabia fazer meu nome e só era aprovado quem já sabia”; “foi
logo quando comecei a estudar e era difícil”; “era uma matéria muito difícil”; “foi no início, aí
senti um pouco de dificuldade”; “não entendia o que a professora explicava”; “não tenho
ninguém pra me ajudar nos assuntos que não entendo na escola”; “não entendi os assuntos e
reprovei [sic]”; “era muito ruim em física”; “tive dificuldade em geografia”; “não consegui
compreender muito o inglês e tive muita dificuldade”; “não entendo matemática”; “não
consigo entender matemática. É muito difícil para mim”; “tenho muita dificuldade em
matemática”; “sou tímida e tinha vergonha de mandar a professora repetir o que não estava
entendendo” e “não me saí bem em português”.
Algumas moças mencionaram dificuldades em “assuntos”, “matérias” ou “conteúdos”,
enquanto outras foram específicas nas disciplinas que lhes eram problemáticas, como inglês,
geografia, ciências, português, física e matemática. Elas também falaram das dificuldades de
entender a explicação dada pelos professores e das dificuldades no “início”, ou seja, tanto nas
séries iniciais (aprender a ler e a escrever) como na mudança do ensino fundamental
menor/escola do campo para o ensino fundamental maior/escola urbana.
Alguns rapazes explicaram o porquê da reprovação: “não tinha tempo para estudar,
então sentia dificuldade”; “por não me expressar durante as aulas, o que acabou me
prejudicando”; “eu achava que não tinha aprendido o assunto daquela série”; “não aprendi a
ler direito”; “não estava preparado para passar de ano”; “tenho muita dificuldade em
matemática”; “tenho dificuldade de aprender” e “não entendi a matéria de português”.
Dos que foram reprovados, apenas três jovens (2,7% das respostas) se queixaram dos
professores: “dentro de seis meses cinco professores passaram por minha escola e a última
não aprovou nenhum aluno”; “às vezes porque chegava no final do ano, faltava algum décimo
e eles não ajudavam” e “o professor não me deu dois décimos”. Três jovens (2,7% das
respostas) alegaram que as “más” companhias de colegas os desencaminharam, por isso,
sofreram reprovação: “andava com [uma] pessoa que me incentivava a não assistir as aulas”;
“porque me deixei levar por amigos e acabei repetindo o ano” e “por amizades impróprias”.
Os problemas de transporte também mereceram atenção por parte de quatro jovens
(3,5% das respostas) como motivo da reprovação porque, quando não têm transporte para ir à
escola, os jovens rurais faltam às aulas, inclusive às provas, e isso acaba por prejudicá-los.
Quatro jovens (3,5% das respostas) citaram o trabalho como a causa de terem reprovado:
“precisava trabalhar com meus pais” (mulher, duas vezes reprovada); “comecei a trabalhar,
perdia muitas aulas e no fim do ano acabava desistindo” (mulher, duas vezes reprovada); “não
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aguentava mais estudar e trabalhar ao mesmo tempo” (mulher, quatro vezes reprovada) e “tive
que trabalhar, daí não tinha tempo” (homem, duas vezes reprovado). Sete jovens (6,2% das
respostas) relacionaram problemas de saúde como justificativa. Por fim, uma jovem
mencionou o bullying como a razão da única reprovação: “meus pais foram embora para outro
estado e lá os alunos ficavam tirando onda porque eu era sergipana, então fiquei constrangida
e parei”.

5.12 O SENTIDO DE SER UM BOM ALUNO PARA OS JOVENS RURAIS
Tabela 41 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Você se
considera um bom aluno?”, 2010/2011
Respostas
Homens
Sim
50
Não
12
Mais ou menos
Total
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
80,6
19,4
100,0

Mulheres
123
7
2
132

%
93,2
5,3
1,5
100,0

Total
173
19
2
194

%
89,2
9,8
1,0
100,0

O total de jovens que não se consideram bons alunos ficou em torno dos 10%,
destacando-se que foram quase 20% dos homens e apenas 5,3% das mulheres em relação a
seus respectivos estratos (tabela 41). Estes jovens enfatizaram três aspectos: que “sentem
dificuldades”, que “não são inteligentes” e que “não se esforçam e não prestam atenção”. As
mulheres expuseram: “por mais que eu me esforce e sempre estude muito e faça todos os
trabalhos, tive dificuldade de passar de ano”; “porque me esforço bastante, mas não sou
inteligente”; “eu não presto muita atenção nas aulas, mas pretendo mudar para melhor”; e, dos
homens: “bom aluno é aquele que se esforça, se considera gênio e eu não sou assim”; “às
vezes, eu [me] esqueço de estudar”; “eu sou um pouco relaxado”; “eu não me interesso pelos
assuntos”; “eu não entendo a aula”; “converso muito na sala com os colegas e não presto
atenção nas aulas”; “tenho dificuldade de aprender”; “sinto dificuldade em física” e “tem
tempos que não estou com o cérebro [sic] bom”.
Mas, quase 90% dos jovens rurais pesquisados se consideram bons alunos e, para
esses, qual o sentido de ser um bom aluno? (tabela 42).
Segundo os depoimentos obtidos: o bom aluno é aquele que é “bem comportado”, “faz
as atividades” e “tira boas notas”, além disso, “não falta às aulas”, “gosta de estudar”, é
“interessado, esforçado e dedicado aos estudos”, “aprende com facilidade”, é “inteligente”,
“respeita e é respeitado pelos professores e pelos colegas”, “os professores gostam dele”, é
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um aluno que “interage”, “participa”, “faz perguntas”, “presta atenção”, “não vai para a
recuperação”. Para somente cerca de 1% dos jovens, provavelmente, devido ao alto índice de
reprovação entre eles, o bom aluno é aquele que “nunca foi reprovado”. Parece também que
os jovens rurais pesquisados priorizam o “bom comportamento” e “ser esforçado”, conforme
pode ser verificado na resposta de uma jovem: “tirar boas notas não quer dizer que é um bom
aluno e sim pelo esforço que faço”, ou de outra, que observou: “apesar de não entender bem
todos os assuntos, sou comportada e faço as atividades na sala”. De fato, “ser bem
comportado” e “educado” em sala de aula é sinônimo de “ser bom aluno”, de acordo com
22,2% das respostas.
Tabela 42 – O sentido de ser um bom aluno para os jovens rurais, estudantes do ensino médio
regular nos colégios Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE),
2010/2011
Respostas
Homens
%
Bem comportado e educado
14
23,0
Esforçado, dedicado, interessado, busca
12
19,7
aprender
Faz atividades, os trabalhos, pesquisa,
8
13,1
faz as obrigações
Tira boas notas
8
13,1
Presta atenção
6
9,8
Estudioso, estuda bastante/muito, estuda
sempre para as provas, gosta de estudar
Interage, participa
3
4,9
Aprende com facilidade, é inteligente
Não falta às aulas
Respeita/respeitado pelos professores e
3
4,9
colegas
Não fica de recuperação
2
3,3
Os professores gostam, elogiam
Nunca é reprovado
1
1,6
Outras
2
3,3
Não respondeu/Não sabe
2
3,3
Total
61
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta.

Mulheres
40
31

%
22,0
17,0

Total
54
43

%
22,2
17,7

22

12,1

30

12,3

17
13
17

9,3
7,1
9,3

25
19
17

10,3
7,8
7,0

7
9
7
2

3,8
4,9
3,8
1,1

10
9
7
5

4,1
3,7
2,9
2,1

2
3
2
9
1
182

1,1
1,6
1,1
4,9
0,5
100,0

4
3
3
11
3
243

1,6
1,2
1,2
4,5
1,2
100,0

Dentre as observações das 40 mulheres (22% das respostas) que se consideram boas
alunas devido ao bom comportamento, foram selecionadas algumas: “sou bem comportada,
não converso na hora que o professor está explicando”; “eu não acho que dou trabalho na sala
de aula”; “não sou de bagunçar em sala [ou seja, fazer bagunça] e nem fico atrapalhando os
outros alunos”; “nunca dei trabalho algum para os professores”; “sempre me comporto em
sala de aula e na escola também” e “nunca levei suspensões e não dou trabalho aos
representantes da sala”.
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No mesmo sentido, dos homens que se consideram bons alunos, 23% das respostas
enfatizaram o bom comportamento, segundo algumas justificativas: “não bagunço, não
atrapalho a aula e não gazeio”; “meus professores não reclamam do meu comportamento”;
“não bagunço, não dou trabalho aos professores, nem para a direção”; “eu sou comportado na
sala de aula”; “não dou trabalho para a direção com brigas, coisas assim e tiro notas
relativamente boas” e “não bagunço, falo só quando é preciso, faço o que os professores
pedem e sou bastante aplicado”.
A partir das duas últimas explicações, nota-se que alguns jovens citaram mais de uma
categoria, a saber: “porque sempre busco fazer todas as atividades, estudo bastante para as
provas e respeito os professores”; “porque os professores sempre me elogiam, tiro sempre
notas boas e não fico de recuperação”; “não bagunço e tenho facilidade de aprender, além de
interagir em todas as aulas” e “porque sou muito esforçada, presto muita atenção e não
converso muito na sala de aula”. Em alguns relatos, pelo menos duas categorias foram citadas
e, em alguns casos, até três, de forma que dos 194 jovens rurais que compõem a amostra desta
pesquisa, foram obtidas 243 respostas à pergunta em pauta.
Desse total, cabe registrar que 43 respostas (17,7%) classificam como “bom aluno”
aquele que se esforça, dedica-se e busca aprender sempre; em 30 respostas (12,3%) o “bom
aluno” é aquele que faz suas “obrigações”, como as atividades, os trabalhos e as pesquisas; e
em 25 respostas (10,3%) refere-se ao que “tira boas notas”, enquanto o não reprovado foi
lembrado só em três das 243 respostas.
Em conclusão à análise da primeira questão norteadora desta pesquisa, na interface
estudante rural e escola urbana, os jovens pesquisados apresentaram alguns avanços, como o
fato de obterem a aprovação e apoio dos parentes para que estudem, a maior facilidade de
acesso à escola urbana por meio de transporte escolar e por considerarem importante o envio
de crianças à escola. Em contrapartida, pontos negativos foram constatados, tais como
dificuldades de entenderem as aulas, em expressarem suas opiniões, em se comunicarem, em
realizarem as atividades, bem como a compreenderem os livros didáticos e, sobretudo, a
defasagem idade-série da maioria com, no mínimo, uma reprovação durante a vida escolar.
É fundamental destacar que em relação ao alto índice de repetência escolar verificado,
isso não significa dizer, necessariamente, que seja pelo fato de serem estudantes rurais,
tampouco porque são filhos de agricultores familiares e de assentados da reforma agrária.
Charlot (2005, p. 54) observa que “se um aluno fracassa na escola, não é diretamente porque
pertence a uma família popular, é porque não estuda ou porque não o faz de maneira eficaz” e,
com efeito, os jovens rurais pesquisados admitiram que foram reprovados por falta de
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interesse – em maior percentagem os homens – e por dificuldades – neste caso, em maior
percentagem as mulheres. Apesar de a maioria ter ressaltado que “faz alguma coisa” para
superar as dificuldades, como pedir auxílio aos professores e aos colegas, há a probabilidade
de o pedido não ter ficado tão evidente ou de ter sido efetiva a eventual ajuda, a ponto de dois
estudantes chegarem a ser reprovados em até alarmantes cinco vezes.
Parafraseando Charlot (2005, p. 91), se “o homem não é uma realidade dada, mas algo
que se constrói”, o jovem também se constrói na escola. Portanto, as reiteradas reprovações
não devem significar que para se construir como aluno seja o mesmo que se desconstruir, de
forma que, ao término, incorporem a ideia de que as experiências vivenciadas no espaço
escolar se limitem a estar em um local para conhecer pessoas, fazer amizades e se divertir,
especialmente agora, quando a escola tornou-se um pouco mais acessível aos jovens de
origem rural.

6 RELAÇÕES COM O SABER E COM A LINGUAGEM

Se, porventura, algum citadino viajar pelo sertão nordestino e entabular uma conversa
com um sertanejo, poderá se surpreender e, quem sabe, encantar-se com o sotaque e as
expressões típicas do “interior”, pois essa região possui um linguajar próprio, o qual
possivelmente soará estranho aos que vivem nas grandes cidades. À simples pergunta “como
vai?” ou “o que você tem feito?” poderá ouvir “muito rastro” ou “ando muito atacado”. Fazer
“muito rastro” significa que o sujeito tem trabalhado muito ou estado deveras ocupado; da
mesma forma que “atacado” quer dizer que tem muitas atividades para dar conta, sem denotar
uma manifestação violenta. Na área escolhida desta pesquisa, “simpatia” também quer dizer
franja de cabelo; “torado” é o mesmo que cortado ou quebrado; “pantinho” significa besteira,
criancice, asneira; “bungado” é enxovalhado; pessoa “maletrosa” é aquela mal feita de corpo;
além das variadas corruptelas de expressão como “ponseiras” ao invés de pulseiras;
“barrunfar” que tem origem em borrifar; “pantomia” que, provavelmente, é corruptela de
pantomima e “desaconsoado” que vem de desacorçoado, desacorçoar e descoroçoar (perder a
coragem, desanimar, tirar o ânimo).
A riqueza das expressões utilizadas no sertão é tão vasta que, por si só, este assunto
daria um trabalho de pesquisa. Embora não se tenha considerado como objetivo avançar nesse
caminho, a intenção de trabalhar a relação com a linguagem em uma das questões norteadoras
decorreu, em princípio, do contato com jovens rurais que utilizam as expressões mencionadas,
além de vocábulos como “mota” para moto, “rádia” para rádio, “cantaleira” para cristaleira,
“pocilque” para pocilga, “cerular” para celular, dentre outras, que suscitaram o
questionamento se, no ambiente escolar, enfrentariam dificuldades com a norma culta adotada
na escola e nos livros didáticos.
Esta questão também foi motivada pela lembrança do protagonista do romance Vidas
Secas – o vaqueiro Fabiano – que tinha problemas de comunicação e expressão. Um sujeito
que se sentiu prejudicado por não conseguir se defender e reivindicar seus direitos e,
consciente disso, só gritava e esmurrava as paredes da cadeia, quando foi preso (RAMOS,
2006). Convém ressaltar que isso se deu no final dos anos 1930, época em que o romance foi
publicado. Todavia, na contemporaneidade, os jovens rurais pesquisados vivem situações que
os aproximam dos urbanos e, portanto, são diferentes do personagem que, além de não ser
instruído, vivia praticamente isolado na caatinga, com sua família, e cuja atividade era cuidar
de gado.
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Mas, a partir das mudanças e reconfigurações no mundo rural que intervêm nas
práticas, nas experiências e nas identidades juvenis, é válido buscar estabelecer esse debate
em um contexto de novas ruralidades, diante das contradições a que o jovem rural é
submetido, pois, ao mesmo tempo em que faz uso de expressões típicas do meio de origem,
também tem acesso a gírias e outras formas de comunicação e expressão, a outros idiomas nas
aulas de língua estrangeira e por meio de filmes e séries internacionais que assiste na
televisão, assim como a novas tecnologias e informações na escola e através de meios de
comunicação, como a internet.
Charlot (2005) adverte que quando se objetiva verificar se ocorrem desigualdades,
deve-se também se interessar em compreender a relação com a linguagem, a cultura e o saber,
pois o sujeito não é isolado. Os jovens pesquisados se relacionam com o que lhes é exterior,
com a materialidade de um mundo preexistente a eles e que possui seus sistemas simbólicos,
como a linguagem, de forma que se considerou pertinente estudar essa categoria.
Assim, na segunda questão norteadora desta pesquisa37, seis perguntas do questionário
abordaram se a forma como os jovens rurais se comunicam em casa e na escola são
diferentes; se consideram “errado” como as pessoas do meio rural falam; se sentem
dificuldade em relação à linguagem empregada na escola; se fazem alguma coisa para se
comunicar bem na escola; se, no dia a dia, sentem dificuldades de se comunicar, de dar
opiniões e de reivindicar direitos; bem como se cultivam o hábito de ler e qual a leitura
escolhida.

6.1 FORMA(S) DE COMUNICAÇÃO EM CASA (RURAL) E NA ESCOLA (URBANA)
Tabela 43 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “A
forma como você se comunica em casa é diferente da forma como você se comunica na
escola?”, 2010/2011
Respostas
Homens
Sim
39
Não
23
Sim/Não
Total de respostas
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

37

%
63,0
37,0
100,0

Mulheres
67
64
1
132

%
50,8
48,5
0,7
100,0

Total
106
87
1
194

%
54,6
44,8
0,6
100,0

Questão norteadora 2: Na escola, os jovens rurais pesquisados enfrentam dificuldades de comunicação, de
expressão e de compreensão dos assuntos, quando a linguagem aprendida e utilizada no seio de suas famílias é
confrontada com uma linguagem mais formal?
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Pouco mais da metade dos jovens rurais pesquisados responderam que se comunicam
de forma diferente em casa e na escola. O percentual de homens (63%) para esta questão foi
superior ao de mulheres (50,8%) que se mostraram mais divididas (tabela 43).
Os jovens rurais que falam de modos diferentes em casa e na escola utilizaram vários
critérios em suas respostas, ao justificarem que no ambiente escolar há normas e, em virtude
disso, devem se expressar “corretamente”, de forma culta, enquanto que no recesso do lar
sentem-se “mais à vontade”, têm mais “privacidade” e “liberdade”; portanto, é mais fácil se
comunicar. Os homens, principalmente, informaram que com os colegas de turma usam
gírias; as mulheres, por sua vez, aludiram a falta de escolaridade dos pais e, por isso,
comunicam-se de acordo com o nível de ensino deles. Eles também reportaram o fato de que
ao pronunciarem uma palavra “errada” na escola, logo são ensinados a falar corretamente.
“Em casa ficamos à vontade e na escola temos que falar tudo certinho”; “em casa eu
falo o que sair da minha boca”; “em casa falo de modo diferente e na escola mais adequado”;
“na escola eu vim para estudar”; “em casa as pessoas falam do jeito que querem, mas, quando
não estamos em casa, temos que falar de maneira adequada”; “na escola eu uso gírias para
falar e em casa eu falo normal”; “em casa uso um tipo de comunicação mais informal e na
escola mais formal”; “na escola eu falo de forma culta e em casa falo mais espontânea,
linguagem coloquial” e “na escola convivo com pessoas que falam a minha linguagem, já em
casa, como meus pais não frequentaram a escola, tenho que falar de acordo com eles”
(algumas respostas de mulheres que se comunicam de diferentes maneiras nos dois ambientes
mencionados).
“Em casa falamos descontraídos e, na escola, se falarmos do mesmo jeito de casa,
vamos ser corrigidos”; “em casa eu me comunico com minha família e na escola com amigos
e colegas”; “tem palavras ou gírias que eu não falo em casa”; “em casa as coisas são mais
íntimas”; “em minha casa tem mais adultos e eles não compreendem muito os jovens e na
escola são jovens que compreendem jovens”; “em casa eu tenho mais intimidade com a minha
família e na escola eu não conheço todo mundo”; “em casa eu me sinto mais solto falando,
agindo e me comportando e na escola eu tenho que ter ética, afinal eu estou em uma escola”;
“na minha casa eu tenho opiniões mais aprofundadas sobre determinado assunto, as opiniões
são mais sérias, já na escola são mais comuns”; “a linguagem que a gente fala é uma e a de
nossos pais é outra” e “em casa, de certa forma, devemos ter uma medida de respeito maior
com a mãe e o pai, entre outros já, na escola, ficamos mais soltos, mais livres, pois todos
possuem a mesma faixa de idade” (algumas respostas dos homens que se comunicam de
formas diferentes nos dois ambientes mencionados).
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Tabela 44 – Justificativas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à resposta que se
comunicam de forma diferente em casa e na escola, 2010/2011
Justificativas
Homens
%
1. Mais livre, à vontade em casa
1.1. Liberdade de comunicação em casa
8
19,0
que não tem na escola
1.2. Intimidade (privacidade) em casa.
5
11,9
Na escola se fala com mais educação
1.3. A escola tem regras que devem ser
1
2,3
obedecidas, em casa não
1.4. Sente-se melhor em casa do que na
escola
2. Mais livre, à vontade na escola
2.1 Na escola, conversas com outros
jovens, com uso de gírias. Em casa,
9
21,4
conversas com familiares e mais velhos
2.2. Em casa se comportam, com respeito
e obediência; na escola ficam livres e
6
14,3
soltos
2.3. Liberdade de comunicação na
escola. Em casa fala-se menos e na
escola mais
3. Ambiente escolar x ambiente familiar
3.1. Forma de conversar e assuntos
3
7,1
diferentes em casa e na escola
3.2. A casa é diferente da escola; a casa é
lugar de trabalho, a escola é de estudo
3.3. Escola: lugar de estudar e aprender
1
2,4
3.4. Educação doméstica é diferente da
2
4,8
educação escolar
4. Identidades
4.1. Em casa, usa-se uma linguagem de
acordo com o nível de ensino dos pais
4.2. Pessoas diferentes em casa e na
1
2,4
escola
5. Outras
5
11,9
6. Ambíguas
7. Não respondeu
1
2,4
Total de respostas
42
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta.

Mulheres

%

Total

%

16

20,0

24

19,7

11

13,8

16

13,1

2

2,5

3

2,5

1

1,25

1

0,8

6

7,5

15

12,3

2

2,5

8

6,6

3

3,8

3

2,4

14

17,5

17

14,0

4

5,0

4

3,3

3

3,7

4

3,3

2

1,6

4

5,0

4

3,3

2

2,5

3

2,4

5
6
1
80

6,3
7,5
1,2
100,0

10
6
2
122

8,2
4,9
1,6
100,0

Quatro blocos de justificativas para a resposta “sim” foram identificados. O primeiro,
com 36% das respostas, esclarece sobre os motivos pelos quais os jovens rurais se sentem
“mais à vontade em casa do que na escola”, ao ressaltarem que o ambiente escolar é um lugar
cujas regras devem ser obedecidas, enquanto que em casa é permitido “fazer certas coisas que
não podem ser feitas no ambiente escolar”, nem se deve abordar assuntos pessoais. Além
disso, no ambiente familiar há liberdade para se usar uma linguagem coloquial, sem receio de
errar; entretanto, na escola a comunicação deve ser mais formal, com adesão da norma culta.
O segundo bloco agrupou 21% das respostas dadas por jovens rurais que se sentem
“mais à vontade na escola do que em casa” e, por isso, comunicam-se de forma diferente nos
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dois espaços. Houve diferença nas respostas, por gênero: os homens revelaram que em casa se
comportam e na escola não, que em casa se deve ter respeito e obediência aos pais, em
contrapartida, na escola sentem-se mais livres e soltos, além de que o “papo é de jovens”,
entre amigos, enquanto que em casa as conversas são com a família e com os mais velhos.
No terceiro bloco, com 22% do total de respostas, os jovens consideram o “ambiente
escolar diferente do ambiente familiar” nos seguintes aspectos: na educação doméstica em
relação à escolar, já que a “casa é lugar de trabalho e a escola é local de estudar e aprender”;
além do que vale frisar que 7% dos homens em relação a 17,5% das mulheres informaram que
conversam de maneira e assuntos diferentes nos dois espaços mencionados.
Estes foram os três principais blocos de justificativas às respostas dos jovens rurais
que se comunicam de forma diferente em casa e na escola. Embora com número menor,
outras justificativas também foram identificadas, como o fato de que vão para a escola para
estudar e aprender, por isso, a forma de se comunicar é diferente; ademais, ao proferirem
alguma palavra “errada”, são, em seguida, corrigidos e ensinados a pronunciá-la
perfeitamente, já que na escola eventuais dúvidas são desfeitas. A esse respeito, um dos
jovens pesquisados ressaltou que “na escola mais se aprende, enquanto em casa mais se
trabalha”, mais um sinal de que perdura a ideia do campo não ser um espaço adequado para a
valorização do conhecimento, conforme aguda observação de Abramovay (2000a).
Em síntese, os homens (35,7%) se sentem mais livres e à vontade na escola do que as
mulheres (13,8%) e também fica visível a relação com a linguagem escolar como relação
identitária, pois a maioria dos jovens pesquisados respondeu que prefere se policiar e falar de
forma mais culta a fim de não denunciar sua origem, nem serem alvo de chacotas. No entanto,
outros jovens rurais aproveitam para falar gírias, sempre relacionadas às culturas juvenis, ao
pertencimento de uma tribo com seus jargões específicos, nem sempre admitidos no contexto
familiar.
As respostas remetem ao que foi discutido no terceiro capítulo, quando se fez
referência a Sposito (1996) e Charlot (2000) na abordagem da escola como espaço de vida,
onde o espaço-tempo é partilhado com colegas e professores e, no que tange às identidades,
como cada estudante se autorreconhece e como deseja ser reconhecido, uma vez que eles se
percebem muito mais como “jovens” do que como “jovens rurais”.
Não obstante, quase 45% dos jovens rurais declararam que “não se comunicam de
forma diferente em casa e na escola” e, desses 87 jovens, 63 são mulheres. Assim, foram
identificados três blocos de justificativas para esta resposta: a cultura escolar é igual à cultura
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familiar, há interação da educação escolar com a educação familiar e respostas sobre
identidades.
No primeiro bloco, com 62% das respostas (soma deste item), os sujeitos pesquisados
consideraram a cultura escolar igual à cultura familiar, com hábitos idênticos, as mesmas
maneiras de se comunicar em casa e na escola, a mesma educação e forma de tratar as
pessoas, além de se referirem à escola como a segunda casa e como uma família (tabela 45).
Tabela 45 – Justificativas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à resposta que não
se comunicam de forma diferente em casa e na escola, 2010/2011
Justificativas
Homens
%
1. Cultura escolar e cultura familiar
1.1. Formas de se comunicar iguais, em casa
8
34,8
e na escola
1.2. A mesma educação, os mesmos hábitos,
o mesmo respeito, a mesma forma de tratar
6
26,1
as pessoas
1.3. A escola é segunda casa; uma família
3
13,0
2. Interação entre educação familiar e escolar
1
4,3
3. Identidade: mesma pessoa em qualquer lugar
Respostas ambíguas
3
13,0
Outras
Não responderam
2
8,7
Total de respostas
23
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma justificativa.

Mulheres

%

Total

%

18

28,0

26

30,0

15

23,4

21

24,1

4
4
12
5
6

6,3
6,3
18,8
7,8
9,4

64

100,0

7
5
12
8
6
2
87

8,0
5,7
13,8
9,2
6,9
2,3
100,0

Embora com menor frequência, os jovens rurais consideraram que há uma interação
entre a educação escolar e a que é recebida em casa e ressaltaram o fato de que a
aprendizagem feita em casa é levada para o espaço escolar e vice-versa, além de o ser por
toda a vida. Respostas atinentes às identidades ficaram restritas às mulheres (18,8% das que
se comunicam da mesma forma nos dois espaços) que refutaram serem pessoas de “duas
caras”, pois, da mesma forma que são em casa, são não escola, com idênticas atitudes. Essas
respostas remetem a Carneiro (2005a), ao colocar que a escola representa um espaço de
sociabilidade que concorre com os pais na socialização dos filhos, isto é, uma escola que
possui uma multiplicidade de sentidos, segundo Dayrell (1996).
Se quase 45% jovens pesquisados afirmaram que “não se comunicam de forma
diferente” em casa e na escola (tabela 43), isso demonstra que também se socializam na
escola da mesma maneira de se comunicar aprendida no ambiente familiar, inclusive a ponto
de alguns considerarem a escola como segunda casa; apesar de o aspecto da dupla
socialização também aparecer para os jovens cujas respostas foram “sim”, o que expressa
certa tensão entre os mundos de socialização, em um contexto de mudanças no mundo rural.
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6.2 A LINGUAGEM DO MEIO RURAL
Como respostas à pergunta se consideram “errada” a forma como as pessoas do meio
rural falam, 67% dos jovens rurais pesquisados responderam “não” e 30% responderam “sim”
(tabela 46).
Tabela 46 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Você
acha que é errada a forma como as pessoas da zona rural falam?”, 2010/2011
Respostas
Homens
Sim
20
Não
40
Mais ou menos / Às
1
vezes sim, às vezes não
Não responderam
1
Total de respostas
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
32,3
64,5

Mulheres
38
90

%
28,8
68,2

Total
58
130

%
30,0
67,0

1,6

1

0,7

2

1,0

1,6
100,0

3
132

2,3
100,0

4
194

2,0
100,0

Apenas três jovens justificaram suas respostas e se posicionaram como pessoas
oriundas do meio rural, fato que chamou a atenção: “porque nós todos dos povoados, ou seja,
do interior, trabalhamos quase a semana toda e não temos tempo de estudar para uma prova”;
“é a forma que aprendemos e entendemos” e “porque nem todas as pessoas do povoado falam
errado. Nós também temos estudos, não é porque sou do povoado que falo errado. Falar
errado depende dos estudos, não do lugar”.
Os demais, tanto os que responderam “sim” como os que responderam “não”,
referiram-se, em suas justificativas, a “eles/elas”, “cada um”, “pessoas do rural”, “povo da
roça”, “povo rural”, “pessoas que moram no interior ou na zona rural” e “pessoas da roça”.
Por exemplo: “foi assim que eles aprenderam e a fala faz parte da linguagem coloquial”;
“porque não tiveram o ensino adequado, por isso eles acham que falam certo. Foi como eles
aprenderam a falar e mesmo assim conseguem se comunicar com todos”; “porque a maioria
nunca estudou, certamente, eles falam errado”; “algumas pessoas da roça falam diferente, ou
seja, a língua chamada caipira, mas são falas que eles aprenderam na infância e por isso é
difícil de mudar”; “porque eles falam as palavras soltando as letras, sem significado”; “porque
cada um tem seu jeito de falar, pois o povo da roça fala de uma maneira que a gente entende”
e “não é errado porque eles não têm as mesmas informações que nós, alguns nunca
estudaram” (grifos nossos).
Estas citações, em particular as duas últimas – em que jovens rurais responderam que
“a gente entende” a linguagem do “povo da roça” e “eles não têm as mesmas informações que
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nós [temos]” –, não parecem significar que os jovens neguem suas origens, visto que 67%
(tabela 46) responderam que não consideram errado os falares rurais, ao justificarem que não
existe linguagem errada e que “eles” não falam errado: “pode estar errado para a gramática e
pode ser errado para os urbanos, mas devemos respeitar e compreender”; “só seria errado se
não entendêssemos”; “não é porque mora na roça que se fala errado. A linguagem depende da
situação: formal ou informal” e “porque a fala do povo rural não tem quase diferença do povo
da cidade”.
“Eles”, “o povo da roça” e “o povo rural” seriam alusões aos mais velhos, em uma
inferência ao acesso à escolarização que eles não tiveram. Em outras palavras, os jovens
rurais falam “eles” porque se diferenciam daqueles que não tiveram a oportunidade de
estudar. Por outro lado, parece haver uma tensão nas respostas, uma vez que falar “errado” ou
“certo” não parece ter uma relação direta com as regras aprendidas na escola e sim com uma
efetiva comunicação entre os sujeitos.
Ao mesmo tempo em que se posicionam como se já não fossem do meio rural – ao se
referirem aos moradores desse espaço na terceira pessoa do plural ou quando chamam sua
linguagem de “caipira” –, os jovens pesquisados “defendem” a linguagem empregada no
campo. Esse tipo de posicionamento parece guardar relação com o livro didático de língua
portuguesa (AMARAL et al., 2005) adotado nas escolas pesquisadas para o triênio 2009-2011
e que foi utilizado pelos estudantes da 1ª e da 2ª séries do ensino médio.
Ao seguir as determinações dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua
Portuguesa, em dois capítulos do citado livro didático da 1ª série foi apresentada matéria
sobre o uso da norma culta ou padrão formal versus padrão coloquial, com assuntos como as
diferentes gramáticas, adequação e inadequação linguística, noções de variação linguística
(sociocultural, histórica e geográfica), origem e geografia da língua portuguesa. O livro traz
argumentos que, do ponto de vista linguístico, as variedades adotadas no meio rural não são
estruturalmente inferiores à norma-padrão, posicionamento adotado a partir dos PCNs:

Não é papel da escola ensinar o aluno a falar: isso é algo que a criança aprende muito
antes da idade escolar. Talvez por isso, a escola não tenha tomado para si a tarefa de
ensinar quaisquer usos e formas da língua oral. Quando o fez, foi de maneira
inadequada: tentou corrigir a fala “errada” dos alunos – por não ser coincidente com
a variedade linguística de prestígio social –, com a esperança de evitar que
escrevessem errado. Reforçou assim o preconceito contra aqueles que falam
diferente da variedade prestigiada (PCNs de Língua Portuguesa, 1997, p. 113).

Conforme apresentado no quadro 3, nas respostas dos jovens rurais pesquisados foram
identificadas alusões e respaldo em tais posicionamentos.
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Quadro 3 – Comparação entre trechos do livro didático da 1ª série do ensino médio adotado
nas escolas pesquisadas e algumas das respostas dos jovens rurais à pergunta “Você acha que
é errada a forma como as pessoas da zona rural falam?”
Trechos do livro didático
Uma língua oferece a seus usuários diferentes formas
de realização, isto é, diferentes “jeitos de falar e
escrever”, e, segundo a Linguística, não existe uma
forma melhor (mais certa) ou pior (mais errada) de
empregar uma língua. A norma culta é apenas uma
das muitas formas de usar a língua. A escolha da
norma culta como “modelo” é arbitrária e
convencional; baseia-se em critérios ideológicos
(sociais, culturais, políticos e econômicos).
(AMARAL et al., 2005, p. 141, grifos dos autores).

A língua coloquial é uma variante mais espontânea,
utilizada nas relações mais informais entre os
falantes. É a língua do cotidiano, sem preocupações
com as regras rígidas da gramática normativa.
(AMARAL et al., 2005, p. 142.).

Algumas respostas dos jovens pesquisados
“São variações linguísticas e eles não tiveram a
oportunidade de estudo que nós estamos tendo.”
“Às vezes as pessoas falam de forma popular ou da
forma culta.”
“Cada lugar tem seu estilo diferenciado de ser. As
pessoas que moram na zona rural têm essa diferença
porque só seria errado se não entendêssemos.”
“Porque eles não tiveram acesso à escola para obter a
linguagem padrão e assim utilizam seu próprio
linguajar.”
“É o jeito deles. Eles, às vezes, quando crianças, não
tiveram oportunidade, por isso não têm culpa e nem
são obrigados a falar certo. Isso é apenas uma
diversificação da língua portuguesa.”
“A linguagem da zona rural é a linguagem coloquial
que, por sinal, não é errada, só se diferencia da
linguagem culta.”
“De acordo com a norma culta da língua portuguesa
as pessoas da roça falam errado.”
“Foi assim que eles aprenderam e a fala faz parte da
linguagem coloquial.”
“Porque algumas pessoas não tiveram uma educação
escolar, então a linguagem que conhecem, na maioria,
é a coloquial ou a popular.”
“Porque o tipo de linguagem regional varia de lugar
para lugar, ou seja, cada lugar, cada pessoa, tem uma
forma de se comunicar.”
“Eles usam a linguagem coloquial, pois não existe
linguagem errada, existem diferentes, a depender do
lugar, da cultura, da idade etc.”
“Sempre que avaliarmos isso na linguagem culta
estará errado, mas se formos avaliar na linguagem
regional, não.”

Toda pessoa que fala um determinado idioma
conhece as estruturas (regras) gerais de
funcionamento dele. Isso não significa, no entanto,
que todos os falantes de uma língua a utilizem de
maneira rigorosamente uniforme. Existe um grande
número de fatores (como a idade, o grupo social, o
sexo, o grau de escolaridade etc.) que interferem na
maneira individual que o falante tem de se expressar.
Dizemos, por isso, que em um idioma ocorrem
variações linguísticas. De maneira bastante
simplificada, podemos considerar a existência de três
tipos gerais de variações [...]: variação sociocultural,
variação geográfica e variação histórica. (AMARAL
et al., 2005, p. 150).
Fontes: Dados da pesquisa 2010/2011; AMARAL et al., 2005.

Não obstante os PCNs tenham orientado que os livros didáticos abordem as duas
formas de oralidade sem o preconceito de qualificar uma forma como a correta e outra como
uma forma incorreta de linguagem, observou-se que ao invés da “valorização” do local, de
suas identidades e de sua forma de linguagem, os jovens rurais, ao terem acesso à norma culta
através da escola, preferem se posicionar “de fora” do grupo daqueles falantes da forma
coloquial. Se, por um lado, não os julgam mal e respeitam seus falares, ao mesmo tempo, já
não se consideram partícipes do grupo daqueles que não estudaram.
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Tabela 47 – Justificativas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à resposta “não é
errada a forma como os moradores da zona rural falam”, 2010/2011
Justificativas
Homens
%
Respostas que focalizam culturas, identidades e
17
36,1
falares
Respostas que focalizam baixa/não escolaridade
9
19,2
Respostas que focalizam o costume ou uso de
11
23,4
uma linguagem aprendida em casa
Se as pessoas entendem os falares rurais, não está
6
12,8
errado
Cada um tem o direito de falar como gosta e deve3
6,4
se respeitar e compreender
É a mesma coisa, é o mesmo jeito, tem o mesmo
1
2,1
sentido, a linguagem é a mesma
Não responderam
Total
47
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens pesquisados apresentaram mais de uma resposta.

Mulheres

%

Total

%

52

47,8

69

44,3

19

17,3

28

17,9

16

14,7

27

17,3

12

11,0

18

11,5

4

3,7

7

4,5

4

3,7

5

3,2

2
109

1,8
100,0

2
156

1,3
100,0

Dos 67% que responderam que “não” consideram errada a forma como as pessoas do
meio rural falam (tabela 46), 44% justificaram suas respostas baseando-se em critérios
culturais, com ênfase nas identidades e nos falares regional e coloquial (tabela 47). Nesse
conjunto, 20% deram respostas sobre a diversidade de falares, próprio da língua portuguesa
que, embora tenha uma norma culta, admite a linguagem coloquial; cerca de 10% destacaram
que cada um tem sua cultura e a linguagem faz parte desta, argumentando que o modo
“diferente” de se comunicar não é sinônimo de errado e 6,4% mencionaram os diferentes
sotaques regionais no Brasil.
Ainda com relação aos 67% que responderam “não” (tabela 46), quase 18% (tabela
47) deram respostas que identificam o não uso da norma culta pelos moradores do meio rural
devido à baixa escolarização ou à “falta de estudos”, por conseguinte, utilizam a linguagem
coloquial. Por exemplo, uma das jovens respondeu que os moradores da zona rural “não
estudaram, nunca foram à escola, por isso, acham que falam corretamente”. Outras respostas
acentuam a falta de oportunidade e de acesso aos estudos, pois muitos não tiveram o
“privilégio” de estudar, ao passo que os do meio urbano têm mais chances.
Dentre os jovens que responderam que “não é errada a forma como os moradores do
meio rural falam”, 17% alegaram que isso ocorre em virtude do costume e do uso de uma
linguagem aprendida em casa com os pais e familiares, enquanto 11,5% justificaram que “se
as pessoas entendem os falares rurais, então não está errado”.
Dos 30% que responderam “sim”, que é errada a maneira como as pessoas do meio
rural falam (tabela 46), 52% justificaram que é devido à “falta de estudos e de acesso à
educação”, pois, os habitantes do meio urbano têm facilidades e acesso aos estudos e os
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moradores do meio rural enfrentam mais dificuldades (tabela 48). Outras respostas (14,5%)
frisaram o “costume” ou “uso de uma linguagem aprendida em casa com os pais e familiares”,
ou seja, é “por isso” que os moradores do mundo rural falam “errado”. Embora com menor
frequência, também não faltaram críticas, pois os jovens pesquisados observaram que “eles
podiam ter estudado, para poder falar certo”; “eles deveriam procurar alguém que ensinasse as
palavras corretas em uma escola” e “muitas pessoas têm a mesma chance de ir à escola, mas
não vão com preguiça”.
Tabela 48 – Justificativas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à resposta “sim, é
errada a forma como os moradores da zona rural falam”, 2010/2011
Justificativas
Respostas que focalizam o não uso da norma culta
pela falta/pouca escolarização e não
oportunidade/acesso aos estudos
Respostas que focalizam o costume ou uso de uma
linguagem aprendida em casa
É um pouco errado; alguns ou muitos falam
errado, de qualquer jeito
É errado, mas tem o mesmo sentido; é errado de
acordo com a norma culta e devido ao preconceito
Críticas aos moradores da zona rural
Não responderam
Total
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Legenda: H*: Homens / M**: Mulheres.

H*
11

%
50,0

M**
21

%
52,5

Total
32

%
51,6

3

13,6

6

15,0

9

14,5

1

4,5

7

17,5

8

12,9

5

22,8

1

2,5

6

9,7

1
1
22

4,5
4,5
100,0

2
3
40

5,0
7,5
100,0

3
4
62

4,8
6,5
100,0

6.3 A LINGUAGEM DA ESCOLA

Com relação à pergunta se sentem dificuldade em utilizar a linguagem da escola,
78,4% dos jovens pesquisados responderam “não” e quase 20% responderam “sim”38.
Tabela 49 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Você
sente dificuldade em utilizar a linguagem da escola?”, 2010/2011
Respostas
Homens
%
Sim
14
22,6
Não
46
74,2
Não responderam
2
3,2
Total
62
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

38

Mulheres
24
106
2
132

%
18,2
80,3
1,5
100,0

Total
38
152
4
194

%
19,6
78,4
2,0
100,0

77,3% (tabela 31) dos jovens rurais pesquisados admitiram que sentem ou que já sentiram dificuldades na
escola, enquanto apenas 19,6% (tabela 49) responderam que sentem dificuldades em utilizar a “linguagem” da
escola. Porém, em relação aos 77,3% que sentem dificuldades, 19,2%, alegaram problemas com a linguagem, de
modo que os percentuais dos que evidenciaram dificuldades com a linguagem, nos dois casos, ficaram próximos.
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Se analisada isoladamente, esta questão, por um lado, parece contradizer BortoniRicardo (2005), quando afirmou que os alunos das classes populares são os que têm maiores
problemas na leitura e escrita. Por outro lado, parece confirmar Charlot (2005), quando
ressalta que a análise não deve ser apenas em cima de termos e posições sociais, mas também
que se deve considerar o sujeito sociológico em sua singularidade, de modo que os jovens
rurais pesquisados não devem ser previamente vistos como estudantes que terão dificuldades
na escola, porém como sujeitos histórico-sociais que podem conseguir superar as dificuldades.
De outro lado, se o olhar for direcionado para o alto índice (quase 60%) daqueles
jovens rurais que admitiram pelo menos uma reprovação durante sua vida escolar e para os
cerca de 30% que relataram não ter ninguém para ajudá-los a enfrentar as dificuldades, em
contraposição à maioria que afirmou não sentir dificuldade com a linguagem da escola, alguns
questionamentos podem ser formulados: será que eles sentem dificuldades, mas não quiseram
admitir em suas respostas? Será que o acesso aos meios de comunicação facilitou a transição
entre os falares urbano e rural, norma culta e coloquial? Os jovens pesquisados frequentam
escolas urbanas há, no mínimo, cinco anos, então, a essa altura, será que já estariam
habituados à linguagem escolar? Seria oportuno aprofundar os estudos a respeito dessas
questões.
Quase 20% dos jovens rurais responderam “que sentem dificuldade em utilizar a
linguagem da escola” e alegaram “vergonha”, porque “tudo é diferente”, porque “algumas
palavras são difíceis de pronunciar”, porque sentem “dificuldades na língua inglesa”, porque
seus “pais não frequentaram a escola” e porque vivem em um ambiente onde não há
linguagem culta, em contato com as pessoas do meio rural e, em consequência, absorvem os
costumes dos pais agricultores.
Perguntou-se a esses 20% se fazem alguma coisa para se comunicar bem na escola:
62% responderam “não” e 37% responderam “sim”. Indagou-se, em seguida, a estes últimos
pela providência que eles tomam diante disso: “penso no que vou falar”; “sou muito
brincalhão”; “tento me comunicar mais”; “estudei para não ter dificuldades com a
comunicação”; “me aproximo das pessoas para que elas gostem de mim e se comuniquem
comigo”; “me comunico e dou atenção aos colegas”; “prestar bem atenção às explicações e
fazer as atividades”; “é só fazer o tipo de linguagem adequada que a pessoa está falando”;
“estudo muito a língua portuguesa e observo como os jornalistas falam”; “às vezes, antes de
falar certas palavras, penso como irei pronunciá-las”; “respondo as atividades junto com os
colegas” e “leio bastante livros, jornais e revistas, porque facilita”.
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6.4 A COMUNICAÇÃO NO DIA A DIA
Tabela 50 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “No dia
a dia, você sente dificuldade de se comunicar, de dar opiniões, de reivindicar seus direitos?”,
2010/2011
Respostas
Homens
%
Sim
21
34,0
Não
41
66,0
Não responderam
Total
62
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

Mulheres
51
79
2
132

%
38,6
59,8
1,6
100,0

Total
72
120
2
194

%
37,0
62,0
1,0
100,0

Quanto à pergunta se, no dia a dia, sentem dificuldade de se comunicar, dar opiniões e
reivindicar seus direitos, 62% dos jovens rurais pesquisados responderam “não” e 37%
admitiram que “sim” (tabela 50). Para estes, inquiriu-se a quê ou a quem e por que sentem
dificuldades de se comunicar. Os alunos informaram, por ordem decrescente em quantidade
de respostas, que sentem dificuldades em relação aos professores, aos colegas de escola, aos
pais e aos colegas de bairro ou da comunidade (tabela 51).
As palavras mais recorrentes nas respostas dos que revelaram dificuldades de
comunicação foram 14 vezes “errar/errados(a)”, 12 vezes “timidez/tímido(a)”, 9 vezes
“medo”, 7 vezes “vergonha” e 4 vezes “nervoso(a)”. Um dos jovens respondeu que acredita
que as pessoas vão considerá-lo caipira, outro que as outras pessoas parecem não pensar como
ele e um terceiro observou que “às vezes as pessoas preferem falar a escutar”.
Das 51 mulheres que responderam “sim”, quase 22% apresentaram dificuldades em se
comunicar com os pais, o dobro do percentual das respostas dos homens que admitiram o
mesmo, e isso provavelmente significa questões relacionadas à hierarquia no ambiente
familiar. De acordo com dados de pesquisa etnográfica realizada em assentamentos rurais por
Castro (2009, p. 193), de forma geral, a autoridade paterna “cria mecanismos de vigilância e
controle sobre os jovens através das relações familiares e demais redes sociais, principalmente
as mulheres, que se estendem para os espaços que frequentam”. Ainda segundo essa autora,
apesar de os pais considerarem seus filhos muito responsáveis, na prática não há confiança
para que eles circulem com autonomia em locais que frequentam dentro e fora do
acampamento, tanto que as moças não são autorizadas a circularem sozinhas à noite, inclusive
há intervenção até mesmo na escolha de namorados e na proibição de namoro, independente
da idade, desde que o(a) jovem esteja sob o teto dos pais (CASTRO 2004, 2009).
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Embora esta pesquisa tenha se limitado ao ambiente escolar, pode-se supor que as
dificuldades de comunicação e de expressão de opiniões sinalizadas pelas mulheres tenham a
ver com o enfrentamento da autoridade paterna. Vale lembrar a determinação que algumas
moças demonstraram em afirmar suas individualizações e, talvez por isso, desenvolvam
gostos e atitudes não aceitos pelos pais, ou não conseguem ou não têm abertura para
expressarem suas demandas. Mais uma vez, surgem conjecturas e ideias para futuros estudos
nesta área ainda tão pouco explorada em relação à questão de gênero na pesquisa sobre
juventude rural no Brasil.
Tabela 51 – Respostas e respectivas justificativas dos jovens rurais, estudantes do ensino
médio regular nos colégios Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da
Glória (SE), à pergunta “Em relação a quem você sente dificuldades de se comunicar e
expressar opiniões?”, 2010/2011
Respostas
Professores

H*
11

%
40,7

M**
20

%
36,4

Colegas de escola

8

29,6

15

27,3

Pais

3

11,1

12

21,8

Colegas de bairro,
da comunidade

2

7,4

4

7,3

Outros

2

7,4

2

3,6

Alguns motivos selecionados aleatoriamente
Mulheres: “porque tenho medo de errar e alguém
caçoar de mim”; “às vezes com vergonha de errar ou
estar errada”; “porque eles não querem ouvir o que a
gente tem para falar”; “porque eu penso que a minha
opinião não vale nada”.
Homens: “por medo de errar, pelo convívio com meus
pais, pois eles falam de uma forma diferente e na
sociedade essa forma é errada”; “devido a eles terem
mais conhecimento, fico com vergonha”.
Mulheres: “porque tenho vergonha de me expressar de
modo errado e os outros ficarem rindo e comentando
sobre mim e falando que falei besteira”; “porque
penso que eles acham que é caipira”; “porque tem
colegas na escola que se acham melhores que a gente,
pois eu sinto dificuldade de expressar suas ideias”;
“porque às vezes falta um pouquinho de conhecimento
a mais do que eles”.
Homens: “porque as opiniões deles são diferentes da
minha”; “por ser muito tímido”.
Mulheres: “porque eles não conseguem pensar do
mesmo jeito que eu, então se eu discordo de algo e
dou minha opinião, eles não aceitam e consideram
essa atitude como uma falta de respeito”; “porque com
meus pais eles falam que devo ouvi-los mais do que
falar, então o que tenho mais dificuldades é com eles.”
Homem: “timidez”.
“Porque não somos tão amigos”; “porque às vezes
falta um pensamento crítico, um ponto de vista
próprio”; “por não ter um canal de comunicação
aberto para que eu possa expor minhas opiniões”.
Autoridades, médicos, a sociedade em geral, “pessoas
que têm nível alto”.

Não respondeu
1
3,7
2
3,6
Total
27
100,0
55
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Legenda: H*: Homens / M**: Mulheres.
Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta.
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6.5 HÁBITOS DE LEITURA

Fundamental na formação da criança e do jovem, para que estes aprendam e se
comuniquem melhor, a leitura facilita a pronúncia e a escrita das palavras, bem como aumenta
e melhora o vocabulário. O que se lê também diz muito sobre a identidade do sujeito; tanto
que as pesquisas de mercado e os sites de relacionamento sempre perguntam a respeito dos
hábitos e preferências de leitura, pois o gosto literário pode até aproximar ou afastar pessoas.
Sob esse aspecto, perguntou-se aos jovens se eles costumam ler, afinal, são estudantes do
ensino médio que expuseram a vontade de prestar vestibular, conforme será tratado adiante.
Quanto à frequência de leitura, a maioria (56,2%) respondeu que lê “às vezes”, quase
27% responderam que leem “sempre”, enquanto as categorias “leio muito” e “nunca leio”
receberam, respectivamente, 7,7% e 9,3% das respostas (tabela 52).
Tabela 52 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Você
costuma ler?”, 2010/2011
Respostas
Homens
%
Muito
4
6,5
Sempre
8
12,9
Às vezes
42
67,8
Nunca
8
12,9
Total
62
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

Mulheres
11
44
67
10
132

%
8,3
33,3
50,8
7,6
100,0

Total
15
52
109
18
194

%
7,7
26,8
56,2
9,3
100,0

Os jovens tiveram a liberdade de dar mais de uma resposta a respeito do que leem e,
por conseguinte, foram obtidas 391 respostas. Para a tabela não ficar muito extensa, apenas as
que receberam no mínimo dez menções, o que soma 300 respostas e corresponde a quase 77%
do total, foram listadas na tabela 53.
A leitura de revistas obteve o primeiro lugar com 20,7% de respostas; no entanto, os
jovens não explicitaram qual o tipo, mas supõe-se que sejam de entretenimento. Livros, de
forma vaga, sem títulos ou autor(es), aparecem em segundo lugar, com 19,3% das respostas;
romances, livros românticos e novelas receberam 16% das respostas e, finalmente, livros
escolares e didáticos ficaram com 6% do total das respostas, mas, de igual modo, as respostas
foram bastante abrangentes, ou seja, sem título e ou autoria.
Apenas seis jovens, o que corresponde a 3% dos 194 pesquisados, citaram títulos de
livros (alguns mais de um título), dos quais a maior parte os de leitura obrigatória para o
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Processo Seletivo Seriado (PSS) da Universidade Federal de Sergipe e que foram trabalhados
como conteúdo da disciplina literatura brasileira.
Tabela 53 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “O que
você lê?”, 2010/2011
O que leem
Homens
%
Mulheres
%
Total
%
Revistas
15
19,2
47
21,2
62
20,7
Livros
16
20,5
42
18,9
58
19,3
Romance(s), livros
românticos, livros de
8
10,3
40
18,0
48
16,0
romance, novelas
Jornais
11
14,1
30
13,5
41
13,7
Histórias, historinhas,
historinhas infantis, contos de
5
6,4
21
9,5
26
8,7
fada, livros de histórias,
histórias interessantes
Poemas, poesias, versos
6
7,7
18
8,1
24
8,0
Livros escolares, livros
10
12,8
8
3,6
18
6,0
didáticos
HQ, mangás, gibis
6
7,7
7
3,2
13
4,3
Bíblia
1
1,3
9
4,1
10
3,3
Total
78
100,0
222
100,0
300
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta. Na tabela foram listados os tipos de respostas mais
frequentes, ou seja, 300 respostas das 391 obtidas.

De leitura obrigatória para o PSS da primeira série: A hora da luta, de Álvaro
Cardoso; Assassinato na floresta, de Paulo Rangel e Os bruzundangas, de Lima Barreto; de
leitura obrigatória para o PSS da segunda série: Olhinhos de gato, de Cecília Meireiles e, além
desses, aludiram ao: O grande mentecapto, de Fernando Sabino e Sítio do Picapau Amarelo,
de Monteiro Lobato; entretanto, não foram mencionados os demais livros de leitura
obrigatória do segundo ano e nenhum do terceiro ano.
A partir dos dados coletados, pode-se observar que os jovens rurais pesquisados,
mesmo os que responderam que leem “muito” e “sempre” não desenvolveram ainda o hábito
de leitura, muito menos de literatura juvenil.
Um fato relevante foi que quase 14% dos jovens rurais declararam que leem jornais,
apesar da queda generalizada na leitura desse meio de comunicação devido ao aumento da
preferência pelo acesso à informação atualizada na internet, esta, de fato, o meio mais
acessado pelos jovens atualmente; porém, nesta pesquisa, somente um rapaz respondeu que lê
notícias na internet. Também chamaram atenção as respostas de jovens, em particular das
moças, que leem “historinhas”, “historinhas infantis” e “contos de fada”, uma vez que são
estudantes do ensino médio.
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Algumas justificativas dos jovens pesquisados que leem “muito” foram: “é muito bom
ler, você se distrai muito mais”; “porque eu acho legal ler historinhas engraçadas”; “gosto de
conhecer as diferenças que há nos livros, revistas etc.”; “gosto muito de ler, é um meio de
exercitar a mente”; “porque a leitura me dá asas, através dela eu sinto minha imaginação e
também aprendo bastante”; “porque ler faz com que eu seja muito mais inteligente e
comunicativa”; “porque fica com muita educação e com uma linguagem boa”; “pois sempre
gosto de aprender algo novo, fora da rotina dos estudos”; “porque é através da leitura que eu
consigo entender a realidade e adquirir informações”; “ler também é um exercício além de
nos trazer conhecimento”; “temos mais informação” (respostas de algumas mulheres);
“porque ajuda muito no meu aprendizado”; “porque gosto e sei que, para melhorar na escrita e
na forma de expressão, é necessário ter conhecimento e a leitura ajuda”; “porque eu gosto de
me manter informado” e “ler é muito legal e você viaja no mundo dos livros sem sair do
lugar. É fantástico” (respostas dos homens).
Não obstante, os jovens rurais que “leem muito” não têm feito uma leitura mais
adequada ao seu nível de ensino porque, ao serem perguntados acerca do que leem, ou não
reportaram o nome de autores ou apresentaram respostas genéricas, como: “eu leio bastante
livros e historinhas”; “do Sítio do Picapau Amarelo”; “Bíblia, revistas, livros etc.”;
“romances, aventuras misteriosas etc.”; “na verdade, sou bem eclética: leio de tudo um pouco,
mas [do] que mais gosto de ler é romance”; “textos”; “quase tudo”; “leio livros de biologia,
pois acho incrível como são os seres vivos”; “jornais” (respostas de algumas mulheres);
“romances, contos, poesias”; “livros de ação e comédia”; “jornais, livros literários, revistas,
relatos” e “histórias, romances” (respostas de alguns homens).
Os jovens que leem “às vezes” ou “nunca” alegaram, principalmente, que é porque não
gostam e também por falta de tempo, conforme as seguintes respostas: “porque não tenho
muito tempo para ler, mas gosto muito de ler”; “nas horas vagas procuro ler uma revista”;
“porque eu não me dedico só aos estudos, tem também a casa para cuidar porque só tem eu de
mulher e meus avós”; “porque eu faço as coisas em casa e quando eu vou terminar é tarde e
não dá tempo para ler”; “porque é um pouco estressante”; “porque às vezes dá preguiça” e
“porque não tenho tempo, pois trabalho”.
Em síntese, 78,4% dos jovens pesquisados responderam que não sentem dificuldades
em utilizar a linguagem da escola, enquanto 62% não sentem dificuldades em reivindicar seus
direitos. Esse é um fato digno de nota, pois significa que esses jovens caminham para a
autonomia e, visto que são estudantes do ensino médio, a escolarização teve um papel
fundamental para que isso ocorresse.
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Não obstante, mesmo os que responderam que leem “muito”, “sempre” e “às vezes”,
não demonstraram conhecimentos de livros consagrados da literatura, pois nenhum deles
citou obras ou autores clássicos, com o percentual mais alto de respostas para revistas e
jornais, o que se configura em um tipo de leitura superficial e na ausência do hábito de ler
livros, fundamentais para o desenvolvimento da escrita e do vocabulário, particularmente
porque os jovens pretendem ingressar no ensino superior e no mercado de trabalho.

7 ESCOLA E COTIDIANO RURAL

De acordo com mapa do debate acadêmico brasileiro sobre a juventude rural realizado
por Weisheimer (2005), algumas pesquisas evidenciam que não há uma aproximação entre as
necessidades específicas dos jovens rurais e sua escolarização que segue o paradigma das
sociedades industriais urbanas, distanciando-se do cotidiano rural e das atividades voltadas
para a agricultura. Ao contrário, os jovens rurais que frequentam a escola urbana são
introduzidos em um modo cultural próprio das cidades, ao invés de terem acesso a programas
que aportem conhecimentos e técnicas que possam ser aplicados nas atividades agrícolas e ou
agroindustriais.
Seria fundamental que os jovens filhos de produtores familiares fossem valorizados
pelo conhecimento dos saberes tradicionais e locais que, desde crianças, aprendem com os
mais velhos, mas, ao frequentar a escola urbana, conforme Campolin (2000, p. 6) ressalta,
eles são “privados de uma educação que considere a especificidade de sua cultura e os saberes
próprios do meio rural” e, portanto, ficam “despreparados, tanto para continuar no campo,
quanto para a complexa vida nas cidades”. Essa autora observa que as atividades agrícolas
possibilitam a construção de saberes que, atrelados ao saber escolar, maximizariam os
recursos disponíveis e garantiriam melhor reprodução na agricultura familiar, pois os jovens
rurais teriam acesso ao conhecimento recebido dos pais, principalmente os relativos à
natureza e sua interferência no trabalho da terra, bem como a novos conhecimentos adquiridos
em outros espaços, incluída a escola (CAMPOLIN, 2000).
Em outros estudos levantados por Weisheimer (2005), discute-se que durante o
processo educacional os jovens rurais, filhos de agricultores familiares, poderiam ser
capacitados e formados para que por meio de seus conhecimentos contribuíssem para o
desenvolvimento social e econômico de sua região e, como consequência, possivelmente se
mostrariam mais dispostos a continuar trabalhando no campo, fortalecendo suas identidades
como agricultores familiares ou como empreendedores rurais. Todavia, a escola urbana
prioriza uma formação que tem preparado a juventude rural muito mais para sair do campo.
Ao serem perguntados sobre se o que é aprendido na escola os auxilia na vida do
campo, os jovens rurais pesquisados por Campolin (2000) afirmaram que sim, embora,
quando solicitados a darem exemplos, as respostas tenham sido vagas. Mas essa autora
entende que mesmo primordialmente destinada à população da cidade, ainda assim a escola
urbana tem propiciado à juventude rural uma visão mais abrangente do mundo, de modo que
seus conteúdos não são totalmente inadequados às necessidades desses alunos.
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Com base nessas considerações, buscou-se investigar se, para os jovens rurais do
sertão sergipano, sua origem rural interfere, de um lado, no processo de aprendizagem e na
relação com o saber escolar e, de outro, em suas identidades culturais. Assim, foram
elaboradas quatro perguntas, algumas com desdobramentos, que formaram a terceira questão
norteadora desta pesquisa: se fosse escolher uma escola para estudar, qual seria essa escola e
onde ela fica? Você acha que faz diferença estudar em uma escola de cidade ou em uma
escola do campo? O fato de morar no campo dificulta os estudos? Com o que aprende na
escola o que você pode fazer no seu dia a dia, na sua casa e no seu trabalho? Na sequência,
será apresentada a análise das respostas obtidas.

7.1 UMA ESCOLA PARA ESTUDAR E SUA LOCALIZAÇÃO

Tendo em vista os dados estatísticos do êxodo rural no Brasil e com base em pesquisas
desenvolvidas por Carneiro (1998a) e Portela (1999), diante da pergunta “se fosse escolher
uma escola para estudar, qual seria essa escola e onde ela fica?”, supôs-se que os sujeitos
desta pesquisa expressariam o desejo de sair do campo para estudar em escolas situadas em
cidades maiores, sempre consideradas como de melhor ensino.
Entretanto, na maioria das respostas obtidas e em suas justificativas, constatou-se que
o jovem rural prefere continuar os estudos em seu local de origem, pois quase 80% deles
revelaram a escolha em permanecer em escolas de Nossa Senhora da Glória, Sergipe, tanto na
sede do município – em escolas onde já estudam ou em outras escolas públicas e particulares
–, como em escolas da zona rural, próximas de seu local de moradia.
Os jovens pesquisados tiveram a liberdade de dar mais de uma explicação para sua
escolha; em decorrência disso, o número de justificativas é maior do que o número de
respondentes. Por exemplo, os 104 jovens (53,6%) que preferem continuar em sua própria
escola – nesse caso, o Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa ou o Colégio Estadual
Cícero Bezerra – deram 148 justificativas. A principal delas, com 49 respostas, refere-se à
qualidade da escola, tanto da estrutura, quanto do ensino que é considerado “ótimo” e um dos
melhores da região.
Com relação aos jovens rurais que gostariam de permanecer estudando em Nossa
Senhora da Glória, outra justificativa arrolada foi o fato de gostarem da escola e se sentirem
bem nela, onde são bem recebidos e valorizados. Os professores também foram lembrados em
justificativas que os apresentam como os “melhores da região”: profissionais “excelentes”,
“competentes” e “qualificados”; professores “ótimos” e “legais”, porém “exigentes”. Também
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mencionaram o fato de que é na escola onde estudam muitas coisas e obtêm muitos
conhecimentos, “lições para a vida”, além de se prepararem para o vestibular, para o futuro,
para a realidade e para alcançar objetivos.
Os relacionamentos interpessoais foram mencionados, tanto em respostas mais gerais
– “a escola tem pessoas maravilhosas e legais” –, quanto pelo fato de a escola ter sido o local
onde fizeram amizades e, como gostam dos amigos e conhecem várias pessoas ali, prefeririam
não mudar para outra instituição.
Quase 11% dos jovens rurais gostariam de ser transferidos para outras escolas públicas
de Nossa Senhora da Glória – 14,4% das mulheres em relação a apenas 3,2% dos homens –,
seja porque são escolas onde cursaram o ensino fundamental maior e de onde tiveram de sair
para cursar o ensino médio, mas deixaram amigos e professores de que gostavam; seja porque
estudam no CECB e gostariam de mudar para o CEMMF que é considerada uma escola de
referência na região, pois prepara seus alunos para o vestibular. Mas também há os que
estudam no CEMMF e gostariam de pedir transferência para o CECB, certamente porque só
estudariam durante um turno, enquanto o sistema de ensino no CEMMF, para quem faz o
curso diurno, é integral (tabela 54).
Tabela 54 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Se
fosse escolher uma escola para estudar, qual seria essa escola e onde ela fica?”, 2010/2011
Respostas
Homens
A própria escola
29
Escolas do próprio povoado
7
(zona rural)
Escolas públicas de N. Sra. da
2
Glória
Escolas particulares de N. Sra.
4
da Glória
Escolas da região
2
Escolas da Capital (públicas e
6
particulares)
Universidades, faculdades
3
Escolas de outros Estados
1
Escolas religiosas
Escola bem estruturada e de
3
boa qualidade
Não tem opção
4
Não respondeu
1
Total
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
46,8
11,3

Mulheres
75
14

%
56,8
10,6

Total
104
21

%
53,6
10,8

3,2

19

14,4

21

10,8

6,5

3

2,3

7

3,6

3,2
9,7

6
7

4,5
5,3

8
16

4,1
8,2

4,8
1,6

1

0,8

1
2

0,8
1,5

4
1
1
5

2,1
0,5
0,5
2,6

4

3,0

132

100,0

8
1
194

4,1
0,5
100,0

4,8
6,5
1,6
100,0

Cabe destacar que quase 11% dos jovens rurais pesquisados gostariam de estudar em
escolas do próprio povoado, sendo este um percentual maior do que os 6,7% daqueles que
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gostariam de estudar em escolas da Capital. Sem esquecer o fenômeno da masculinização dos
campos, 10,6% das mulheres desta pesquisa prefeririam estudar em escolas do campo, em seu
próprio local de origem ou o mais próximo possível de suas casas e esse percentual fica
próximo aos 11,3% da mesma resposta dada pelos homens (tabela 54).
O argumento fundamental dado pelos jovens para essa escolha foi a proximidade das
escolas da zona rural com suas moradias e, em decorrência, surgiram razões complementares,
como o fato de não ser tão cansativo e de não mais enfrentarem dificuldades ao se deslocarem
para estudar na cidade. “É cansativo sair de onde moro para estudar em Glória”, explicou um
dos rapazes, enquanto uma das moças defendeu que “estudar perto de casa é muito melhor e
não é tão cansativo”. Entretanto, houve quem ponderasse a falta de ofertas do ensino médio
nas escolas dos povoados. Além disso, houve relatos de jovens que necessitaram se hospedar
em casas de parentes na cidade para ficarem mais próximos da escola urbana, retornando para
suas residências na zona rural nos finais de semana. Outro motivo lembrava as amizades
locais que foram, de certo modo, afastadas em função da dispersão dos jovens rurais entre
várias escolas. Alguns mencionaram que estudar no povoado seria melhor porque, além de
ficar perto de casa, “o ensino da escola do meu povoado é excelente” e “porque o colégio é
muito bom e fica perto de minha casa”; desse modo, pode-se observar que não há, por parte
dos jovens rurais, uma rejeição à escola do campo. Embora a maioria prefira a escola na qual
estudam, não alegaram que a escola do campo não presta ou que é melhor estudar na cidade.
Contudo, um rapaz revelou que ficaria na escola do campo para “passar sem fazer nada”.
Do total de jovens pesquisados, 8,2% escolheriam escolas da Capital para estudar,
caso pudessem. Em face dessa resposta, surgiu um dado surpreendente: desses jovens, 5,3%
são mulheres e 9,7% são homens, em relação ao total de respondentes de seu respectivo
estrato. Outra vez, o fenômeno da masculinização39 da população que vive no campo foi
lembrado porque tanto o percentual de mulheres que escolheriam uma escola do povoado para
cursar o ensino médio foi quase igual ao dos homens, como na opção por escolas da capital
foi menor do que o dos homens (tabela 54). À questão se, diante desse quadro, estaria se
configurando uma alteração no fenômeno da masculinização e envelhecimento na zona rural
da região desta pesquisa, uma possível resposta seria não, porquanto, segundo Camarano e
Abramovay (1999), esse fenômeno não se evidenciou de forma acentuada no Nordeste.
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Conforme relatórios de estudos dos movimentos migratórios rurais, historicamente a migração campo-cidade
sempre foi maior entre os jovens, com preponderante participação feminina, ocasionando, em decorrência, o
envelhecimento e a masculinização do meio rural (CAMARANO; ABRAMOVAY, 1999).
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A principal motivação para os jovens rurais selecionarem escolas da Capital para
estudar, assim como ocorreu nas justificativas de escolha de escolas particulares de Nossa
Senhora da Glória, estava vinculada à qualidade da escola e de seu ensino, julgado como mais
“puxado” e “aprofundado”, onde teriam oportunidade de aprender mais e se preparariam
melhor para o vestibular.
No quesito escolas particulares, as do próprio município também foram mencionadas,
no entanto, por menos de 4% dos jovens pesquisados e, mais uma vez, o percentual de
respostas dos homens foi maior que o das mulheres quanto ao total de seu respectivo estrato.
As justificativas não diferem das fornecidas para a escolha de escolas particulares da Capital e
estão relacionadas à qualidade do ensino, cotado como mais “rígido” e “avançado” do que na
escola pública (tabela 54).
Com menor quantidade de respostas, outras opções foram apresentadas pelos jovens,
tais como escolas da região, escolas de outros Estados, escolas religiosas, universidades e
faculdades, “escolas bem estruturadas e de qualidade”, sem necessariamente citarem nome e
local, além do que alguns não têm opção ou não responderam.

7.2 ESCOLA DA CIDADE OU ESCOLA DO CAMPO?
Tabela 55 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Faz
diferença estudar em uma escola de cidade ou em uma escola do campo?”, 2010/2011
Respostas
Homens
Sim
33
Não
28
Não respondeu
1
Total
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
53,2
45,2
1,6
100,0

Mulheres
72
59
1
132

%
54,5
44,7
0,8
100,0

Total
105
87
2
194

%
54,0
45,0
1,0
100,0

Com relação à pergunta “Faz diferença estudar em uma escola da cidade ou em uma
escola do campo?”, a maioria dos sujeitos pesquisados (54%) respondeu “sim”. No entanto,
para 45% dos jovens rurais “não faz diferença”, com percentuais quase iguais nas respostas
dos homens e das mulheres (tabela 55).
Quanto às justificativas à resposta que “não” faz diferença estudar em uma escola da
cidade e em uma escola do campo, os jovens alegaram que o aprendizado é o mesmo, que,
apesar das dificuldades, a forma de ensino é a mesma e são idênticos os assuntos. Parte dos
jovens atribui ao aluno o sucesso na aprendizagem: para eles, depende do interesse do aluno,
não importa o lugar onde ele estuda, se no campo ou na cidade.
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Os 54% dos jovens que responderam “sim, faz diferença estudar em uma escola da
cidade e em uma escola do campo” sublinharam a melhor qualidade do ensino nas escolas
urbanas, superior ao do campo, ao avaliarem que as escolas das cidades são mais organizadas
e preparadas; contudo, têm consciência de que essas escolas recebem mais recursos. Os
jovens ainda afirmaram que a escola urbana tem mais matérias e linguagem mais difícil,
ensino melhor, mais conhecimento, melhores professores e melhor infraestrutura; porém, vale
ressaltar que a escola do campo, invariavelmente, só oferta até o ensino fundamental menor e,
por isso, ensina menos disciplinas e a linguagem é mais simples.
Assim, a escola do campo e a escola urbana foram apresentadas pelos jovens rurais
pesquisados como contraditórias e o que se depreendeu de suas respostas, tanto dos que
responderam positiva como negativamente, foi que a melhor qualidade do ensino e da
aprendizagem dependem do interesse do aluno, da qualificação do professor e de seu
empenho para ensinar, além de investimentos na educação, tanto na cidade, quanto no campo.

7.3 ESTUDAR VERSUS MORAR NO CAMPO
Tabela 56 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória, à pergunta “O fato de
morar no campo dificulta seus estudos?”, 2010/2011
Respostas
Homens
Sim
40
Não
22
Total
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
64,5
35,5
100,0

Mulheres
82
50
132

%
62,0
38,0
100,0

Total
122
72
194

%
63,0
37,0
100,0

Para 63% dos jovens pesquisados, “morar no campo dificulta os estudos”, com 103
justificativas das mulheres e 36 dos homens. Quase 34% dos jovens expuseram problemas no
transporte escolar, pois os ônibus, às vezes, não respeitam o horário e eles chegam atrasados à
escola e, consequentemente, perdem parte da explicação dos assuntos. De acordo com os
jovens rurais, eles perdem aulas e, até mesmo, provas quando o ônibus escolar quebra ou a
prefeitura atrasa o pagamento aos motoristas. Pouco menos de 16% das respostas foram
relatos de jovens moradores de locais de difícil acesso que, sob o sol ou debaixo de chuva,
com poeira ou lama, andam a pé de casa até o ponto onde o veículo escolar passa. Por residir
num lugar assim, uma jovem mencionou que foi preciso se mudar para a casa da avó em um
povoado. Outras causas elencadas diziam respeito à jornada cansativa; ao trabalho em casa
além da escola; acordar cedo para ir à escola ou para o trabalho no campo e retornar exausto,
tarde da noite; as dificuldades para encontrar os colegas para estudo em grupo e a falta de
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acesso à internet no campo que dificulta a pesquisa por assuntos indicados pelos professores
em trabalhos extraclasse.
Mesmo diante das dificuldades apresentadas pela maioria de seus colegas, ao contrário
do que eles relataram, 37% dos jovens rurais responderam que morar no campo não dificulta
os estudos. As justificativas são inversas: há transporte escolar passando na porta todos os
dias e todas as horas e, além de no povoado ter escola, com a saída para a cidade houve acesso
a um melhor ensino. Para esses jovens, aprender depende do esforço do aluno: “quem quer
estudar, vence tudo”, foi a afirmativa de um dos rapazes; outro arrematou que “para quem tem
força de vontade não existe dificuldade”, ou seja, se eles têm transporte escolar, o apoio dos
pais e se dedicam aos estudos, logo, “não existem barreiras”.

7.4 O QUE SE APRENDE NA ESCOLA E O DIA A DIA NO CAMPO
“Com o que aprende na escola o que você pode fazer no seu dia a dia, na sua casa, no
seu trabalho?”, esta pergunta foi elaborada com a intenção de investigar se o que os jovens
pesquisados aprendem na escola urbana é utilizado em atividades no cotidiano rural, mas as
respostas obtidas foram bastante genéricas, por exemplo: “com o que aprendo na escola,
posso ser mais educado com as pessoas”.
A partir das respostas obtidas (tabela 57), observou-se que os jovens rurais não veem
uma relação de praticidade entre o que se aprende na escola urbana e as atividades que
porventura desenvolvem no campo. Com 23% das respostas, os jovens ressaltaram que
aprendem na escola para ensinar aos que não sabem e “passar para os outros”, como os irmãos
mais novos; 20,4% das respostas enfatizaram “ser mais educado”, (principalmente as
mulheres, com 24,8% das respostas do seu estrato); enquanto 13% das respostas dos homens
foram ainda mais vagas, do tipo posso fazer “muitas coisas”, “várias coisas” e “tudo”.
Algumas das respostas dadas pelas mulheres foram: “posso ter mais facilidade de
comunicação no dia a dia, aprendo coisas ideais para ensinar às pessoas de casa e, com
certeza, terei uma maior facilidade em um trabalho na cidade”; “posso desenvolver meu
conhecimento que adquiri na escola no meu trabalho e ajudar aos meus familiares a se
comunicarem melhor”; “ter uma boa educação, falar bem, lavar as mãos antes das refeições,
escovar os dentes após cada refeição etc.”; “eu posso dizer o que é certo e o que é errado aos
meus irmãos”; “posso ensinar minha sobrinha a fazer dever de casa”; “posso levar mais
conhecimentos para minha família e para a comunidade”; “dar opiniões sobre assuntos, tento

168

passar o que aprendo na escola para pessoas analfabetas que nunca tiveram acesso à escola” e
“ser educada, gentil e também respeitar as opiniões de outras pessoas”.
Tabela 57 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Com o
que aprende na escola o que você pode fazer no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho?”,
2010/2011
Respostas
Homens
%
Mulheres
Ensinar, passar para os outros
12
15,6
42
Ser educado(a)
9
11,7
39
Comunicação: falar corretamente,
10
13,0
17
saber se comunicar mais
Muitas coisas, várias coisas, tudo
10
13,0
14
Escrever, ler, estudar
4
5,2
12
Sociabilidade
4
5,2
7
Contabilidade, cálculos, cálculos
6
7,8
em construções, contas
Cuidar do meio ambiente, não
3
3,9
1
poluir o meio ambiente
Obter emprego, trabalho na cidade
1
1,3
3
Higiene, cuidados pessoais, com a
3
saúde, com a alimentação
Ficar informada
2
Lutar pelos direitos, exercer a
1
1,3
1
cidadania
Pouco, poucas coisas
2
2,6
Evitar as drogas
1
Ajudar a família
1
1,3
Utilizar o inglês
1
1,3
Nada, quase nada
4
5,2
4
Crescimento pessoal
3
3,9
2
Não respondeu
6
7,8
9
Total
77
100,0
157
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta.

%
26,8
24,8
10,8

Total
54
48
27

%
23,1
20,5
11,5

8,9
7,6
4,5

24
16
11
6

10,3
6,8
4,7
2,6

0,6

4

1,7

1,9
1,9

4
3

1,7
1,3

1,3
0,6

2
2

0,9
0,9

2
1
1
1
8
5
15
234

0,9
0,4
0,4
0,4
3,4
2,1
6,4
100,0

0,6

2,5
1,3
5,7
100,0

Sem se diferenciar das mulheres, algumas respostas dos homens, foram: “eu aprendo
no jeito de ser das pessoas e eu uso isso em todos os lugares que eu esteja, na rua, na praça eu
uso a simpatia, a alegria etc.”; “eu utilizo a aprendizagem para ajudar meus irmãos nos
deveres de casa e no trabalho utilizo para conversar com os colegas”; “cálculos e a forma de
se comunicar”; “as formas de se expressar ou de citar opiniões”; “o que eu posso ver na escola
quando eu chego em casa eu vou debater o assunto que foi passado em sala de aula”; “posso
dialogar opiniões com meus colegas e amigos o que eu aprendi sobre determinado assunto”;
“com meus conhecimentos eu aprendo a expressar minhas opiniões, além de dialogar com
várias pessoas, sem falar no comportamento que muda”; “eu tento usar esse conhecimento e
levar para a vida, em casa e no dia a dia”; “posso ensinar o que aprendi para aquelas pessoas
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que sentem dificuldade com alguma coisa”; “consigo diferenciar o que está certo e o que está
errado” e “posso ensinar aos outros e ajudar no trabalho”.
Ainda cabe registrar três falas bastante interessantes: “quando descubro algo novo
gosto de discutir com o meu pai, eu passo para ele o que aprendi e ele me conta suas
experiências de vida”; “o principal é a comunicação entre a comunidade e certos aspectos que
sem ao menos a leitura não conseguiríamos, por exemplo: pegar ônibus, ler uma placa,
identificar ruas pelo nome e utilizar a sua assinatura em papéis importantes” (rapazes) e
“quase nada, pois minha família quase não tem estudo e o que aprendo não posso passar a ela,
pois ela acha que é inventado” (moça).
As respostas mais próximas à vivência no campo foram dadas pelos homens e
assinalaram a importância de fazer contabilidade e contas, possivelmente do que a unidade
familiar produz, além de cálculos em construções: “saber da renda familiar e o que gasta em
despesas para os animais” e “vários cálculos em construções com a criação de animais”.
Apenas quatro jovens ressaltaram que podem utilizar o que aprenderam na escola para
cuidar do meio ambiente e não poluí-lo: “com o que aprendo na escola dá para ver o mundo
de outra forma e mudar nossas atitudes, não poluindo”; “posso cuidar do meio ambiente e
orientar meus pais a não poluírem o meio ambiente”; “meu pai é produtor rural, certas
práticas que ele usava no meio ambiente eu fiz com que ele não usasse mais” e “no meu dia a
dia aprendi a ter mais consciência, por exemplo, pôr o lixo no lixo” (respostas de uma moça e
de três rapazes).
A observação de Dayrell (2007) sobre a crítica que os estudantes fazem à distância
entre o currículo escolar e sua realidade, quando requerem que os professores os ajudem a
perceber o que determinado conteúdo tem a ver com o seu cotidiano, pode ser relacionada ao
que 4,3% dos jovens responderam, ou seja, que com o que aprendem na escola podem fazer
“pouco”, “pouca coisa”, “nada” e “quase nada”; além do que 6,4% se abstiveram de
responder, o que suscita a interrogação se não responderam porque não veem uma relação
entre o que aprendem na escola e o seu dia a dia (tabela 57).
Não deixa de ser intrigante o fato de que os jovens rurais precisam ter acesso à escola
de ensino médio, mas essa escola é urbana e não trabalha conteúdos importantes para quem
vive no campo. Ademais, esses jovens enfrentam várias dificuldades, como a distância entre
casa e escola e, com isso, perdem tempo que poderia ser utilizado para o estudo individual e
para as tarefas escolares; a necessidade de transporte público que garanta a frequência à
escola diariamente e o acesso a bibliotecas e internet no meio rural, imprescindíveis para que
os estudantes façam pesquisas e trabalhos escolares.
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Em resumo, pode-se inferir que em relação à escola e ao cotidiano rural, a maioria dos
jovens rurais pesquisados prefere continuar cursando o ensino médio onde estão matriculados
porque gostam dos professores, dos coordenadores, dos diretores e, sobretudo, dos colegas;
enquanto outros, tanto os rapazes quanto as moças, gostariam de estudar o mais próximo
possível de casa, na zona rural, a fim de evitar a fadiga e o tempo gasto nesse transcurso
porque, para eles, morar no campo e estudar na cidade dificulta os estudos, embora
reconheçam que faz diferença estudar em escolas urbanas, uma vez que a maior parte dos
jovens considera que essas escolas têm melhor qualidade do que as do campo.

8 PROJETOS PESSOAIS PARA O FUTURO E SUCESSÃO HEREDITÁRIA

A sucessão profissional e a transferência hereditária é um dos temas mais caros nos
estudos sobre juventude rural porque é a partir da disposição dos jovens rurais de
permanecerem no campo que perpassa a formação de uma nova geração de agricultores para
assegurar a continuidade das unidades de produção. As pesquisas concernentes a esse tema
trazem para discussão fatores como “a oportunidade de trabalho independente da família; o
acesso à educação; a perspectiva matrimonial com um agricultor; a possibilidade de herdar
terra; o envolvimento na unidade produtiva; o tamanho da propriedade e a renda familiar”
(WEISHEIMER, 2005, p. 19).
Algumas pesquisas vão mais além quando articulam as mudanças no campo a uma
recente evidência dos jovens rurais que, com seus projetos pessoais e profissionais,
questionam os projetos familiares sustentados na reprodução de um modo de vida pautado nas
atividades agrícolas. De fato, já que não são mais socializados apenas no meio rural e no
contexto da agricultura familiar, mas também em outros espaços, como a escola, os jovens
rurais desejam cada vez mais o acesso a um modo de vida mais urbano, enquanto se observa a
reconfiguração de suas identidades e de seus projetos de vida (WEISHEIMER, 2005).
Na problemática deste trabalho foi desenvolvida uma discussão sobre essas questões
em outros contextos, como o Sul e o Sudeste do Brasil, mas, a partir dos dados coletados
nesta pesquisa, tem-se também a oportunidade de conhecer e dar voz a jovens rurais
nordestinos, especificamente do sertão sergipano.
Com este capítulo, referente à quarta questão norteadora desta pesquisa – se, apesar
das políticas públicas de incentivo ao retorno e permanência no campo e das dificuldades de
inserção no mercado de trabalho urbano, o avanço nos estudos até o ensino médio contribui
para o desencaixe das identidades culturais dos jovens rurais e no desejo e capacidade de
perpetuação da herança –, pretende-se contribuir para o debate acerca da reprodução na
agricultura familiar ao levar em consideração alguns aspectos como a profissão dos pais dos
jovens pesquisados, a tradição familiar na agricultura, a produção agrícola familiar, o tamanho
da propriedade, a escolarização e o número de irmãos e irmãs dos jovens rurais para, ao
articular esses fatores, esboçar um cenário de continuidade ou não da agricultura de base
familiar no espaço empírico pesquisado.
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8.1 PROFISSÃO(ÕES) DOS PAIS DOS JOVENS RURAIS
Para analisar esta questão, os pais40 dos jovens pesquisados foram divididos em quatro
categorias: agricultores familiares, agricultores familiares pluriativos, assentados da reforma
agrária e assentados pluriativos. Consideram-se pluriativos aqueles agricultores ou assentados
que, além de produtores rurais, exercem atividades não-agrícolas ou possuem um emprego e,
mesmo assim, não deixaram de ser agricultores. Exemplos de pluriativos são aqueles pais que
também realizam atividades como tratorista, pedreiro, carpinteiro, borracheiro, coveiro e
agente comunitário de saúde, dentre outras.
Tabela 58 – Categorização dos pais dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos
colégios Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), 2010/2011
Categorização (pais)
Agricultores familiares
Agricultores familiares pluriativos
Assentados da reforma agrária
Assentados da reforma agrária pluriativos
Total
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

Homens
47
12
3

%
75,8
19,4
4,8

62

100,0

Mulheres
110
8
11
3
132

%
83,3
6,1
8,3
2,3
100,0

Total
157
20
14
3
194

%
81,0
10,3
7,2
1,5
100,0

Após a categorização dos pais dos jovens rurais pesquisados, observou-se que na
região desta pesquisa ainda predomina a agricultura familiar tradicional. Na verdade, todos os
pais são agricultores familiares, inclusive os que são assentados da reforma agrária, pois esse
foi um dos critérios na delimitação da amostra, mas o que se quer demonstrar é que entre
esses agricultores a pluriatividade não é evidente, pois 81% são unicamente agricultores
familiares e cerca de 10% são agricultores pluriativos. Apenas 7,2% dos jovens pesquisados
são filhos de agricultores assentados e os pais de três moças (1,5%) são assentados pluriativos
(tabela 58).
Optou-se por separar a discussão dos dados entre os rapazes e as moças. Das jovens
rurais que compõem a amostra, 106 são filhas de agricultores, uma respondeu que seu pai é
“fazendeiro”, outra que o pai “trabalha com gado” e duas que seus pais são “vaqueiros”; no
entanto, esses pais foram alocados na categoria “agricultores” para não fragmentar as
respostas, perfazendo um total de 110, o que corresponde a 83,3% do total de 132 mulheres
pesquisadas (tabelas 58-60).

40

Nesse caso, quando se fala em “pais” está se referindo aos progenitores, sem contar com as mães.
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Tabela 59 – Profissão dos pais/mães das jovens rurais (mulheres), estudantes do ensino médio
regular nos colégios Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra: agricultores e agricultores
pluriativos, Nossa Senhora da Glória (SE), 2010/2011
Profissão/Ocupação

Pais
110

Agricultor(a)
Agente comunitário de saúde
Auxiliar de enfermagem
Comerciante
Costureira
Coveiro
Dona de casa / doméstica
Funcionária pública
Mecânico
Merendeira
Motorista
Professora
Tratorista
Vigilante
Não respondeu
Total
110
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

Agricultores
%
Mães
100,0
58

%
52,7

1

0,9

10
3

9,1
2,7

1

0,9

Agricultores Pluriativos
%
Mães
%
1
12,5
1
12,5
1
12,5
2
25,0

Pais

1

3

100,0

34
110

12,5

1

12,5

1

12,5

1
1

12,5
12,5

8

100,0

3

37,5

1

12,5

2
8

25,0
100,0

2,7

30,9
100,0

Tabela 60 – Profissão dos pais/mães das jovens rurais (mulheres), estudantes do ensino médio
regular nos colégios Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra: assentados da reforma agrária
e assentados pluriativos, Nossa Senhora da Glória (SE), 2010/2011
Profissão/Ocupação

Pais
11

Agricultor(a)
Auxiliar de enfermagem
Cabeleireira
Carpinteiro
Dona de casa / doméstica
Motorista
Professora
Serviços gerais
Trabalha em delegacia
Não respondeu
Total
11
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

Assentados
%
Mães
100,0
6
1

100,0

%
54,5
9,1

1

9,1

3
11

27,3
100,0

Pais

Assentados Pluriativos
%
Mães
%

1

33,3

1

33,3

1

33,3

3

100,0

1

33,3

1

33,3

1

33,3

3

100,0

Tabela 61 – Profissão dos pais/mães dos jovens rurais (homens), estudantes do ensino médio
regular nos colégios Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra: assentados da reforma agrária
e assentados pluriativos, Nossa Senhora da Glória (SE), 2010/2011
Profissão/Ocupação

Pais
3

Agricultor(a)
Dona de casa / doméstica
Não respondeu
Total
3
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

Assentados
%
Mães
100,0
1
1
1
100,0
3

%
33,3
33,3
33,3
100,0

Pais

-

Assentados pluriativos
%
Mães

-

-

%

-

Atinente aos pais dos 62 rapazes desta pesquisa, 75,8% são agricultores, 19,4% são
agricultores pluriativos e 4,8% são assentados da reforma agrária com atividades exclusivas
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na agricultura, ou seja, nenhum assentado desse estrato é pluriativo. Ressalte-se que, a fim de
não fragmentar a estratificação com muitas categorias, foram considerados agricultores os
pais de seis rapazes que apresentaram as seguintes respostas: “criador de gado”,
“agropecuarista e apicultor”, “cuida do gado”, “pequeno pecuarista” e “produtor de leite” já
que se trata, na realidade, de produtores familiares. Assim, se forem considerados os
agricultores e os assentados da reforma agrária, cerca de 80% dos pais desenvolvem
atividades exclusivamente voltadas para a produção agrícola e cerca de 20%, além de
agricultores, têm ocupações não-agrícolas como borracheiro, comerciante, dono de
restaurante, garçom, motorista, pedreiro e vigilante (tabelas 58, 61 e 62).
Tabela 62 – Profissão dos pais/mães dos jovens rurais (homens), estudantes do ensino médio
regular nos colégios Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra: agricultores e agricultores
pluriativos, Nossa Senhora da Glória (SE), 2010/2011
Profissão/Ocupação

Pais
47

Agricultor(a)
Agente comunitário de saúde
Auxiliar de enfermagem
Borracheiro
Comerciante
Empresário (dono de restaurante)
Funcionário de empresa
Diretora
Dona de casa / doméstica
Garçom
Lavadeira
Merendeira
Mestre de obras
Motorista
Pedreiro
Professora
Serviços gerais/ servente/ zelador
Vigilante
Não respondeu
Total
47
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

Agricultores
%
Mães
100,0
28

1
3

1

100,0

%
59,6

1
1
1
1

Pluriativos
%
Mães
1
1
1
8,3
8,3
8,3
8,3

1

8,3

Pais

2,1
6,4

2,1

3
1

6,4
2,1

10
47

21,3
100,0

1
2
2

8,3
16,7
16,7

1
1

8,3
8,3

12

100,0

%
8,3
8,3
8,3

5

41,7

1
1

8,3
8,3

2

16,7

12

100,0

Com relação às profissões ou ocupações das mães, cerca de 30% das mulheres e quase
18% dos homens não deram resposta e surge a indagação de por que priorizaram as profissões
ou ocupações dos pais. Quanto aos que indicaram as profissões de suas mães, 49%
responderam que são filhos(as) de agricultoras e 9,3% são filhos(as) de donas de casa,
enquanto 15,5% das mães têm outras profissões ou ocupações, tais como professora, auxiliar
de enfermagem, agente comunitário de saúde, cabeleireira, costureira, empregada doméstica,
merendeira, servente e lavadeira (tabela 63).
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Tabela 63 – Profissão das mães dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos
colégios Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), 2010/2011
Profissão/Ocupação
Homens
Agricultora
30
Agricultora / dona de casa
Dona de casa
6
Agente de saúde
1
Auxiliar de enfermagem
1
Cabeleireira
Costureira
Empregada doméstica
3
Funcionária de colégio
Funcionária pública
Merendeira
2
Serviços gerais / servente
1
Diretora
1
Professora
5
Lavadeira
1
Não respondeu
11
Total
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
48,4
9,7
1,6
1,6

Mulheres
65
1
12
2
1
1
1
1
2
2
1

1,5
0,8
0,8
0,8
0,8
1,5
1,5
0,8

4

3,0

39
132

29,5
100,0

4,8

3,2
1,6
1,6
8,1
1,6
17,7
100,0

%
49,2
0,8
9,1

Total
95
1
18
1
3
1
1
4
1
2
4
2
1
9
1
50
194

%
49,0
0,5
9,3
0,5
1,5
0,5
0,5
2,1
0,5
1,0
2,1
1,0
0,5
4,6
0,5
25,8
100,0

À pergunta “seus avós eram ou são agricultores?”, o percentual total das respostas
“eram” e “são” agricultores corresponde a 83,5%. Significa, portanto, a existência de uma
tradição de trabalho na agricultura nas famílias dos jovens pesquisados; inclusive, todos os
avós dos filhos de assentados “são” agricultores. Apenas seis jovens (3%), três homens
(4,8%) e três mulheres (2,3%), responderam de maneira negativa. Convém observar que
quando os jovens respondem que “eram” ou “foram” agricultores, pode ser pelo fato de os
avós serem falecidos, aposentados ou migrantes do campo para a cidade (tabela 64).
Tabela 64 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Seus
avós eram ou são agricultores?”, 2010/2011
Respostas
Homens
Eram
19
São
35
Não
3
Não respondeu
5
Total
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
30,6
56,5
4,8
8,1
100,0

Mulheres
27
81
3
21
132

%
20,5
61,4
2,3
15,9
100,0

Total
46
116
6
26
194

%
23,7
59,8
3,1
13,4
100,0

8.2 O QUE OS PAIS DOS JOVENS RURAIS PRODUZEM?

A propósito da produção agrícola dos pais desses jovens rurais, as mulheres
forneceram 342 respostas, sendo o milho (34,2%), o feijão (31%) e o leite (26%) os produtos
mais citados. Em menor proporção também listaram mandioca, abóbora, legumes, queijo,
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quiabo, feijão de corda, goiaba e farinha. Os homens deram 151 respostas e também foram
mais citados o milho (28,5%), o feijão (27,8%) e o leite (27,8%), embora produtos como
mandioca, quiabo, abóbora e goiaba tenham sido lembrados (tabela 65)41.
Tabela 65 – Produção agrícola dos pais dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular
nos colégios Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE),
2010/2011
Respostas
Homens
%
Mulheres
%
Total
%
Milho
43
28,5
117
34,2
160
32,5
Feijão
42
27,8
106
31,0
148
30,0
Leite
42
27,8
89
26,0
131
26,6
Mandioca
4
2,6
6
1,8
10
2,0
Abóbora
3
2,0
6
1,8
9
1,8
Quiabo
4
2,6
3
0,9
7
1,4
Queijo
2
1,3
4
1,2
6
1,2
Legumes
4
1,2
4
0,8
Goiaba
2
1,3
2
0,6
4
0,8
Feijão de corda
2
0,6
2
0,4
Gado
1
0,7
1
0,3
2
0,4
Arroz
2
1,3
2
0,4
Galinha
2
1,3
2
0,4
Porcos
2
1,3
2
0,4
Farinha
1
0,3
1
0,2
Ração para o gado
1
0,3
1
0,2
Alimentos
1
0,7
1
0,2
Palma
1
0,7
1
0,2
Total
151
100,0
342
100,0
493
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens deram mais de uma resposta, o que denota a produção de mais de um tipo de alimento.

Os três produtos mais citados representam, de fato, os mais produzidos na região desta
pesquisa. Contudo, cabe destacar que, a partir das demais respostas obtidas, isto é, palma,
gado, porcos e galinhas, dentre outros, avaliou-se que milho, feijão e leite foram os produtos
mais lembrados ou os considerados principais, já que na região, mesmo que seja para
consumo da família, também é comum a criação de galinhas e de porcos. O fato de apenas
dois jovens terem incluído esse tipo de criação pode significar que, para eles, não são
considerados como principais produtos, mas isso também não significa que somente duas
famílias produzem suínos e galináceos. Semelhante observação pode ser estendida em relação
à palma, cujos produtores da região, invariavelmente, possuem plantações para alimentação
do gado, sobretudo durante a estação seca.

41

Os percentuais apresentados na tabela 65 são em relação ao total de respostas obtidas à pergunta “o que seus
pais produzem?” e não em relação à amostra final de jovens pesquisado. Por exemplo, se o número total de
respostas dos pais que são produtores de leite (131) for relacionado ao total de jovens pesquisados (194), o
percentual de pais que produzem leite é de 67,6%, condizendo com os resultados apresentados no item 8.3 deste
trabalho.
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8.3 PAIS PRODUTORES DE LEITE
“Seus pais são produtores de leite? Sua família possui gado? Se respondeu sim,
quantas cabeças?”. Estas perguntas serão analisadas em conjunto e em relação às quatro
categorias de pais apresentadas anteriormente: agricultores familiares, agricultores familiares
pluriativos, assentados da reforma agrária e assentados pluriativos. Para efeito de comparação,
primeiro será apresentada a análise das respostas das mulheres e, depois, a dos homens.
Das 132 mulheres pesquisadas, 14 (10,6%) afirmaram que os pais são assentados da
reforma agrária, dos quais três (21,4%) são assentados pluriativos e os demais (78,6%) nãopluriativos. Ainda referente aos 14 pais assentados, 13 (93%), possuem gado, dos quais 11
(78,6%) são produtores de leite. Destes últimos, dois são pluriativos, ao passo que os demais
são assentados não-pluriativos (tabela 66).
Tabela 66 – Respostas das jovens rurais (mulheres), filhas de assentados pluriativos e nãopluriativos, estudantes do ensino médio regular nos colégios Manoel Messias Feitosa e Cícero
Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), às perguntas “Seus pais são produtores de leite? Sua
família possui gado? Se respondeu sim, quantas cabeças?”, 2010/2011
Questões
São produtores de leite?
Frequência
%
Possuem gado?
Frequência
%
Quantas cabeças?

3
5
6
7
16
20
28
50

Sim
9
64,3
Sim
9
64,3
1
1
1
1

Assentados
Não
2
14,3
Sim
1
7,1
1

Não
1
7,1

Assentados pluriativos
Sim
Não
2
1
14,3
7,1
Sim
Sim
2
1
14,3
7,1

1

1
1

1
1
1

1

NS
2
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Legenda: NS (não sabe).

1

Ainda com relação às 132 mulheres pesquisadas, 118 (89,4%) se posicionaram como
filhas de agricultores, das quais oito (6,8%) pais são agricultores pluriativos e 110 (93,2%)
são agricultores não-pluriativos. Dos 118 pais agricultores, 87 (73,7%) possuem gado, dos
quais 80 (67,8%) são produtores de leite (tabela 67).
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Tabela 67 – Respostas das jovens rurais (mulheres), filhas de agricultores pluriativos e nãopluriativos, estudantes do ensino médio regular nos colégios Manoel Messias Feitosa e Cícero
Bezerra, às perguntas “Seus pais são produtores de leite? Sua família possui gado? Se
respondeu sim, quantas cabeças?”, 2010/2011
Questões
Agricultores
São produtores de leite?
Sim
Não
Frequência
76,0
34,0
%
64,4
28,9
Possuem gado?
Sim
Sim
Não
Frequência
76,0
5,0
27,0
%
64,4
4,2
23,0
Quantas cabeças?
1
2
3
2
2
3
5
1
4
7
5
4
6
5
7
1
8
3
1
10
8
11
1
12
2
13
1
14
2
15 11
20
6
25
1
26
1
27
30
4
35
1
40
2
45
1
100
2
200
1
NS
2
NR
1
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Legenda: NS (não sabe); NR (não respondeu).

NR
2,0
1,7

Sim
4,0
3,4
Sim
4,0
3,4

Agricultores pluriativos
Não
NR
3,0
1,0
2,5
0,8
Sim
Não
Sim
1,0
2,0
1,0
0,8
1,7
0,8
1

1

1
1

1

1

Dos 62 homens pesquisados, 59 (95,2%) são filhos de agricultores – dos quais 47
(75,8%) agricultores não-pluriativos e 12 (19,4%) agricultores pluriativos – e três (4,8%) são
filhos de assentados. Não foram encontrados filhos de assentados pluriativos. Dos 59 pais
agricultores, 47 (79,7%) possuem gado e 39 (66%) são produtores de leite, enquanto os três
pais assentados da reforma agrária são produtores de leite (tabela 68).
Com base nos dados apresentados nas tabelas 66 a 68, três aspectos podem ser
destacados, tanto em relação aos pais das mulheres, quanto aos dos homens: na região desta
pesquisa, a organização econômica ainda não deu lugar à pluriatividade, ao menos entre os
chefes das unidades produtivas que, em sua maioria, continuam produtores familiares.
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Também foi confirmada a tradição na criação de gado leiteiro e que a agricultura praticada é
de pequena escala, uma vez que a maioria das famílias possui pequenos rebanhos.
Tabela 68 – Respostas dos jovens rurais (homens), filhos de agricultores pluriativos e nãopluriativos e de assentados da reforma agrária, estudantes do ensino médio regular nos
colégios Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), às
perguntas “Seus pais são produtores de leite? Sua família possui gado? Se respondeu sim,
quantas cabeças?”, 2010/2011
Questões
Agricultores
São produtores de leite? Sim
Não
Frequência
33,0
12,0
%
55,9
20,3
Possuem gado?
Sim
Sim
Não
Frequência 33,0
4,0
8,0
% 55,9
6,8
13,5
Quantas cabeças? 2
1
3
5
1
6
8
2
2
9
10
1
10
9
12
1
15
1
20
6
22
1
24
1
25
1
28
30
2
50
3
70
1
80
NS
3
NR
1
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Legenda: NS (não sabe); NR (não respondeu).

NR
2,0
3,4
Sim
2,0
3,4

Agricultores pluriativos
Sim
Não
6,0
6,0
10,2
10,2
Sim
Sim
Não
6,0
2,0
4,0
10,2
3,4
6,8

Assentados
Sim
3
100,0
Sim
3
100,0
1

1

1

2
1

1
1

1
1

1

1
1

8.4 REPRODUÇÃO NA AGRICULTURA FAMILIAR

Retoma-se a análise e a categorização anteriores para melhor entendimento de como as
respostas foram analisadas. Em primeiro lugar, realizou-se a análise em relação às mulheres e,
posteriormente, aos homens, levando-se em conta as categorias já mencionadas (pais
agricultores familiares, pais agricultores familiares pluriativos, pais assentados da reforma
agrária e pais assentados pluriativos).
Assim, referente às mulheres, dos 110 pais agricultores, 34 (31%) não são produtores
de leite; destes, 25 filhas (73,5%) não querem tomar conta da propriedade nem reproduzirem
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a condição social dos pais; seis (17,6%) não responderam a esta pergunta e apenas três (8,8%)
querem continuar na profissão dos pais e tomar conta da propriedade.
Tabela 69 – Respostas das jovens rurais (mulheres), estudantes do ensino médio regular nos
colégios Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta
“Se seus pais são agricultores ou criam gado, você gostaria de continuar na profissão deles, ou
seja, tomar conta da propriedade?”, 2010/2011
Profissões dos pais
Agricultores

Resposta
Sim

Não

Subtotal
Agricultores pluriativos

Subtotal
Assentados

Sim
Não
NR
Sim

Não
Subtotal
Assentados pluriativos

Sim
Não

Subtotal
Total
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Legenda: NR (não respondeu).

Produtores de leite
Frequência
76

%
69,1

34

30,9

110
4
3
1
8
9

100,0
50,0
37,5
12,5
100,0
81,8

2
11
2
1
3
132

18,2
100,0
66,7
33,3
100,0

Querem continuar...?
Resposta
Frequência
%
Sim
17
22,4
Não
47
61,8
NR
12
15,8
Sim
3
8,8
Não
25
73,5
NR
6
17,6
110
Não
4
100,0
Não
3
100,0
NR
1
100,0
8
Sim
1
11,1
Não
5
55,6
Mais ou
menos
1
11,1
NR
2
22,2
Não
2
100,0
11
Não
2
100,0
Não
1
100,0
3
132

Ainda quanto às mulheres, dos 110 pais agricultores familiares, 76 (69%) são
produtores de leite e possuem gado. Destes, 47 (61,8%) filhas não querem continuar na
profissão dos pais; 12 (15,8%) não responderam esta questão e 17 (22,4%) gostariam de
continuar na profissão dos pais e tomar conta da propriedade.
Ao serem cruzados os dados entre esta pergunta e as respostas das questões anteriores,
observou-se maior quantidade de respostas dos jovens – tanto das mulheres, quanto dos
homens – que gostariam de tomar conta da propriedade entre os filhos de agricultores e
assentados possuidores de gado. Dentre as filhas de agricultores não produtores de leite, 8,8%
das mulheres querem continuar na profissão dos pais, mas em relação aos pais produtores de
leite o percentual aumenta e 22,4% das mulheres manifestaram o desejo de continuar.
Das filhas dos assentados, uma jovem gostaria de continuar na profissão dos pais e
explicou: “desde pequena ajudo o meu pai e quero continuar ajudando”. A que respondeu
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“mais ou menos”, expressou: “porque pretendo ter outra profissão, mas pretendo ajudar com o
que puder”. Duas das jovens que responderam “não”, revelaram: “eu quero ter muito
dinheiro” e “quero fazer faculdade e ter profissão melhor”.
Referente aos agricultores pluriativos, tanto os produtores de leite como os que não
são produtores de leite, 100% das jovens pesquisadas responderam que não têm interesse em
continuar na profissão dos pais. Especificamente, dos três pais que não são produtores de
leite, 100% das filhas não querem continuar; dos quatro que são produtores de leite, 100% das
filhas deram a mesma resposta negativa e a que não respondeu se o pai é produtor de leite ou
não, também não respondeu se quer continuar.
Todas as filhas dos assentados pluriativos, tanto aquelas cujos pais são produtores de
leite, como as demais cujos pais não são produtores de leite, não querem continuar porque,
segundo seus depoimentos: “não dá para sobreviver com a agricultura”; “procuro coisa
melhor, por isso, estudo” e “eu não gosto de morar no assentamento (interior)”.
Quanto aos homens, dos 62 rapazes que compõem a amostra desta pesquisa, 75,8%
são filhos de agricultores familiares; 19,4% são filhos de agricultores familiares pluriativos e
4,8% são filhos de assentados da reforma agrária.
Dos 47 agricultores familiares, 12 (25,5%) não são produtores de leite e, destes, nove
filhos (75%) não querem continuar na profissão dos pais e nem tomar conta da propriedade,
três (25%) querem continuar, dos quais um dos pais possui gado (oito cabeças), apesar de não
ser produtor de leite. Ainda com relação a esses 47 pais, 33 (70,2%) são produtores de leite e,
portanto, todos possuem gado, mas 16 filhos (48,5%) não querem continuar, enquanto 15
(45,5%) gostariam de continuar na profissão dos pais e tomar conta da propriedade. Entre os
pais que são produtores de leite, considera-se que 45,5% é um percentual alto de jovens que
gostariam de reproduzir a profissão de produtor familiar.
Dos 12 pais agricultores familiares pluriativos, seis (50%) são produtores de leite e,
destes, dois filhos (33,3%) querem continuar na profissão dos pais; seis (50%) não são
produtores de leite e, destes, cinco filhos (83,3%) não pretendem continuar na profissão dos
pais e somente um quer continuar. Contudo, deve-se ressaltar que embora o pai desse rapaz
não seja produtor de leite, é um criador de pequeno porte porque possui dez cabeças de gado.
Assim, entre os pais pluriativos que não são produtores de leite, o percentual de rapazes que
não gostaria de reproduzir sua condição de agricultor é maior em relação àqueles pais que
possuem gado. No caso dos 12 pais que são pluriativos, apenas três rapazes (25%)
responderam que desejam tomar conta da propriedade e continuar na profissão dos pais e,
mesmo entre os produtores de leite, a adesão dos filhos foi baixa.
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Tabela 70 – Respostas dos jovens rurais (homens), estudantes do ensino médio regular nos
colégios Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta
“Se seus pais são agricultores ou criam gado, você gostaria de continuar na profissão deles, ou
seja, tomar conta da propriedade?”, 2010/2011
Profissões dos pais
Agricultores

Subtotal
Agricultores pluriativos

Subtotal
Assentados

Produtores de leite
Resposta Frequência
%
Sim
33
70,2

Não

12

25,5

NR

2

4,3

Sim

47
6

100,0
50,0

Não

6

50,0

Sim

12
3

100,0
100,0

3
62

100,0
100,0

Subtotal
Total
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Legenda: NR (não respondeu).

Querem continuar...?
Resposta Frequência
%
Sim
15
45,5
Não
16
48,5
NR
2
6,1
Sim
3
25,0
Não
9
75,0
Não
1
50,0
NR
1
50,0
47
Sim
2
33,3
Não
2
33,3
NR
2
33,3
Sim
1
16,7
Não
5
83,3
12
Sim
1
33,3
Não
2
66,7
3
62

Tabela 71 – Consolidação das respostas dos jovens rurais pesquisados à pergunta “Se seus
pais são agricultores ou criam gado, você gostaria de continuar na profissão deles, ou seja,
tomar conta da propriedade?” Nossa Senhora da Glória (SE), 2010/2011
Querem continuar
Homens
Sim
22
Não
35
Mais ou menos
Não respondeu
5
Total
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
35,5
56,5
8,0
100,0

Mulheres
21
89
1
21
132

%
15,9
67,4
0,8
15,9
100,0

Total
43
124
1
26
194

%
22,2
64,9
0,5
13,4
100,0

Em síntese, do total de 194 jovens da amostra desta pesquisa, 124 (63,9%) não
gostariam de continuar na profissão dos pais e nem tampouco assumir a propriedade – dos
quais 89 mulheres (67,4%) e 35 homens (56,5%) – e 26 jovens (13,4%) não responderam.
Tendo em vista o fenômeno de masculinização dos campos, observou-se que o percentual de
rapazes (35,5%) que gostaria de continuar na profissão dos pais agricultores familiares é
maior do que o das moças (15,9%) (tabela 71).
Merece atenção o fato de que nenhuma das jovens filhas de pluriativos respondeu que
gostaria de continuar na profissão dos pais ou tomar conta da propriedade. Por outro lado, das
21 (15,9%) mulheres que gostariam de continuar na profissão dos pais, somente dois pais
(9,5%) não possuem gado e 19 (90,5%) possuem de 1 a 50 cabeças. Dos 22 (35,5%) homens
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que querem continuar, três pais (13,6%) não possuem gado e 19 (86,4%) possuem de 2 a 80
cabeças.
Diante desse cenário, levantam-se os seguintes questionamentos: haveria uma relação
entre a adesão à pluriatividade de alguns chefes de família e o fato de seus filhos não
pretenderem perpetuar a herança, ou seja, a exemplo dos pais, estariam procurando outras
opções de trabalho e renda além da agricultura? Se a emergência de atividades não-agrícolas
for devido à ausência de perspectiva na agricultura – de acordo com o depoimento de uma
jovem, filha de pluriativo, “não dá para sobreviver com a agricultura” –, sob essas
circunstâncias, os filhos de pluriativos se sentiriam mais à vontade para ir em busca de outros
projetos? Em contrapartida, será que na reprodução social da condição de agricultor na região
desta pesquisa poder-se-ia pensar em um efeito de fixação no campo gerado pela posse de
gado? Em outras palavras, produtores familiares de leite teriam maiores chances de verem
seus filhos e filhas continuarem suas atividades e perpetuarem uma cultura local que se
configura na identidade sertaneja, isto é, a criação do gado de leite ou a chamada “cultura do
gado” nordestina, particularmente sertaneja?

Você gostaria de ser um(a) agricultor(a)? Por quê?
Ao se retomar a pergunta anterior “tomar conta da propriedade”, das 132 mulheres
pesquisadas, 21 (15,9%) responderam “sim”, 89 (67,4%) responderam “não”, uma respondeu
“mais ou menos” e 21 (15,9%) não responderam.
Das 89 mulheres que não querem continuar na profissão dos pais e tomar conta da
propriedade, especificamente em relação à pergunta “você gostaria de ser uma agricultora?”,
uma moça respondeu “depende da situação” e justificou “se eu arrumar um emprego melhor,
não quero ser agricultora”. Outras responderam “se não tiver opção, porque eu gosto também
de natureza” e “sei lá, não me considero bem agricultora, só acho que moro no campo e nem
por isso sou agricultora”. Três (3,4%) responderam “sim” e justificaram: “porque se produz
bem as lavouras pode ganhar melhor”; “produzem bem e ganham bem” e “porque também
aprendo várias coisas”; no entanto, 82 (92%) não querem ser agricultoras.
Quanto às 21 mulheres que tomariam conta da propriedade dos pais, sete (33,3%)
explicaram que não gostariam de ser agricultoras porque “é muito trabalho”; “trabalha
demais”; “porque eu não gosto”; “porque eu gostaria de ter uma vida melhor para mim e para
meus pais”; “porque é muita luta”; “porque trabalha demais e ganha pouco”; “porque
agricultor sofre muito no sol quente para sobreviver” e porque “pretendo fazer faculdade”.
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Uma respondeu “talvez, um dia” e 13 (62%) responderam “sim”, que gostariam de ser
agricultoras. Estas mulheres que responderam afirmativamente, alegaram: “porque eu sempre
gostei de cuidar de animais e gosto de olhar as plantações”; “porque gosto de cuidar dos
animais e de mexer com a terra”; “gosto de ser agricultora”; “moro no interior e trabalho com
isso e quero continuar o trabalho”; “porque eu adoro ser agricultora e trabalhar na roça”;
“porque nasci no campo e tenho que ficar no campo”; “porque desde pequena eu sou
agricultora”; “porque tenho orgulho de ser filha dos meus pais que, mesmo sendo pobres,
fazem de tudo para me ver feliz”; “porque também gosto do campo”; “porque continuaria o
que meus pais fazem”; “porque eu gosto do campo” e “porque eu já sou uma agricultora, eu
trabalho em casa, crio animais”.
Em relação aos 22 homens que responderam que poderiam tomar conta da propriedade
dos pais, cinco (22,7%) não gostariam de ser agricultores, pois preferem continuar os estudos
para obter uma formação e outra profissão, além do que, segundo eles, “dá muito trabalho”;
“é um trabalho muito pesado”; “é uma profissão onde você trabalha muito, ganha pouco e não
adquire muitos conhecimentos” e “tem que ter muita terra, pouca terra não dá para criar”,
dentre outras respostas semelhantes. Um deles “não sabe ainda, com certeza” porque “vai
depender se os outros planos não derem certo”.
Ainda quanto aos 22 homens que gostariam de cuidar da propriedade dos pais, 15
(68%) também querem ser agricultores para “tratar bem do gado”; “trazer prosperidade para o
sertão”; porque “meus pais são agricultores e pretendo seguir a profissão”; “a vida de
agricultor é sofrida, mas é divertida”; “dá para sobreviver com a renda da agricultura”; “é
bom fazer parte do interior”; “é possível viver da agricultura com investimentos em
tecnologias e sabedoria”; “eu gosto disso”; “eu já estou acostumado”; “eu vivo no campo”;
“já vem de família”; “todos os anos adquirimos uma boa renda”; “trabalhar no campo é muito
bom” e “quero trabalhar criando gado e também plantando milho e feijão”.
Observam-se, basicamente, três aspectos nas respostas dos rapazes que gostariam de
ser agricultores: a reprodução da condição de agricultor familiar vinda dos antepassados, ou
seja, a tradição familiar; porque gostam do trabalho no campo e porque consideram que a
renda auferida é suficiente para viver dessa atividade.
Já em relação aos jovens rurais que não gostariam de continuar na profissão de
agricultor – e que configuram a maioria das respostas –, foram identificados três tipos de
justificativas, tanto nas respostas dos homens, como nas das mulheres:
a) Por não gostar e não se identificar com a agricultura, demonstram que já não têm
uma identidade com a cultura local, nem sequer a capacidade ou o interesse de perpetuarem a
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herança dos pais: “porque não curto essa profissão”; “não me identifico muito”; “porque não
gosto desse tipo de coisa, não é meu tipo”; “porque não entendo nada de roça”; “porque não
gosto muito de trabalhar com terras e não tenho vocação para isso” (respostas de mulheres);
“eu não gosto de ser agricultor”; “porque eu não gosto de roça”; “eu não tenho conhecimento
nessa área”; “não gosto do assunto” e “porque é ruim cuidar de gado” (respostas de homens).
b) A desvalorização da profissão porque se “ganha pouco”, o “trabalho é duro e não
traz futuro”: “porque acho uma vida sofrida”; “porque esta profissão não é valorizada”;
“porque é vida de quem quer morrer de trabalhar ou matar os outros que trabalham para ele”;
“porque é muito cansativo e quem é agricultor trabalha para morrer para enriquecer os outros
e dar boa vida a quem mora na cidade” (respostas de homens).
c) Uma aproximação entre “não quero ser agricultor(a)” com “continuar estudando” e
“ter outra profissão”, justamente a questão central desta pesquisa, isto é, a relação da
escolarização com o fato de ficar ou não no espaço rural.
Neste último caso, foram selecionadas algumas respostas dos jovens pesquisados: “eu
gostaria de ter uma vida melhor para mim e meus pais”; “pretendo me formar”; “pretendo
fazer faculdade”; “porque quero estudar mais”; “porque quero seguir outra profissão”;
“porque eu gostaria de conhecer outras profissões para garantir um futuro melhor para mim”;
“porque a vida no campo é muito difícil e, por isso, estudo”; “estudei para ter um emprego
melhor”; “porque estou estudando para ter uma profissão melhor”; “porque eu estou
estudando, para ter um futuro melhor e me formar para ser independente e ajudar meus pais”
(respostas de mulheres); “estou estudando para entrar na UFS em busca de um emprego
melhor”; “eu gostaria de seguir uma profissão porque acho que ser agricultor é uma profissão
muito pesada”; “não tem qualificação de nada”; “penso em seguir outra profissão”; “porque
eu penso em exercer outra profissão”; “porque eu quero seguir outra profissão diferente, até
para mudar as profissões na família”; “porque eu quero ser outra coisa”; “porque eu quero ser
professor”; “porque pretendo fazer uma faculdade e exercer uma profissão urbana” e
“pretendo continuar os meus estudos e me formar em uma universidade para ajudá-los com o
meu trabalho” (respostas de homens).
Vale acrescentar que, mesmo entre a minoria de jovens rurais que poderia seguir a
profissão dos pais e tomar conta da propriedade, ao serem questionados se gostariam de ser
agricultores, 22,7% dos homens e 33,3% das mulheres responderam “não”. De fato, de acordo
com Carneiro (1998a), quando o jovem rural permanece no campo, isso necessariamente não
está atrelado a um desejo de trabalhar na agricultura. Em princípio, o jovem fica no campo
por causa da falta ou da espera de uma oportunidade e também por gostar da lida e da cultura
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rural; a possibilidade da posse do gado, um fator de status social no local da pesquisa; o fato
de se ter terra “suficiente” para produzir – “depende de muitos fatores climáticos e de grandes
propriedades de terra” e “quero continuar, mas como proprietário e patrão de terras”
(respostas de homens) – e ter poucos irmãos para a partilha da herança, conforme será
discutido no item 8.6.

8.5 TAMANHO E POSSE DA PROPRIEDADE FAMILIAR
Tabela 72 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Qual o
tamanho da propriedade da sua família?”, 2010/2011
Tamanho (ha)
Homens
1a5
11
6 a 10
10
11 a 15
2
16 a 20
8
21 a 25
3
26 a 30
1
31 a 35
8
36 a 40
41 a 45
46 a 50
51 a 60
3
66 a 70
3
Mais de 100
1
Grande
Média
2
Pequena
Não sabe/Não respondeu
10
Total
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
17,7
16,1
3,2
12,9
4,8
1,6
12,9

Mulheres
22
14
10
11
4
2
5
2
2
2

%
16,7
10,6
7,6
8,3
3,0
1,5
3,8
1,5
1,5
1,5

1
2
10
45
132

0,8
1,5
7,6
34,1
100,0

4,8
4,8
1,6
3,2
16,1
100,0

Total
33
24
12
19
7
3
13
2
2
2
3
3
1
1
4
10
55
194

%
17,0
12,4
6,2
9,8
3,6
1,5
6,7
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
0,5
0,5
2,1
5,2
28,4
100,0

Uma considerável parcela de jovens rurais não sabe ou não respondeu à pergunta sobre
o tamanho da propriedade (28,4%), mas, se a análise for feita por gênero, o percentual de
mulheres (34%) que desconhece o tamanho da propriedade é mais do que o dobro do
percentual dos homens (16%). Além disso, se um conjunto de respostas imprecisas, tais como
“grande”, “média” e “pequena” também for tido como desinformação, então o percentual de
mulheres que ignoram o tamanho da propriedade em hectares aumenta para 44%, quer dizer,
quase metade das jovens pesquisadas. A maior frequência das respostas válidas dão conta de
propriedades pequenas, de até 10 hectares (29,4%), sendo 17% de até 5 hectares e 12,4% de 6
a 10 hectares. Supondo-se que quando as mulheres responderam que “pequena” significa uma
propriedade de até 10 hectares, o percentual chegaria a 37%.
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Esta questão é bastante relevante porque se a propriedade fosse irrigada ou localizada
em uma região onde não houvesse escassez de chuvas, 10 hectares de terra poderiam
significar um tamanho razoável de unidade produtiva na agricultura familiar, mas, esses
mesmos 10 hectares ou menos na região desta pesquisa, o semiárido sergipano, em lotes não
irrigados, é pouca terra, tanto para criação de animais, como para a partilha entre os herdeiros.
Portanto, faz sentido o depoimento de um rapaz, citado anteriormente: “tem que ter muita
terra, pouca terra não dá para criar” (grifo nosso) e, por extensão, ele deve ter se referido à
criação de gado de leite, já que o Alto Sertão é a bacia leiteira do Estado de Sergipe.
Tabela 73 – A posse ou não da terra onde vivem, segundo os jovens rurais, estudantes do
ensino médio regular nos colégios Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora
da Glória (SE), 2010/2011
Posse
Homens
Própria
52
Arrendada
2
De parentes
Ainda não é própria
Emprestada
1
De meia
1
Não sabe/Não respondeu
6
Total
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
83,9
3,2

1,6
1,6
9,7
100,0

Mulheres
93
6
3
1

%
70,5
4,5
2,3
0,8

29
132

22,0
100,0

Total
145
8
3
1
1
1
35
194

%
74,7
4,1
1,5
0,5
0,5
0,5
18,0
100,0

Com base em dados que serão analisados em seguida sobre a quantidade de irmãos e
irmãs dos jovens pesquisados, torna-se evidente a inviabilidade da fragmentação de
propriedades de até 10 hectares entre famílias com mais de dois filhos. De forma que, quando
um alto percentual de jovens rurais afirma que, apesar de gostar do campo, preferiria sair
desse espaço, tal fato está intimamente ligado às perspectivas de trabalho e renda para todos
os filhos de uma mesma família possuidora de um pequeno lote. Além disso, de acordo com
7% dos jovens rurais, a terra onde vivem não é própria, o que, indubitavelmente, configura-se
como mais um dos fatores que influenciam na decisão final de permanecer ou deixar o meio
rural, ou seja, qual seria a perspectiva para um jovem rural se seus pais vivem em uma região
semiárida, sem terra nem gado e ele ainda tem vários(as) irmãos(ãs) para dividir a herança?
Convém salientar que 18% do total de jovens pesquisados – 22% das mulheres em
relação a 9,7% dos homens de seus respectivos estratos –, não sabem ou não responderam
acerca da posse da terra. Embora a maioria (74,7%) tenha respondido que é própria, ressaltese que, a esse respeito, os homens (83,9%) encontram-se mais informados do que as mulheres
(70,5%) (tabela 73).
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8.6 NÚMERO DE IRMÃOS DOS JOVENS RURAIS E DE FILHOS POR FAMÍLIA

A maioria (74%) das famílias dos jovens rurais tem entre dois e cinco filhos (tabela
74), mas, entre os jovens pesquisados, ainda existem famílias com mais de seis filhos e até
mesmo com dez e onze filhos, tal como era frequente no passado (tabela 75).
Tabela 74 – Consolidação das respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular
nos colégios Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), às
perguntas “Quantos irmãos você tem? Quantas irmãs você tem?”, 2010/2011
Nº filhos
Homens
%
1
3
4,8
2
7
11,3
3
16
25,8
4
11
17,7
5
14
22,6
6
4
6,5
7
4
6,5
8
2
3,2
9
1
1,6
10
11
Não respondeu
Total
62
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

Mulheres
5
22
26
29
19
7
10
2
5
3
3
1
132

%
3,8
16,7
19,7
22,0
14,4
5,3
7,6
1,5
3,8
2,3
2,3
0,8
100,0

Total
8
29
42
40
33
11
14
4
6
3
3
1
194

%
4,1
14,9
21,6
20,6
17,0
5,7
7,2
2,1
3,1
1,5
1,5
0,5
100,0

Tabela 75 – Taxas de Fecundidade no Nordeste: Brasil Rural – 1940/85
Período

1940/45
7,93

1960/65
7,78

1970/75
7,29

1980/85

6,24
Fonte dos dados brutos: IBGE (vários censos demográficos). Estimativas dos autores apud Camarano e
Abramovay, 1999.
%

Foram cruzados os dados da quantidade de filhos por família em relação aos jovens
que querem e os que não querem ficar no campo – desconsiderando-se os que se abstiveram
de responder – para verificar se haveria alguma relação entre famílias com menor número de
filhos e a intenção do jovem de fixar-se no campo e famílias com número maior de filhos e a
intenção dos jovens de não permanecerem na zona rural, mas isso não ficou bem nítido
porque os percentuais dos que pretendem permanecer são mais altos entre aqueles jovens que
têm um a quatro irmãos; se bem que, para os que não têm intenção de permanecer, os
percentuais mais altos também ficaram estabilizados entre os jovens que têm entre dois e
quatro irmãos.
Dentre as 21 mulheres que gostariam de continuar no campo, o percentual mais alto
(38%) ocorreu nas famílias com dois filhos, quer dizer, aquela jovem que só tem um irmão ou
uma irmã. Das 89 mulheres que não têm intenção de permanecer no rural, os percentuais mais
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altos ocorreram entre as que têm dois e três irmãos(ãs), em famílias de três e quatro filhos.
Quanto aos 22 homens que gostariam de permanecer no campo, verificou-se maior percentual
(54,9%) nas famílias com até três filhos, sendo 22,7% nas famílias com dois filhos e 27,3%
nas famílias com três filhos. Dos 35 homens que não querem ficar no campo, 25,7% têm
quatro irmãos(ãs), 22,9% têm três irmãos(ãs) e 25,7% têm dois irmãos(ãs).
Tabela 76 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), às perguntas
“Quantos irmãos você tem? Quantas irmãs você tem?”, 2010/2011
Combinações
Irmãos
Irmãs
0
0
0
1
0
2
0
3
0
6
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
6
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
0
4
1
4
2
5
0
5
3
5
4
5
5
6
3
7
0
8
0
8
2
NR
NR

Filhos por
Homens
família
Frequência
%
1
3
4,8
2
3
4,8
3
4
1
1,6
7
2
4
6,5
3
9
14,5
4
4
6,5
5
5
8,1
6
1
1,6
7
8
3
7
11,3
4
4
6,5
5
2
3,2
6
7
1
1,6
9
4
2
3,2
5
4
6,5
6
3
4,8
7
1
1,6
8
1
1,6
9
1
1,6
5
3
4,8
6
7
2
3,2
6
9
10
11
10
8
1
1,6
9
11
NR
Total
62
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Legenda: NR (não respondeu).

Mulheres
Frequência
%
5
3,8
7
5,3
5
3,8
4
3,0
2
1,5
15
11,4
11
8,3
13
9,8
7
5,3
1
0,8
1
10
5
4
1
1
2
7
5
2
3
1

0,8
7,6
3,8
3,0
0,8
0,8
1,5
5,3
3,8
1,5
2,3
0,8

3
2
4
1
2
2
2
1

2,3
1,5
3,0
0,8
1,5
1,5
1,5
0,8

1
1
1
132

0,8
0,8
0,8
100,0

Total
Frequência
%
8
4,1
10
5,2
5
2,6
5
2,6
2
1,0
19
9,8
20
10,3
17
8,8
12
6,2
2
1,0
0
0,0
1
0,5
17
8,8
9
4,6
6
3,1
1
0,5
2
1,0
2
1,0
9
4,6
9
4,6
5
2,6
4
2,1
2
1,0
1
0,5
6
3,1
2
1,0
6
3,1
1
0,5
2
1,0
2
1,0
2
1,0
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
194
100,0
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Tabela 77 – Número de irmãos e intenção de permanecer ou não no campo, com base nas
respostas dos jovens estudantes rurais às perguntas “Quantos irmãos você tem? Quantas irmãs
você tem? Se seus pais são agricultores ou criam gado, você gostaria de continuar na
profissão deles, ou seja, tomar conta da propriedade?”, 2010/2011
Irmãos

Homens
Não
Sim
Freq.
%
Freq.
%
2
5,7
1
4,5
1
2,9
5
22,7
9
25,7
6
27,3
8
22,9
2
9,1
9
25,7
3
13,6
2
5,7
2
9,1
3
8,6
1
4,5
2
9,1
1
2,9

Mulheres
Não
Sim
Freq.
%
Freq.
%
3
3,4
11
12,4
8
38,1
23
25,8
2
9,5
18
20,2
4
19,0
12
13,5
3
14,3
5
5,6
1
4,8
9
10,1
1
1,1
1
4,8
2
2,2
2
9,5
2
2,2
3
3,4
89
100
21
100

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Total
35
100
22
100
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: foram desconsiderados os que se abstiveram de responder.

Total
Não
Sim
Freq.
%
Freq.
%
5
4,0
1
2,3
12
9,7
13
30,2
32
25,8
8
18,6
26
21,0
6
14,0
21
16,9
6
14,0
7
5,6
3
7,0
12
9,7
1
2,3
1
0,8
3
7,0
3
2,4
2
4,7
2
1,6
3
2,4
124
100
43
100

Esses percentuais, possivelmente, devem ter alguma relação entre permanecer no
campo e o número de filhos para a partilha da herança. Todavia, mesmo com a indicação de
que em famílias maiores uma quantidade maior de jovens não tem a intenção de continuar no
campo, deve-se admitir que os resultados não permitem que se estabeleça essa correlação,
uma vez que a frequência de famílias com muitos filhos é bastante inferior às que possuem
dois, três, quatro e até cinco filhos. Mesmo assim, fica a indicação de que outros estudos
venham a ser realizados para melhor esclarecimento dessa situação.

8.7 MORAR NO CAMPO OU NA CIDADE

Diante da questão de que a migração no Brasil ocorreu devido à expulsão da terra pela
falta de condições de sobrevivência, muito mais do que pela atração pelas cidades e o fato de
ir embora não significa necessariamente que o sujeito não gosta de seu local de origem – até
porque pode acontecer que este fique em uma encruzilhada entre permanecer com seus
familiares ou sair em busca de um “futuro melhor” –, surgiu a ideia de pesquisar se os jovens
rurais querem ir embora mas, ao mesmo tempo, se gostam ou não de viver no campo. De fato,
a partir dos dados coletados, foi observada uma relação entre “gostar do campo” e “não ter
vontade de morar na cidade” e, por outro lado, entre “não gostar do campo” e “ter vontade de
morar na cidade”.
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Tabela 78 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Você
gosta de morar no campo?”, 2010/2011
Resposta
Homens
%
Sim
50
80,6
Não
12
19,4
Total
62
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

Mulheres
106
26
132

%
80,3
19,7
100,0

Total
156
38
194

%
80,4
19,6
100,0

A maioria dos jovens rurais pesquisados (80,4%) respondeu que “gosta de morar no
campo”, sem diferenças nos percentuais das respostas dos homens (80,6%) e das mulheres
(80,3%) (tabela 78).
O campo é um local onde “o ar é mais puro, é silencioso e tem o canto dos pássaros”,
expressou uma das moças que gosta de morar nesse espaço. A maioria o vê como um lugar
bucólico em que os termos aludidos são “simples”, “calmo”, “tranquilo”, “de boa
convivência”, “perto da natureza”, “sem barulhos”, “sem tantos carros” e “sem a violência das
cidades”. Além disso, os jovens rurais ainda têm a ideia romantizada de que seja um ambiente
“sem poluição” e, de forma pragmática, “onde o custo de vida é menor”. A identidade local
também mereceu o comentário de um rapaz que gosta do campo porque é onde suas “raízes
estão localizadas”.
Uma das jovens declarou que o campo “é bom, é melhor do que a cidade e dá para
criar gado” e, mais uma vez, o elemento “gado” se fez presente nas respostas. Outras moças
que gostam de morar no campo, observaram: “porque posso sentir o cheiro da terra e do gado
quando acordo e ouvir os ensinamentos do meu pai”; “porque, quando tenho tempo, ando a
cavalo”; “porque posso criar vários tipos de animais”; “porque lá produzimos alimentos para
o próprio consumo”; “é tranquilo, calmo e gostoso conversar com os animais”; “eu gosto do
interior: ar livre, andar a cavalo. Na cidade tem muito barulho”; “porque é mais calmo e
criamos animais que nos alimentam” e “posso criar aves, animais, ter verduras naturais”.
Alguns rapazes destacaram que o campo “é mais divertido e eu posso criar o que eu quero e
disso fazer um futuro”; “porque lá eu faço o que quero e gosto, que é cuidar do gado”; “para
criar gado”; “porque lá as pessoas têm o que fazer” e “porque é calmo e tem paz” (grifos
nossos).
Quase 20% dos jovens “não gostam de morar no campo” (tabela 78) e alguns deles
também justificaram que é porque é um lugar “muito calmo” que “não tem diversão” e, por
ser “longe”, dificulta o acesso aos entretenimentos da cidade; portanto, o jovem rural não tem
para onde sair com seus amigos. Porém, a maioria realçou a falta de “oportunidades”, pois
“no campo não tem emprego”, bem como as dificuldades enfrentadas para ir à escola, pois,
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conforme uma jovem declarou: “tenho que me deslocar todos os dias para a cidade atrás de
melhoria na minha educação”.
Tabela 79 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), que “não gostam de
morar no campo” à pergunta “Você tem vontade de morar na cidade?”, 2010/2011
Respostas
Homens
Sim
12
Não
Total
12
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
100,0
100,0

Mulheres
26
26

%
100,0
100,0

Total
38
38

%
100,0
100,0

Todos os jovens rurais que “não gostam de morar no campo” confirmaram, sem
exceção, a vontade de morar na cidade (tabela 79), em especial para “estudar”, para
“trabalhar”, pela “movimentação”, porque teriam mais “liberdade para sair com os amigos” e
mais “oportunidades de lazer”. Eles acreditam que na cidade “as coisas são mais fáceis”, onde
teriam “mais descanso” e melhor “qualidade de vida” ou, simplesmente, porque gostam da
cidade, a qual consideram melhor e mais desenvolvida do que o campo. Segundo um dos
rapazes, a cidade “tem recursos tecnológicos que não tenho condições de ter na roça”.
No primeiro caso, algumas mulheres observaram que a cidade “é melhor e tem mais
formas de estudar”; “é melhor de aprender, fica tudo mais fácil, principalmente para os
estudos”; “porque tem um estudo melhor e coisas novas” e “seria até melhor para eu estudar”.
Quanto ao fator trabalho, na cidade teriam oportunidade de crescimento na vida profissional e
“onde arrumar um emprego, enquanto no campo só tem trabalho na roça”, de acordo com a
afirmativa de uma moça e, no mesmo sentido, um dos rapazes salientou: “eu acho que na
cidade tem mais empregos e o salário é bom”.
Tabela 80 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), que “gostam de
morar no campo”, à pergunta “Você tem vontade de morar na cidade?”, 2010/2011
Respostas
Homens
Sim
22
Não
28
Tanto faz
Não respondeu
Total
50
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
44,0
56,0

100,0

Mulheres
63
41
1
1
106

%
59,4
38,7
0,9
0,9
100,0

Total
85
69
1
1
156

%
54,5
44,2
0,6
0,6
100,0

Dos 156 jovens que “gostam de morar no campo” (tabela 78), a maioria (54,5%)
também demonstrou vontade de morar na cidade, tanto as mulheres (59,4%) como os homens
(44%) (tabela 80). Note-se, porém, que 44,2% não manifestaram desejo de ir para a cidade –
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sendo 56% dos homens e 38,7% das mulheres – e isso parece estar relacionado ao fato de
gostarem do campo. Contudo, estes jovens vivem uma contradição quando forçados a migrar,
muitas vezes em virtude da falta de condições de trabalho e de renda no local onde vivem
(tabela 80).
Os principais motivos expostos pelos jovens que gostam do campo e, mesmo assim,
têm vontade de morar na cidade, também estão relacionados ao “lazer”, à “educação” e ao
“trabalho”, com respostas do tipo: “porque eu penso que para quem estuda e quer conseguir
alguma coisa, morando na cidade facilita mais”; “porque não teria muito sacrifício para
estudar na rua, sair de casa ao meio-dia e só chegar às 6h30 da noite”; “pretendo fazer
faculdade”; “porque, quando entrar em uma universidade, serei obrigado a morar em uma
cidade” (respostas de homens); “porque tem mais diversões com os amigos”; “porque penso
em ter um bom trabalho, comunicar e interagir mais com os outros”; “porque na cidade
podemos arrumar um emprego melhor”; “porque temos muito mais facilidades em fazer
compras etc.”; “na cidade o acesso à tecnologia é muito maior que no campo”; “para dar
continuidade aos meus estudos”; “porque a metade dos meus amigos mora na cidade”;
“porque pretendo estudar e trabalhar ao mesmo tempo”; “pois seria mais fácil, em vários
sentidos, como fazer os trabalhos da escola” e “para arrumar um trabalho de acordo com o
meu estudo e conhecimento” (respostas de mulheres).
A última resposta, em particular, tem estreita relação com o tema discutido nesta
dissertação: o fato de o meio rural ser considerado um espaço para quem não tem “estudo e
conhecimento”, uma vez que, por cursar o ensino médio, a moça objetiva um trabalho na
cidade compatível com seu nível de escolaridade. Três aspectos ainda podem ser levantados
nas respostas dos jovens pesquisados que gostariam de morar em uma cidade: eles acreditam
que na cidade terão mais “facilidades” para compras, entretenimento, trabalho e educação;
terão acesso às novas tecnologias e mais contato com os amigos.
Os 44,2% de jovens rurais que gostam do campo e não têm vontade de morar na
cidade, reafirmaram que se sentem felizes onde vivem por causa da tranquilidade em oposição
à vida agitada, à poluição sonora, à violência e outros inconvenientes de se morar em cidades.
Uma moça ressaltou que na cidade “tem o barulho dos automóveis e estes soltam os gases que
poluem o meio ambiente”, outra observou que se fosse morar na cidade “não teria contato
com a natureza”, enquanto duas afirmaram: “eu não gosto, só vou morar um dia na cidade se
eu arrumar um emprego” e “não tenho vontade de sair de onde moro, mas, com certeza, vou
ter que sair”. Os rapazes deram respostas semelhantes ao evocarem o “barulho das cidades”,
embora um deles tenha declarado que não tem vontade de sair do campo porque tem de
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“cuidar da propriedade de sua mãe”. Por sua vez, outros, responderam: “porque a vida na
cidade é muito turbulenta”; “a casa na cidade é muito cara”; “porque não gosto”; “eu acho
ruim morar na cidade”; “não faz muito o meu tipo” e “eu morava na cidade e agora estou
morando no campo e não sinto falta da cidade”.

8.8 TRABALHO E OCUPAÇÃO DOS JOVENS RURAIS
Tabela 81 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Você
trabalha?”, 2010/2011
Respostas
Homens
%
Sim
26
42,0
Não
12
19,3
Às vezes
24
38,7
Não respondeu
Total
62
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

Mulheres
26
76
29
1
132

%
19,7
57,6
22,0
0,8
100,0

Total
52
88
53
1
194

%
26,8
45,4
27,3
0,5
100,0

À pergunta “você trabalha?”, 80,7% dos homens responderam “sim” e “às vezes”,
percentual superior aos 41,7% das mesmas respostas dadas pelas mulheres (tabela 81). Aos
jovens que “trabalham”, inclusive “às vezes”, indagou-se qual a atividade e alguns
apresentaram mais de uma resposta. Parte das mulheres (29,5%) respondeu que o trabalho
estava relacionado a atividades domésticas e à ajuda na roça e com o gado (29,5%) e 74% dos
homens informaram que trabalham na roça ou na lida diária com o gado (tabelas 82 e 83).
Tabela 82 – Respostas das jovens rurais (mulheres), estudantes do ensino médio regular nos
colégios Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta
“Se trabalha, o que você faz?”, 2010/2011
Atividades/Ocupações

Freq.

%

Sim
9
12
2
5
5
2
2
37

%
50,0
66,6
50,0
62,5
62,5
66,7
100,0
60,7

Gosta do que faz?
%
Pouco
%
5,6
1
5,6
5,6
1
5,6
1
25,0
2
25,0
1
12,5
1
12,5

Não
1
1

NR
%
Trabalhos domésticos
18
29,5
7 38,9
Ajuda na roça e a cuidar do gado
18
29,5
4 22,2
Manicure
4
6,6
1 25,0
Diarista, doméstica, babá
8
13,1
Comércio, vendas
8
13,1
2 25,0
Outras
3
4,9
1 33,3
Não respondeu
2
3,3
Total
61
100,0
5
8,2
4
6,5 15 24,6
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: algumas mulheres deram mais de uma resposta sobre as atividades que fazem, mas nem todas informaram
se gostam ou não do que fazem.
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Tabela 83 – Respostas dos jovens rurais (homens), estudantes do ensino médio regular nos
colégios Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta
“Se trabalha, o que você faz?”, 2010/2011
Atividades/Ocupações

Freq.

%

Sim
12
6

%
63,2
33,3

Não
4
2

Gosta do que faz?
%
Pouco
%
21,0
1
5,3
11,1
3
16,7

NR
%
Ajuda a cuidar do gado
19
38,0
2
10,5
Trabalho na roça
18
36,0
7
38,9
Cuidar das contas
1
2,0
1
100,0
Garçom, cobrador de ônibus,
fotógrafo, supermercado,
10
20,0
1
10,0
1
10,0
8
80,0
lanchonete, LAN house
Trabalha para fazendeiros
1
2,0
1
100,0
Resposta vaga (várias coisas)
1
2,0
1
100,0
Total
50
100,0 19
38,7
7
14,0
5
10,0
19
38,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns homens deram mais de uma resposta sobre as atividades que fazem, mas nem todos informaram se
gostam ou não do que fazem.

Algumas respostas dos homens que cuidam do gado e trabalham no plantio e colheita,
foram: “trabalho ajudando a tirar leite e na ração do gado”; “ajudo meus pais nos finais de
semana e colho as plantações”; “ajudo minha família na agricultura”; “ajudo na colheita do
quiabo e do feijão, limpando mato, irrigando o lote todo, o que for preciso fazer”; “ajudo o
meu pai com o gado”; “bato ração para os animais”; “cuido da roça com meu pai”; “cuido de
gado”; “cuido do gado e dos cavalos”; “cuido do gado, quebro milho etc.”; “tiro leite, dou
comida aos animais”; “trabalho cuidando do gado”; “trabalho de roça”; “trabalho no campo,
carregando leite e na cidade”; “planto para adicionar alimento para os animais”; “sou ajudante
de queijeiro” e “trabalho como vaqueiro”.
As mulheres relataram quais são as atividades rurais desempenhadas: “ajudo meus
pais na lavoura”; “ajudo meus pais nos serviços domésticos e do campo”; “ajudo minha mãe
nas tarefas da casa e a cuidar do gado”; “ajudo na colheita do feijão”; “cuido das plantações e
dos animais”; “trabalho limpando milho e feijão”; “planto milho e feijão”; “quando meus pais
não estão, cuido do gado” e “quebro milho, limpo a roça e arranco feijão”, entre outras
respostas.
À pergunta “se gosta do que faz”, dos 50 rapazes que trabalham, 19 (38%)
responderam “sim”, dos quais 63,2% gostam de cuidar do gado e 33,3% gostam de trabalhar
na roça, isso significa que eles gostam mais de trabalhar com o gado do que na lavoura, apesar
de que um rapaz que “trabalha para fazendeiros” não gosta do que faz (tabela 83). Com
relação às moças, das 55 que trabalham, 46 responderam se gostam ou não das atividades que
realizam, das quais 37 (60,7%) gostam do que fazem e, das 18 que trabalham com o gado, 12
(66,6%) gostam dessa ocupação (tabela 82).
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Diante do fato de que 80,7% dos rapazes responderam que trabalham “sim” e “às
vezes” em relação a 41,7% das moças, vale trazer um questionamento: já que a maioria dos
jovens que “trabalham” apresentaram “ocupações” realizadas na unidade produtiva da família
como “trabalho”42, será que as moças estariam efetivamente menos ocupadas do que os
rapazes ou será que é por que não consideram atividades domésticas como ocupação tanto
quanto outros serviços realizados no campo, como cuidar dos animais e das lavouras?
Com base em pesquisas realizadas, Brumer (2007, p. 39) aponta que existem
“diferenças nos processos de socialização e nas oportunidades de inserção na atividade
agrícola para rapazes e moças”, além do que eles se diferenciam “nas representações sobre a
vida no meio rural, sendo as moças mais críticas e com posições mais negativas do que os
rapazes” em decorrência da “desvalorização das atividades que desempenham na agricultura
familiar e pela invisibilidade do seu trabalho”.
Desse modo, conclui-se em relação aos dados obtidos nesta pesquisa: o percentual de
moças que “trabalham” provavelmente não corresponde a apenas metade do percentual dos
rapazes ocupados e, portanto, vale muito mais a indicação de que se deve buscar entender, em
estudos posteriores, a razão de poucas moças de origem rural responderem que trabalham do
que facilmente aceitar que elas estejam desocupadas.

8.9 PLANOS PARA O FUTURO

8.9.1 Futuro profissional

Os 194 jovens rurais que compõem a amostra desta pesquisa deram, ao todo, 216
respostas à pergunta “qual profissão ou carreira você gostaria de seguir?”. Foram variadas as
carreiras mencionadas, desde agronomia e medicina veterinária, profissões ligadas ao mundo
rural, até ator/atriz, modelo e cientista, muito mais urbanas (tabela 84).
Ser professor, profissão que habitualmente é muito escolhida, recebeu o maior número
de respostas, 16,7% no total, sendo 20% das respostas dos homens e 15% das respostas das
mulheres. Medicina ocupou o segundo lugar, com 11,6% das respostas; porém, o percentual
de respostas das mulheres (15,8%) foi cinco vezes maior do que o dos homens (2,9%).

42

Excetuando-se as mulheres que são diaristas, babás, vendedoras e professora, bem como os homens que são
garçons, cobradores de ônibus, ajudantes de supermercado e o que respondeu que trabalha para fazendeiros, as
atividades relatadas são muito mais “ocupações”, uma vez que os jovens ajudam seus pais na unidade produtiva
familiar.

197

Medicina veterinária foi mencionada em 10% das respostas dos homens e 6,2% das respostas
das mulheres ou 7,4% do total de respostas, enquanto agronomia só foi citada duas vezes
(0,9%), respectivamente, por um homem e por uma mulher.
Tabela 84 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Qual
profissão ou carreira você gostaria de seguir?”, 2010/2011
Profissão
Homens
%
Administrador(a)
2
2,9
Advogado(a), direito, juiz(a), promotor
3
4,3
Agente comunitário de saúde
Agrônomo(a)
1
1,4
Analista de sistemas, ciências da computação
2
2,9
Animador
1
1,4
Arquiteto(a)
2
2,9
Artes plásticas
2
2,9
Ator/Atriz/Artista
1
1,4
Bancário(a)
Biólogo(a)
Cabeleireira
Cientista
1
1,4
Consultora de moda
Contabilidade
1
1,4
Dentista
Educação física
Empresário
2
2,9
Enfermeiro(a)
1
1,4
Engenharia ambiental
1
1,4
Engenheiro civil
4
5,7
Engenheiro(a)
Exército, militar
2
2,9
Fazendeiro
2
2,9
Fisioterapeuta
Geólogo(a)
1
1,4
Gerente de empresa
1
1,4
Historiador
1
1,4
Intérprete
1
1,4
Jogador(a) de futebol
2
2,9
Jornalista
3
4,3
Médico(a)
2
2,9
Médico(a) veterinário(a)
7
10,0
Modelo
Motorista
1
1,4
Músico, vocalista de uma banda, cantora
2
2,9
Policial
1
1,4
Professor(a)
14
20,0
Psicólogo(a)
Técnica mobilizadora
Técnico(a) de informática
Indeciso(a)
1
1,4
Não respondeu
5
7,1
Total de respostas
70
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta.

Mulheres
2
9
1
1

%
1,4
6,2
0,7
0,7

3

2,1

5
2
3
1

3,4
1,4
2,1
0,7

1

0,7

2
1

1,4
0,7

8

5,5

1

0,7

4
1

2,7
0,7

1
1
23
9
3

0,7
0,7
15,8
6,2
2,1

2
3
22
2
1
1
10
23
146

1,4
2,1
15,1
1,4
0,7
0,7
6,8
15,8
100,0

Total
4
12
1
2
2
1
5
2
6
2
3
1
1
1
1
2
1
2
9
1
4
1
2
2
4
2
1
1
1
3
4
25
16
3
1
4
4
36
2
1
1
11
28
216

%
1,9
5,6
0,5
0,9
0,9
0,5
2,3
0,9
2,8
0,9
1,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,9
0,5
0,9
4,2
0,5
1,9
0,5
0,9
0,9
1,9
0,9
0,5
0,5
0,5
1,4
1,9
11,6
7,4
1,4
0,5
1,9
1,9
16,7
0,9
0,5
0,5
5,1
13,0
100,0
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Dois rapazes responderam que gostariam de ser “fazendeiros” o que, na realidade, não
configura uma profissão ou carreira, mas suas respostas foram admitidas em atenção a suas
escolhas, pois estes jovens estão entre aqueles que desejam tomar conta da propriedade e
continuar na profissão dos pais como agricultores familiares, já que gostam do que eles
fazem, gostam de morar no campo e não têm vontade de migrar. Inclusive, um deles
expressou que é no campo onde “faz o que quer, ou seja, cuidar do gado”. De fato, na
pergunta sobre em que trabalham, um respondeu que “cuida do gado”, enquanto o outro
“carrega leite para a cidade”. O pai do primeiro é produtor de leite, possui 33 hectares de terra
e 30 cabeças de gado e o pai do segundo possui pouco gado, não produz leite e tem 8 hectares
de terra. Talvez, por isso, este jovem queira ser pluriativo para melhor garantir a renda, pois
respondeu que, além de “fazendeiro”, também gostaria de ser “motorista”.
Além destes dois rapazes, os demais 13 que gostariam de tomar conta da propriedade
dos pais e continuar na profissão paterna, reproduzindo a condição social de agricultor
familiar, pretendem seguir as carreiras de agronomia, medicina veterinária, contabilidade,
direito, engenharia, jornalismo, motorista, policial, professor de história ou de geografia e
vocalista de uma banda.
Dos sete homens que gostariam de cursar medicina veterinária, seis estão entre os que
também desejam ser agricultores familiares e assumir a propriedade dos pais e, em relação às
mulheres, das jovens que querem ser agricultoras, cinco tencionam ser médicas veterinárias.
Além disso, entre os jovens que querem continuar no meio rural, encontram-se a moça e o
rapaz que pretendem seguir a carreira de agronomia. Contudo, as profissões sonhadas são,
sobretudo, urbanas, salvo medicina veterinária, agronomia e engenharia ambiental que têm
relação com o campo, especialmente no espaço empírico desta pesquisa que ainda não se
configura como o novo rural objeto de discussão no primeiro capítulo deste trabalho, mas
trata-se de um meio rural essencialmente agrícola, voltado em grande parte para a produção
de milho e de leite.
Finalmente, os 5% de indecisos quanto à profissão ou carreira que gostariam de seguir
– 6,8% de mulheres em relação a 1,4% de rapazes –, eram alunos do primeiro ano.

8.9.2 Planos após a conclusão do ensino médio

Perguntou-se aos sujeitos desta pesquisa quais são os planos para depois da conclusão
do ensino médio regular e, embora ciente de que as respostas não estejam atreladas à
realização dos objetivos mencionados, servem como uma indicação do que querem ser ou
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pretendem fazer. Ainda que uma pequena parcela dos jovens ainda esteja indecisa, a maioria
das respostas (65,3%) tem a ver com planos de cursar faculdade ou universidade, tanto os
homes (65,2% das respostas), como as mulheres (65,3% das respostas). Porém, se também
forem somadas respostas referentes a “fazer” e “passar” no vestibular (9,7% das respostas), o
percentual das respostas dos jovens que pretendem cursar o nível superior chega a 75%43
(tabela 85).
As justificativas para o ingresso no ensino superior estão relacionadas à realização de
“sonhos” e “desejos” que os jovens rurais – e seus pais também – têm de uma “formatura”
para, no “futuro”, por meio de um emprego, terem “independência financeira”. “Ser alguém
na vida” e “ajudar aos familiares” foram as respostas recorrentes, o que para os jovens só será
possível se tiverem uma “formação”. Nessa perspectiva, uma moça afirmou: “um dia quero
ter meu emprego e ser independente”.
Tabela 85 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Quais
são seus planos para quando terminar o ensino médio?”, 2010/2011
Respostas
Homens
%
Faculdade, universidade
45
65,2
Emprego, trabalhar
8
11,6
Vestibular (fazer/passar)
3
4,3
Cursinhos, cursos, pré-vestibular
2
2,9
Carreira militar (Exército/Polícia Militar)
4
5,8
Casar, formar uma família, sustentar família
Concurso público
Formação/profissão
2
2,9
Parar no ensino médio
1
1,4
Indecisos, ainda não sabem
4
5,8
Total
69
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta.

Mulheres
96
18
18
6

%
65,3
12,2
12,2
4,1

2
2

1,4
1,4

5
147

3,4
100,0

Total
141
26
21
8
4
2
2
2
1
9
216

%
65,3
12,0
9,7
3,7
1,9
0,9
0,9
0,9
0,5
4,2
100,0

Se as justificativas aos planos de cursar o nível superior estão sempre relacionadas à
obtenção de um “emprego no futuro”, em segundo lugar, com um percentual de 12%, estão as
respostas sobre “conseguir um emprego” que remetem à pesquisa sobre o Perfil da Juventude
Brasileira apresentada no capítulo dois deste trabalho, quando foi mencionado, com base nas
análises de Branco (2005), que “educação” e “trabalho” são os assuntos que mais interessam
aos jovens brasileiros, com, respectivamente, 38% e 37% de suas respostas. Ademais, reitera
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Como os 194 jovens rurais que compõem a amostra desta pesquisa deram 216 respostas à pergunta sobre os
planos após a conclusão do ensino médio, os percentuais apresentados referem-se ao número de respostas
obtidas – seja por estrato ou no total –, e não em relação ao número de jovens pesquisados.

200

a observação elaborada por Charlot (2005) de que, para os jovens, o interesse pela educação
está vinculado ao trabalho.
De fato, quanto a esta pergunta, mesmo em relação aos que responderam “cursar uma
faculdade”, a maioria das razões pressupõe ter um “emprego” e um “trabalho” como
consequência da formação em nível superior pois, conforme elucidado por uma moça, “hoje a
pessoa só obtém um emprego com o estudo”, enquanto um rapaz planeja fazer faculdade
“porque de lá só sai com um emprego certo”.
Entre os 162 jovens que pretendem ingressar no nível superior, o objetivo de
“aprender mais” e “adquirir conhecimentos” apareceu em segundo plano, visto que só foi
lembrado por uma moça e por dois rapazes, os quais afirmaram que seus planos são “evoluir,
aprender mais, ter emprego e um futuro melhor” e “adquirir conhecimentos e estar sempre
atualizada”, porque “o verdadeiro inteligente é aquele que está sempre disposto a aprender”.
Com relação aos planos após a conclusão do ensino médio, nenhum dos sujeitos
envolvidos nesta pesquisa espontaneamente respondeu que pretende ser agricultor, produtor
familiar ou que planeja continuar na zona rural e ajudar os pais. É certo que quando foram
indagados diretamente se gostam do campo, se gostariam de ser agricultores e se querem
continuar na profissão dos pais e tomar conta da propriedade, uma parcela respondeu de modo
afirmativo. No entanto, na pergunta específica sobre os planos para o futuro, nenhum dos
jovens tocou nesse assunto, ao contrário, uma das jovens chegou a afirmar que pretende fazer
o vestibular e ingressar em uma faculdade “para ter um futuro diferente” de seus parentes,
enquanto outra, cujo plano é cursar medicina, expressou: “eu quero fazer diferente, ser uma
pessoa importante para a sociedade, conseguir meus objetivos para melhorar de vida e ajudar
meus pais”.
Em resumo, do que foi discutido neste capítulo, verificou-se que apenas uma pequena
parte dos jovens rurais quer continuar na profissão dos pais e tomar conta da propriedade, mas
isso dependerá de outros fatores, isto é, se não obtiverem aprovação no vestibular ou se não
conseguirem um emprego “melhor” na cidade, objetivo ou “sonho” da maioria dos sujeitos
pesquisados.
Outros jovens expressaram que já não têm capacidade e interesse em cuidar da terra,
embora 74% dos rapazes e 29,5% das moças tenham respondido que trabalham na roça e
ajudam a cuidar dos animais; portanto, presume-se que esses jovens detêm os saberes da lida
diária no campo e que teriam condições de, mais adiante, cuidar da propriedade dos pais.
O fato de que a pretensão de continuar no campo tem a ver com a posse do gado é algo
a ser levado em consideração, pois, na região desta pesquisa, possuir vacas de leite, mesmo
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que em pequenos rebanhos, parece posicionar os produtores em relação aos que trabalham
exclusivamente no plantio da lavoura ou possuem animais de pequeno porte, como galinhas,
cabras e porcos.
Em etnografia realizada em assentamento rural no Rio de Janeiro, Castro (2004, p. 1920) observou que a “relação com o gado bovino ou com os cavalos era um elemento de
aproximação com o mundo rural”.

Na maioria dos lotes do assentamento [...] a produção principal era a lavoura de
aipim, mas em muitos, além da diversificação de produtos agrícolas, havia a criação
de pequenos animais (galinhas e porcos) e a criação de gado. O gado apareceu como
uma atividade masculina, tanto os maridos, quanto os filhos atuavam diretamente na
produção. O fascínio pela criação de gado era evidente entre os “jovens” (as
“jovens” não demonstraram qualquer interesse), chegando a gerar conflitos entre
pais e filhos. Em quase todos os lotes com criação de gado e presença de filhos
homens, estes afirmaram ter interesse em continuar atuando no lote, conjugando
com outras formas de renda. Mesmo quando a relação com o lote não era de
moradia, o gado era visto como uma possibilidade real de vínculo dos filhos com o
lote. (CASTRO, 2004, p. 19-20, grifos da autora).

Mas é a escolarização e, em particular, o objeto desta pesquisa, o acesso ao ensino
médio regular, o fator que fundamentalmente faz com que o jovem se sinta apto para ir
embora do campo e tentar algo por eles considerado “melhor”, como um emprego, um
concurso público e a continuação dos estudos em nível superior. É importante registrar que,
caso não consigam aprovação no vestibular na primeira tentativa, alguns jovens rurais
revelaram que pretendem continuar em cursos pré-vestibulares até que o objetivo de ingressar
no nível superior seja alcançado.
Por fim, fica ecoando o referido testemunho de uma moça que faz parte dos 80% que
gostam do campo e dos que não pretendem morar na cidade: “não tenho vontade de sair de
onde moro, mas, com certeza, vou ter que sair”.

9 CULTURAS URBANA E RURAL: HIBRIDISMO, ENCRUZILHADA CULTURAL?

Não é tão simples tratar de fluxos e deslocamentos dos jovens rurais dentro de seu
próprio país quando existe a noção de que um mesmo território guarda em si uma identidade
coesa e fechada, assim como de que entre o urbano e o rural já não há uma forte
diferenciação, mas sim um enfraquecimento de fronteiras em direção a um continuum
enquanto, por outro lado, certas diferenciações persistem, pois os sujeitos continuam sendo
identificados como rurais, urbanos, nordestinos e sertanejos, dentre outras denominações.
Os jovens desta pesquisa vivenciam tais situações, algumas contraditórias, porém,
aparentemente transitam entre estas sem grandes problemas. O local onde moram está
localizado no território Alto Sertão, em um dos Estados do Nordeste, consequentemente, são
sertanejos e nordestinos ou nordestinos sertanejos. O que os diferencia de outros jovens
também nordestinos e sertanejos, mas que moram na cidade onde estudam, é o fato de
viverem no campo e, desse modo, passam a ser diferenciados como “jovens rurais”.
Em sua vida escolar, fazem o percurso campo-cidade, daí surge a questão se haveria
uma influência dessa experiência em suas identidades, mas não sem deixar de considerar que
outros fatores estão presentes, tais como o acesso a meios de comunicação de massa, os
modos de escolarização e a cultura escolar, além de levar em conta que a própria juventude é
tida como uma transição da infância para a fase adulta.
Ao mesmo tempo em que se afirma – conforme expresso por Carneiro (2002) em
relação ao Brasil –, que na região desta pesquisa ainda não se configura um continuum rural
urbano a ponto de se dizer que ocorreu uma homogeneização, também não podem ser negadas
algumas mudanças nos modos de vida tradicionais, por exemplo, na alimentação, nos falares e
no vestuário, sobretudo dos mais jovens.
Valendo-se da literatura para dar uma ideia dessas novas situações, em uma viagem de
retorno às suas origens no interior do sertão pernambucano, o narrador do romance Galileia
(BRITO, 2009, p. 34) presencia, em uma bodega de beira de estrada, o ensaio de uma banda
de forró que utiliza instrumentos como teclado, guitarra, baixo, sanfona e bateria, enquanto
seu vocalista tem os cabelos “pintados de louro, endurecidos pelo excesso de gel fixador” e
“usa três argolas na orelha esquerda, um piercing no nariz e roupa preta brilhosa”. De igual
modo, os jovens rurais sertanejos desta pesquisa também apreciam esses tipos de bandas e,
nas escolas onde se realizou esta pesquisa, observou-se que pelo menos uma das jovens rurais
tinha tatuagem e usava piercing.
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Essas transformações são em decorrência da facilidade de comunicação entre campo e
cidade, do acesso a transportes – como a motocicleta – e de meios de comunicação, como a
televisão e os celulares. Esta pesquisadora testemunhou, na zona rural do sertão sergipano, um
jovem “tocando” o gado de moto, enquanto na garupa outro rapaz de bermudas, camiseta e
boné, conversava ao celular. Em Galileia, o narrador desenha um quadro semelhante: “mulher
em motocicleta carrega uma velha na garupa e tange três vacas magras. Dois mitos se
desfazem diante dos meus olhos, num só instante: o vaqueiro macho, encourado, e o cavalo
das histórias de heróis, quando se puxavam bois pelo rabo” (BRITO, 2009, p. 8).
De fato, no processo de mudança que tem ocorrido no mundo rural contemporâneo,
podem ser destacados aspectos bastante significativos e que merecem ser estudados, como as
mulheres que, cada vez mais, ocupam papéis até então atribuídos aos homens; a busca da
identidade por meio do consumo e até mesmo a delinquência juvenil. Diante de um mundo
rural sertanejo de tradição patriarcal, o narrador de Galileia constata que “as mulheres
romperam as prisões simbólicas, saíram para o mundo, quebraram as paredes do gineceu e as
portas que as isolavam no claustro sombrio” (BRITO, 2009, p. 60).
Com relação ao consumo, motocicletas e celulares são um fetiche para os moradores
do meio rural, especialmente os jovens. Um dos personagens de Galileia conta a história de
seu filho, um jovem rural que estudava na cidade, mas que foi preso por roubar um celular:

Ia [à escola] num ônibus da Prefeitura [...]. De cavalo essa juventude não aceita
andar [...]. É longe e incômodo sair toda noite de casa. Tem de estudar, é o jeito.
Não existe mais roça, nem eles querem. Não existe mais gado, nem eles querem.
Tem a cidade sem emprego. Eu e minha mulher pensando que ele estava na escola
[...]. Mas ele quis um celular! Desejou não sei pra quê. Não tem nenhuma utilidade
aqui. Nem pegar pega [...]. Ele viu na televisão e achou bonito. Agora, os rapazes
acham feio vestir roupa de couro, botar um chapéu na cabeça. Estão no direito deles.
Mudaram os tempos. Pra que serve vestir roupa de couro, botar chapéu na cabeça, se
não tem boi pra correr atrás? Serve apenas pra dançar xaxado, folclore [...]. Roupa
de couro perdeu o valor porque não tem utilidade. Telefone celular tem utilidade
para o senhor, pro seu trabalho. Para mim não tem [...] Roubou o aparelho por
vaidade, por luxo. E foi preso porque arrombou a loja. Desceu pelo telhado, quebrou
o gesso e levou o celular mais caro. Descobriram fácil que foi ele. É um besta,
coitado, nem sabe direito o que fez. Toda noite, quando ia pra escola [...], ele ficava
imitando que telefonava, pra se mostrar aos colegas [...]. Meu filho quase se mata
por nada, por esse trastezinho que até bem pouco tempo atrás nem existia pra gente.
Mas agora existe, e ele desejou um. É o Diabo quem inventa essas coisas, só pode
ser. E também é o Diabo quem tenta a gente pra querer o que não precisa. Ele
aparece na televisão, ludibriando, prometendo maravilhas, mandando comprar, fazer
qualquer sacrifício para possuir essas porcarias. A cada hora inventam uma coisa
diferente. Nosso menino esqueceu a honra. Esqueceu tudo. Roubou o celular e está
preso. Quando viu que não aguentava a cadeia [...], tentou se enforcar [...]. Da
segunda vez, tomou água sanitária e foi internado num hospital [...]. Tudo isso por
causa de uma coisinha dessas, que fala com quem a gente nem vê. Deve ser o Diabo
quem chia no ouvido das pessoas. Só pode ser ele. E meu filho caiu na tentação.
(BRITO, 2009, p. 38-40).
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O depoimento do personagem sertanejo demonstra que o mundo rural convive, de um
lado, com o atraso em relação à modernidade do mundo urbano, com as tradições do passado,
como as crendices e, de outro, com a exacerbada exposição de mercadorias e o apelo ao
consumo. Mas não se pode deixar de reconhecer que foi por intermédio da moto e do celular
que os moradores da zona rural ganharam liberdade de mobilidade e de comunicação que não
tinham há até poucos anos. Paralelamente, a televisão – com os telejornais, as novelas, os
filmes, os desenhos animados, os seriados e os reality shows – trouxe o mundo das
informações e do entretenimento, atingindo localidades isoladas. O narrador do romance
Galileia, ao entrar em um boteco de beira de estrada e perceber a televisão ligada, refletiu:

[...] todo boteco possui uma, ligada no mais alto volume. O sotaque brasileiro que se
impôs ao restante do país entra pelos ouvidos, contamina o jeito das pessoas falarem,
a música de cada região. A nova língua geral do Brasil é esse arremedo de fala que
todos copiam. Não há rapaz ou mocinha que não tente falar igual aos artistas da TV,
envergonhados por serem diferentes (BRITO, 2009, p. 232).

O próprio narrador, de origem sertaneja, foi morar em uma grande cidade onde se
formou em medicina, mas confessa: “vago numa terra de ninguém, um espaço mal definido
entre campo e cidade. Possuo referências do sertão, mas não sobreviveria muito tempo por
aqui. Criei-me na cidade, mas também não aprendi a ginga nem o sotaque urbanos. Aqui ou lá
me sinto estrangeiro” (BRITO, 2009, p. 160).
Consciente das questões levantadas e com base no que se discutiu no terceiro capítulo
a respeito de identidades culturais, serão analisadas as respostas referentes à quinta questão
norteadora desta pesquisa: se os jovens rurais, em um contexto escolar urbano, sentem-se
forçados a optar entre a cultura urbana e a cultura rural, se são híbridos ou se vivem em uma
encruzilhada cultural.

9.1 MUDANÇAS PESSOAIS, IDENTIDADES EM (DES)CONSTRUÇÃO
Tabela 86 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Você
acha que mudou depois que veio estudar na cidade?”, 2010/2011
Respostas
Homens
Sim
44
Não
17
Não respondeu
1
Total
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
71,0
27,4
1,6
100,0

Mulheres
89
43

%
67,4
32,6

132

100,0

Total
133
60
1
194

%
68,6
30,9
0,5
100,0
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À pergunta “você acha que mudou depois que veio estudar na cidade?”, a maioria
(68,6%) respondeu que “sim”, com percentual um pouco maior para os homens (71%) em
relação às mulheres (67,4%) (tabela 86).
Questionados a respeito do que mudaram, os jovens enfatizaram a “evolução” nos
estudos, no conhecimento, na aprendizagem e na capacidade de aprender com mais facilidade
porque “aprenderam mais”, descobriram “coisas diferentes”, “muitas coisas”, “coisas novas”,
“coisas que não sabiam”, “coisas mais explicáveis da cidade” e “coisas maravilhosas”.
A esse respeito, esclareceram: “o meu conhecimento aumentou muito e estou me
desenvolvendo”; “sim, aprendi mais coisas que nunca imaginei que estudaria”; “o estudo me
dá conhecimento”; “encontrei mais conhecimento, meus estudos evoluíram e o
aproveitamento é melhor”; “eu aprimorei ainda mais meus conhecimentos” e “passei a
conhecer muito mais do que não conhecia”. Isso porque, na escola da cidade, tiveram
oportunidade de conhecer outras disciplinas, conforme relataram, “aqui tudo é diferente”; os
“assuntos são diferentes”; “são assuntos que nunca tinha visto”; “é outro conhecimento”;
porque a escola da cidade “tem maior quantidade de matérias (no campo eram seis e na cidade
quatorze, lá não tinha inglês...)”, além disso, na escola urbana, os assuntos são mais
“puxados”, as dificuldades são maiores porque “tudo é mais difícil”, o “ensino” e as
“aprendizagens” são “diferentes”.
Essas mudanças repercutiram em sua “forma de ser” porque, a partir das apresentações
de seminários em sala de aula e do convívio com outras pessoas, segundo as palavras de três
moças: “tirei um pouco mais da timidez”; “não sou mais tão tímida como era” e “deixei um
pouco mais de ser tímida”. Os rapazes admitiram: “porque era mais tímido e depois que vim
para cá estou perdendo um pouco a timidez” e “hoje não sou tímido, tenho muitos alunos que
gostam de mim”.
Houve modificações na “forma de estudar”, além de na “forma de ser”, como se
depreende nas respostas de algumas moças: “me adaptei mais na leitura”; “peguei gosto pela
leitura”; “estou mais empenhada para aprender”; “me esforcei mais”; “estou mais estudiosa”;
“lá [na escola do campo] eu não me esforçava, aqui é diferente” e “aprendi que nada nessa
vida é fácil, tudo que é bom só se conquista com esforço”. As respostas de alguns dos rapazes,
foram: “mudei por causa do esforço que me foi cobrado ao chegar aqui ano passado”;
“melhorei minha forma de estudar”; “estou me dedicando mais nos estudos”; “comecei a ver
que estudar é muito bom para mim e que não é sem importância como eu pensava antes”;
“mudei na maneira de estudar, no interesse, pois onde morava era tudo mais fácil” e “eu
comecei a dar mais valor aos estudos e passei a estudar mais um pouco”.
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Eles também destacaram mudanças na “forma de falar e se comunicar com outras
pessoas”, ou seja, na linguagem, nas opiniões e na “forma de se expressar”, pois “estudar na
cidade requer um cuidado com o falar, com o se comunicar, mas faço isso bem”, notou uma
das moças. “Aprendi a me comunicar melhor com as pessoas que estão ao meu redor” e
“mudei no modo de falar, que melhorou muito”, relataram dois rapazes.
A “forma de se comportar” igualmente foi destacada, pois alguns rapazes revelaram
que passaram por mudanças: “mudei no meu jeito de agir porque eu era muito impulsivo e
agora consigo me controlar mais”; “no jeito de agir, talvez pelo motivo de me integrar às
coisas novas” e “evoluí mais no meu viver, no comportamento e também em algumas
atitudes”. As mulheres, por sua vez, ressaltaram mudanças no comportamento com os amigos,
nas atitudes, no respeito ao próximo e na boa convivência com as pessoas, pois hoje se
consideram mais educadas. Uma das moças ponderou: “mudei não só por fora, mas por
dentro: amadureci, virei mulher, deixei a criança para lá”, enquanto outra complementou:
“estou amadurecendo muito e comecei a levar a vida mais a sério”.
A sociabilidade também mereceu destaque, uma vez que estudar o ensino médio na
cidade proporciona o conhecimento de mais pessoas, porquanto o jovem já não está mais
limitado apenas a uma comunidade rural. Assim, as moças relataram: “conheci pessoas
diferentes e acabei mudando”; “fiz novas amizades, tive contato com pessoas que são
diferentes das do campo”; “conheci colegas e novos professores”, enquanto alguns rapazes
frisaram mudanças “no modo como me relaciono com as pessoas e enxergo o mundo”;
“porque me relaciono bem com as pessoas”; “porque conheci pessoas com personalidades
completamente diferentes da minha e acabei achando legal” e “em aceitar outros tipos de
pessoas”. Esta última resposta gerou uma indagação: será que o jovem estaria se referindo às
formas de sexualidade, uma vez que o machismo é muito evidente nas sociedades rurais?
Uma moça respondeu que mudou “por fora, fisicamente” como também enfrentou o
estresse e o cansaço. As demais que admitiram as mudanças em suas vidas enfatizaram as
“mudanças de comportamento”, como a “independência dos pais”, conforme as seguintes
falas: “fiquei mais independente, separada dos meus pais o dia todo no colégio” e “me sinto
mais forte, capaz e independente”; além de mudanças na “forma de encarar a vida”: “a mente
vai se abrindo para o mundo”; “no pensamento sobre a vida”; “no meu modo de pensar sobre
o futuro” e “na concepção de mundo”.
Mediante as respostas dos jovens que admitiram que mudaram depois que foram
estudar em escolas urbanas, observa-se a construção de sujeitos mais maduros, que estão
deixando de ser crianças para se tornarem adultos, mais comprometidos com a escola, mais
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interessados em aprender e a melhor se comportar e se relacionar com as pessoas. Não se
pode dizer que eles, de igual modo, mudariam se continuassem no ambiente rural, até porque
estudam na cidade, podem fazer novos amigos e conversar de igual para igual, que na escola
podem aprender como qualquer outro aluno.

9.2 PREFERÊNCIAS PESSOAIS
Com relação à pergunta “Do que você mais gosta de fazer?”, as respostas dos jovens
pesquisados formaram cinco grupos principais: eles gostam de estudar, de lazer, de trabalhar,
de praticar esportes e de se socializar (tabela 87).
Quanto a atividades relacionadas ao campo, 2,5% das respostas foram sobre montar a
cavalo e 1,4% sobre trabalhar com o gado (mulher), dar ração aos animais, tirar leite e
trabalhar na agricultura (homens). As atividades rurais, mesmo as de lazer como vaquejadas e
cavalgadas, não foram apontadas como as principais preferências juvenis.
Por outro lado, devido à proliferação de motocicletas no meio rural nos últimos anos,
esperava-se que os jovens, sobretudo os rapazes, respondessem que gostam de andar nesse
meio de transporte, mas isso não aconteceu, pois somente uma moça deu esse tipo de
resposta, quando afirmou que o que mais gosta de fazer é “ler e andar de moto”, enquanto
outra prefere “assistir televisão e andar bicicleta” para “ficar bem informada e sair por aí”.
Foram observadas diferenças, por gênero, nas seguintes preferências: as mulheres
gostam mais de estudar, de passear, de “curtir a vida”, de se divertir, de assistir televisão e de
conversar com os(as) amigos(as), ao passo que os homens preferem praticar esportes,
principalmente jogar bola.
Atualmente, acessar a internet ou as redes sociais representa uma febre entre os jovens
urbanos, mas, apenas 2% dos jovens rurais pesquisados demonstraram idêntico interesse. Isso
não significa que não gostem das novas tecnologias, mas sim que estas não chegaram
efetivamente ao campo. Em 2010/2011, época da coleta de dados, o uso de tablets,
smartphones e de pacotes de dados de empresas de telefonia não estava disseminado no
Brasil, muito menos na região desta pesquisa, embora a maioria dos jovens rurais possuísse
celulares. No entanto, em 2012, esta pesquisadora localizou alguns dos jovens pesquisados em
uma rede social.
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Tabela 87 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Do que
você mais gosta de fazer?”, 2010/2011
Respostas
Homens
%
Estudar
11
14,3
Passear, passear com o namorado e nas
7
9,1
férias, conhecer lugares, ir à praia, ao
teatro, viajar, visitar parentes
Curtir a vida, se divertir, ir a festas,
3
3,9
dançar, aventuras, ação
Jogar futebol, jogar vôlei, fazer
22
28,6
exercícios, praticar esportes
Assistir TV
3
3,9
Conversar, conversar, sair e ficar com
5
6,5
amigas(os) e colegas, conhecer novas
pessoas, ser amigo, amar, namorar
Ouvir música, cantar, tocar violão
6
7,8
Ler
2
2,6
Comer, comer besteira
3
3,9
Dormir
3
3,9
Montar a cavalo
3
3,9
Serviços domésticos
Acessar internet
1
1,3
Lidar com o gado, dar ração aos
3
3,9
animais, tirar leite, trabalhar na
agricultura
Ficar em casa com a família, com os
1
1,3
pais, cuidar da filha, cuidar da mãe
Andar de bicicleta, de moto
Jogar videogame
2
2,6
Brincar
Ir à igreja, orar
Trabalhar
Desenhar, pintar, escrever
1
1,3
Participar de conferências, encontros e
discussões da sociedade
Ser alegre
Acordar cedo
1
1,3
Fazer compras
Total
77
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta.

Mulheres
41
33

%
19,9
16,0

Total
52
40

%
18,4
14,1

23

11,2

26

9,2

8

3,9

30

10,6

17
24

8,3
11,7

20
29

7,1
10,2

10
12
5
5
4
6
5
1

4,9
5,8
2,4
2,4
1,9
2,9
2,4
0,5

16
14
8
8
7
6
6
4

5,7
4,9
2,8
2,8
2,5
2,1
2,1
1,4

2

1,0

3

1,1

2

1,0

2
2
1

1,0
1,0
0,5

1

0,5

2
2
2
2
1
1
1

0,7
0,7
0,7
0,7
0,4
0,4
0,4

1

0,5
0,0
0,5
100,0

1
1
1
283

0,4
0,4
0,4
100,0

1
206

Em relação ao que não gostam de fazer, os sujeitos pesquisados deram várias respostas
(tabela 88), algumas generalistas e outras personalizadas, como chorar, mentir, roubar, caçar
animais, cuidar de criança, levar parentes ao hospital, não ficar com os amigos e não poder
buscar a filha na escola quando está estudando, sendo esta a reposta de uma moça.
Mas, de acordo com 17,6% do total de respostas, os jovens não gostam de “ficar
parados” ou “em casa sem fazer nada” porque “tempo é dinheiro”; “o tempo passa mais
rápido”; “sempre gosto de fazer alguma coisa”; “quem não faz nada não vive, vegeta”; “é
muito chato”; “me falta a paciência”; “sou muito agitada, gosto de rir, de brincar”; “os seres
humanos têm que ocupar a cabeça com coisas que lhes façam bem” (respostas de algumas
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mulheres); “acho entediante demais”; “quem quer corre atrás, ou seja, se eu estou parado é
porque eu não quero nada”; “não me levará a nada”; “isso torna a pessoa preguiçosa” e “eu
acho isso uma pouca vergonha” (respostas de alguns homens).
Para o homem do campo, ser considerado “trabalhador” tem um valor significativo,
algo que o distingue como pessoa de bem, voltada a uma atividade que dignifica. De fato, os
moradores do rural são vistos como aqueles que dormem cedo e se levantam de madrugada
para trabalhar e envelhecem prematuramente desgastados pelo labor diário. Portanto, a
despeito das transformações no mundo rural, quase 18% das respostas dadas pelos jovens
pesquisados expressaram a tradição da dura lida no campo, passada dos pais para os filhos,
uma vez que, no sertão, ficar parado é sinônimo de preguiça e falta de coragem.
Tabela 88 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Do que
você não gosta de fazer?”, 2010/2011
Respostas
Homens
%
Ficar parado(a), ficar em casa sem fazer
12
17,6
nada
Cuidar da casa, arrumar a casa, lavar
louça, lavar roupa
Trabalhar na roça
5
7,4
Trabalhar, trabalhar demais
5
7,4
Estudar, ler, escrever, cálculos, ir à
5
7,4
escola, fazer prova
Acordar cedo
Intrigas, brigas
5
7,4
Esportes, jogar bola
6
8,8
Cuidar dos animais (gado)
3
4,4
Dançar, festas, baile funk
1
1,5
Humilhar os outros, magoar o próximo
2
2,9
Dormir (demais, pouco, durante o dia)
1
1,5
Chorar
TV, novelas
2
2,9
Pedir, expressar opinião ou desejo
Desobedecer aos pais, coisas erradas,
4
5,9
roubar, mentir
Sair de casa à noite, praia
Outros (beber, brincar, caçar, ir ao
6
8,8
hospital, não ficar com os amigos,
caminhar, não estudar, cuidar de
crianças, não sair)
Buscar água na barragem, no poço
Vaga (nada, tudo)
10
14,7
Não respondeu
1
1,5
Total
68
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta.

Mulheres
24

%
17,5

Total
36

%
17,6

25

18,2

25

12,2

13
11
5

9,5
8,0
3,6

18
16
10

8,8
7,8
4,9

9
2
3
2
4
3
3
2
1
2
4

6,6
1,5
2,2
1,5
2,9
2,2
2,2
1,5
0,7
1,5
2,9

9
7
9
5
5
5
4
2
3
2
8

4,4
3,4
4,4
2,4
2,4
2,4
2,0
1,0
1,5
1,0
3,9

2
7

1,5
5,1

2
13

1,0
6,3

2
8
5
137

1,5
5,8
3,6
100,0

2
18
6
205

1,0
8,8
2,9
100,0

Não obstante, as respostas dos jovens rurais também evidenciam que alguns não
gostam de “trabalhar, trabalhar demais” (7,8%), “trabalhar na roça” (8,8%) e “cuidar dos
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animais” (2,4%) porque “é ruim”, “sou um pouco preguiçosa e gosto mesmo é de ficar em
casa descansando”; “é difícil”; “estressa”; “machuca e o sol, às vezes, é muito quente”; “me
doem as costas e as pernas”; “é muito cansativo” e “o trabalho é muito pesado”.
Somente mulheres (18,2% das respostas desse estrato) não gostam de cuidar da casa,
em atividades – como lavar roupas e louça – que consideram cansativas, um serviço repetitivo
e infindável, já que, segundo uma das jovens, ela faz a faxina em um dia e no dia seguinte tem
de fazer tudo de novo. Segundo uma das moças, lavar roupa “é cansativo e aos poucos na
zona rural já temos lavadoras de roupas”, enquanto outras alegam que “quebra as unhas”.
Duas jovens lamentam buscar água no poço ou barragem porque “é muito longe” e “tem que
pegar a carroça de cavalo”.
“Não gosto de nem sempre poder expressar minha opinião ou desejo” e “não gosto de
pedir nada pra ninguém porque sempre que pedimos algo, ou não podem nos dar ou depois
passam na cara, e isso é a pior coisa”, foram respostas de apenas duas mulheres, mas que
ilustram bem como alguns jovens se sentem quando não têm independência financeira e nem
sempre são ouvidos.
Tabela 89 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Quais
são suas comidas preferidas?” (As dez mais mencionadas), 2010/2011
Comidas
Tipo
Total
%
Lasanha
Exótica
74
15,2
Arroz
Trivial
59
12,1
Feijão
Trivial
54
11,1
Carne
Trivial
40
8,2
Pizza
Exótica
33
6,8
Macarrão
Trivial
27
5,5
Cuscuz (com leite, ovos)
Regional
23
4,7
Macarronada
Exótica
18
3,7
Salada
Trivial
16
3,3
Sopa
Trivial
11
2,3
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens deram mais de uma resposta. Percentuais em relação às 487 respostas obtidas.

Com relação a gostos pessoais, como a alimentação, as respostas dos jovens rurais se
encaixam em cinco tipos: o trivial (arroz, feijão, carne, salada, sopa etc.); frutas e verduras;
comida regional (buchada de bode, galinha caipira, inhame, quiabada, tapioca, cuscuz etc.);
lanches/guloseimas e comidas exóticas (lasanha, pizza, sushi etc.), neste último caso,
alimentos que não são característicos da região. Do total de 487 respostas, dentre as dez mais
preferidas estão, em sua maioria, comidas exóticas como lasanha (15,2% das respostas) e
pizza (6,8% das respostas), enquanto da comida regional apenas o cuscuz figura entre as mais
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citadas com 5,5% das respostas. Da comida trivial, os jovens citaram arroz (12% das
respostas), feijão (11% das respostas), carne (8,2% das respostas) e salada (3,3% das
respostas), conformando um típico prato brasileiro (tabela 89).
A preferência musical também foi pesquisada e, das 296 respostas obtidas, as
categorias que mais receberam respostas foram forró (23,3% das respostas) e sertanejo
(12,5% das respostas), que guardam certa aproximação com a vida no campo. No entanto,
toadas e vaquejadas receberam uma menção, cada, ressaltando-se que de mulheres e não de
homens, mas o típico forró pé de serra ficou ausente (tabela 90).
Tabela 90 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Você
gosta de qual tipo de música?”, 2010/2011
Gênero
Homens
%
Forró
23
24,7
Sertanejo
17
18,3
Romântica
3
3,2
Internacional
7
7,5
Pagode
5
5,4
Pop
7
7,5
Religiosa: católica, evangélica, gospel
2
2,2
Rock
5
5,4
Axé
2
2,2
Eletrônica
2
2,2
MPB
4
4,3
Sertanejo universitário
1
1,1
Arrocha
1
1,1
Samba
1
1,1
Funk
1
1,1
Não tem
1
1,1
Acústico
Brega
2
2,2
Hip hop
1
1,1
Clássica
Reggae
1
1,1
Toada
Não tem
1
1,1
Resposta vaga (vários tipos, todas,
6
6,5
agitada, de tudo um pouco)
Não respondeu
1
1,1
Total
93
100,0
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta.

Mulheres
46
20
29
16
10
5
9
6
7
4
2
5
3
3
2
2
2

%
22,7
9,9
14,3
7,9
4,9
2,5
4,4
3,0
3,4
2,0
1,0
2,5
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0

1
1

0,5
0,5

1
2

0,5
1,0

Total
69
37
32
23
15
12
11
11
9
6
6
6
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
3

%
23,3
12,5
10,8
7,8
5,1
4,1
3,7
3,7
3,0
2,0
2,0
2,0
1,4
1,4
1,0
1,0
0,7
0,7
0,7
0,3
0,3
0,3
1,0

24

11,8

30

10,1

4
203

2,0
100,0

5
296

1,7
100,0

A maioria dos jovens (92,8%) gosta de assistir televisão e os programas mais
assistidos são as novelas (24,7% das respostas), telejornais (21,8% das respostas), programas
de auditório de finais de semana (9,7% das respostas) e filmes (8,9% das respostas) (tabelas
91 e 92).
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Tabela 91 – Respostas dos jovens estudantes rurais matriculados nos colégios Manoel
Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória, à pergunta “Você gosta de
assistir televisão?”, 2010/2011
Respostas
Homens
Sim
56
Não
5
Mais ou menos
1
Total
62
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.

%
90,3
8,1
1,6
100,0

Mulheres
124
8

%
93,9
6,1

132

100,0

Total
180
13
1
194

%
92,8
6,7
0,5
100,0

Tabela 92 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular nos colégios
Manoel Messias Feitosa e Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória (SE), à pergunta “Se você
gosta de assistir televisão, quais são os seus programas favoritos?”, 2010/2011
Programas
Homens
%
Mulheres
Novelas
14
12,4
80
Telejornais
30
26,5
53
Programas de auditório
7
6,2
30
Filmes
15
13,3
19
Esportivos (jogos, futebol)
20
17,7
8
Desenhos e infantis
5
4,4
12
Humorísticos
5
4,4
7
Programas femininos
1
0,9
9
Educativos
1
0,9
8
Entretenimento, fofocas
0,0
7
Reality shows
2
1,8
3
Católicos, religiosos
4
Séries
4
Documentários
2
1,8
Entrevistas, debates
1
0,9
1
Rural
1
0,9
1
Programas interativos
1
Videoclipes
1
Não sabe
1
Resposta vaga
4
3,5
10
Não respondeu
5
4,4
8
Total
113
100,0
267
Fonte: Dados da pesquisa, 2010/2011.
Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta.

%
30,0
19,9
11,2
7,1
3,0
4,5
2,6
3,4
3,0
2,6
1,1
1,5
1,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
3,7
3,0
100,0

Total
94
83
37
34
28
17
12
10
9
7
5
4
4
2
2
2
1
1
1
14
13
380

%
24,7
21,8
9,7
8,9
7,4
4,5
3,2
2,6
2,4
1,8
1,3
1,1
1,1
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
3,7
3,4
100,0

Referente à última questão norteadora desta pesquisa, pode-se concluir que os jovens
rurais pesquisados, em contato com a cultura urbana, em decorrência de mudanças no mundo
rural, com o acesso a programas televisivos e maior facilidade de locomoção e, notadamente,
devido ao acesso à escola urbana e ao contato com jovens citadinos, não parecem estar em
uma encruzilhada cultural, todavia mais voltados a absorver, no que for possível, os modos e
estilos de vida das cidades, modificando preferências pessoais, como a música e a
alimentação, que já não são mais exclusivamente as sertanejas.
Em um contexto complexo como o que foi apresentado no início deste capítulo e,
conforme Tavares (2008) ressalta, com a difusão de imagens de uma geração jovem que cada
vez mais adota símbolos visuais para marcar seus gostos e atitudes, os jovens rurais sertanejos
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vivem uma espécie de bricolagem de estilos de ser jovem, desde um estilo rural semelhante ao
de gerações passadas, até um estilo metropolitano. Assim, em relação a esses jovens pode-se
igualmente enfatizar que

la importancia creciente de las industrias culturales en la construcción y
reconfiguraciones constantes del sujeto juvenil es un hecho que sale al paso de
cualquier observador. El vestuario, la música y ciertos objetos emblemáticos
constituyen hoy una de las más importantes mediaciones para la construcción
identitária de los jóvenes, elementos que se ofrecen no solo como marcas visibles de
ciertas adscripciones sino fundamentalmente como lo que los publicistas llaman con
gran sentido “un concepto, un estilo”. Un modo de entender el mundo y un mundo
para cada necesidad, en la tensión-identificación-diferenciación. Efecto simbólico –
no por ello menos real – de identificarse con los iguales y diferenciarse de los otros,
especialmente del mundo adulto (REGUILLO, 2007, p. 51, grifo da autora).

Com relação à alimentação, pratos típicos regionais considerados saborosos e antes
valorizados, tais como o “pirão de capão”, a “buchada de bode” e a “galinha de capoeira” não
foram mencionados, enquanto alimentos “exóticos”, como lasanha e pizza, pratos oriundos da
culinária italiana, são bastante apreciados e denota, portanto, que os jovens rurais pesquisados
valorizam mais o que vem de foram do que a cultura local.
Eles ainda relataram mudanças em suas vidas a partir do momento em que passaram a
estudar em escolas urbanas. Por um lado, residem no meio rural porque ainda não obtiveram
independência financeira e, até mesmo, valorizam ou respeitam aspectos de sua cultura, como
os falares regionais. Por outro, vivem diferente situação, a partir da escolarização e, de tal
modo, configuram-se mais como “híbridos culturais” (HALL, 2006), do que como jovens em
uma “encruzilhada cultural”, conforme expressão empregada por Bauman (2001).

CONCLUSÕES

Com base na análise das informações obtidas nesta pesquisa, por meio de
questionários aplicados a jovens rurais, estudantes do ensino médio em escolas do município
de Nossa Senhora da Glória, filhos de produtores familiares e de assentados do Alto Sertão
Sergipano, conclui-se que:
Concernente ao que para eles significa a instituição escolar e qual o sentido das
experiências vivenciadas nesse espaço, constatou-se que para a maioria dos sujeitos
pesquisados, sem diferenças de gênero, é necessário o ingresso à escola para que os alunos
aprendam a se socializar e a conviver com os outros, bem como obtenham conhecimentos
como forma de preparo para um futuro melhor, com a oportunidade de entrar na universidade
a acessar bons empregos, tornando-se cidadãos. A maior parte dos jovens pesquisados gosta
de estudar e de ir à escola para aprender, mas também para se socializar e se divertir, já que
no meio rural não dispõe de espaços de lazer, transferindo-os, nesse caso, para a escola. No
que tange a ida à escola, são apoiados pelos parentes que não tiveram a oportunidade de
estudar e veem nos mais novos sua própria realização pessoal. Porém, deve-se ressaltar que os
jovens pesquisados, em sua maioria, são solteiros, sendo que nenhum dos rapazes é casado.
Em face disso, surge a indagação se teriam prosseguido os estudos se porventura tivessem se
casado. Os jovens relataram, ainda em sua maioria, que na escola enfrentam dificuldades de
entender as aulas, de expressar opiniões, de se comunicar, de fazer as atividades e de entender
os livros didáticos. Dos que sentem dificuldade, a maioria respondeu que tem alguém para
ajudá-los, mas uma pequena parcela, sobretudo de homens, não tem auxílio nas tarefas
escolares, provavelmente, uma das causas do alto índice de reprovação. De fato, a maioria dos
jovens rurais, em particular as mulheres, tem defasagem idade-série, tendo alguns sido
reprovados até cinco vezes. Para os jovens rurais, ser bom aluno consiste em, acima de tudo,
ser bem comportado, fazer as atividades e tirar boas notas.
No que se refere à comunicação, expressão e compreensão dos assuntos na escola,
quando a linguagem aprendida e utilizada no meio rural é confrontada com uma linguagem
mais formal, pouco mais da metade dos jovens pesquisados relataram que falam de forma
diferente em casa e na escola. Alguns se policiam na escola para não serem discriminados, ao
passo que outros, com proeminência dos homens, aproveitam para utilizar expressões que não
são permitidas em casa, como as gírias, embora se tenha observado certa tensão em relação a
isso, visto que quase metade dos jovens, sobretudo das mulheres, informaram que se
comunicam de maneira semelhante nos dois ambientes. A maioria relatou não enfrentar na
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escola dificuldades de expressão, de comunicação e de compreensão dos assuntos e nem, de
forma geral, de dar opiniões e reivindicar direitos; mas, dentre os que sentem dificuldades de
comunicação, estas encontram-se relacionadas aos professores, aos colegas de escola e aos
pais, neste último caso, apenas as mulheres. Os sujeitos pesquisados, em grande parte, não
classificam de “errada” a forma como os moradores da zona rural falam, mas, embora não
neguem o ambiente rural, já se diferenciam daqueles que não estudaram porque cursam o
ensino médio.
O fato de morar no meio rural interfere no processo de aprendizagem e na relação com
o saber escolar, pois a maioria dos jovens pesquisados declarou que viver no campo dificulta
os estudos, principalmente pela distância e devido aos problemas de transporte escolar, com
perdas de aula e até mesmo de provas. Talvez, por isso, ao serem indagados a respeito de qual
escola escolheriam para estudar e a localização desta, a maioria permaneceria onde já estuda,
apesar do percentual dos que gostariam de continuar estudando no campo tenha sido o dobro
dos que gostariam de ir para a Capital.
A despeito das políticas públicas de incentivo ao retorno e permanência no campo e
das dificuldades de inserção no mercado de trabalho urbano, o avanço nos estudos até o
ensino médio tem contribuído para o desencaixe das identidades culturais e no desejo e
capacidade de perpetuação da herança dos jovens rurais pesquisados, pois a maioria afirmou
ter mudado a partir da ida para estudar na cidade. Mudaram nas formas de ser, de estudar, de
falar e de se comunicar, de se comportar, quanto à dependência dos pais e na sociabilidade,
especialmente, na superação da timidez. Com relação aos planos para o futuro, pretendem
cursar o nível superior e encontrar um “bom emprego”, em princípio, na cidade. Um processo
de individualização foi verificado, tanto em relação aos rapazes, como em relação às moças
quanto a conseguir independência financeira. Estas foram mais incisivas a esse respeito, assim
como no direito de escolher se querem continuar ou não os estudos, ao requererem a liberdade
de tomar suas decisões, independentes dos pais, possivelmente como uma tentativa de
modificar o histórico processo de pressão hierárquica que as mulheres sofrem no mundo rural.
Isso não significa que os jovens estejam mais individualistas, visto que expressaram o desejo
de ajudar seus pais, mas não “pegando no cabo da enxada” e sim financeiramente. Os jovens
rurais pesquisados, em sua maioria, gostam do campo, mas nenhum, de forma voluntária,
aventou a possibilidade de continuar trabalhando em atividades agrícolas. A maioria quer
morar na cidade, atribuindo essa vontade aos estudos e à “facilidade” de se conseguir
emprego no meio urbano. Dessa forma, há uma relação entre escolarização e migração, na
medida em que os jovens rurais demonstram interesse em continuar os estudos, em cursar o
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nível superior e, posteriormente, passar em algum concurso público e ou fazer vestibular, com
destaque para carreiras mais urbanas. Portanto, a maioria não quer reproduzir a condição
social de agricultor familiar, embora haja uma relação entre os poucos que cogitaram em ficar
no campo e a criação de bovinos. De fato, dentre os que pretendem tomar conta da
propriedade dos pais, a maior parte constitui-se de filhos e filhas de donos de gado de leite.
Quanto a se os jovens rurais pesquisados, em um contexto escolar urbano, sentem-se
forçados a optar entre a cultura urbana e a cultura rural ou vivem em uma encruzilhada
cultural, a partir dos dados observados, pode-se concluir que eles transitam bem entre os dois
mundos. No decorrer desse processo, desconstroem suas identidades rurais, constroem
identidades mais urbanas e se reconstroem, como jovens de origem rural, mas que agora se
encontram no nível médio de escolaridade, com a perspectiva de cursar o ensino superior e
empreender coisas que, antes, estavam mais circunscritas à juventude urbana; mas,
atualmente, eles também têm acesso, como as novas tecnologias, o uso de redes sociais e de
celulares, além da linguagem juvenil, tanto escrita quanto falada, inclusive porque o mundo
rural tem atravessado transformações. Os jovens desta pesquisa não são mais aqueles sujeitos
“puros” da roça, mas pessoas conhecedoras de dois mundos, tanto os saberes rurais como a
vida na cidade e os saberes escolares, os quais não teriam acessado caso tivessem
permanecido apenas no campo. Não parece haver fortalecimento das identidades locais pois,
quanto aos gostos pessoais, preferem mais o que “vem de fora” em relação ao tradicional do
local. Assim, criam novas identidades, culturalmente híbridas, embora com certa preferência
pela cultura urbana.
Quando volta do ensino médio regular na cidade, o jovem rural é outro: tem novas
perspectivas, um horizonte de possibilidades que se abre com os planos de fazer vestibular, de
passar em um concurso público e ter um trabalho “menos duro” e, mesmo assim, ajudar aos
pais, desde que não seja por meio do trabalho agrícola. Estudar na escola urbana favorece a
valorização de individualizações e a construção de projetos pessoais que vão de encontro a
continuar como agricultores familiares e assentados da reforma agrária, a não ser para uma
minoria que gosta do campo e tem interesse de nele permanecer, desde que tenham a posse da
terra e à propriedade de, ao menos, um pequeno rebanho de gado leiteiro.
Entender melhor estas e outras questões, aprofundar os estudos relativos a esses atores
sociais – os jovens rurais sertanejos sergipanos – ainda pouco (re)conhecidos cientificamente
e pouco visíveis para a sociedade urbana e seus formuladores de políticas públicas, coloca-se
pertinente na medida em que “a luz dos grandes problemas culturais desloca-se para mais
além” (WEBER, 2001, p. 154).
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APÊNDICE A – Tabelas do estado da arte na pesquisa sobre juventude rural
Tabela 93 – Distribuição de teses e dissertações por região, programa de pós-graduação e ano
Tipo

Ano

2009

Dissertação

12

Norte

3

Sul

2

Nordeste

1

Sudeste

5

Centro Oeste

1

Norte

4

Sul

1

Nordeste

5

44
2008

2007

2009

Tese

Região

17

Sudeste

6

Centro Oeste
Norte

1
1

Sul

6

Nordeste

6

Sudeste
Centro Oeste
Norte
Sul
Nordeste
Sudeste

1
1
1
3
1
1

Sul

2

Nordeste
Sudeste
Centro Oeste
Nordeste
Sudeste

1
1
1
1
1
57

15

6

13
2008

5

2007

2

Total
57
57
Fonte: Levantamento de dados (Capes), abril/2011.

Área
Agricultura Amazônica
Administração
Sociologia
Desenvolvimento
Regional
e
Agronegócio
Serviço Social
Sociologia
Extensão Rural
Educação Agrícola
Educação
Educação
Educação
Geografia
Desenvolvimento Rural
Sociologia
Engenharia Agrícola
Extensão Rural e Desenvolvimento
Local
Educação
Administração
Políticas Públicas e Formação
Humana
Ciências
Sociais
em
Desenvolvimento, Agricultura e
Sociedade
Extensão Rural
Educação
Educação
Educação
Letras - Linguagem e Sociedade
Sociologia Política
Sociologia
Ciências Sociais
Educação
Meio Ambiente e Sustentabilidade
Sociologia
Desenvolvimento Sustentável
Sociologia
Sociologia
Sociologia
Agronomia
Desenvolvimento Rural
Educação
História Social
Desenvolvimento Sustentável
Geografia
Educação

1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
3
1
1
2
1
1
1

1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
57
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Tabela 94 – Distribuição de teses e dissertações por ano (2007-2009)
2007
2008
Quant.
%
Quant.
Teses
2
3,5
5
Dissertações
15
26,3
17
Total
17
29,8
22
Fonte: Levantamento de dados (Capes), Abril/2011.
Tipos de trabalho

%
8,8
29,8
38,6

2009
Quant.
6
12
18

%
10,5
21,1
31,6

Total

%

13
44
57

22,8
77,2
100,0

Tabela 95 – Distribuição de teses e dissertações por linhas temáticas (2007-2009)
Eixos
1
Juventude e Educação Rural
2
Juventude Rural, Identidades e Ação Coletiva
3
Juventude Rural e Inserção no Trabalho
4
Juventude e Reprodução Social na Agricultura Familiar
Total
Fonte: Levantamento de dados (Capes), abril/2011.

Quantidade de trabalhos
25
13
8
11
57

%
43,9
22,8
14,0
19,3
100,0

APÊNDICE B – Perguntas do questionário de pesquisa

Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Pesquisa: Jovens rurais no sertão sergipano: escolarização e identidades culturais
Pesquisadora: Isabela Gonçalves de Menezes
Dados de identificação
Nome:
Idade:
Homem ( ) Mulher (
Estado civil:
Série:
Escola:
Endereço e telefone:

)

Você aceitaria conceder uma entrevista pessoal à pesquisadora, caso seja necessário?
Sim ( ) Não ( )
PARTE I – Para você, qual o sentido de ir à escola, estudar?
1. Você acha que é mesmo necessário enviar as crianças à escola? Por quê?
2. Você gosta de estudar? Por quê?
3. Seus parentes aprovam que você estude? Por que você pensa isso?
4. Você gosta de ir à escola? Por quê?
5. Como você se sente na escola?
6. Se fosse escolher uma escola para estudar, qual seria essa escola e onde ela fica? Por quê?
7. Com o que aprende na escola o que você pode fazer no seu dia a dia, na sua casa, no seu
trabalho?
8. A forma como você se comunica em casa é diferente da forma como você se comunica na
escola? Por quê?
9. Você acha que a forma como as pessoas falam na roça (nos povoados, na zona rural) é
errada? Por quê?
10. Você sente dificuldades em utilizar a linguagem da escola?
10.1. Se respondeu sim, qual o motivo desta dificuldade?
10.2. Se respondeu sim, por que você acha que a linguagem da escola é difícil?
11.Você faz alguma coisa para se comunicar bem na escola? Se respondeu sim, o que você
faz?
12. No dia a dia, você sente dificuldade de se comunicar, de dar opiniões, de reivindicar seus
direitos?
12.1. Se respondeu sim, em relação a quem você sente dificuldade?
( ) Colegas de escola
(
) Colegas do bairro, da comunidade
(
) Pais
(
) Professores
(
) Outros:
12.2. Se respondeu sim, por que você sente dificuldade de se comunicar?
13. Você costuma ler? Nunca ( ) Às vezes (
) Sempre (
) Muito ( )
14. O que você lê?
15. Quais são os assuntos que você considera mais importantes para estudar?
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16. Há alguma matéria que você mais gosta?
16.1. Se você respondeu sim, qual a matéria?
16.2. Se você respondeu sim, por que gosta?
17. Há alguma matéria que você não gosta?
17.1. Se você respondeu sim, qual a matéria?
17.2. Se você respondeu sim, por que não gosta?
18. Existe algum assunto ou matéria que você considera difícil de aprender?
18.1. Se você respondeu sim, qual é esse assunto ou matéria?
18.2. Se você respondeu sim, por que o considera difícil de aprender?
19. Você sente ou já sentiu alguma dificuldade na escola?
19.1. Se você respondeu sim, por que teve esta dificuldade?
19.2. Se respondeu sim, em quais dos seguintes elementos você sentiu ou sente dificuldades?
(
) Em escrever
(
) Em ler
(
) Em estudar sozinho
(
) Em fazer as tarefas (atividades) de casa
(
) Em entender a aula
(
) De se comunicar, expressar opiniões
(
) Em entender o(s) livro(s). Quais?
(
) Outras dificuldades. Quais?
19.3. Você fez ou faz alguma coisa para superar as dificuldades? Se respondeu sim, o que
você fez?
19.4. Quando você sente dificuldades na escola, alguém lhe ajuda a superá-las?
19.5. Se você respondeu sim, quem te ajuda?
20. Existe algum assunto ou matéria que não é importante para estudar?
20.1. Se você respondeu sim, qual é esse assunto ou matéria que não é importante?
20.2. Por quê?
21. Você já repetiu de ano?
21.1. Se você respondeu sim, quantas vezes repetiu de ano?
21.2. Por que você repetiu de ano?
22. Você acha que faz diferença estudar em uma escola de cidade ou em uma escola do
campo? Por quê?
23. O fato de morar no campo dificulta seus estudos? Por quê?
24. Você se considera um bom aluno? Por quê?
25. Você acha que mudou depois que veio estudar na cidade?
25.1. Por quê?
25.2. Se respondeu sim, em que você mudou?
PARTE II – Para saber um pouco de você e do que você gosta
1. Qual a profissão de seus pais?
1.1. Se eles são agricultores, o que produzem?
1.2. São produtores de leite?
1.3. Seus avós eram (ou são) agricultores?
1.4. Se seus pais são agricultores ou criam gado, você gostaria de continuar na profissão deles,
ou seja, tomar conta da propriedade?
2. Você trabalha?
2.1. Se trabalha, o que você faz?
2.2. Gosta do que faz?
3. Qual o tamanho da propriedade da sua família?
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4. É própria (do seu pai) ou arrendada?
5. Sua família possui gado? Se respondeu sim, quantas cabeças?
6. Quantos irmãos você tem?
7. Quantas irmãs você tem?
8. Você gosta de morar no campo? Por quê?
9. Você tem vontade de morar na cidade? Por quê?
10. Quais são suas comidas preferidas?
11. Você gosta de qual tipo de música?
12. Do que você mais gosta de fazer?
13. Do que você não gosta de fazer?
14. Você gostaria de ser um(a) agricultor(a)? Por quê?
15. Qual o tipo de profissão ou carreira você gostaria de seguir? Por quê?
16. Você gosta de assistir televisão?
17. Se você gosta de assistir televisão, quais são os seus programas favoritos?
18. Quais são seus planos para quando terminar o ensino médio? Por quê?
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo ao questionário)

Este questionário servirá para uma pesquisa, em nível de mestrado, sobre escolarização e as
identidades dos jovens rurais no sertão sergipano. Caso aceite participar assinando o mesmo,
suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, o seu nome não será
divulgado em qualquer fase do estudo ou quando for necessário exemplificar determinada
situação por meio de suas respostas. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta
pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. Como participante
voluntário, a qualquer momento você poderá recusar-se a responder pergunta(s) deste
questionário que será guardado durante cinco anos e incinerado após esse período. Você não
terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não haverá riscos de qualquer
natureza relacionada à sua participação e o benefício dela decorrente será de aumentar o
conhecimento científico na área de educação, principalmente em relação à juventude rural.

Desde já, agradeço sua colaboração.

Atenciosamente,

Isabela Gonçalves de Menezes
Mestranda em Educação na Universidade Federal de Sergipe

APÊNDICE C – Perguntas do questionário e questões norteadoras

Questão norteadora 1: O que significa a instituição escolar para os jovens rurais e qual o
sentido das experiências vivenciadas nesse espaço?

Parte
I
I
I
I
I
I

Questão
1
2
3
4
5
15

I

16

I

17

I

18

I

19

I

20

I

21

I
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Perguntas do Questionário
1.Você acha que é mesmo necessário enviar as crianças à escola? Por quê?
2.Você gosta de estudar? Por quê?
3. Seus parentes aprovam que você estude? Por que você pensa isso?
4. Você gosta de ir à escola? Por quê?
5. Como você se sente na escola?
15. Quais são os assuntos que você considera mais importantes para
estudar?
16. Há alguma matéria que você mais gosta?
16.1. Se respondeu sim, qual a matéria?
16.2. Se respondeu sim, por que gosta?
17. Há alguma matéria que você não gosta?
17.1. Se respondeu sim, qual a matéria?
17.2. Se respondeu sim, por que não gosta?
18. Existe algum assunto ou matéria que você considera difícil de
aprender?
18.1. Se você respondeu sim, qual é esse assunto ou matéria?
18.2. Se você respondeu sim, por que o considera difícil de aprender?
19. Você sente ou já sentiu alguma dificuldade na escola?
19.1. Se você respondeu sim, por que teve esta dificuldade?
19.2. Se respondeu sim, em quais dos seguintes elementos você sentiu ou
sente dificuldades?
(
) Em escrever
(
) Em ler
( ) Em estudar sozinho
(
) Em fazer as tarefas (atividades) de casa
(
) Em entender a aula
(
) De se comunicar, expressar opiniões
(
) Em entender o(s) livro(s). Quais?
(
) Outras dificuldades. Quais?
19.3. Você fez ou faz alguma coisa para superar as dificuldades? Se
respondeu sim, o que você fez?
19.4. Quando você sente dificuldades na escola, alguém lhe ajuda a
superá-las?
19.5. Se você respondeu sim, quem te ajuda?
20. Existe algum assunto ou matéria que não é importante para estudar?
20.1. Se você respondeu sim, qual é esse assunto ou matéria que não é
importante?
20.2. Por quê?
21. Você já repetiu de ano?
21.1. Se respondeu sim, quantas vezes repetiu de ano?
21.2. Por que você repetiu de ano?
24. Você se considera um bom aluno? Por quê?
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Questão norteadora 2: Na escola, os jovens rurais pesquisados enfrentam dificuldades de
comunicação, de expressão e de compreensão dos assuntos, quando a linguagem aprendida e
utilizada no seio de suas famílias é confrontada com uma linguagem mais formal?

Parte

Questão

I

8

I

9

I

10

I

11

I

12

I
I

13
14

Perguntas do Questionário
8. A forma como você se comunica em casa é diferente da forma como
você se comunica na escola? Por quê?
9. Você acha que a forma como as pessoas da roça (dos povoados, da zona
rural) falam é errada? Por quê?
10. Você sente dificuldades em utilizar a linguagem da escola?
10.1. Se respondeu sim, qual o motivo desta dificuldade?
10.2. Se respondeu sim, por que você acha que a linguagem da escola é
difícil?
11.Você faz alguma coisa para se comunicar bem na escola? Se respondeu
sim, o que você faz?
12. No dia a dia, você sente dificuldade de se comunicar, de dar opiniões,
de reivindicar seus direitos?
12.1. Se você respondeu sim, em relação a quem você sente dificuldade?
(
) Colegas de escola
(
) Colegas do bairro, da comunidade
(
) Pais
(
) Professores
(
) Outros:
12.2. Se respondeu sim, por que você sente dificuldades de se comunicar?
13. Você costuma ler? Nunca ( ) Às vezes ( ) Sempre ( ) Muito ( )
14. O que você lê?

Questão norteadora 3: Sua origem rural interfere no processo de aprendizagem e na relação
com o saber escolar?

Parte

Questão

I

6

I

7

I

22

I

23

Perguntas do Questionário
6. Se fosse escolher uma escola para estudar, qual seria essa escola e onde
ela fica? Por quê?
7. Com o que aprende na escola o que você pode fazer no seu dia a dia, na
sua casa, no seu trabalho?
22. Você acha que faz diferença estudar em uma escola de cidade ou em
uma escola do campo? Por quê?
23. O fato de morar no campo dificulta seus estudos? Por quê?
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Questão norteadora 4: Apesar das políticas públicas de incentivo ao retorno e permanência
no campo e das dificuldades de inserção no mercado de trabalho urbano, o avanço nos estudos
até o ensino médio contribui para o desencaixe de suas identidades culturais e no desejo e
capacidade de perpetuação da herança?

Parte

Questão

II

1

II

2

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

3
4
5
6
7
8
9
14
15
18

Perguntas do Questionário
1. Qual a profissão de seus pais?
1.1. Se eles são agricultores, o que produzem?
1.2. São produtores de leite?
1.3. Seus avós eram (ou são) agricultores?
1.4. Se seus pais são agricultores ou criam gado, você gostaria de
continuar a profissão deles, ou seja, tomar conta da propriedade?
2. Você trabalha?
2.1. Se trabalha, o que você faz?
2.2. Gosta do que faz?
3. Qual o tamanho da propriedade da sua família?
4. É própria (do seu pai) ou arrendada?
5. Sua família possui gado? Se respondeu sim, quantas cabeças?
6. Quantos irmãos você tem?
7. Quantas irmãs você tem?
8. Você gosta de morar no campo? Por quê?
9. Você tem vontade de morar na cidade? Por quê?
14. Você gostaria de ser um(a) agricultor(a)? Por quê?
15. Qual tipo de profissão ou carreira você gostaria de seguir? Por quê?
18. Quais são os seus planos para quando terminar o ensino médio? Por
quê?

Questão norteadora 5: Os jovens rurais, em um contexto escolar urbano, sentem-se forçados
a optar entre a cultura urbana e a cultura rural ou vivem em uma encruzilhada cultural?

Parte
I

Questão
25

II
II
II
II
II

10
11
12
16
17

Perguntas do Questionário
25. Você acha que mudou depois que veio estudar na cidade?
25.1. Por quê?
25.2. Se respondeu sim, em que você mudou?
10. Quais são suas comidas preferidas?
11. Você gosta de qual tipo de música?
12. Do que você mais gosta de fazer?
16. Você gosta de assistir televisão?
17. Se você gosta de assistir televisão, quais são os seus programas
favoritos?

APÊNDICE D – Local de moradia dos jovens rurais pesquisados44

Canindé do São Francisco: 13 estudantes (6,70%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alto Bonito.....................................................................................................................
Assentamento Cuiabá.....................................................................................................
Assentamento João Pedro Teixeira, Agrovila Santa Terezinha.....................................
Assentamento Modelo....................................................................................................
Povoado Capim Grosso..................................................................................................
Projeto Califórnia...........................................................................................................

02
02
01
01
01
06

Gararu: 1 estudante (0,51%)
7. Povoado Jaramataia....................................................................................................... 01
Monte Alegre: 1 estudante (0,51%)
8. Baixa da Coxa................................................................................................................ 01
Poço Redondo: 12 estudantes (6,19%)
9. Assentamento Caldeirão................................................................................................
10. Barra da Onça................................................................................................................
11. Fazenda Santo Antônio..................................................................................................
12. Povoado Granadas.........................................................................................................
13. Povoado Lagoa do Rancho............................................................................................
14. Povoado Lagoa Grande..................................................................................................
15. Povoado Queimada Grande...........................................................................................
16. Povoado Sítios Novos....................................................................................................

01
02
01
01
01
01
01
04

Porto da Folha: 30 estudantes (15,46%)
17. Boa Vista.......................................................................................................................
18. Povoado Lagoa do Rancho............................................................................................
19. Povoado Lagoa Redonda...............................................................................................
20. Povoado Vaca Serrada...................................................................................................
21. Saco da Serra.................................................................................................................
22. Santa Lima.....................................................................................................................

01
13
11
03
01
01

Nossa Senhora da Glória: 137 estudantes (70,62%)
23. Alecrim..........................................................................................................................
24. Assentamento Boa Hora................................................................................................
25. Assentamento Fortaleza.................................................................................................
26. Assentamento João do Vale...........................................................................................
27. Assentamento José Ribamar..........................................................................................

44

01
01
03
01
01

Referente à amostra final dos estudantes do Colégio Estadual Cícero Bezerra e do Centro de Excelência
Manoel Messias Feitosa.
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28. Assentamento Luiz Beltrame.........................................................................................
29. Assentamento Nossa Senhora da Glória........................................................................
30. Assentamento Nossa Senhora de Lourdes.....................................................................
31. Boa Vista.......................................................................................................................
32. Lagoa do Chocalho........................................................................................................
33. Lagoa Nova....................................................................................................................
34. Olhos D’Água................................................................................................................
35. Povoado Algodoeiro......................................................................................................
36. Povoado Angico.............................................................................................................
37. Povoado Aningas...........................................................................................................
38. Povoado Barra das Almas..............................................................................................
39. Povoado Barra Verde.....................................................................................................
40. Povoado Boa Sorte........................................................................................................
41. Povoado Cabeça da Vaca...............................................................................................
42. Povoado Cabeça do Boi.................................................................................................
43. Povoado Cachoeira........................................................................................................
44. Povoado Cachoeirinha I.................................................................................................
45. Povoado Fortaleza.........................................................................................................
46. Povoado Gameleiro.......................................................................................................
47. Povoado Gaspar (Sítio Gaspar).....................................................................................
48. Povoado Gravatá............................................................................................................
49. Povoado Lagoa Bonita Cambuqueiro............................................................................
50. Povoado Lagoa da Mata................................................................................................
51. Povoado Lagoa da Pedra...............................................................................................
52. Povoado Lagoa das Pias................................................................................................
53. Povoado Lagoa do Carneiro..........................................................................................
54. Povoado Lagoa do Rancho............................................................................................
55. Povoado Lagoa Grande..................................................................................................
56. Povoado Mamoeiro........................................................................................................
57. Povoado Mandacaru......................................................................................................
58. Povoado Mucambo........................................................................................................
59. Povoado Nova Esperança..............................................................................................
60. Povoado Pedra Branca...................................................................................................
61. Povoado Periquito..........................................................................................................
62. Povoado Piabas..............................................................................................................
63. Povoado Quixaba...........................................................................................................
64. Povoado Retiro I............................................................................................................
65. Povoado Retiro II...........................................................................................................
66. Povoado Riachão...........................................................................................................
67. Povoado Riacho Grande................................................................................................
68. Povoado São Clemente..................................................................................................
69. Povoado São Domingos.................................................................................................
70. Povoado São Gonçalo....................................................................................................
71. Povoado Sítio Lagoa Grande.........................................................................................
72. Povoado Sítio Santa Bárbara.........................................................................................
73. Povoado Tanque de Pedra.............................................................................................
74. Povoado Tanque Novo..................................................................................................
75. Sítio Melancia................................................................................................................
76. Sítio Terra Nova............................................................................................................

01
01
01
02
01
01
01
04
10
01
02
01
03
05
01
01
02
03
01
06
02
09
01
02
02
03
01
01
01
03
04
04
01
03
02
04
03
09
03
01
08
01
03
01
01
06
01
01
01

