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RESUMO 

      Este trabalho descreve e analisa os processos que possibilitam à permanência de jovens 

agricultoras no campo. Tem como objetivo trazer uma nova perspectiva sobre a juventude 

rural, mostrando através de um estudo de caso a situação de jovens mulheres que 

permanecem no campo e ganharam autonomia financeira. Procurou-se mostrar 

características principais da vivência dessas jovens que indicam certo grau de 

transformação nas relações de gênero e geração no interior da família. A pesquisa foi 

desenvolvida na comunidade de Agustinho, situada no município de Feira Nova, interior 

de Pernambuco e teve como principal objeto de estudo a família Pascoal. Além do trabalho 

de campo realizado na propriedade da família, também adotou-se a metodologia do grupo 

focal e assim pudemos incluir outros jovens e conhecer outras visões sobre a vida no 

campo. Também foi aplicado um questionário com outras vinte famílias da mesma 

comunidade com a finalidade de perceber questões relativas à saída e permanência de 

outros jovens. Levando em consideração que a família Pascoal é uma família que tem uma 

produção diversificada e que além das feiras atinge os mercados institucionais, a 

organização do trabalho no interior da família demanda funções específicas para cada 

membro. Observou-se que nesta divisão as jovens ficam com a maior parte dos trabalhos 

na propriedade e assim existe uma divisão sexual do trabalho que é justificada por elas 

através da categorização do trabalho como pesado e leve. Nas relações familiares 

observou-se que as filhas encontraram, através do seu trabalho na propriedade, uma forma 

de individualização o que as diferencia dentro da família e também em relação a outras 

jovens da comunidade. Embora a autoridade paterna ainda seja forte neste contexto, elas 

conseguem, através de constante negociação driblar tal autoridade. As políticas públicas e 

o trabalho do SERTA têm papel fundamental para permanência destas jovens, pois além de 

desenvolverem uma nova retórica sobre a valorização do campo e do trabalho agrícola, 

também desenvolveram mecanismos que possibilitam mais geração de renda e acessos a 

outros serviços, garantindo a essas jovens a realização de projetos sem deixar o campo. 

Quanto à condição feminina, apesar de haver um reconhecimento da importância do 

trabalho das “meninas” para o funcionamento da produção elas ainda continuam lucrando 

menos que seu irmão. Deixando claro que alguns padrões de gênero ainda são mantidos 

apesar do ganho de autonomia das jovens. 

 

Palavras chaves: Jovens agricultoras, trabalho, gênero, família rural, autonomia      
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ABSTRACT 

 

      This paper describes and analyzes the processes that enable the retention of young 

farmers in the field. Aims to bring a new perspective on rural youth, showing through a 

case study of the situation of young women who remain in the field and gained financial 

autonomy. Sought to show the main features of the experience of these young people who 

indicate some degree of transformation in the relations of gender and generation within the 

family. The research was conducted in the community of Augustine, located in the city of 

Feira Nova, interior of Pernambuco and its main object of study Pascoal family. Besides 

the field work on the family farm, also adopted the methodology of focus group and so we 

include other young people and meet other views on life in the countryside. Also received 

a questionnaire with twenty other families in the same community in order to understand 

issues relating to exit and residence of other young people. Taking into consideration that 

the family Pascoal is a family that has a diversified production and trade reaches beyond 

the institutional markets, the organization of work within the family demand functions 

specific to each member. It was observed that in this division are young with most of the 

work on the property so there is a sexual division of labor which is justified by them 

through the categorization of work as heavy and light. In family relationships was observed 

that the daughters found, through their work on the property, a form of individualization 

what differentiates within the family and also in relation to other youth in the community. 

Although parental authority is still strong in this context, they can, through constant 

negotiation circumvent such authority. Public policies and the work of SERTA play a 

fundamental role for stay of these young people as well as develop a new rhetoric about the 

value of the field and farm work, also developed mechanisms that allow more income 

generation and access to other services, ensuring these young people to carry projects 

without leaving the field. As for the status of women, although there was a recognition of 

the importance of the work of the "girls" for the operation of the production they are still 

profiting less than his brother. Making it clear that some gender patterns are still 

maintained despite the gain autonomy of young people. 

 

Keywords: Young farmers, labor, gender, rural family, autonomy 
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Caminho do campo verde, 

estrada depois de estrada. 

Cercas de flores, palmeiras, 

serra azul, água calada. 

(Eu ando sozinha 

no meio do vale. 

Mas a tarde é minha.) 

Meus pés vão pisando a terra 

que é a imagem da minha vida: 

tão vazia, mas tão bela, 

tão certa, mas tão perdida! 

(Eu ando sozinha 

por cima de pedras. 

Mas a flor é minha.) 

Os meus passos no caminho 

são como os passos da lua: 

vou chegando, vais fugindo 

minha alma é a sombra da tua. 

                                                       (Eu ando sozinha 

por dentro de bosques. 

Mas a fonte é minha.) 

De tanto olhar para longe, 

não vejo o que passa perto. 

Subo monte, desço monte, 

meu peito é puro deserto. 

(Eu ando sozinha, 

ao longo da noite. 

Mas a estrela é minha.) 

                                                                                                                                   Cecília Meireles 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

           O presente trabalho versa sobre jovens mulheres rurais e condições de permanência 

no campo. A pesquisa busca compreender, a partir do estudo de um caso específico – a 

família Pascoal, moradora da zona rural de Pernambuco -, alguns processos que permitiram 

a permanência de jovens agricultoras no campo. Deste modo, pretende apresentar uma 

perspectiva diferente sobre a juventude rural – mulheres que permanecem no campo, mas 

ganham autonomia financeira. Trabalhos anteriores fazem uma abordagem de jovens 

mulheres rurais adotando as perspectivas do êxodo rural e do desinteresse pelo trabalho 

agrícola, não se aprofundando nos processos que podem vir a possibilitar a permanência 

destas jovens.
1
   

         Para aprofundar as questões referentes à permanência é preciso compreender os 

dilemas e desafios com os quais estas jovens convivem diariamente na dinâmica da vida 

rural e perceber o significado que a permanência tem na vida dessas jovens. É isto que a 

pesquisa procura descrever. 

         Até a definição do objeto que este trabalho pretende analisar alguns caminhos 

precisaram ser percorridos, e estes têm uma estreita relação com minha trajetória de jovem 

rural. 

          Durante minha vida inteira eu vivi na Zona Rural, mas precisamente no sítio 

Agustinho, mesmo local da família pesquisada.  Sou filha de agricultores e posso dizer que 

conheço bem a vida no campo, não porque este é meu campo de pesquisa, mas porque 

muitas das coisas que eu descrevo neste trabalho eu também vivenciei. Claro que em um 

contexto diferente, mas o meu olhar empírico e o meu interesse em estudar a permanência 

de jovens agricultoras no campo advêm desta minha experiência de vida. 

          Além de ser uma jovem rural, fui e ainda me considero uma militante. De 2003 a 

2010 fiz parte de uma ONG denominada SERTA (Serviço de Tecnologia Alternativa). 

Iniciei minha participação nesta ONG como estudante do curso técnico em agroecologia. A 

minha comunidade – o Sítio Agustinho - é um dos focos de atuação do SERTA e devido a 

isso, eu aprendi a ver o campo com outro olhar, bem diferente do senso comum 

predominante na região que o enxergava como um local de poucas oportunidades. Depois 

                                                             
1
 Cf. Brumer, 2007; Castro, 2005; Abramoway 1998.  
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da minha formação me tornei educadora desta ONG e passei a atuar diretamente com 

jovens filhos de agricultores. Para isso eu tive que estudar mais sobre esta categoria e 

também passei a participar de outros espaços onde se discutia juventude rural.  

           Quando comecei a escrever meu projeto de pesquisa, eu tinha certeza de que queria 

estudar juventude. Depois este objeto foi se afunilando e cheguei à categoria juventude 

rural. Quando falamos em jovens rurais tratamos esta categoria como diretamente 

associada ao êxodo rural. Dentre os assuntos mais frequentes tratados pela literatura em 

questão estão: a crise dos padrões sucessórios, o êxodo rural e o desinteresse dos jovens 

filhos e filhas de agricultores pelo trabalho agrícola
2
. Parece consenso afirmar que se os 

jovens estão indo embora, as jovens mulheres estão indo em maior quantidade e com maior 

frequência que os homens. 

                   Quando escolhi o tema para a dissertação o meu intuito era pesquisar a 

permanência dos jovens de uma maneira geral, pois me inquietava muito o que afirmava a 

maioria dos estudos sobre os jovens rurais. E antes de iniciar a pesquisa foi preciso 

delimitar os jovens que eu estava interessada em pesquisar. Castro (2009) afirma que 

quando falamos em juventude rural este termo pode definir todas as pessoas que estão 

vivenciando a juventude e residem na Zona Rural, e assim incluímos desde os filhos dos 

latifundiários e empresários rurais até os filhos de agricultores e povos de comunidades 

tradicionais. Portanto, para os fins deste trabalho estamos tratando de jovens 

agricultores\as familiares, ou seja, filhas\os de agricultores que trabalham junto com seus 

pais na propriedade da família. Sabendo que o jovem rural filho\a de agricultores 

familiares tem uma relação específica com a família, que é caracterizada como unidade de 

produção, afetos e conflitos (WANDERLEY, 1999), as jovens apresentadas nesta pesquisa, 

estão profundamente inseridas neste contexto onde desenvolvem suas atividades junto com 

seus familiares em um ambiente que é ao mesmo tempo afetuoso no sentido das relações 

familiares e conflituoso no sentido das relações de poder e de hierarquia. O trabalho na 

unidade de produção familiar é norteado pela relação indissociável da família com a terra e 

o trabalho, uma prática social que serve para distinguir estas jovens das demais jovens.    

            Enquanto a literatura me dizia que os jovens estão deixando suas propriedades e 

suas famílias para tentarem a vida na cidade, pois não têm mais interesse pela profissão do 

                                                             
2
 Cf. ABRAMOVAY,1998; CASTRO, 2005; BRUMMER,2007; CARNEIRO, 1998, STROPASOLAS,2006; 

SILVESTRO,2001. 
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pai em decorrência de diversas questões, o meu olhar empírico sobre esta comunidade me 

dizia que em Agustinho existem jovens que resolveram ficar ajudando os pais no trabalho 

da propriedade ao mesmo tempo em que construíam projetos paralelos à permanência no 

campo. É válido considerar que a literatura não necessariamente estava equivocada, mas no 

meu campo de pesquisa algumas conclusões não se encaixavam, pois a maioria dos estudos 

tratava a categoria juventude rural diretamente ligada às problemáticas do campo afinal os 

contextos em que as pesquisas foram realizadas indicavam isso. No entanto, no Sítio 

Agustinho existe um contexto de certo modo diferente e favorável para se fazer outro tipo 

de abordagem, desta vez não estudando a saída das jovens, mas a permanência destas. 

Entendo que este contexto específico é, em primeiro lugar, resultado de uma contingência 

história e política, pois as mudanças que vêm acontecendo no campo brasileiro têm 

proporcionado novas oportunidades para os agricultores familiares e suas famílias. E isso 

tem contribuído para que as jovens se fixem no campo (estas questões serão exploradas 

mais adiante).  

         O próprio SERTA reforçava esta ideia, com um discurso que dizia que os jovens 

estão indo embora e que precisávamos fazer uma atuação para que eles permanecessem no 

campo para evitar uma crise na reprodução social da agricultura familiar. Isso também me 

inquietava, pois tratava a permanência como algo positivo para os jovens e como uma 

obrigação para os filhos dos agricultores, sem se perguntar que significados os jovens 

atribuíam a estes processos e como eles se viam neste contexto. Nos discursos, a família 

Pascoal
3
 era sempre citada como um exemplo para a comunidade. Os técnicos do SERTA 

falavam: “olha, a família de seu Sebastião é um modelo, lá todos trabalham e os filhos 

permanecem no campo. Como fazer para que outras famílias também se tornem assim?” 

Por isso achei interessante investigar como as coisas de fato aconteciam dentro daquela 

família, e como realmente se dava a atuação dos jovens neste espaço. Resumidamente, este 

foi o caminho que me levou a investigar antropologicamente a permanência desses jovens 

no campo e no trabalho agrícola. É importante destacar que este meu olhar passa a ser 

diferenciado devido às influências da minha atuação no SERTA. Por isso, vez ou outra a 

                                                             
3 Pascoal é o nome verdadeiro da família. Apesar  de no início ficar um pouco desconfortável com a ideia de 

usar os nomes verdadeiros dos meus informantes. Eles nunca se opuseram em revelar suas identidades, pelo 

contrário, as meninas até gostaram da ideia de serem objetos de um estudo acadêmico e fizeram questão que 

seus nomes fossem citados literalmente. Embora em alguns momentos eu fosse ponderada com algumas 

colocações devido o receio de ser mal interpretada por elas em minhas afirmações, senti que eu devia usar os 

nomes reais para dar visibilidade a este processo que acontece na família Pascoal. 
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militante se confunde com a antropóloga. Mas destaco que o importante neste estudo onde 

se analisa a permanência dos jovens é abordar esta temática procurando compreender os 

processos que possibilitam a fixação delas no campo. Vale salientar que para que isso 

aconteça é necessário que estas jovens desenvolvam estratégias de permanência. Estas 

questões serão analisadas neste estudo.    

              A ideia inicial era partir de quatro famílias como foco de análise, sendo que estas 

famílias tinham em comum o fato de serem numerosas e terem filhos que migraram e 

filhos que continuaram na agricultura junto com seus pais. Na primeira família que fui 

observar, a tão conhecida família Pascoal, me deparei com uma realidade que me trouxe 

um novo olhar sobre a temática. Nesta família, percebi que eram as “meninas” as que 

estavam em evidência na produção familiar e elas atuavam em todos os setores e não 

apenas na esfera doméstica. Neste trabalho utilizo o termo “meninas” por ser uma 

categoria nativa sobre a qual discorrerei posteriormente. As meninas em questão são 

jovens que se situam na faixa etária entre 23 e 30 anos. São elas: Jeane, 30 anos, casada e 

mãe de três filhos; Josicleide, 28 anos, casada e mãe de um filho; e as filhas solteiras: 

Jacione, 27 anos; Jaciele, 25 anos e Janiele, 23 anos. Mesmo as filhas casadas continuam 

trabalhando na propriedade da família junto com suas irmãs solteiras. Isso se dá porque a 

propriedade da família comporta e absorve o trabalho de todas elas.  E assim, as questões 

de gênero me saltaram aos olhos e o campo me mostrou a possibilidade de fazer uma 

abordagem sobre a atuação das mulheres na produção familiar, tendo como foco a família 

Pascoal.  

              O campo me mostrou algumas tendências que me levaram a perceber que existe 

um contexto favorável para que hoje as filhas de Pascoal consigam se manter no campo. 

No entanto, essas tendências me levaram para algumas indagações. Primeiro, como para 

estas jovens foi possível permanecer atuando no campo enquanto que para maioria das 

famílias desta comunidade isso não se concretizou? Segundo, quais são os significados que 

estas jovens atribuem a sua permanência no campo e quais as estratégias que elas estão 

desenvolvendo para possibilitar este processo? Terceiro, o que essa permanência nos diz 

sobre as negociações de gênero e geração no interior desta família?  Estas são as questões 

que norteiam este trabalho que pretendo analisar para que o leitor consiga compreender 

alguns pontos que considero importantes sobre a permanência destas jovens no campo. 
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Pois, à medida que este trabalho analisa as condições de permanência, também reflete 

sobre os impactos de políticas públicas e de outras ações de fixação do jovem rural. 

            É importante salientar, também, que fazendo um recorte temporal este estudo tem 

foco no tempo presente. As meninas continuam no campo agora, mas esboçam certa 

insegurança sobre o futuro, dizendo não saber o que o ele lhes reserva, ao mesmo tempo 

em que demonstram grande vontade de continuar a viver no campo e trabalhando na 

agricultura. Algumas questões precisam ser exploradas para compreender melhor este 

recorte. Primeiro, para as filhas casadas podemos dizer que há uma tendência a 

permanência definitiva, desde que não haja mudanças drásticas no contexto local, pois com 

o casamento esta parte do ciclo vital já foi cumprida. De certa forma elas se 

profissionalizaram no trabalho agrícola e agora um novo ciclo se inicia a partir de sua 

fixação no campo e na construção de sua própria família. Já as filhas solteiras se situam 

ainda na área do desejo: elas ainda estão construindo algumas possibilidades. No momento 

elas estão no campo e dizem gostar do seu trabalho com a família, mas ainda fazem planos 

e arquitetam projetos que mesmo tendo relação com a vida no campo ainda não se 

concretizaram, por isso a insegurança sobre sua permanência definitiva que só poderá ser 

verificada ou não quando elas também cumprirem esta etapa do ciclo vital, que pode gerar 

uma ruptura ou uma continuidade das estruturas estabelecidas no momento. A ideia de 

“permanência” defendida neste texto é, portanto, ciente de seus limites, incorporando o 

elemento da incerteza na possível definição das trajetórias futuras dessas jovens, 

principalmente das que ainda não constituíram seu próprio núcleo familiar. 

            Para compreender como esses processos estão acontecendo nesta família em 

especial e nesta comunidade se faz necessário conhecer o contexto em que estes atores 

estão inseridos. É disso que se trata o primeiro capítulo. Nesta parte será apresentada uma 

descrição da comunidade e da família estudada, ao mesmo tempo em que também 

apresento algumas questões metodológicas sobre o fazer antropológico. 

         No segundo capítulo apresento uma descrição do que é ser jovem mulher rural de 

acordo com a literatura estudada e como a vivência dessa juventude aparece na vida das 

jovens de Agustinho e principalmente entre as filhas de Pascoal. Descrevo os momentos de 

lazer, o dia-a-dia dos jovens que estudam e outras questões importantes na vida dessas 

jovens. Aqui incluo outras jovens além das filhas de Pascoal para ampliar a percepção da 

vivência da juventude entre os jovens de Agustinho.  
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         No terceiro capítulo descrevo a família Pascoal em suas relações comunitária e de 

trabalho. Aqui discuto como a atuação das jovens no âmbito da agricultura familiar vem 

provocando mudanças no interior da família. Não se trata apenas de mudanças estruturais, 

mas também e principalmente mudanças nas relações de gênero e geração. O 

desenvolvimento da propriedade familiar e as novas estratégias de produção ocasionaram 

ganho em termos de geração de renda e autonomia para as filhas de Pascoal. Também é 

discutido como a implementação de políticas públicas de fortalecimento da agricultura 

familiar vem proporcionando condições de permanência no campo.  

        No quarto capítulo analiso o trabalho rural e a condição feminina na família Pascoal. 

Discuto como as relações entre os gêneros e gerações são vivenciadas no âmbito das 

relações de trabalho. Sabendo que os irmãos dividem os mesmos espaços de produção é 

notável certa hierarquia nas relações de poder que geralmente beneficia o homem. Aqui 

apresento análises sobre a divisão do trabalho, espaço e tempo e como cada uma dessas 

categorias são percebidas pelas jovens e como são vivenciadas na realidade da família 

Pascoal.  
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Capítulo 1 - O CONTEXTO DA PESQUISA E ALGUMAS QUESTÕES 

METODOLÓGICAS 

 

              A comunidade rural denominada Sítio Agustinho fica localizada no município de 

Feira Nova, interior de Pernambuco. A população total deste município é de 20.571 

habitantes, deste total 18% se situa na faixa etária de 14 e 24 anos e um quantitativo de 

4.258 habitantes residem na Zona Rural, correspondendo a 19% da população (FONTE: 

IBGE, censo demográfico 2010).  

          O Sítio Agustinho como é conhecida esta localidade é cortado pela rodovia PE 53. É 

uma região que se situa na Zona de transição entre Zona da Mata Norte e Agreste 

Setentrional do Estado de Pernambuco. Segundo os moradores mais antigos, o Sítio 

Agustinho nem sempre teve este nome. Inicialmente apenas três famílias eram donas das 

terras desta comunidade: a família Felix, a Família de Zé Maria e a família de João 

Amorim. Anteriormente esta localidade era conhecida como Amorim, por causa desta 

última família. Um dos filhos da família Amorim se chamava Agustinho e morava às 

margens da rodovia que corta a comunidade. Todas as pessoas que pegavam o transporte 

diziam: “quero descer lá em Agustinho”. E assim as pessoas foram se apropriando desse 

nome para identificar seu lugar de moradia e dessa forma o Amorim tornou-se Agustinho, 

a comunidade onde mora a família Pascoal.  

            A área mais movimentada dessa localidade, obviamente, é a área próxima à 

rodovia, não apenas por ser um ponto onde passam a condução que leva as pessoas para o 

centro urbano e para as cidades circunvizinhas, mas também por ser aqui onde se encontra 

o posto de saúde da família – PSF – que funciona de segunda a sexta oferecendo serviços 

médicos e odontológicos para a comunidade. Também existe uma igreja católica que tem 

encontro de seus movimentos todos os dias, com especial atenção para as missas que são 

celebradas duas vezes por mês com grande participação da comunidade. Mais adiante, está 

a Escola Francisco Coelho da Silveira, uma escola de Ensino Fundamental que atende os 

alunos até o nono ano da educação básica. Esta escola atende não apenas aos alunos da 

comunidade, como também das comunidades vizinhas.    

            Próximo ao posto de saúde funciona um bar que é um ponto de encontro 

exclusivamente masculino. Todos os dias e principalmente nos fins de semana os homens 

jovens e adultos se encontram nesse bar para beber, jogar sinuca, ou simplesmente jogar 

conversa fora. Aqui se conversa sobre tudo: futebol, política, trabalho, namoro, etc. É um 
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espaço exclusivamente masculino. Às mulheres restam os espaços da igreja e para as 

jovens, especialmente, o grupo de jovens que é formado predominantemente por jovens 

mulheres. 

           Os espaços de lazer são limitados nessa comunidade. Existe uma quadra 

poliesportiva agregada à escola, mas que também é aberta para a comunidade. Na quadra 

os jovens se reúnem todas as tardes para jogar futebol, sendo esta uma atividade 

exclusivamente masculina. Nas atividades de lazer para as jovens, o que predomina são as 

visitas que elas fazem às suas amigas, geralmente aos sábados e domingos a tarde. Elas 

saem em grupos, na maioria das vezes de bicicleta, aproveitando que algumas delas 

vendem cosméticos ou roupas íntimas, utilizam este pretexto para convidar as colegas para 

saírem e fazer-lhes companhia. As aulas de educação física que acontecem aos sábados na 

escola também são vivenciadas como um momento de lazer, pois neste momento as jovens 

têm acesso às atividades esportivas que fora destes horários são exclusivas para os 

meninos. Quando tem festa na cidade ou em cidades vizinhas, é comum os jovens se 

reunirem e fretarem uma carro, geralmente uma Kombi para irem às festas: este carro é de 

um jovem da comunidade que sempre nos leva para as festas. O trabalho de Mónica Franch 

(1998, 2002 a, 2002 b) mostra que não podemos observar os usos do tempo livre juvenil 

apenas a partir dos equipamentos de lazer, pois os jovens utilizam recreativamente os 

espaços da vida cotidiana – as casas, as ruas, etc. Isso é especialmente importante para 

perceber o lazer feminino. Para as jovens, este é um fator importante, pois embora elas 

sejam privadas de freqüentarem determinados espaços que são de uso masculino, elas 

usam sua criatividade para se divertirem em suas atividades corriqueiras. Os passeios de 

bicicleta proporcionam a oportunidade de visitarem as amigas e conversarem sobre a vida. 

Vez ou outra marcam um encontro na casa de uma delas e fazem uma festinha. Estão em 

casas, mas estão se divertindo. Essas festinhas geralmente acontecem embaixo de uma 

árvore e tem comida e bebida para todas, inclusive bebida alcoólica. E assim elas se 

divertem sob a vigilância dos pais. 

               Segundo dados do PSF (Programa de Saúde da Família) a comunidade de 

Agustinho é formada por 171 famílias com o número aproximado de 180 jovens com idade 

entre 15 e 30 anos. As famílias dessa comunidade estão distribuídas em pequenos sítios 

que em média não ultrapassam 10 hectares. No geral os agricultores produzem em suas 

propriedades mandioca, milho, feijão, inhame e criam pequenos animais (aves, caprinos e 
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ovinos). Existe um grande número de aposentados, indicando que aqui pode acontecer o 

que se chama de envelhecimento rural. Mas também é um indicativo de como a política de 

aposentadoria pelo FUNRURAL é importante para a permanência das famílias em suas 

propriedades. Este tipo de aposentadoria atende aos agricultores e agricultoras familiares 

que nunca tiveram carteira assinada. O governo garante a aposentadoria destas pessoas 

quando comprovado que são agricultores e quando as mulheres chegam aos 55 anos e os 

homens aos 60 anos. Para isso todos precisam estar associados aos sindicatos rurais. Essa 

política de aposentadoria garante a permanência dos agricultores em suas propriedades e 

com qualidade de vida, pois a renda mensal lhes dá a possibilidade de fazer mais 

investimento em suas propriedades.  

             Além dos espaços da igreja, que se configuram como espaços de sociabilidade, 

existem outros espaços onde os moradores desta comunidade convivem, alguns deles com 

uma estreita relação com o trabalho, que não necessariamente está ligado a agricultura. Um 

desses espaços é a calçada. Comumente nos finais da tarde os vizinhos se visitam e sentam 

em suas calçadas para conversar um pouco ou jogar dominó. É também nas calçadas de 

algumas casas que as mulheres se reúnem, mas não com o intuito de se visitarem. Elas 

estão reunidas todos os dias para separar retalhos de tecidos que serão reutilizados para 

fazer tapetes. Esses retalhos são deixados por um caminhão na segunda feira e recolhidos 

no sábado. Nas calçadas elas realizam o trabalho, mas também conversam e se distraem. É 

um espaço onde as vizinhas se sociabilizam. A grande maioria das casas é rodeada de 

alpendres e dispõe de um espaço considerável para as calçadas. Neste espaço geralmente se 

tem um banco de madeira ou algumas cadeiras que serve pra receber as visitas em tempo 

de calor. Uma calçada é muito valorizada durante o verão, pois é a parte da casa mais 

ventilada e, portanto o melhor lugar para se sentar durante as tardes de verão, receber as 

visitas, realizarem algumas atividades que não exijam outros equipamentos, e jogar 

conversa fora. 

         Um espaço de trabalho que também é um espaço de sociabilidade é a casa de farinha. 

Nem todas as propriedades possuem casas de farinha, por isso, é comum se utilizar da casa 

de farinha do vizinho, e quando isso acontece se realizam pequenos mutirões onde vários 

moradores se reúnem para ajudar o vizinho a fazer a farinha. As casas de farinha são 

compostas por três ou mais compartimentos, dependendo da necessidade daquela família. 

O primeiro espaço é o salão onde é feito a raspagem da mandioca. Aqui a mandioca fica no 

centro e as pessoas ficam ao redor da montanha de mandioca fazendo a retirada da casca da 
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mandioca. Esse é o processo onde mais tem gente ajudando em sua maioria mulheres. As 

crianças que vão com suas mães também participam desse processo, fazendo o que eles 

chamam de “tirar capote”, ou seja, a mãe raspa metade da mandioca e as crianças raspam a 

outra metade. A casca da mandioca é oferecida àquela pessoa que criam gado, pois serve 

de ração. Durante a raspagem de mandioca de conversa sobre tudo e a fofoca predomina, 

ouve-se música, são servidas doses de cachaça para quem quiser e assim todos participam 

deste mutirão. No segundo salão onde é feita a moagem e prensagem da mandioca é um 

espaço onde se precisa de pouca mão de obra, porém tem muito trabalho. É um espaço de 

atuação masculina. Os homens carregam balaios cheios de mandioca raspada até a 

máquina de moagem, um deles manuseia a máquina e coloca a mandioca moída na prensa 

para retirar o líquido, a mandioca é prensada por outros dois homens. Saindo daí a massa 

vai para o último processo que é a secagem da massa para se fazer farinha, que é feita em 

um forno a lenha, sempre com um homem mexendo na farinha para não deixar torrar 

demais. Todo esse processo é feito de maneira coletiva.  Nas casas de farinha as pessoas 

aproveitam para colocar os assuntos em dia e aí elas também exercem sua sociabilidade. 

Uma das casa de farinha utilizadas pela comunidade pertence à família Pascoal. 

1.1 A família Pascoal 

 

      A família Pascoal vive em uma propriedade de aproximadamente 14 hectares onde 

existe uma produção bem diversificada. Eles cultivam hortaliças, inhame, batata, 

mandioca, mamão, maracujá, limão, laranja, acerola e jerimum. E criam galinhas, porcos, 

caprinos e ovinos. De estrutura física a propriedade dispõe de uma casa de moradia, o local 

onde armazenam as sementes e a ração dos animais, o local onde se armazenam os 

produtos que vão para feira, uma pequena agroindústria onde se realiza a extração das 

polpas, um galinheiro, um aprisco e uma pocilga. No quintal da casa existe um espaço 

onde é feito o abate das galinhas e a limpeza das mesmas, também existe uma pequena 

cozinha onde se faz as tapiocas quando eles têm que fornecer para merenda escolar.  

             Esta propriedade apresenta características que são comuns a todas as outras 

propriedades do Sítio Agustinho. Toda comunidade é cortada por estradas que facilitam a 

circulação de transporte e ligam as propriedades entre si. A maioria dos sítios desta 

comunidade conta com um aprisco para criação de caprinos ou ovinos. Esses apriscos 

foram concedidos aos produtores através de um projeto da Secretaria de Agricultura do 
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município destinado a atender aos beneficiários do Programa Bolsa-família. Vale dizer que 

o Sítio Agustinho é bem atendido no que diz respeito às políticas de incentivo a agricultura 

familiar 

           Para introduzir o leitor na narrativa que se segue, apresento a família que é o meu 

campo de estudo, na verdade é mais que isso. Os membros desta família são protagonistas 

e em muitos sentidos coautores deste trabalho. Esta família é composta por seu Sebastião, 

Dona Maria e seus dez filhos, sete meninas e três meninos. 

Apresento-lhes a família Pascoal. 

 

          Sebastião José Pascoal - O pai - é pernambucano, natural de Feira Nova, nascido 

em 11 de janeiro de 1946, no mesmo sítio onde mora hoje na comunidade de Sítio 

Agustinho. Em 1966 casou-se com D. Maria com quem teve dez filhos. Ele fala com 

orgulho de ter criado todos com o seu esforço no trabalho na agricultura. E hoje se sente 

feliz em ver seus filhos dando continuidade ao trabalho na propriedade. 

        Maria Josefa dos Santos - A mãe - é natural de Feira Nova, nascida em 1948  

também na comunidade de Agustinho, em um sítio vizinho ao sítio da família  de seu 

marido. Em 1966 casou-se com seu Sebastião com quem teve dez filhos. Hoje por 

problemas de saúde ela já não se envolve tanto na produção familiar. Mas sente saudades 

do tempo em que podia “fazer as plantações e criar os bichos”, por isso, ela apoia o 

trabalho dos filhos e principalmente das filhas dentro da propriedade. 

          Josuel Sebastião Pascoal - Filho mais velho da família Pascoal. Ele nasceu em 1972 

no município de Feira Nova. Desde criança aprendeu a lidar com a agricultura e afirma que 

isso nunca atrapalhou seus estudos. Ele concluiu o Ensino Médio em 1990 e fala das 

dificuldades que ele e os demais jovens da comunidade tinham para estudar na cidade, uma 

vez que naquela época não tinha transporte escolar como temos hoje. Mas apesar das 

dificuldades ele concluiu. Em 1994 passou no concurso para Agente de Saúde do 

município e depois passou para Guarda Municipal todos no município de Feira Nova. Em 

1999 casou-se com Maria, com quem tem dois filhos, Lucas e Beatriz. Hoje moram na 

cidade, mas continuam trabalhando no sítio da família. Em 2001, incentivado pelos 

trabalhos do SERTA ele, junto com seus irmãos, começou a produzir produtos orgânicos 

para vender nas feiras em Recife. Com seu trabalho ele conseguiu comprar um sítio 

vizinho à propriedade da família, ampliando a capacidade de produção.  
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           Joel Sebastião Pascoal – nascido em 5 de janeiro de 1977 em Feira Nova. Concluiu 

o Ensino Médio em 1997. Em 2001 casou-se com Ione Patrícia com quem tem duas filhas, 

Larissa e Débora. Como o irmão mais velho, ele também mora na cidade com sua família, 

e trabalha no sítio. Joel é uma liderança comunitária, teve uma atuação na associação 

comunitária e na Pastoral da Juventude. Foi candidato a vereador em 2004 e nestas 

eleições de 2012 disputou mais uma vez, mas não conseguiu ser eleito. Desde 2007 

começou a trabalhar nas feiras e apresenta como dificuldade do trabalho na propriedade a 

falta de água, que para ele ainda é um problema. Ele diz ter planos para melhoria da 

comunidade e reconhece a importância do trabalho das suas irmãs na propriedade: “o 

movimento em conjunto funciona melhor”. 

           Jeane Maria Pascoal- nasceu em 1981 na cidade de Feira Nova. Concluiu o Ensino 

Médio em 1999. É casada com Adeildo, com quem tem três filhos: Ana Carolina, Caio e 

Adeildo Jr. Ela mora no sítio da família do marido, mas em sua própria casa que por sua 

vez fica perto do sítio da sua família. Jeane trabalha na produção junto com suas irmãs, 

podemos dizer que ela é a responsável pela matança das galinhas, é ela quem lidera este 

processo. Tanto é assim, que sempre ficam esperando por ela para começar esta etapa do 

trabalho. Jeane envolve seus filhos desde cedo na produção e considera isto um fator 

importante para educação deles. “Trabalho não faz mal a ninguém, desde que não atrapalhe 

os estudos.” 

         Josicleide Maria Pascoal – Nasceu em 02 de novembro de 1982. Concluiu o Ensino 

Médio em 2000. Neste período ela já iniciara a formação em Agente de Desenvolvimento 

Local, promovido pelo SERTA (Serviço de Tecnologia Alternativa) e já iniciara o 

processo de transformação da propriedade da família. Foi durante esse processo que ela 

começou a vender seus produtos nas feiras. Em 2007 entrou na Universidade para fazer sua 

graduação em Geografia, concluindo a mesma em 2010. Em 2009 ela se casa com 

Agrimário, que também é agricultor, filho de agricultores que moram no Sítio Agustinho. 

Em 2011 nasce o primeiro filho deste casal. Embora graduada, Josicleide nunca trabalhou 

de fato como professora de geografia. Ela está muito envolvida no processo de produção 

que acontece na propriedade da família. 

         José Antônio Pascoal Neto – tem 28 anos, é solteiro e hoje mora em São Paulo. Ele 

concluiu o Ensino Médio em 2002, nesta época já fazia o curso no SERTA junto com sua 

irmã. Foram os dois que deram início ao processo de produção e comercialização, 
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envolvendo os demais membros da família. Em 2006, José Antônio deixou a vida no sítio e 

foi viver em São Paulo, segundo ele atraído pela curiosidade e também por possíveis 

oportunidades de trabalho. Ele conta que sua intenção era de não demorar muito na cidade 

de São Paulo, mas as coisas tomaram outras proporções. Ele passou a trabalhar muito, 

além do mais, logo teve um filho em um de seus relacionamentos. Hoje ele já não pensa 

muito em voltar, mas afirma que se na época em que ele saiu as condições tivessem sido 

favoráveis da maneira como são hoje para suas irmãs ele não teria deixado o campo. 

         Jacione Maria Pascoal – tem 27 anos, sempre gostou muito de estudar, inclusive eu 

tive a oportunidade de estudar com ela até o nono ano do ensino fundamental. Ela concluiu 

o Ensino Médio em 2004. Em 2009 entrou na faculdade para cursar letras, concluindo a 

graduação no primeiro semestre de 2012. Jacione também está envolvida na produção 

junto com suas irmãs, mas demonstra vontade de trabalhar em outras atividades. Ela quer 

trabalhar como professora, “pois foi para isso que eu estudei” – afirma -  embora também 

diga que não quer se desligar totalmente do sítio pois gosta da vida no campo, enaltecendo 

a qualidade de vida. 

        Jaciele Maria Pascoal -  tem 25 anos, é solteira, concluiu o Ensino Médio em 2004, 

em 2007 entrou no curso técnico em agroindústria pelo Instituto Federal de Pernambuco, 

concluindo em 2008. Os conhecimentos adquiridos com o curso vieram melhorar o 

trabalho na família. Ela coordena o processo de extração de polpa na pequena agroindústria 

construída na propriedade da família. Ela diz gostar muito da vida no campo e de fazer o 

que faz, principalmente do processo de comercialização. 

       Janiele Maria Pascoal – tem 23 anos, concluiu o Ensino  Médio em 2005. No ano 

de 2007 iniciou o curso técnico em zootecnia, concluindo em 2008. Janiele é muito ativa 

na produção. Ela colhe e organiza os produtos que são levados para a feira. Ela gosta muito 

do que faz e de viver no campo, dizendo que as dificuldades existem, mas a qualidade de 

vida que o campo proporciona é um fator importante para ela não querer deixar este 

espaço.   

            A família também tem mais duas filhas, Josimar e Janeide, ambas são casadas e 

moram em São Paulo. Não as descrevo aqui porque não trabalhei diretamente com elas e 

não consegui seus contatos, mesmo quando estive em São Paulo e conversei com José 

Antônio. 

           No contexto macro existem dois fatores que eu considero favoráveis para entender a 

permanência e as estratégias utilizadas para isso. O primeiro deles é a atuação do Serviço 
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de Tecnologia Alternativa (SERTA) nesta comunidade, em especial nesta família. Não 

apenas pela formação que esta ONG proporcionou a Josicleide, mas também pela 

assistência técnica oferecida a toda a família para implantação de novas tecnologias e 

melhoria na produção. Através do envolvimento desta família com as ações do SERTA, 

eles puderam levar seus produtos para vender em feiras de produtos orgânicos espalhadas 

pela Capital do Estado – Recife. Isso contribuiu para o aumento da renda da família.               

               No âmbito das políticas públicas de incentivo a agricultura familiar, desde 2003 o 

Governo Federal através da criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

vem incentivando e fortalecendo a agricultura familiar. Desde então, agricultores e 

agricultoras familiares dispõem de um conjunto de políticas públicas do Governo Federal, 

desenvolvidas por este ministério, de apoio a sua atividade desde o preparo do solo à 

comercialização. Para apoiar a agricultura familiar o Governo Federal constituiu uma rede 

de políticas públicas permanentes e simultâneas que engloba crédito, assistência técnica, 

seguro agrícola, políticas de preço e de compras governamentais (MDA, 2010). Enquanto 

o governo federal instituía estas políticas, a nível local outras ações importantes vinham 

acontecendo e trouxeram ganhos importantes para as jovens, como demonstra a tabela 

abaixo. 

 

Órgãos 

governamentais 

 

Nome do 

programa 

Ano de 

implantação 

Ações no 

contexto 

micro. 

Ganho para as 

jovens 

Ministério do 

Desenvolvimento 

Social - MDS 

Projeto Agente 

Jovem de 

desenvolvimento 

social e humano  

1999 SERTA inicia 

seus trabalhos 

na comunidade 

de Agustinho. 

Acesso à 

formação 

profissional e de 

desenvolvimento 

social e 

econômico 

Ministério do 

desenvolvimento 

agrário- MDA 

Projeto 

desenvolver o 

território 

2003 Consolidação 

das feiras como 

um espaço de 

comercialização 

dos produtores. 

Geração de 

renda e 

valorização do 

seu trabalho. 

MDA Programa mais 

assistência 

técnica 

2003 Visitas técnicas 

permanentes na 

propriedade. 

Assistência 

técnica 

especializada 
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para produção. 

MDA Programa de 

Aquisição de 

Alimentos - 

PAA 

2003 Programa veio 

ser  consolidado 

a partir de 2008 

Garantia de 

comercialização 

para a produção 

familiar 

Ministério da 

Educação 

Programa de 

expansão das 

Universidades 

Federais 

2003 Aumento do 

transporte 

universitário no 

município 

Oportunidade de 

cursar o ensino 

superior sem sair 

da sua cidade. 

Fundo Nacional 

de 

Desenvolvimento 

da Educação- 

FNDE 

Programa 

Nacional de 

Alimentação 

Escolar- PNAE 

2009 Aumento e 

diversificação 

da produção 

Garantia de 

comercialização 

da produção e 

aumento da 

renda familiar 

 

             Todas essas ações são muito importantes para definir a postura das jovens com 

relação à sua permanência no campo, pois tais políticas criam condições favoráveis para 

ficar no campo com qualidade de vida. 

              Não tratarei de descrever todas as políticas do MDA, descreverei apenas aquelas 

que a família Pascoal tem acessado. A primeira delas é o programa Mais Assistência 

Técnica. A aprovação pelo congresso nacional da Lei Geral de Assistência Técnica e 

Extensão Rural, em 2009, representou um avanço significativo. A lei modernizou a 

contratação destes serviços, com critérios técnicos e com a participação dos Estados no 

credenciamento prévio das instituições. Isso pode proporcionar um atendimento adequado 

às diferentes realidades. Os técnicos que fazem acompanhamento a esta comunidade e a 

esta família são os técnicos vinculados ao SERTA e ao IPA – Instituto Pernambucano de 

Agropecuária.  

          Outras políticas estão ligadas ao programa de compra direta. Uma delas é o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), lançado em 2003, que assegura a aquisição 

de produtos da agricultura familiar para atender a populações em situação de insegurança 

alimentar e nutricional. O PAA, que faz parte do Programa Fome Zero, também contempla 

a formação de estoques estratégicos, o que permite aos produtores armazenar sua produção 

para comercializá-la a preços mais justos.  

          Esta estratégia de assegurar à agricultura familiar condições de comercializar sua 

produção foi reforçada pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A lei da 

alimentação escolar, aprovada em 2009, determina que Estados e Municípios utilizem no 
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mínimo 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) para alimentação escolar à compra de produtos da agricultura familiar e 

do empreendedor rural ou de suas organizações. 

               A família Pascoal é a única família desta comunidade que acessa estas políticas 

de Compra direta. Como Josuel assume o papel de articulador e tem um amplo leque de 

relações a nível municipal, ele conseguiu incluir a sua família neste programa. Eles 

fornecem vários produtos, mas a principal produção é de carne (frango e bode), polpa de 

frutas, macaxeira e tapioca. Estas mercadorias são produzidas na propriedade e entregues 

diretamente nas escolas ou na Secretaria de Assistência Social. Neste panorama é possível 

entender porque esta família é tida pelos demais moradores da comunidade como uma 

família bem sucedida em seu trabalho com a agricultura. Eles souberam aproveitar o 

cenário favorável e conseguiram acessar as políticas públicas. E isso de certa forma 

influenciou na decisão das filhas de permanecerem no Sítio. Hoje o cenário é favorável 

para o desenvolvimento da agricultura familiar e maior geração de renda. Tanto é que em 

conversa com José Antônio que hoje mora em São Paulo ele me disse que se fosse hoje 

provavelmente ele não teria saído do campo. Mas para analisar melhor a permanência 

destas jovens não se deve levar em consideração apenas as políticas públicas, se faz 

necessário compreender como as relações de trabalho, gênero e geração estão constituídas 

no interior desta família. Estas questões também serão discutidas neste trabalho. 

1.3 O trabalho de campo e o processo de construção dos dados 

 

          A pesquisa de campo que deu origem a este trabalho foi realizada em duas etapas. A 

primeira ocorreu nos meses de janeiro a março de 2012. Nesse período eu fui conviver com 

a família Pascoal. No primeiro mês eu estive morando com eles, o que para mim não teve 

maiores dificuldades, pois eu já conhecia todos desta família, especialmente as meninas o 

que facilitou minha entrada em campo. Situação inversa à que ocorre na maioria de 

trabalhos de observação etnográfica, em que o estabelecimento de laços de confiança se 

torna uma primeira e árdua tarefa à qual o antropólogo precisa se submeter para construir 

uma possibilidade mínima de participação na vida social do grupo em questão. Então eu 

me mudei para casa da família, dormia no mesmo quarto com as meninas e passei a 

participar de toda dinâmica da casa e do trabalho na propriedade. Mais importante, 

contudo, nesta primeira etapa, foi a relação que eu já havia estabelecido com as meninas, 
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em especial com Jacione. Nós já havíamos estudado juntas durante o ensino fundamental, 

na escola que fica na própria comunidade. Nós tínhamos mesmo um laço de amizade que 

embora tenhamos nos afastado por um tempo essa relação me permitiu conversar mais 

abertamente sobre a pesquisa, nossos estudos e sobre vários outros assuntos. Ela também 

me ajudou muito no processo de entrevistas com seus pais, irmãos e irmãs. 

        Considero este primeiro mês o momento mais rico da pesquisa, pois eu fazia um 

grande esforço para tornar exótico o familiar e isso, embora não fosse fácil, me fez 

enxergar certas coisas que estavam nas entrelinhas. Foi no processo de observação 

participante que passei a formular questões e encontrar algumas respostas. A primeira 

atividade de trabalho agrícola que eu fiz foi com Jaciele. Nós fomos irrigar a horta e 

durante esta atividade eu percebia o que realmente é irrigar uma horta, embaixo do sol, 

usando um chapéu estilo sombreiro, tendo que emendar mangueiras pesadas para que 

pudesse alcançar todos os canteiros. Paralelo a isso, Jaciele e eu conversávamos sobre suas 

atividades no campo e sobre seus sentimentos em relação às mesmas. Embora as conversas 

não tenham sido gravadas elas me revelaram questões importantes, como o sentimento que 

ela traz em relação à vida no campo. Nas palavras desta jovem: “aqui o trabalho é duro, é 

uma correria danada, mas morar no sítio é bom. Eu não penso em morar na cidade. Eu 

gosto do que faço”. Isso foi um ponto de partida para me ajudar a compreender a relação 

que estas jovens estabeleceram com a vida no sítio e em que medida isso contribui para 

decisão de permanecer no campo. 

           Para entrar no campo não tive problemas, mas no processo de entrevista senti que o 

fato de ser próxima da família e da comunidade dificultava a captura de informações, pois 

quando eu perguntava alguma coisa, as informantes pensavam que, por eu as conhecer, eu 

já sabia da resposta, e por isso suas falas eram muito resumidas e nem sempre respondiam 

às minhas questões.  Isso me levou a compreender que nem todo trabalho é conciliável 

com a entrevista. E o campo, para um antropólogo, não se reduz a este recurso 

metodológico. O dado observado, e transcrito no diário de campo, tem o mesmo valor que 

a entrevista. Esta não é superior, nem mais “científica” do que o diário de campo.  Foi 

necessário trabalhar mais as entrevistas e prestar mais atenção nas situações vivenciadas. 

Muitas vezes as situações me traziam mais respostas que as entrevistas, uma vez que as 

mesmas “constituem uma grande parte da matéria prima do antropólogo, pois são os 
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eventos que ele observa” (GLUCKMAN. 1987 p. 288). E a partir das análises destas 

situações pode-se abstrair as estruturas e as relações sociais daquele grupo.               

         Uma situação específica, que narrarei à continuação, me ajudou a compreender 

melhor como se estabeleciam as relações de trabalho no interior daquela família. Certo dia 

eles tinham uma entrega de tapioca para a merenda escolar do município, um total de 900 

unidades. As meninas acordaram às 02h30min da manhã e dividiram o serviço entre elas. 

Uma ralava o côco, outra peneirava a goma, outra fazia as tapiocas e outra, junto comigo 

embalava o produto. Formou-se um verdadeiro mutirão de mulheres para dar conta da 

entrega. Os homens levantaram às seis da manhã e não foram nos ajudar, só apareceram na 

hora de pegar as tapiocas para fazer a entrega. Partindo desta situação, o campo me 

mostrou uma divisão sexual do trabalho onde as mulheres trabalham mais e com maior 

tempo despendido ao trabalho que os homens. Coisas que no início não apareciam nas 

falas das informantes. Aqui é importante destacar a diferença entre os dados. Existe aquele 

advindo da observação e outros que provêm das entrevistas – estes podem ser em alguns 

casos, mais confessional ou reflexivo, em outros mais formalizados. A observação nos 

mostra o que é; a entrevista o que deveria ser. Ambas as dimensões são importantes para 

compreender o contexto em que nossos atores se movimentam e traçam seus caminhos.  

        Na coleta de dados foi adotado não apenas a observação participante, mas também 

entrevistas abertas que geralmente aconteciam no intervalo para o almoço ou à noite. 

Muitas vezes obtive informações importantes participando de conversas informais com as 

meninas ou indo com elas às festas que aconteciam nas redondezas. Procurei registrar 

todas as informações, não só as de observação direta, mas também aquelas obtidas através 

das entrevistas, embora no que diz respeito às ultimas, eu tenha utilizado com frequência o 

gravador.  

          Além das entrevistas efetuadas nesta família, realizei uma pesquisa com mais 20 

famílias e entrevistas com dois grupos focais um de meninos e outro de meninas que me 

ajudaram a compreender como a juventude é vivenciada por estes dois grupos. A pesquisa 

me mostrou dados de permanência e de saída dos jovens daquela comunidade. Esta 

pesquisa foi realizada na segunda etapa do trabalho de campo, assim como as entrevistas 

do grupo focal. Essa segunda etapa ocorreu nos meses de junho e julho.   

          A metodologia denominada de grupo focal pretendeu ser uma etapa que buscava 

dados qualitativos do estudo sobre a condição juvenil daqueles jovens de Agustinho. Fiz 
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uma adaptação da técnica de Grupo Focal. Trata-se de uma técnica de pesquisa na qual o 

pesquisador reúne, num mesmo local e durante um certo período, uma determinada 

quantidade de pessoas que fazem parte do público alvo de suas investigações, tendo como 

objetivo coletar, a partir do diálogo e do debate com e entre eles, informações acerca de um 

tema específico.
4
 A principal característica desta técnica está no fato dela trabalhar com a 

reflexão expressa através da “fala”dos participantes, forma através da qual eles revelam 

suas percepções, conceitos,  impressões e concepções sobre determinado tema, neste caso 

sobre  que é ser jovem na comunidade de Agustinho. A tarefa do pesquisador consiste em 

levantar questões capazes de alimentar o debate entre os participantes, sem esperar 

necessariamente a formação de consensos. Ou seja, ele guia aos grupos numa discussão 

que tem por objetivo revelar as suas percepções sobre o tema em questão; incentiva os 

componentes do grupo a conversarem entre si, trocando experiências e interagindo a partir 

de suas ideias, estabelecendo e facilitando a discussão.  

             Formar um grupo de meninas foi fácil. Eu comecei a participar das reuniões do 

grupo de jovens que é formado predominantemente por meninas. Elas são todas moradoras 

da comunidade e, portanto, filhas de agricultores. Trabalhei especificamente com oito 

meninas com idades entre 15 e 27 anos. Realizei com elas quatro encontros que sempre 

aconteciam aos sábados à tarde depois da reunião do grupo de jovens. Costumávamos nos 

reunir em círculos, para dar uma ideia de igualdade. Queria mostrar para elas que 

podíamos ter uma conversa de igual para igual, fiz questão de deixar claro que o que seria 

discutido naquele grupo seria usado apenas para minha dissertação e, portanto, não seria 

utilizado para outro fim e nem me dava o direito de comentar nossas conversas com mais 

ninguém.  No início elas se mostraram muito tímidas e não consegui abstrair muitas 

informações. Então dividi os encontros para discutirmos três temas que considero 

importantes para compreender a vivência destas jovens neste ambiente rural: relação com a 

família, expectativas profissionais e ser jovem mulher do campo. 

         No primeiro encontro após uma conversa pra inserir as jovens nas discussões, 

trabalhei com elas um texto: Anseios de jovens rurais face à permanência no campo de 

(Soares et.all, 2010). Este texto trata de uma análise de perspectiva e anseios de jovens 

                                                             
4 Cf. Neto, Otávio Cruz; Moreira, Marcelo Rasga; Sucena, Luiz Fernando Mazzei. Grupos Focais e Pesquisa  

Social Qualitativa: o debate orientado como técnica de investigação. Trabalho apresentado no XIII Encontro 

da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil de o4 a 08 de Novembro 

de 2002. 
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rurais do município de Ouricuri no interior pernambucano, procurando empreender uma 

avaliação em torno do que estes atores sociais fazem do próprio espaço em que vivem 

principalmente, no tocante à valorização do espaço rural. Trabalhar este texto foi muito 

interessante porque este traz na fala dos jovens pesquisados pela autora muitas coisas que 

são comuns as jovens do grupo focal, e assim, houve um debate muito interessante sobre as 

condições de permanência destes jovens rurais. Uma das questões levantadas pelas jovens 

do grupo focal é que a pluriatividade é muito importante para garantir a permanência delas, 

pois como elas estão estudando, elas querem trabalhar fora da propriedade de acordo com a 

profissão que escolheram, mas querem continuar morando no sítio, pois gostam deste 

lugar. E sendo assim, elas podem ajudar na propriedade de outra maneira.    

          Esta divisão por temática, metodologicamente falando, facilitou o debate sobre as 

questões do ser jovem do campo na realidade de Agustinho. Eu passei a levar pequenos 

textos específicos sobre cada assunto e estabelecia uma conversa dirigida. Vale dizer que 

isso foi possível para o público em questão, porque se tratava de jovens que já concluíram 

ou estavam concluindo o Ensino Médio, alguns já estavam na universidade e por isso já 

traziam a habilidade de leitura e interpretação de texto. À medida que íamos estudando os 

textos algumas questões eram levantadas e assim fomentava o debate as conversas eram 

gravadas e tudo anotado no meu diário de campo. Com essas atividades pude perceber que 

embora essas meninas vivam em um ambiente comum e tenham a comunidade de 

Agustinho como seu espaço de vida, cada uma delas apresentam expectativas diferentes 

sobre a vida no campo. E assim esse rural é constantemente reconstruído no horizonte 

dessas jovens. 

         Para me aproximar dos meninos senti mais dificuldades, talvez por eu ser mulher isso 

dificultava minha entrada nos espaços masculinos. Esta separação meninos\meninas talvez 

seja mais evidente no meio rural. Como estratégia, “usei” o meu irmão mais novo. Todas 

as tardes ele se reúne com um grupo de amigos para jogar futebol na quadra da Escola. 

Então pedi para que ele me levasse junto, pois sabia que lá eu encontraria alguns jovens 

com os quais eu poderia conversar. Inicialmente a minha chegada naquele espaço causou 

certo estranhamento, afinal, o que fazia uma mulher que tem tantas ocupações, deixar seus 

afazeres para ir olhar um bando de marmanjos jogarem bola. E entre eles passaram a 

formular algumas respostas: “ela só pode ta interessada em algum de nós”; “ela veio 

vigiar o irmão”; ou “ ela está trabalhando na Prefeitura e veio verificar como era que a 

gente tá dividindo os horários de uso da quadra”. Eu deixei que eles pensassem essas 



32 
 

coisas, pois assim aumentaria a curiosidade deles em ouvir o que eu tinha a dizer. Então eu 

comecei a conversar com aqueles jovens que não jogavam futebol, mas gostava de olhar o 

jogo e por eles comecei a conversa. Um desses jovens é Tarcísio, ele tem 24 anos e se 

reconhece como agricultor. Foi com ele que comecei a conversar sobre a vida no campo. 

Ele me trouxe informações muito importantes sobre os seus sentimentos em relação à 

profissão de agricultor e foi ele que me ajudou a reunir mais cinco meninos para formar 

este grupo focal. Inicialmente eu não gravei as conversas, pois isso podia inibir os jovens, 

mas eu registrava tudo no diário de campo. 

           Essa etapa foi importante porque me permitiu pegar as falas desses jovens e 

comparar com as falas das filhas de Pascoal, para saber onde os sentidos e significados 

atribuídos à vida no campo se afastavam e onde convergiam. Uma questão é importante 

que todos gostam de morar no sítio, mas demonstram insegurança sobre sua permanência 

no campo e sobre sua atuação como agricultor ou agricultora. Essa insegurança está 

atrelada às pressões que estes jovens sofrem por parte de seus familiares que logo 

começam a cobrar certas responsabilidades dos filhos, e também pelo processo de 

industrialização que essa região vem sofrendo. Esta comunidade está sendo contemplada 

com a instalação de duas indústrias que certamente irão recrutar mão-de-obra, em especial 

dos jovens. Por isso, entre os meninos principalmente, existe um discurso que valoriza a 

vida no campo, mas não necessariamente o trabalho agrícola. Eles dizem que se conseguir 

um trabalho na fábrica será bom, porque pelo menos eles terão uma renda fixa e os direitos 

trabalhistas assegurados, coisa que o trabalho na agricultura não proporciona. Para estes 

jovens morar no campo não significa necessariamente ser agricultor, mas todos 

demonstram vontade de continuara morando no sítio. É neste sentido onde, como veremos, 

existe uma convergência com as filhas de Pascoal. 

  

1.3 Exotizando o familiar: proximidade e distância no campo de pesquisa 

 

“(...) para que o familiar possa ser percebido antropologicamente, ele 

tem que ser transformado no exótico (DAMATA, 1987, p.162)”. 

       

            Fazer uma pesquisa antropológica em um campo que é muito familiar ao 

pesquisador requer um esforço para distanciar-se de seu objeto. Não um distanciamento 

geográfico, mas um distanciamento dos sentimentos. Também não é um distanciamento 



33 
 

propriamente afetivo, mas sim um tipo de jogo proximidade-distância capaz de revelar 

aquilo que o excesso de proximidade não permite. Procurando apreender os significados 

que cada situação carrega sem influenciar o campo e o resultado da pesquisa.  

         Sabendo que no campo de pesquisa somos aprendizes de nossos informantes e 

simultaneamente somos também aprendizes de nossos mestres da academia e da literatura 

com a qual estamos nos familiarizando, a questão principal é: ao mesmo tempo fazendo 

parte do campo e da academia, mantendo uma postura de pesquisadora quando podia ser 

também informante, como estabelecer a distância e a proximidade necessária para boa 

prática etnográfica?  

            Sabemos que todo trajeto de pesquisa constitui-se do conhecimento prévio que 

possuímos do campo, os adquiridos nele e, consequentemente, as análises que seguem após 

o contato com o outro (DIAS, 2007, P. 73). No entanto, essa linearidade, nem sempre é 

possível seguir. Quando decidi fazer pesquisa na comunidade de Agustinho, 

especificamente na família Pascoal, eu já sabia que teria algumas dificuldades em me 

distanciar do meu objeto, pois o conhecimento prévio sobre o campo eu já tinha, também 

já havia aprendido muito com o ambiente da pesquisa, afinal de contas, eu já conhecia a 

família e morava nesta comunidade. Portanto, posso dizer que o meu campo é familiar, 

pois a comunidade de Agustinho faz parte do meu sistema de classificação, da minha visão 

de mundo, do meu universo social e ideológico. Eu pensava que dominava por completo o 

caminho que iria percorrer. Com o início do trabalho de campo percebi o quanto eu estava 

enganada. E neste instante lembrei-me das palavras de Gilberto Velho: 

Em princípio temos um mapa que nos familiariza com os cenários e situações sociais 

de nosso cotidiano, dando nome, lugar e posição aos indivíduos. Isso, no entanto, não 

significa que conhecemos o ponto de vista e a visão de mundo dos diferentes atores em 

uma situação social nem as regras que estão por detrás dessas interações dando 
continuidade ao sistema. Logo sendo o pesquisador membro da sociedade, coloca-se, 

inevitavelmente, a questão de seu lugar e de suas possibilidades de relativizá-lo ou 

transcendê-lo e poder “pôr-se no lugar do outro” (VELHO, 1978, p.127). 

          O esforço para tornar o familiar exótico, que é um exercício constante do 

antropólogo que faz pesquisas em contextos conhecidos, passou a ser minha estratégia 

principal e diariamente eu me deparava com situações que eu estranhava. Apesar de 

conhecer bem o campo, constantemente eu era afetada pela dinâmica de vida desta família 

com relação ao trabalho, e muitas vezes me questionava até que ponto eu podia dizer que 

sou uma jovem rural se muitas das coisas vivenciadas por elas, eu nunca vivenciei e isso 

me fazia distante dessa realidade. E me fez perceber que por mais próximo que o 
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pesquisador seja do seu campo, sempre tem questões sobre o Outro que ele desconhece e, 

portanto, é aí onde o estranhamento acontece e surge um novo conhecimento.  

           Eu sabia que este distanciamento seria possível ser construído através da vivência 

com as jovens. Participar das atividades com elas me permitia observar questões que eu 

não percebia em meu cotidiano de jovem rural. Afinal, embora eu tenha vivido minha vida 

toda no campo, eu não me considero uma agricultora e as meninas sim, podem dizer que 

são agricultoras, aí se estabelecia a diferença principal entre nós, que não era o fato de eu 

ser pesquisadora e elas pesquisadas e sim no fato de elas serem agricultoras e eu não.    

        Sentidas as diferenças, para mim ficou mais fácil fazer as análises e escrever o texto 

com mais convicção e certeza de que aquilo que eu estava produzindo era fruto do campo 

observado e da minha relação com meus interlocutores. Não diria que é um texto 

imparcial, pois, como antropóloga, sei que minha visão de mundo está presente no 

resultado da pesquisa, afinal o texto antropológico é uma construção do antropólogo e 

nossas escolhas bem como nossa narrativa não são neutras.  

          Para fazer um bom trabalho de campo não precisamos nos ausentar de nosso 

cotidiano e viajar para lugares longínquos distantes dos ambientes que frequentamos. Para 

se fazer uma pesquisa antropológica, basta treinar a observação, sabendo que o 

antropólogo é aquela pessoa que mesmo olhando o familiar, consegue enxergar certos 

detalhes que nem todos veem, porque quando olhamos classificamos o que vemos. Outra 

questão importante é ouvir os nossos informantes e conseguir apreender de suas falas o seu 

discurso, ou seja, o ponto de vista do nativo. 

           A observância destas questões foi importante para que eu pudesse iniciar o processo 

de exotizar o meu campo de pesquisa. No meu primeiro dia de trabalho de campo me 

deparei com uma situação inusitada. Eu estava chegando à propriedade da família Pascoal, 

vinha de bicicleta. De longe avistei alguém dirigindo um trator arando a terra, quando me 

aproximei percebi que não era Joel quem estava dirigindo e sim Janiele. De cara aquele 

fato me surpreendeu. Ela parou próxima a mim e eu brinquei com ela dizendo: “Janinha, tu 

alcanças no freio?” ela me respondeu também com tom de brincadeira: - eu sou uma 

mulher habilitada, queres que eu vá cortar as terras do teu sítio? Eu respondi que não e 

nessa hora chegou Joel pedindo para ela descer do trator dizendo: - desce daí que isso não 
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é serviço de mulher não, vai cuidar da horta!  Todos sorriram, ela desceu e me 

acompanhou até a sua casa. 

        Durante o caminho, perguntei se ela fazia aquilo sempre, ela disse que não, mas que 

sabe dirigir o trator e de vez em quando ela ara um pedaço de terra no sítio, mas só quando 

é pouca terra, me disse também que seu pai não gosta que ela faça isso. Em geral esse é o 

trabalho dos homens. Observando essa situação, de início o meu estranhamento me fez 

perceber duas coisas. Primeiro a postura diferenciada que essas meninas tinham com 

relação ao trabalho no campo, embora tivesse padrões estabelecidos onde dividiam as 

funções de homens e mulheres, elas por iniciativa própria transitavam entre os dois 

espaços. A segunda questão tem a ver com a contradição do discurso com a prática. 

Embora os homens reconhecessem o trabalho das meninas, sempre havia uma 

oportunidade para que eles as lembrassem onde era o seu lugar. Esta foi a primeira dica 

que o campo me oferecia para que eu pudesse explorar a divisão sexual do trabalho 

naquela família.  

      E assim o campo me mostrava muitas coisas que eu considero peculiar e muitas 

diferenças também. Dessa forma eu exercitava o ofício do antropólogo, que é produzir 

interpretações das diferenças enquanto elas formam sistemas integrados (DAMATA, 1987. 

P. 145). Eu sabia que todas as diferenças faziam sentido, pois estavam dentro do sistema 

social desta família elas estavam entrelaçadas e formava uma teia de significados.  

        Outro fator importante para que eu pudesse iniciar o processo de estranhamento do 

familiar foi o estudo da literatura sobre juventude rural. A leitura me levava ao confronto 

entre a teoria e realidade estudada e isso gerava novas descobertas que me faziam enxergar 

minúcias que nem sempre era possível perceber apenas com o trabalho de campo. E muitas 

vezes situações vividas em campo só se tornavam compreensíveis à luz da literatura 

estudada.  

O processo de descoberta antropológica é um diálogo entre a teoria acumulada 

da disciplina e o confronto com uma realidade que traz novos desafios para ser 

entendida e interpretada; um “estranhamento” existencial e teórico que passa 

por vivências múltiplas e pelo pressuposto da experiência humana 

(PEIRANO, 1992, p. 09). 

            Este estranhamento eu aprendi a fazer no início da minha vivência com a família 

Pascoal. Sempre me deparava com situações que me confrontavam com minha própria 

experiência de jovem rural e com o que eu já havia lido sobre o assunto. Desse modo pude 
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entender na prática que uma etnografia é, na verdade, a interpretação daquele pesquisador 

e fica sendo uma versão existente sobre o funcionamento de determinados grupos sociais. 

Por isso, algumas teorias são frequentemente confrontadas com novas interpretações sobre 

o assunto. Compreendendo isto, fiquei mais a vontade para observar e escrever sobre este 

universo que é tão familiar para mim. Aprendendo que o processo de estranhar o familiar 

exige que sejamos capazes de confrontar intelectualmente, e mesmo emocionalmente 

diferentes versões e interpretações existentes a respeito de fatos e situações vivenciadas em 

campo.     
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Capítulo 2 -  “AQUI A GENTE FAZ E ACONTECE”. SER JOVEM MULHER 

RURAL NA FAMÍLIA PASCOAL 

               

          Os estudos das categorias de idade têm levantado longos debates dentro das ciências 

sociais. No que concerne à juventude, a ausência de consenso nos leva ao lugar-comum de 

considerá-la como uma categoria imprecisa, difícil de ser descrita e entendida. A juventude 

pode ser entendida como uma fase do curso da vida que se inicia após a puberdade – 

quando física e socialmente já se reconhece que a pessoa não é mais criança – e tem como 

uma das características as tensões que surgem em decorrência da oposição ao mundo 

adulto. Os jovens sabem que não fazem parte nem da infância nem da adultez e geralmente 

têm um olhar muito crítico a respeito do mundo adulto. Por isso, costuma-se dizer que a 

relação inter-geracional ( entre jovens e adultos, pais e filhos) costuma ser carregada de 

tensionamentos. No entanto, a adolescência e a juventude não são necessariamente um 

período de tensão, sem que as condições culturais e sociais as façam assim (MEAD 1995, 

p.241). 

            Antes de iniciarmos a discussão sobre as tensões da juventude se faz necessário 

apresentar um debate sobre o que é juventude e como esse tema vem sendo desenvolvido 

dentro das ciências sociais em especial na antropologia das idades. Para Pierre Bourdieu 

(1983) as divisões em categorias de idades são arbitrárias, sendo as fronteiras entre a 

juventude e a velhice um objeto de disputa em todas as sociedades (BOURDIEU 1983, 

p.101). O mesmo autor afirma que a idade é relacional, “somos sempre o jovem ou o velho 

de alguém” (BOURDIEU1983, p.113), ou seja, tudo dependerá da seleção etária em que se 

encontra a outra pessoa da relação comparativa. Ou, como lembra o mesmo autor, 

“juventude e velhice não são dados, mas construídos socialmente” (BOURDIEU1983 

p.113). A juventude pode ser compreendida também como um tempo de construção de 

identidade e de definição de projetos de futuro. É vista como uma “etapa de transição”, em 

que os indivíduos processam sua inserção nas diversas dimensões da vida social: 

responsabilidade com a família própria, inserção no mundo do trabalho, exercício pleno de 

direitos e deveres de cidadania.
5
  

                                                             
5 A essas dimensões Machado Pais dá o nome de marcadores de passagem, pois, quando o jovem passa para 

qualquer  uma destas etapas está adentrando o mundo dos adultos. (PAIS,2009) 
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              Margullis e Urreste (2000) afirmam que o conceito de juventude, do mesmo modo 

que toda categoria socialmente construída acerca de fenômenos existentes, possui uma 

dimensão simbólica. Entretanto, reduzi-la a esta dimensão empobrece seu significado, 

desmaterializando-o. Desse modo, o seu tratamento deve, obrigatoriamente, considerar as 

dimensões materiais, históricas e políticas inerentes a toda e qualquer produção social 

(MARGULLIS E URRESTE, 2000, p.25). Para eles, a juventude é uma condição 

constituída pela cultura, mas que tem uma base material vinculada com a idade. A 

juventude é uma condição que se articula social e culturalmente em função da idade, com a 

geração a que pertence, com classe social de origem, com o gênero e com a família, que é 

o marco institucional em que todas as outras variáveis se articulam. Então a idade que pode 

ser cronológica ou biológica deve ser levada em consideração para se definir a juventude. 

Digo isso porque quando falamos de juventude também estamos nos referindo a aspectos 

históricos, sociais e culturais, que seria uma idade cronológica, mas não devemos esquecer 

os aspectos biológicos que definem a idade. Lembrando-nos que a juventude é diversa e 

devemos procurar compreendê-la a partir desta diversidade.   

        A juventude não é apenas uma categoria socialmente construída, é também 

manipulada e manipulável. Segundo Regina Novaes “(...) nas definições de juventude 

sempre há alguém empurrando alguém para ser jovem e não ter poder, ou alguém que está 

retirando alguém da juventude e levando-a para entrar na maturidade para trabalhar” 

(NOVAES, 2002, p.47). É neste mesmo sentido que Bourdieu considera a “juventude 

como apenas uma palavra” (BOURDIEU, 1983, p.112).  

      GROPPO (2000) coloca a juventude ao mesmo tempo como sujeito e como abstração, 

pois ela é produtora de representações sociais e criação simbólica dos grupos sociais. 

 A Juventude como uma categoria socialmente construída, produz representações sociais, ela é 

concepção, representação ou criação simbólica, fabricada pelos grupos sociais ou pelos próprios 

indivíduos tidos como jovens, para significar uma série de comportamentos e atitudes a ela 

atribuídos. Ao mesmo tempo, é uma situação vivida em comum por certos indivíduos. 

(GROPPO. 2000, p.08)    

              De acordo com esta citação podemos ter a juventude como uma categoria de 

idade, uma representação social ou um valor a ser conquistado. Por isso, Machado Pais 

afirma que “nas representações correntes da juventude, os jovens são tomados como 

fazendo parte de uma cultura juvenil unitária” (PAIS, 2009, p.22). Mas, como a juventude 

é diversa devemos ficar atentos para o fato de que esta cultura juvenil (juventude) é 

vivenciada de maneira diferente entre as classes sociais e entre os gêneros mesmo quando 
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se trata de indivíduos de uma mesma classe ou estrato social, do mesmo ambiente urbano 

ou rural. Assim como os papéis sociais que se esperam dessas juventudes também são 

diferentes (GROPPO, 2000, p.16).  

2.1 Juventude rural 

 

            Os estudos sobre juventude durante muito tempo deixaram aberta uma lacuna onde 

deveriam estar inseridos os jovens camponeses.  Aqueles que compartilham alguns 

problemas que atingem os jovens urbanos, mas que pareciam estar ausentes ou 

despercebidos das estatísticas. Quando os estudiosos lançaram seus olhares sobre a 

juventude rural, nas concepções predominantes eles foram associados aos problemas que 

atingem o mundo rural, principalmente a migração, e lhes atribuíram grande 

responsabilidade de sucederem seus pais na propriedade rural evitando assim uma crise na 

produção de alimentos.  

          Então como se pode ver, ser jovem e morar no campo era estar diretamente 

associado ao trabalho na agricultura. Os estudos pareciam desconsiderar as trajetórias e 

vivências desses jovens, seus planos para o futuro, além do mais, não enxergavam essa 

juventude como um grupo singular e heterogêneo. A categoria juventude rural já suscitou 

com “um destino traçado” enquanto que aos jovens urbanos eram questionados sobre seus 

planos para o futuro. Utilizo a expressão “destino traçado” porque durante muito tempo 

todo o debate acadêmico sobre juventude rural focalizou as questões da reprodução do 

trabalho agrícola, passando para os jovens a responsabilidade de cuidar do patrimônio da 

família. Nesse sentido deu-se grande atenção à problemática da juventude rural, que estava 

diretamente relacionada ao êxodo rural, ao desinteresse pelo trabalho agrícola, e a crise nos 

padrões sucessórios de herança. Para maior entendimento da questão ver: Carneiro, (1998); 

Weisheimer, (2004); Castro (2005); Siqueira, (2004); Stropasolas, (2006) 

         A maneira como tradicionalmente os estudos sobre juventude foram sendo 

desenvolvidos, ocasionou a invisibilidade dos jovens rurais, pois enfatizavam apenas a 

juventude urbana. Mónica Franch (2007) destaca dois fatores que contribuíram para 

invisibilidade da questão da juventude rural:  

  A visão redutora do lugar desses sujeitos nas sociedades camponesas que frequentemente 

apresenta os jovens a partir de sua funcionalidade para reprodução do grupo familiar, 

priorizando sua identidade enquanto trabalhadores e/ou migrantes. Outro aspecto diz respeito às 
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mudanças que vêm afetando o campo, tornando cada vez mais difícil e imprecisa a 

diferenciação entre rural e urbano (FRANCH, 2007, p. 124-125).     

          Observando a relação dos jovens rurais com o universo urbano, Maria José Carneiro 

(1998) afirma que os estudos sobre a organização social no campo referem-se aos jovens 

apenas na condição de aprendiz de agricultor no interior dos processos de socialização e de 

divisão social do trabalho no interior da unidade familiar, o que os torna adultos precoces 

já que passam a ser enxergados unicamente através da ótica do trabalho ( CARNEIRO, 

1998, p. 01).  

          Nesta perspectiva, Durston (1994) chama a atenção para o fato de não considerarmos 

todos os jovens rurais como agricultores, segundo o autor: 

 A metade ou mais dos jovens rurais que trabalham na agricultura o fazem principalmente como 

assalariados (até 80% em alguns países) e entre 20 e 40% dos jovens rurais ativos nem sequer 

trabalham na agricultura e sim numa ampla gama de outras ocupações que vão desde pedreiro 

até mestre escolar (DURSTON, 1994, apud. SIQUEIRA, 2004, p.37). 

           Da mesma forma que é um erro considerar todos os jovens rurais como agricultores, 

também se caracteriza um erro considerar essa categoria como homogênea. Durston 

(1997), destaca a diversidade existente no interior da juventude rural, situando uma extensa 

gama de espaços sociais, de situações e perspectivas. Sinteticamente, podemos destacar 

cinco pontos: a) os jovens diferem quanto às perspectivas e pensamento de estratégias 

futuras; b) as populações de jovens rurais crescem em diferentes ritmos; c) os jovens rurais 

migram segundo diferentes lógicas; d) os jovens rurais trabalham em diversas atividades 

agrícolas e não agrícolas; e) os jovens rurais mantêm diferentes relações com o processo 

educacional formal. (DURSTON, 1997, apud. WEISHEIMER, 2004. p.106).  

           Quando falamos em juventude urbana, levamos em consideração a diversidade 

dessa categoria, no entanto, quando nos referimos à juventude rural ela é vista como uma 

categoria homogênea, como se todo jovem rural fosse o mesmo. “É necessário entender 

que o Outro nunca é simplesmente um aquilo mesmo” (BHABHA, Homi.K, p.79). 

Portanto, não existe uma juventude como um todo homogêneo e sim Juventudes, que ao 

estudá-las antropologicamente, devemos reconhecer a artificialidade dos padrões etários, 

que são estabelecidos a partir de determinadas relações desiguais de poder 

(WEISHEIMER, 2004, p.87). 

          Como vimos, se não existe uma homogeneidade na juventude rural, é preciso definir 

de que jovens estamos falando. Para Elisa G. de Castro (2009) os estudos sobre juventude 
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rural classificam apenas os jovens que vivem no campo e são filhos de agricultores 

familiares, desconsiderando os filhos de grandes proprietários, jovens empresários rurais, 

bem como os jovens das comunidades tradicionais (CASTRO [et.al.], 2009, p.59). Vale 

lembrar que todas essas categorias citadas fazem parte do universo rural, embora o termo 

juventude rural seja utilizado nos estudos como sinônimos para jovens agricultores.  

          Os estudos sobre a juventude rural têm abordado essa categoria de diversas formas 

no decorrer dos anos. Elisa G. de Castro (2009), no levantamento bibliográfico feito para a 

pesquisa com jovens militantes dos movimentos sociais rurais, destaca os temas mais 

recorrentes nos estudos quando se referem a essa juventude. A primeira concepção de 

juventude rural era a de filho de agricultor, aquele que vivia na situação de aprendiz da 

profissão do pai; depois os estudos passaram a dar atenção ao êxodo rural, à crise nos 

processos sucessórios e à tensa relação entre campo e cidade. A juventude é colocada ao 

mesmo tempo como problema e solução das problemáticas do campo. Por fim, têm-se a 

imagem dos jovens como aqueles que sofrem de maneira mais direta com as 

transformações sociais no meio rural. De acordo com esses estudos, podemos observar que 

a imagem do jovem camponês vem se modificando e sendo construída socialmente a partir 

de diversos contextos. No entanto essa categoria que vem saindo da invisibilidade ainda é 

caracterizada de maneira pejorativa em um contexto que valoriza o modo de vida urbano e 

onde “Ser jovem carrega a marca da pouca confiabilidade na hierarquia das relações 

familiares, ainda que assuma posição de destaque nos discursos sobre a continuidade da 

propriedade.” (CASTRO, 2005, p.32).  No entanto, para compreendermos o jovem rural 

atual, é necessário levar em conta todas as mudanças rápidas pelas quais passou o mundo 

rural.  

Para Maria José carneiro (1998) ser jovem e morar no campo não significa 

necessariamente ter que abrir mão de projetos de vida mais individualizados. Segundo a 

autora,  

estes jovens cultuam laços que ainda os prendem à cultura de origem e, ao mesmo tempo, vêm 

sua auto-imagem refletida no espelho da cultura urbana, moderna, que lhes surge como uma 

referência para construção de seus projetos para o futuro, geralmente orientados pelo desejo de 
inserção no mundo moderno (CARNEIRO, 1998, p. 03). 

 Porém é necessário compreender que essa inserção não se configura como uma 

negação de sua cultura de origem, mas supõe uma convivência que resulta na ambiguidade 
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de quererem ser, ao mesmo tempo, diferentes e iguais aos da cidade e aos da localidade de 

origem.   

Como podemos perceber, a ideia de juventude rural é uma construção social, 

baseada em estereótipos, que colocam os jovens rurais como uma categoria inferior, por 

isso, estes são caracterizados de forma negativa. Seja pelo dualismo “ficar e sair” 

(CASTRO, 2005), pela visão centrada na ótica do trabalho, sendo tratados como 

aprendizes de agricultor (CARNEIRO, 1998), ou pela crise nos padrões sucessórios 

(ABRAMOVAY, 1997), a imagem do jovem rural é compreendida através de uma visão 

baseada numa concepção urbana do que seria a juventude rural, que tem colocado essa 

categoria em constante oposição ao mundo urbano. As imagens da juventude rural 

construídas ao longo do tempo, quando comparada aos cidadãos urbanos, parecem carregar 

o peso da inferioridade (BENEVUTO, 2000, p. 152).  Dessa maneira, a característica de 

ser rural seria delimitada pela negação do urbano, mas a juventude rural é bem mais que 

isso. Por isso, como afirma Wanderley (2007), a juventude rural, só pode ser compreendida 

em profundidade se situada num quadro mais geral de experiências concretas que inclua as 

múltiplas situações vividas pelos jovens rurais nos dias de hoje.   

Para além de uma visão problemática do que seria ser jovem rural, algumas 

questões devem ser levadas em consideração para uma melhor compreensão dessa 

categoria. A primeira questão é que viver no campo não significa estar isolado do resto do 

mundo. Os jovens rurais estão em constante contato com os jovens urbanos, e por isso é 

comum o consumo de signos e imagens da cultura jovem urbana pelos jovens do campo. 

Isso não significa que eles se envergonhem de ser rural, é apenas uma maneira de 

demonstrar que também fazem parte desse universo chamado juventude.   

Talvez não se trate do desejo de transportar-se para um espaço urbano, e sim apenas o 

desejo de experimentar, de buscar experiências simuladas, de comprar e exibir 

símbolos que os orientem para esse pertencimento e enriqueçam seu cotidiano 

(BENEVUTO, 2000, p.155). 

        Outra questão é que a difusão da cultura de massas influencia a construção da 

juventude como um grupo social diferenciado da geração adulta. Esse processo pode 

ocasionar mudanças na própria estrutura familiar e nas relações inter-geracionais. Segundo 

Elisa G. de Castro (2005), os jovens rurais são duplamente estigmatizados. Na cidade são 

discriminados por serem rurais e na sua comunidade são considerados muito urbanizados 

para o ambiente em que vivem. Isso nos remete a outra questão. Já não há mais aquela 
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exigência de que os filhos dos agricultores tenham que seguir a profissão do pai e dar 

continuidade ao patrimônio da família. Hoje os jovens rurais são mais livres para construir 

seus próprios projetos profissionais. 

            No entanto, os estudos sobre juventude rural vêm demonstrando que os interesses 

individuais dos jovens estão também relacionados aos interesses coletivos da família, ora 

para manutenção da unidade familiar, como no caso de migração de parte dos jovens, ora 

para reprodução do próprio modo de vida camponês. Segundo Parry Scott (2009, p.256), 

muitos jovens que deixam suas famílias, para garantir sua empregabilidade nos grandes 

centros, continuam fazendo alguma remessa para as famílias de origem. Essa é uma 

estratégia para manutenção da família na propriedade, quando as condições são precárias 

assim a migração de uns é um caminho para permanência de outros membros da família. 

Há que se considerar, portanto, que muitos jovens rurais vivenciam sua juventude como 

uma tensão que se estabelece na hora de decidir sobre o próprio futuro (ABRAMOVAY, 

1998; WADERLEY, 2006). Isso tem se tornado mais flexível devido às mudanças nos 

padrões sucessórios da herança. “A regra tradicional de que o mais novo deve ficar passa a 

não valer mais em função dos projetos individuais e das aptidões pessoais” (CARNEIRO, 

1998, p.05).  

       Podemos perceber que aquela ideia que trata a juventude rural como uma categoria 

que já tem um destino traçado – o de suceder os pais na propriedade familiar - já está 

ultrapassada. Hoje os jovens têm mais autonomia para construir seus projetos futuros, sem 

necessariamente terem que sair do campo ou ficarem submetidos á vontade do pai. É 

importante perceber que a permanência dos jovens no campo não os impede de ter outras 

aspirações, tanto em relação ao trabalho agrícola, quanto em relação aos projetos pessoais. 

A permanência dos jovens tem ressignificado a vida no campo, que passa a ser percebido 

para além do trabalho com a agricultura. Do mesmo modo, os jovens são percebidos para 

além da imagem do agricultor. 

         Antes de iniciar a discussão deste capítulo gostaria de fazer uma ressalva sobre a 

identidade do jovem rural. A categoria juventude rural foi criada para identificar todos os 

jovens que moram na Zona rural, no entanto, como veremos mais a frente essa categoria é 

heterogênea e engloba uma variedade de jovens. É, portanto, uma identidade atribuída por 

atores externos e muitos jovens tomam para si essa denominação como forma de 

identificação. Dentro desta categoria estão os jovens agricultores que diferentemente é uma 
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identidade assumida, pois, sabemos que só morar no sítio não faz uma pessoa ser 

agricultor, é necessário assumir esta identidade que lhe é dada pela sua relação com o 

trabalho agrícola. Por isso quando falamos neste trabalho em jovens rurais nos referindo as 

filhas de Pascoal estamos falando de jovens agricultoras. Aquelas que assumem seu 

trabalho e sua relação com terra como um aspecto central na sua relação com o mundo e na 

sua identidade pessoal. Para os fins desta pesquisa estamos fazendo um recorte de gênero e 

neste capítulo abordaremos questões relacionadas à vivência da juventude pelas jovens 

mulheres pesquisadas com especial destaque para as filhas de Pascoal. Tais questões serão 

descritas em três partes: a continuação dos estudos, contato com o mundo urbano, namoro 

e os sonhos para o futuro.                         

             Essa nova maneira de ver os jovens rurais chama atenção para a necessidade de 

compreendermos as vivências destes para além do seu trabalho na agricultura. Essa 

dimensão nos coloca frente aos desafios vividos pelos jovens de hoje no campo brasileiro. 

Na comunidade de Agustinho a condição de jovem rural está cada vez mais dinâmica 

devido os projetos arquitetados pelos filhos dos agricultores que como veremos a seguir 

não estão desvinculados da vida e permanência no campo.   

2.2 Ser jovem mulher na família Pascoal 

 

          No mundo rural as jovens mulheres ocupam uma posição subalterna tanto na 

produção como na hierarquia das relações sociais e familiares. Diz a literatura que ser 

agricultora é acumular várias funções: é ser mãe, esposa, mulher e rural (STROPASOLAS, 

2006, p.152). O processo de socialização no interior da família rural impõe este acúmulo 

de funções para a mulher rural. Se compreendermos a família rural como uma unidade 

doméstica onde seus membros além de dividir o espaço da casa, também dividem as 

funções no processo de produção familiar, teremos aí um modelo de família nuclear que 

muitas vezes é descrita como sendo de caráter patriarcal. Muitas vezes, a maneira como as 

relações hierárquicas são constituídas neste modelo de família gera a subalternidade das 

mulheres. Estas questões serão melhor exploradas no próximo capítulo. 

         Os estudos sobre as jovens rurais demonstram que a maneira como as relações são 

estruturadas no meio rural tem sido um fator agravante que impulsiona a saída das jovens 

mulheres do campo.  Estas questões são rigorosamente verdadeiras em contextos onde as 

mulheres não têm autonomia. Analisando a família Pascoal percebi outra forma de ser 
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jovem mulher rural e morar no campo. Observei como estas jovens têm este campo como 

seu espaço de vida e se orgulham disso. O que segue agora é uma descrição de pontos 

importante da vivência destas jovens. Suas relações com o trabalho na propriedade da 

família, como elas vivem sua condição juvenil com relação as opções de lazer e a elevação 

da escolaridade e como é o comportamento das jovens no que se refere ao namoro e 

vivência da sexualidade. Aqui me refiro às filhas solteiras ( Jaciele, Jacione e Janiele). Mas 

também incorporo o depoimento de outras jovens amigas das filhas de Pascoal. 

          Ao amanhecer o dia de uma terça-feira como outra qualquer no mês de Janeiro a 

rotina se inicia para estas jovens com as atividades no galinheiro, trocar água, dar ração 

para as galinhas, separar as que serão abatidas. Estas atividades são de responsabilidade de 

Jaciele e Janiele. A outra irmã, Jacione, vai junto com sua mãe fazer o café da manhã da 

família que deve ser servido sempre, religiosamente, às oito horas. Enquanto o café não 

fica pronto as meninas saem do galinheiro e vão fazer a irrigação da horta. Caminham até 

lá, ligam a bomba d’água, emendam as mangueiras e fazem a irrigação canteiro por 

canteiro. Em alguns é necessário fazer a capina ou o desbaste, então, param a irrigação e 

vão fazê-lo. E assim procedem até terminar toda a horta. 

         Alguém da janela da sala grita para as meninas: “tomar café!” avisando-lhes que é 

hora da primeira refeição do dia. O café da manhã, diferente do almoço, é feito com todos 

os filhos sentados à mesa junto com os pais. Enquanto comem conversam entre outros 

assuntos sobre as atividades que tem para se fazer durante o dia. Cada membro da família 

sabe qual atividade é de sua responsabilidade.  E depois da refeição todos voltam ao 

trabalho. Essa refeição ritualizada é certamente um diferencial em relação à maioria das 

famílias do meio urbano, onde os horários externos (trabalhos e escolas) tornam todas as 

refeições muito mais individualizadas. 

          A esta hora da manhã as outras irmãs casadas já tem chegado para também se 

inserirem no trabalho. Jeane comanda as meninas no abate das galinhas. Ela sangra, 

Jacione e eu cuidamos da retirada das penas,  Cleidinha e Jaciele limpam as aves retirando 

as vísceras. Janiele não se envolveu neste processo porque estava fazendo a colheita dos 

produtos que serão vendidos na feira do dia seguinte. Isso acontece porque apenas uma 

pessoa é suficiente para fazer a colheita, já para o abate é necessário mais força e trabalho, 

portanto, mais pessoas. E assim segue até a hora do almoço. 
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          Após o almoço o ritmo de trabalho diminui um pouco. Elas cuidam agora juntas, da 

organização dos produtos que são levados à feira, e quando restam ainda algumas galinhas 

para tratar elas terminam o serviço. No fim da tarde, a horta é irrigada novamente e as 

galinhas recebem ração de novo. Josicleide e Jeane voltam para suas casas e ao cair da 

noite. Encerradas as atividades, as meninas solteiras vão fazer algumas atividades de lazer. 

Assistem televisão, fazem a leitura de algum livro, ou acessam a internet. A noite é o 

momento de descanso e de lazer. Elas procuram não dormir muito tarde, pois sabem que 

no dia seguinte a rotina começa cedo. Quando não é período de férias, durante a semana, 

toda a noite Jacione vai para faculdade.  

         Mas a vida destas jovens não é apenas trabalho, este é um meio por onde elas 

adquirem responsabilidade e autonomia dentro e fora da família (estas questões serão 

discutidas posteriormente). Durante os fins de semana, elas costumam sair, visitar uma 

amiga, ir à piscina, ou sair a noite com suas amigas, para uma festa ou para dar uma volta 

na praça da cidade. Estes circuitos também fazem parte da vida delas e são muito 

importantes para perceber como estas jovens vivem a sua condição juvenil neste ambiente 

rural. Vale destacar, que com as mudanças que vem ocorrendo no meio rural, é possível 

para estas jovens terem acesso a certas tecnologias que antes só era possível em um 

ambiente urbano. Além do mais, atualmente a oferta de serviços para a Zona Rural é bem 

melhor que em anos atrás. Hoje é possível ter acesso à tecnologia da informação e da 

comunicação sem necessariamente ir para a cidade. Boa parte das famílias tem computador 

com acesso à internet, as operadoras de telefonia móvel alcança esta comunidade, algumas 

casas têm TV por assinatura. Praticamente todas as casas dispõem de cisternas que são 

abastecidas periodicamente por carros pipas, evitando assim que as pessoas tenham que 

percorrer longas distancia para buscarem água. Boa parte das casas tem água encanada. O 

serviço de saúde atende as necessidades básicas da população. Por ser bem localizada, esta 

comunidade conta com um serviço de transporte que cosegue suprir as necessidades de 

deslocamento das pessoas seja para o centro urbano, ou para as cidades vizinhas.   Apesar 

das dificuldades encontradas no ambiente rural, para estas jovens a qualidade de vida no 

campo supera a da cidade. O contato com o urbano é uma necessidade, mas elas têm 

consciência que é possível viver aqui e usufruir de serviços que não são mais privilégios 

apenas de quem mora na cidade. 

Janiele - A dificuldade é por conta do hospital, supermercado, internet. Só que agora até mesmo 

na zona rural dá para você ter pelo menos um computadorzinho e instalar internet, tem muita 
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gente que já tem internet em casa e em relação aos hospitais, agora a ambulância vem buscar 

você em casa, coisas que antes não tinha. E supermercado é um pouco difícil você ter que se 

deslocar para rua6 aos domingos ou em dias de semana para comprar alguma coisa que precisa. 

Mas também ir ao supermercado pode ser uma atividade de lazer, afinal ir a cidade é sempre 

bom. 

 

        Não dá para negar que ser jovem mulher na família Pascoal tem um estreito vínculo 

com o trabalho. E é através deste trabalho que elas conseguem se afirmar como jovens 

agricultoras. Mas, os estudos e o lazer também são constantes na vida delas. E isso tem 

tudo a ver com suas concepções de ser jovem rural. Abaixo temos três depoimentos das 

filhas de Pascoal que traduzem suas concepções de ser jovem rural na realidade de 

Agustinho e na sua família. 

  Jaciele -  Aqui em casa, ser jovem é trabalhar na agricultura mas ter a liberdade de sair na hora 

que quiser, ter sua independência financeira, mas tá ligada à família. A gente tem o nosso 

trabalho na agricultura, e a gente não quis sair como os outros que foram para São Paulo. A 

gente tá voltado para o meio familiar.  

  

 Jacione- É tirar da terra sua sustentabilidade e não  ser muito diferente dos demais, apesar de 

ser agricultor no aspecto social é igualável aos jovens que não são. 

 

 Josicleide - Hoje em dia não tem muita dificuldade para o jovem rural não. Hoje a população 

respeita mais, porque antes ninguém acreditava no trabalho do jovem rural e hoje em dia as 

pessoas acreditam mais. A diferença não é nem em ser rural, é em ser do interior, não temos 

diferença para os que moram na cidade(zona urbana). Existe um preconceito de que as pessoas 

da zona rural são atrasadas, mas isso não é verdade.  

            Elas têm consciência de sua condição de jovem rural e não se envergonham de 

viver e trabalhar no sítio, sabem que atualmente não há uma grande desvalorização dos 

jovens rurais e por isso elas não se envergonham de assumirem sua identidade de 

agricultoras. Claro que isso é resultado de sua inserção em outros ambientes um exemplo 

são as feiras que elas frequentam para vender seus produtos. Neste espaço elas são muito 

elogiadas e valorizadas pela qualidade dos produtos oferecidos e isso contribui para suas 

afirmações enquanto agricultoras. Sendo assim, elas têm consciência que este fato faz parte 

de sua condição juvenil em Agustinho e não se envergonham disso. 

         Um fator importante para se compreender de onde vem todo este discurso da 

valorização da vida no campo é levarmos em consideração a atuação do SERTA nesta 

                                                             
6
 A utilização do termo “rua” se refere à Zona Urbana, neste caso, ao centro urbano do município de Feira 

Nova  onde fica localizado o Sítio Agustinho. 
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comunidade e na vida destas jovens. Esta ONG vem atuando em Agustinho desde o final 

da década de 90, para ser mais precisa, desde 1999. Inicialmente através do projeto aliança 

com o adolescente, financiado pela Fundação Kellogg que tinha como objetivo formar 

jovens com foco na valorização da sua comunidade e na geração de renda. Este projeto 

também atuava com os pais destes jovens incentivando o fortalecimento da agricultura 

familiar. Pregando o desenvolvimento local sustentável o SERTA conseguiu formar muitos 

jovens desta comunidade, inclusive dois filhos da família Pascoal. Com o término do 

projeto aliança com adolescente o SERTA passou a desenvolver projetos financiados pelo 

MDA, com foco exclusivo nos jovens agricultores visando o fortalecimento da agricultura 

familiar, sempre buscando desenvolver alternativas que possibilitassem a permanência dos 

jovens no campo. 

        Através do trabalho desta ONG, um novo discurso vem sendo construído no campo, 

um discurso que indica a viabilidade da vida no campo buscando a valorização da 

comunidade local e desta juventude. Com isso orienta estes jovens a acessarem as políticas 

públicas voltadas para o jovem rural e para o produtor em geral. Mas, não é só um 

discurso, é também uma prática coletiva onde SERTA e famílias rurais constroem as 

alternativas que viabilizam processos que garantam a permanência no campo com ênfase 

no fortalecimento da agricultura familiar. Por isso, não é a toa que existe este discurso 

enaltecendo a qualidade de vida no campo por parte das jovens. Não se deve apenas às 

questões relativas à estrutura da comunidade, é também fruto do processo de formação que 

estas jovens vivenciaram.   

2.3  Autoridade paterna x autonomia das filhas 

 

            Certo dia enquanto trabalhávamos na extração de polpa de frutas conversávamos 

sobre as festividades do carnaval, as meninas me falavam que iam para todas as festas 

naquele período. Quando questionei sobre a postura do pai em respeito à saída delas para 

as festas, elas me responderam que ele até implicava um pouco, mas elas não deixam de ir 

por causa disso. Essa conversa me chamou atenção para uma questão: até que ponto a 

autoridade do pai interfere na autonomia das filhas? 

         Em alguns momentos durante o trabalho de campo pude perceber situações em que a 

autoridade do pai parecia ter mais força sobre as meninas. A seguir descrevo três destas 
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situações onde há conflitos entre autonomia e heteronomia
7
 que está sempre presente nas 

relações intergeracionais.  

Situação 1. : a filha mais nova da família Pascoal queria fazer uma viagem de romaria para 

Juazeiro do Norte – CE junto com um grupo da comunidade. O pai foi categórico dizendo 

que ela não ia viajar sozinha, ou seja, sem a companhia de alguém da família, uma vez que 

ninguém da família estava disposto a fazer esta viagem. Mesmo sabendo da reprovação do 

pai, Janiele pagou a passagem e continuou se organizando para viagem. Quando perguntei 

se ela realmente ia para a viagem ela me respondeu. “Você vai ver se no fim das contas eu 

vou ou não”. Essa discussão levou vários dias. E Seu Sebastião percebia que sua filha 

estava preparando uma viagem mesmo sem seu consentimento. De vez em quando ele 

dizia: “eu já falei que você não vai”!  E coube à mãe junto com Janiele construir toda uma 

rede de relações para mostrar ao pai que sua filha não estava indo sozinha e que, portanto, 

ele poderia deixar ela fazer a viagem. Então elas foram até a casa de uma vizinha que 

também ia para esta viagem e a convenceu de falar com seu Sebastião, pedindo para deixá-

la ir, garantindo tomar conta dela. E assim aconteceu. Janiele viajou, passou uma semana e 

depois voltou e retomou sua vida normal. 

             Situação 2: certo dia na hora do almoço todos estavam sentados a mesa, toda 

comida já estava disposta sobre ela, mas mesmo assim o pai fez um pedido a uma de sua 

filhas: “ Cione, faça meu prato”! Imediatamente, Jacione parou o que estava fazendo e logo 

foi atender ao pedido do pai. 

          Situação 3:  Em conversa com Josicleide sobre a saída de suas irmãs para São 

Paulo, ela me revelou que já teve vontade de ir embora também. Só que seu pai disse que 

as meninas só saiam de sua casa casadas e que não ia deixar filha solteira ir para São Paulo 

                                                             
7 A palavra heteronomia (hetero, diferente e nomos, lei) significa a aceitação da norma que não é nossa, que 

vem de fora, quando nos submetemos aos valores da tradição e obedecemos passivamente aos costumes por 

conformismo ou por temor à reprovação da sociedade ou dos nossos pais. É característica do mundo infantil 

viver na heteronomia .A autonomia (auto, próprio) não nega a influência externa, os condicionamentos e os 

determinismos, mas recoloca no homem a capacidade de refletir sobre as limitações que lhe são impostas, a 

partir das quais orienta a sua ação. Portanto quando decide pelo dever de cumprir uma norma, o centro da 

decisão é ele mesmo, a sua própria consciência moral. Autonomia é autodeterminação. 

 ARANHA e MARTINS, (1986.p. 307/308). 
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para se perder no mundo. E assim, a saída dos meninos nunca foi reprimida ou 

questionada, mas a saída das meninas sim. No entanto, ela diz que foi a partir daí que ela 

começou a criar estratégias de permanecer no campo, sem estar sempre dependendo de seu 

pai. Ela começou a desenvolver melhor a agricultura na propriedade da família e foi daí 

onde  junto suas irmãs conseguiram obter dinheiro e assim sua autonomia financeira. 

         No caso da primeira situação, Janiele junto com sua mãe não só teceu a rede de 

relações dentro da família como também fora dela e convenceu o seu pai a deixá-la viajar. 

O que em outra época era impensável, antigamente quando o chefe da família dizia não, 

todos acatavam sua decisão sem questionar. Isso mostra o papel de mediadora que a 

mulher (mãe) pode desempenhar na construção de relações entre as gerações. Através do 

papel da mãe tanto a subordinação quanto a autoridade podem ser relaxadas, pois existem 

outras forças de influência e poder que minimizam as tensões originadas nas hierarquias.  

       Embora estas jovens pertençam a uma família rural, que por ser rural carrega a marca 

de ter o pai e chefe da família como centralizador do poder de decisão se sobrepondo sobre 

esposa e filhos e principalmente sobre as filhas (GARCIA JR e HEREDIA,2009, p.266). O 

que esta pesquisa tem mostrado é que a partir de determinadas estratégias estas jovens tem 

conseguido se individualizar e assim conseguir autonomia dentro da família. Isso indica 

que as famílias vêm se modificando e tem como resultados profundas transformações das 

relações de gênero e da emergência de um novo equilíbrio entre autonomia individual e 

pertencimento familiar (SINGLY, 2007, p.13).  E assim indica que as transformações nas 

relações de gênero e entre as gerações compõe o novo cenário social e familiar. 

         Outro fator importante nesta situação é o fato de Janiele não precisar pedir dinheiro 

ao pai para organizar sua viagem. Ela mesma pagou a passagem e organizou todo restante 

sem precisar da ajuda financeira de ninguém. Isso mostra que quando as jovens mulheres 

tem autonomia financeira, fica mais fácil questionar a heteronomia e negociar algumas 

posições. Alguns estudos sobre autonomia juvenil indicam duas dimensões constitutivas do 

processo de individualização: a autonomia, compreendida como autodeterminação e a 

independência, concebida como auto-sulficiência econômica (BRANDÃO e HEILBORN, 

2006). Para estas autoras, a autonomia não passa necessariamente pela independência 

financeira, ou seja, é possível para os jovens conseguirem graus significativos de 

autonomia mesmo dependendo financeiramente dos pais. Entre as filhas de Pascoal a 

autonomia veio através da conquista da independência financeira. Embora elas ainda 
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vivam sob o mesmo teto que seus pais, o fato de elas terem acesso ao dinheiro produzido 

por elas lhe garante certa autonomia. No caso de Janiele ele pode organizar uma viagem 

sem ter que pedir dinheiro aos pais para isso, lhe permitindo uma negociação com a família 

sobre sua decisão de viajar, mesmo sozinha.    

          A segunda situação mostra como dentro desta família algumas características do 

patriarcado ainda permanecem fortes. As filhas ainda são submissas ao pai em alguns 

aspectos, um deles é no servir. Ainda há a ideia que as filhas devem servir aos pais. E a 

desobediência desta norma se choca com um dos mandamentos cristãos: “honra teu pai e 

tua mãe!” o que seria um pecado, uma vez que a religiosidade católica é muito forte nesta 

comunidade e nesta família não é diferente. Aqui é importante perceber como o 

cristianismo induz às hierarquias de gênero geração.  No entanto, com esta obediência 

podemos perceber isso como uma negociação, as vezes as meninas precisam ceder para 

obter algum ganho mais na frente e assim conseguir mais diálogos entre as gerações. 

          Alguns estudos mostram que o êxodo rural pode fazer parte de um conjunto de 

estratégias que possibilitam a reprodução da agricultura familiar. Sendo assim a saída de 

uns vem possibilitar a permanência dos demais, pois, dá condições para aqueles que ficam  

continuarem a produção familiar e assim fazerem prosperar o patrimônio da família (cf. 

SCOTT, 2009; MALAGODI E MARQUES 2009 ; WOORTMAN K. 1990). No entanto 

para as jovens da família Pascoal as estratégias adotadas foram outras. Como seus pais não 

permitiam que saíssem para trabalhar na capital ou mesmo em São Paulo, elas perceberam 

que o desenvolvimento da agricultura poderia ser uma estratégia para elas permanecerem 

no campo e conquistarem autonomia econômica. O maior controle sobre elas que não 

permitiu que saíssem de casa antes do casamento e também uma menor cobrança em 

ganhar o próprio dinheiro terminam gerando efeitos positivos no que diz respeito à 

ampliação dos recursos para a vida, e para a negociação familiar. Elas puderam se tornar 

empreendedoras e ganhar o próprio dinheiro. . Contudo, qual é o preço disso? Em termos 

de autonomia, certamente estariam mais livres em São Paulo, sem ter que se submeter a 

negociações de qualquer tipo, mas segundo elas, isso também teria um efeito negativo em 

suas possibilidades de futuro. Talvez elas vivessem tão sufocadas pela dinâmica de 

trabalho da cidade grande que não poderiam vislumbrar a possibilidade de ser 

empreendedora ou de prosseguir nos estudos, que foi o que aconteceu com seus irmãos que 

saíram. 
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         É importante destacar que existe um controle muito maior sobre as mulheres que 

sobre os homens e no meio rural isso é bem mais acentuado. No entanto posso dizer que só 

a proibição do pai quanto à saída das meninas para São Paulo, não foi por si só suficientes 

para mantê-las no campo. Os cenários produzidos a partir de sua permanência foram muito 

mais importantes do que a autoridade paterna, pois elas conseguiram modificar não só a 

propriedade, mas, também suas estratégias de vida e trabalho na agricultura.  Hoje as 

meninas estão desenvolvendo economicamente a propriedade da família, mas talvez se os 

pais não tivessem interferido na decisão de sair ou ficar no campo o cenário poderia ser 

outro. Então podemos considerar que elas não foram autônomas para tomar a decisão de 

ficar ou sair. A permanência proporcionou-lhes autonomia econômica e na decisão sobre 

os negócios da produção. Mas não mudou muito o padrão de controle dos pais, portanto 

alguns padrões de gênero são mantidos. No entanto, a capacidade de negociação das 

normas também aumentou. A rigidez da autoridade paterna diminuiu, ou pelo menos pode 

ser driblada. 

        Essa oportunidade de serem mais autônomas influenciou e até hoje influencia as suas 

decisões e planos para o futuro. Vale dizer que no caso das filhas de Pascoal, seus planos 

para o futuro não estão desvinculados de sua relação com o campo e de seu trabalho na 

agricultura. Mesmo sabendo que para uma delas viver no campo, não necessariamente 

significa ser agricultora.  

2.4 A permanência das jovens no campo e a busca pela elevação da 

escolaridade 

 

            Cinco horas da tarde, o sol já está se escondendo, é nesta hora que muitos jovens da 

comunidade de Agustinho seguem a estrada para pegar o ônibus que irá levá-los até a 

cidade. De lá eles irão para a faculdade, alguns em Vitória de Santo Antão, outros em 

Recife. Eles estão indo estudar. Entraram na universidade e não precisaram deixar o sítio. 

Entre esses jovens está Jacione, uma das filhas de Pascoal, ela sai todas as noites e vai para 

a cidade de Vitória, ela está estudando Letras em uma faculdade particular. Jacione sabe 

que hoje ela e os demais jovens têm uma oportunidade que antes não existia. Antigamente 

quem quisesse entrar em um curso superior teria que sair do sítio e por isso foram poucas 

as pessoas da comunidade que conseguiram prosseguir os estudos. Hoje, graças à política 
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de interiorização das Universidades e a política de transporte universitário a continuação 

dos estudos é possível para os jovens rurais. 

        É interessante observar que todos os filhos da família Pascoal têm escolaridade boa. 

No contexto familiar isso se deve ao incentivo que o pai sempre deu para que seus filhos 

prosseguissem nos estudos. Isso se deve, entre outras coisas, à condição financeira da 

família que neste momento encontra-se muito bem, pois a liberação dos filhos para os 

estudos tem a ver com menores pressões econômicas, o que infelizmente não é uma 

realidade para todas as famílias. No âmbito da comunidade, estes jovens, como outros 

jovens de Agustinho contam com duas políticas importantes para educação dos jovens 

rurais. A primeira delas é o programa de interiorização das Universidades e Escolas 

Técnicas Federais que abre mais vagas e possibilita aos jovens continuarem estudando sem 

deixar sua cidade. E a segunda é a política de transporte escolar oferecida pela Prefeitura 

Municipal que embora já existisse de forma muito tímida e precária, a partir dos anos 2000 

ela torna-se mais abrangente atendendo uma maior quantidade de jovens. Com o transporte 

escolar os jovens podem sair de suas comunidades para frequentar a escola ou a 

Universidade e retornar para casa no mesmo dia. Esta política atende inclusive àqueles 

jovens que estudam a noite.  A prefeitura oferece transporte para levar os estudantes da 

zona rural para a cidade e de lá para as Universidades de Recife e cidades vizinhas. Por 

isso, muitos jovens desta comunidade conseguem elevar sua escolaridade, não sendo este 

um privilégio apenas da família Pascoal.  

         Para alguns desses jovens é preciso conciliar os estudos com o trabalho na 

propriedade, por isso é muito comum eles terem uma dedicação maior com os estudos, pois 

na maioria das famílias aquele que estuda mais merece ser poupado de algumas atividades 

no trabalho da família. É como se a dedicação nos estudos fosse “premiada” com a 

diminuição de seu trabalho na agricultura ajudando os pais. Lembro que quando entrei na 

Universidade fui deixando de fazer algumas atividades que eram de minha 

responsabilidade no trabalho na propriedade da minha família. E o discurso dos meus pais 

era o seguinte: “ela está estudando, precisa de tempo para fazer os trabalhos da faculdade”. 

E assim eu fui me afastando das atividades agrícolas. Depoimentos parecidos eu encontrei 

no meu trabalho de campo, principalmente entre as meninas da comunidade. Elas vivem no 

campo, mas não se vêm como agricultoras e afirmam que por causa de seus estudos cada 

vez mais estão se distanciando do trabalho agrícola. 
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           Nem todas as jovens desta comunidade se consideram agricultoras, na verdade a 

maioria delas não se denomina como tal nem se sentem responsáveis nem proprietárias da 

terra junto com os seus pais. É o caso de Walquíria
8
, jovem do grupo focal, ela é filha de 

agricultores e mora no sítio junto com seus pais, mas não exerce nenhuma atividade 

agrícola. Ela conta que o que quer mesmo é fazer uma faculdade e trabalhar na profissão 

que escolher. Walquíria não acha que é sua responsabilidade dar continuidade ao trabalho 

dos pais na propriedade da família e esta postura em alguns momentos causa conflitos com 

seus pais. Estas duas gerações atribuem significados distintos à vida no campo. E essa é 

uma realidade entre as jovens de Agustinho. Vale dizer que o fato de ela não ter mais 

interesse pela agricultura não quer dizer que queira abandonar o campo. Quando falamos 

sobre seus projetos pessoais, Walquíria afirma que não pensa em deixar o sítio, pois gosta 

dali, é ali onde moram seus amigos e acha a vida no campo muito boa. Além do mais, ela 

acredita que hoje é perfeitamente possível morar no campo e trabalhar fora. Este é um 

pensamento que está presente na maioria dos depoimentos das jovens do grupo focal. 

          Essa situação descrita acima é uma das condições juvenis que estão sendo 

vivenciadas pelas jovens de Agustinho, em especial pelas filhas de Pascoal. Neste capítulo 

vamos analisar os significados de ser jovem mulher rural no imaginário das filhas de 

Pascoal. Pretendo também descrever algumas situações do cotidiano delas. Para tanto 

vamos fazer uma revisão da literatura estudada, confrontando com algumas situações 

observadas em campo, fazendo uma ligação entre o que a literatura traz e o meu trabalho 

de campo.  

                  Os estudos sobre gênero e ruralidade têm ganhado força nos últimos anos. Em 

sua maioria fazem uma abordagem sobre a invisibilidade do trabalho das mulheres na 

atividade agrícola e a ausência das jovens no processo de sucessão rural. Essas 

problemáticas são frutos da forma como as relações de gênero estão estruturadas no mundo 

rural, também são as causas principais que estimulam a migração das jovens para a cidade. 

            Muitos estudos já mostraram que um grande problema que atinge o meio rural é a 

migração dos jovens para os grandes centros urbanos.
9
 As causas dessa migração são as 

mais diversas, muitas vezes causada pela desvalorização da atividade agrícola. O campo 

                                                             
8Walquíria é um nome fictício, pois as jovens do grupo focal preferiram não serem identificadas neste 

trabalho, portanto, quando se trata do grupo focal os nomes serão fictícios. 

9 CF: CASTRO (2005), CARNEIRO (2005), CARNEIRO e CASTRO (org.) (2007), BRUMER (2007) 
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sempre foi visto como um lugar de atraso em oposição à cidade, que é o lugar do 

progresso. Esse estigma também atinge a identidade dos jovens fazendo com que cheguem 

a negar a sua origem e procurem sair deste lugar que está diretamente relacionado com a 

falta de perspectivas.  

As imagens e construções do “homem do campo” associada ao “atraso”, falta de escolha, opção 

para quem não é inteligente. A partir da definição  classe object em Bourdieu(1977), pode-se 

afirmar que esta seria a reprodução de uma construção dominante do universo urbano 

(CASTRO, 2005, p..247)     

         Os jovens se dirigem aos grandes centros urbanos em busca de melhores condições 

de vida, emprego, lazer, elevação da escolaridade, eis os fatores que mais atraem os jovens 

para viverem na cidade. À medida que o êxodo rural causa o “inchaço” populacional nas 

cidades, também tem como consequência o abandono do campo, gerando o 

envelhecimento da população campesina e isso trouxe graves problemas de sucessão da 

propriedade rural. 

           Nesse processo de migração, as moças tendem a sair do campo com mais frequência 

e em maior número que os rapazes. Vários fatores foram identificados na origem desse 

fenômeno: a condição da subalternidade da mulher nas relações familiares, a 

desvalorização das atividades que desempenham na agricultura familiar, a indivisibilidade 

do trabalho doméstico e o pouco espaço destinado a elas na atividade agrícola comercial, 

na qual atuam apenas como auxiliares.  (BRUMER, 2007, p.39)        

         Estas questões apresentadas no parágrafo acima me fizeram atentar para diferentes 

situações vivenciadas pelas jovens mulheres na comunidade de Agustinho, especialmente 

na família Pascoal. É claro que no contexto da minha pesquisa alguns aspectos são 

semelhantes ao que descreve a Anita Brumer, como a indivisibilidade dos serviços 

domésticos, por exemplo, mas também percebi algumas diferenças, principalmente no 

espaço destinado a elas na atividade agrícola comercial. As jovens envolvidas na minha 

pesquisa não são apenas auxiliares, elas trabalham na produção, tem seu trabalho 

reconhecido pelos homens e ainda atuam na venda dos produtos nas feiras. Outro fator que 

se caracteriza como diferente dos contextos estudados pela autora diz respeito à elevação 

da escolaridade. As jovens de Agustinho, com destaque para as jovens da família Pascoal, 

como já foi dito, estão conseguindo elevar sua escolaridade sem necessariamente ter que 

deixar o sítio onde moram com suas famílias. Este contato com a literatura me permitiu 

comparar os dois contextos de pesquisa e produzir mais questionamentos sobre a situação 
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das mulheres no meu campo. Ajudando-me a compreender a diversidade do rural no Brasil 

e como estas diferenças se apresentam em contextos diversos. 

           Na família Pascoal, todos os filhos têm escolaridade boa, alguns deles inclusive com 

curso superior em curso ou concluído. Isso me chamou atenção porque algumas pesquisas 

indicavam que para os jovens elevarem sua escolaridade era necessário ir morar na cidade 

e este era um dos fatores que contribuíam para saídas das jovens mulheres do campo. 

Nestes trabalhos, era mostrado que, ficava na propriedade da família aquele filho que tinha 

maior aptidão para agricultura e menos vocação para os estudos (DURSTON, 1996). E 

sendo assim, na maioria das vezes ficavam os rapazes. Segundo Abramovay (1997) a 

educação serve como passaporte para o ingresso na vida urbana e o baixo nível de 

escolaridade tem-se associado à permanência na propriedade paterna. Para ele, através dos 

dados de sua pesquisa realizada no Oeste catarinense, pode-se constatar que os jovens que 

migram para as cidades apresentam maior escolaridade em relação aos que permaneceram 

no meio rural. Tomando como base a família Pascoal, pude observar uma questão contrária 

ao que foi apresentado pelo autor. Entre os filhos desta família, os que permanecem no 

campo apresentam maior escolaridade que os que migraram para a cidade grande. É claro 

que existem vários fatores que os impediram de prosseguir os estudos, mas o que eu quero 

chamar atenção é que permanecer no campo, atualmente, não significa deixar de estudar ou 

de se profissionalizar.   

           Morar na Zona Rural e cursar uma faculdade não é uma tarefa fácil, principalmente 

quando se está envolvida com a produção agrícola em sua propriedade. Essa é uma 

realidade para as filhas de Pascoal. Aqui vou descreve a rotina de uma delas e o seu 

esforço para conciliar estudos e trabalho na propriedade. A jovem em questão é Jacione, a 

escolhi porque pude acompanhar sua rotina enquanto fazia o trabalho de campo.  

         O dia começa cedo para todos da família. Jacione chega em casa um pouco mais 

tarde geralmente por volta das sete e meia da manhã, junto com sua irmã Josicleide. Isso 

acontece porque ela estuda faculdade à noite e embora, tenha transporte para os jovens 

desta comunidade, o ônibus para distante da sua casa, e mais próximo da casa da sua irmã, 

onde ela dorme toda noite. Jacione já está terminando o curso de Letras, mas esta rotina a 

acompanhou durante os quatro anos de duração do curso. 

         Quando chega em casa, procura logo se envolver nas atividades que já tem iniciado e 

assim segue trabalhando até as 16:00h, quando chega a hora de se arrumar para pegar o 

ônibus que a levará junto com os demais jovens para cidade, para de lá irem às suas 
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respectivas faculdades. O tempo despendido para os trabalhos da faculdade geralmente são 

as tardes, pois a quantidade de trabalho na propriedade diminui, ou então ela usa os fins de 

semana para dar conta das atividades do curso. Quando é semana de provas existe um 

consenso em deixá-la estudar.  Enquanto ela está estudando em casa, as demais continuam 

trabalhando e há uma compreensão de que ela precisa daquele tempo para se dedicar à 

faculdade.  

         A faculdade é particular. Jacione consegue pagar uma parte com o dinheiro que 

ganha com seu trabalho na propriedade e outra parte sua mãe complementa com dinheiro 

de sua aposentadoria. Jacione também vende cosmético e segundo ela o dinheiro que ganha 

com esta atividade a ajuda a pagar as xérox da faculdade. É uma vida corrida, muitas vezes 

não sobra tempo para outras atividades como lazer por exemplo. Mas ela conta que se 

sente feliz, pois fazer a faculdade é a realização de um sonho. E o melhor é que ela não 

precisou ir morar na cidade para que isso pudesse acontecer em sua vida. E se sente 

orgulhosa por isso. 

Hoje eu me sinto feliz, a vida está bem corrida, quase não tenho tempo para me 

divertir. Mas fazer faculdade é uma realização, é um sonho. Eu sempre quis fazer 

faculdade, mas sabia que ir morar em outra cidade não seria possível, porque os gastos 

são maiores, acho que não teria condições. Mas ainda bem que agora a gente pode 
estudar sem precisar sair daqui. Agora as coisas estão melhores por aqui. (Jacione) 

 

          Quando ela fala que agora as coisas estão melhores, ela lembra que nem sempre foi 

assim, seus irmãos mais velhos, por exemplo, tiveram dificuldades em prosseguir nos 

estudos, tanto é que eles não conseguiram ir além do Ensino Médio. Josuel conta que na 

sua época de estudante ele e os outros jovens de Agustinho tiveram dificuldades até para 

concluir o Ensino Médio. Na época, início dos anos 90 não existia uma política de 

transporte escolar no município e muitas vezes eles saiam no final da tarde a pé e voltavam 

de carona, isso porque eles estudavam a noite. Aqueles que estudavam de manhã quando 

não tinham dinheiro para passagem iam e voltavam a pé ou de bicicleta. Este fato 

corrobora com o que Carneiro (1998) afirma: Atualmente, a melhoria do sistema de 

transporte e de rodovias permite que muitos filhos de agricultores estudem fora de suas 

cidades e retornem a noite. (CARNEIRO, 1998, p.4). Este fato dá aos jovens condições de 

permanecerem no campo e traçarem seus projetos paralelos a continuidade da propriedade 

da família, suscitando uma nova condição juvenil para os jovens rurais: elevar a 

escolaridade sem sair do campo.  

Permanecer ou voltar para o campo não significa necessariamente uma derrota, ou um 

fracasso para o jovem, mas pode ser resultado de uma escolha, motivada pelo desejo de 
manter um padrão de vida, possibilitado pelo fato de morar com a família, junto de 
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amigos e parentes compartilhando os mesmos códigos e valores, mas também ter 

acesso a determinados bens materiais e simbólicos, que até recentemente, só eram 

disponíveis nas cidades. (CARNEIRO, 2007, p. 60).  

              

         A escolha de continuar os estudos não é necessariamente uma busca pelo 

desligamento definitivo do campo. Outras jovens desta comunidade também passam por 

uma rotina parecida com a rotina de Jacione. É o caso de Fernanda (jovem do grupo focal). 

Ela também é filha de agricultores, ajuda os pais na propriedade da família e está cursando 

a faculdade de matemática em uma Universidade pública.  

         Fernanda cursou o Normal Médio (antigo magistério), ela estudava de manhã e isso a 

afastava de algumas atividades na propriedade, mas ela nunca se afastou totalmente, 

sempre na parte da tarde dava sua contribuição nos trabalhos da família. Quando concluiu 

o Normal Médio, logo foi fazer um curso pré-vestibular. Fernanda estudou em um cursinho 

público, oferecido pela prefeitura. As aulas aconteciam à noite, então durante o dia ela 

ajudava a família e à noite ia para o cursinho. Claro que nesta etapa sua contribuição nos 

trabalhos da família já era bem reduzida, uma vez que ela estava se preparando para o 

vestibular e isso exigia muita dedicação.  

        Quando Fernanda entrou na Universidade as coisas ficaram mais difíceis, pois ela foi 

remanejada para a turma da tarde. Como a prefeitura não dispõe de transporte universitário 

nesse horário ela tem que ir por conta própria para a cidade de Nazaré da Mata todos os 

dias e isso exige mais recursos financeiros. Para conseguir prosseguir estudando ela teve de 

trabalhar fora da propriedade, arrumou um trabalho na prefeitura da cidade onde trabalha 

meio expediente. Trabalha de manhã e estuda à tarde, desse modo não sobra tempo para se 

dedicar as atividades agrícolas na propriedade. 

        Diferente de Jacione, Fernanda não dispõe de tempo para se dedicar a produção 

familiar. Comparando os dois casos, podemos perceber algumas semelhanças e diferenças. 

A primeira semelhança é que ambas estão prosseguindo nos estudos sem se desligar do 

campo, mesmo Fernanda que quase não fica em casa, a não ser nos fins de semana ela 

esboça um desejo de continuar morando no campo. Ela afirma que quer ser professora, mas 

não quer sair do campo. A diferença é que, como a propriedade da família de Jacione já 

está bem desenvolvida em termos de organização e produção ela consegue ter dinheiro 

para lhe ajudar nos estudos, dinheiro que também vem da aposentadoria da mãe. Coisa que 

Fernanda não possui, pois os recursos adquiridos com o trabalho na propriedade são para o 

sustento da família e não são suficientes para ajudá-la nos estudos, por isso a necessidade 
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de buscar outro trabalho fora da propriedade. O contexto de cada família é diferente e estas 

disparidades criam distintas condições de vivências da juventude para estas jovens. 

         Focalizando a condição juvenil na família Pascoal no tocante a elevação da 

escolaridade, foi possível observar no trabalho de campo que existe um incentivo por parte 

dos pais para que os filhos e principalmente as filhas prossigam nos estudos. É motivo de 

orgulho para o casal de agricultores ter um de seus filhos cursando faculdade. As meninas 

constroem seus projetos buscando alternativa de sobrevivência além da agricultura, isso 

fica claro na fala de Jacione:  

“eu estou estudando, para buscar outro meio de sobrevivência além da agricultura. Não 

quero me desvincular totalmente porque eu gosto da vida no campo, mas se alguma 

coisa mudar no futuro eu quero ter outra profissão além de agricultora.” (Jacione 27 

anos) 

 

          Esta fala traz muitos significados, mas o principal é que por trás da elevação da 

escolaridade está a busca por autonomia. Como para ela o futuro ainda é incerto, se o 

contexto mudar e ela deixar de ser agricultora, se ela estiver exercendo outra profissão ela 

não vai perder a autonomia financeira que ela já tem com o seu trabalho na agricultura. 

Portanto, para se pensar na elevação da escolaridade para jovens mulheres rurais, devemos 

ir além da perspectiva usual nos estudos existentes da escolarização como estratégia de 

saída das jovens do campo. É importante levar em consideração que a busca pela 

autonomia é muito importante para estas mulheres, e que ter uma profissão contribui para 

diminuir as desigualdades entre homens e mulheres e questionar algumas tradições 

familiares. A conquista de um diploma é mais que a conquista de um título universitário e 

de uma profissão, é além de tudo a aquisição de várias habilidades que permitem a estas 

mulheres vislumbrarem mudanças nas suas maneiras de pensar, agir, e se posicionar frente 

à realidade posta a elas. Além de uma mudança na vida cotidiana destas jovens na busca 

pela elevação da escolaridade, os conhecimentos adquiridos na universidade permitem 

mudanças na posição que estas jovens ocupam dentro da família (NASCIMENTO, 2008, 

p. 155 – 159). Assim, uma das mudanças mais importante na condição destas jovens 

mulheres e um dos fatores mais decisivos da transformação desta condição, é sem sombra 

de dúvidas o acesso destas jovens ao ensino superior, que estando relacionada com as 

transformações das estruturas produtivas, isso leva a uma modificação realmente 

importante da posição destas mulheres no interior de suas famílias. 

          A escolarização introduz vários capitais no jogo de relações familiares: simbólico, 

social, cultural e econômico. Isso introduz um elemento de tensão no núcleo familiar, pois, 
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trata-se de capitais aos que a geração anterior não teve acesso e mesmo todos os membros 

desta geração não tiveram. Ter um título, ser universitária é um capital simbólico que 

distingue Jacione e Joscleide dos demais filhos da família Pascoal e também da maioria 

dos jovens da comunidade. Este título as diferencia porque a inclui em novas redes de 

relações fora do círculo controlado pelos pais. Ser universitária é participar de congressos, 

excursões e o próprio ambiente universitário propicia o contato com outros grupos sociais 

proporcionando uma maior interação entre essas jovens e outros estudantes universitários 

possibilitando a troca de experiência. Abrindo este leque de relações também se amplia o 

capital cultural delas, com conhecimentos que vão além da sua área de especialização e a 

partir destes elas podem começar a questionar algumas estruturas que lhes foram impostas 

pela geração anterior. E a partir daí surgem os tensionamentos. Por exemplo, é muito 

comum estas jovens ouvirem de seus pais a seguinte frase: “Você está moderninha demais 

para o meu gosto, para você tudo é normal”. Quando elas tentam estabelecer um novo tipo 

de relação com os respectivos namorados, ou quando se posicionam contrariamente a 

alguma norma pré-estabelecida. A própria iniciativa de adentrar as feiras que é um espaço 

masculino já é fruto deste questionamento e enfrentamento das estruturas. Como veremos 

em um capítulo a frente, quando elas através dos conhecimentos adquiridos propuseram 

mudanças na estrutura produtiva da família houve um questionamento de gênero e geração 

e elas conseguiram negociar com o pai e os irmãos e conseguiram por em prática os seus 

projetos dentro da propriedade da família. 

        A escolarização também possibilita a aquisição de capital econômico e 

consequentemente de autonomia financeira. Através dos conhecimentos adquiridos na 

universidade elas conseguem buscar outros recursos fora da propriedade, Jacione, por 

exemplo, dá aulas a uma turma de jovens e adultos, isso lhe garante uma renda extra e 

ninguém a questiona sobre o destino que dará ao salário recebido. Em termos de autonomia 

financeira isso é muito importante.       

a)  A posição dos meninos frente à elevação da escolaridade 

           

          Tarcísio é um dos rapazes que fez parte do grupo focal dos meninos. Ele é filho de 

agricultores e mora em Agustinho. Entre os quatro filhos de Sr. Daniel e D. Severina (2 

meninos e 2 meninas) ele foi o único que continuou com seu pai na propriedade.  Apenas a 

sua irmã mais velha adquiriu um diploma universitário, os demais somente concluíram o 
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Ensino Médio. Quando questionado se queria continuar os estudos, a resposta de Tarcísio é 

comum a grande maioria dos meninos desta comunidade: “Ah, eu preciso é ganhar 

dinheiro, não tenho tempo para estudar. Tem futuro não”.   Esta expressão é muito 

significativa para compreender a postura dos meninos nesta situação. 

        É muito comum ver os meninos após concluírem o Ensino Médio saírem para 

trabalhar  como gesseiro em um dos pólos do Estado de Pernambuco, irem para Recife 

procurar emprego. A primeira coisa que fazem quando conseguem um emprego é pagar o 

consórcio de uma moto e logo eles adquirem este veículo muito usado entre os jovens da 

Zona Rural. Vale dizer, que eles passam a semana trabalhando fora, mas voltam sempre 

nas sextas feiras e aí é preciso ter dinheiro para sair com os amigos, ir às festas, 

frequentarem os bares, enfim, é preciso consumir. Ao completar 18 anos o menino já deve 

ter uma fonte de renda que lhe proporcione tudo isso. 

        Tarcísio não foi trabalhar fora da propriedade, mas logo tratou de comprar um carro, 

que conseguiu graças ao dinheiro proveniente da venda de sua criação de gado. Ao que 

parece, os meninos não se planejam para conseguir as coisas a longo prazo, tendo a 

educação como essa ferramenta de transformação e ascensão social. Eles vivem no 

imediatismo, de querer ter as coisas agora, por isso não valorizam muito os estudos. Esse 

comportamento por parte dos meninos pode ser compreendido como uma exigência social 

para com eles. Espera-se que os jovens conquistem logo a autonomia financeira. Eles são 

cobrados (ou pelos pais ou pelos iguais) para isso. E essa cobrança recai sobre a sua 

relação com os projetos a longo prazo. O mecanismo de adiar as recompensas, que é o que 

as meninas fazem pode não ser uma “escolha” delas e sim também um comportamento que 

“cai melhor” para as mulheres, já que elas não precisam de dinheiro para seu “consumo 

conspícuo”. Deste modo, uma expectativa de gênero “negativa” (maior controle das 

mulheres) pode terminar indicando outros caminhos para elas. Por causa do controle social 

das mulheres existe a possibilidade e o consentimento para que elas prossigam com os 

estudos e assim possam vislumbrar alternativas em longo prazo.
10

   

        Não estou afirmando que é uma generalização este desinteresse dos meninos pelos 

estudos. Existem alguns filhos de agricultores que buscam elevar sua escolaridade. Luiz é 

um exemplo deles. Seus pais são agricultores e ele assim como suas três irmãs está na 

                                                             
10

 Ver NASCIMENTO, 2008. 
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universidade, diferente dos outros dois irmãos que não quiseram saber de continuar os 

estudos. Luiz estuda ciências contábeis na UFPE, todos os dias ele sai às quatro da tarde e 

só retorna no dia seguinte, ele dorme na cidade na casa de sua irmã mais velha. Quando 

chega costuma ajudar seus pais no trabalho na propriedade. 

        Se comparado com os seus irmãos, em termos materiais, ele com 20 anos ainda não 

tem nenhuma propriedade em seu nome, enquanto que seus irmãos que trabalham fora já 

possuem moto, carro, terreno na cidade. Mas ele tem consciência que está fazendo um 

investimento no seu futuro. E este pensamento não paira na cabeça de todos os jovens, 

tanto é que entre tantos rapazes de Agustinho, Luiz é o único nesta condição de 

universitário. 

        Se levarmos em consideração que o estudo pode ser considerado uma atividade leve, 

na sociedade rural é caracterizado como coisa de mulher, reservado a elas. O homem tem 

mesmo é que trabalhar para se sustentar. Talvez isso explique o comportamento dos 

meninos e o desinteresse pelos estudos e assim se afirma a divisão e as identidades sexuais. 

Em um contexto diferente, mas aplicável a este estudo, Paul Wills (1977) argumenta que 

há uma inversão na hierarquia mental-manual ao transpô-la para o dualismo de gênero e 

para hierarquia macho-fêmea. Assim, o trabalho mental está ligado à feminilidade, 

enquanto o trabalho manual é característico da masculinidade. 

  O trabalho manual é associado à superioridade social da masculinidade e o trabalho mental à 

inferioridade social da feminilidade. O trabalho manual, em particular, está impregnado com o 

tom masculino e uma natureza que o rende positivamente expressivo mais do que seu foco 
intrínseco no trabalho. (WILLS, 1977, p. 148) 

 

O esforço para o trabalho rende aos meninos capitais sociais e econômicos. Graças ao 

trabalho eles conseguem adquirir bens e de certo modo se distinguir de outros jovens. Ter 

dinheiro para gasta, ter carro ou moto significa ter um status que para afirmação da 

masculinidade é mais importante do que ser um jovem universitário.  

        Para as jovens, com a continuação dos estudos elas vislumbram viabilizar alguns 

projetos pessoais que só poderão ser concretizado a partir de sua formação no curso 

superior. Silvana Nascimento (2008) em sua pesquisa com mulheres no interior de Goiás 

também encontrou uma maior adesão das mulheres ao ensino superior, diferentemente seu 

estudo mostra que elas foram para a faculdade depois de casada e mesmo não tendo 

oportunidades imediatas de trabalho elas vislumbram mudanças em suas maneiras de 

pensar e de agir.  As jovens de Agustinho vão à faculdade ainda na solteirice e isso não 

necessariamente significa que elas tenham dificuldades de constituir relacionamentos com 
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rapazes da comunidade. Tanto é que as filhas de Pascoal, mesmo com escolaridade elevada 

estão casadas ou namoram rapazes da comunidade. O que acontece aqui é o adiamento do 

casamento que acontece cada vez mais tarde se comparado há tempos atrás.  

         Um aspecto importante destes jovens é que nem todos que saem para trabalhar fora 

desejam sair em definitivo do campo. Eles trabalham durante a semana em outra cidade, 

mas sempre voltam nos fins de semana. Alguns casaram, construíram suas casas na 

propriedade da família e continuam morando no sítio demonstrando que não pretendem 

romper definitivamente seus vínculos com a comunidade onde nasceram. Mas, nem tudo é 

estudo na vida dessas jovens. 

 

2.5 Opções de lazer e o contato com o ambiente urbano. 

 

         As atividades de lazer para as jovens rurais são mais intensas nos fins de semana, 

pois elas estão mais livres das obrigações dos estudos e do trabalho junto com a família, 

uma vez que estas famílias prezam muito pelo tempo livre principalmente aos domingos. 

Nesses dias, nas propriedades são feitos apenas os trabalhos tidos como indispensáveis: dar 

água e comida aos animais e irrigar a horta. 

         Após a reunião do grupo de jovens da Igreja Católica as jovens participantes do 

grupo sempre combinam alguma coisa para fazerem durante o fim de semana. Pode ser 

combinada a ida a uma festa na cidade vizinha, ou ir à piscina no domingo, ou 

simplesmente se reunir na casa de alguém para jogar conversa fora, fazer um 

churrasquinho e “tomar uma”. Em um sábado estávamos saindo de mais uma reunião do 

grupo de jovens e na saída uma das meninas lança a proposta: “gente, que tal a gente ir 

para a rua hoje à noite e comer um pastel lá em família?” Todas gostam da ideia e já 

começam as articulações para viabilizarem esta atividade. O que me impressionou é que 

elas não se perguntaram se seus pais iam deixar. Já foram pegando os celulares e 

contatando um transporte para levá-las e outros amigos para acompanhá-las. Neste dia o 

transporte da vez foi a Kombi de Tarcísio – namorado de Jacione. Todas contribuíram com 

uma quantia para pagar o frete do carro e lá foram elas todas felizes, afinal “todo mundo 

espera alguma coisa de um sábado à noite” e para estas meninas isso não é diferente. 

          Família é o nome dado a uma barraquinha que nos fins de semana fica armada na 

praça da cidade identificada com uma faixa “churrasquinho da família”. É um espaço 

muito agradável, com mesas e cadeiras para as pessoas se acomodarem e consumirem os 
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petiscos oferecidos ali. No cardápio temos espetinhos de frango e de carne, batata frita e 

pastéis. Para beber são oferecidos cervejas, refrigerantes e bebidas quentes (cachaça, rum, 

vodca etc.).  Este espaço, como o próprio nome sugere, é um ambiente tido como familiar. 

É muito comum as famílias frequentarem este espaço aos sábados ou aos domingos, é 

também um ponto de encontro dos amigos e talvez por isso, por ser um lugar tão familiar e 

tranquilo não haja muita objeção dos pais pra que suas filhas o frequentem.    

           Por ser um espaço localizado no centro da cidade, a circulação de jovens é intensa e 

isso permite as jovens se relacionarem com outras pessoas, paquerarem, ou simplesmente 

encontrar seus amigos da cidade e ficar conversando por horas. Fazer este tipo de 

programa é uma oportunidade para os namoros secretos e para se fazer coisas que seus pais 

não podem saber que elas fazem. Existe certa cumplicidade entre elas. Ninguém vê, ou 

ouve nada além daquilo já combinado entre elas. E quem quebrar esta regra é desmentido 

pelas demais e excluído do grupo.   

           Para sair de casa, nada de roupa básica, é sempre uma roupa cheia de estilos 

seguindo a moda e uma maquiagem impecável, tudo para chamar atenção das outras 

meninas da cidade e dos rapazes, quebrando alguns estereótipos a respeito dos jovens 

rurais mostrando que e o mundo rural e os comportamentos de sua juventude também vem 

se modificando. Mônica Aparecida Benevuto (2000) em um artigo intitulado: Mitos e 

imagens nos modos de expressões dos jovens rurais ressalta que o distanciamento das 

imagens do “roceiro” e do “caipira” 
11

 se apresenta como uma tendência de alteração da 

aparência e do comportamento dessa categoria que se dá através do consumo de signos e 

imagens diretamente ligado à juventude urbana. Para a autora, esse processo causa o 

embaçamento das fronteiras entre imagem e realidade, ocasionando menor identificação 

com seu lugar de moradia (BENEVUTO, 2000, p.151). Nesse sentido, Wanderley (2007) 

nos chama à atenção para o fato de que jovens rurais são semelhantes aos jovens urbanos 

em muitos aspectos. Para a autora, compreender a juventude rural dessa maneira nos leva a 

desautorizar qualquer análise que tente considerar essa categoria como pertencente a um 

mundo a parte, não integrada à sociedade mais ampla em que vivem. 

(...) Eles se vestem modestamente, mas com roupas consideradas dentro do padrão da moda 
jovem. Gostam de conviver com grupos de amigos. Como qualquer outro jovem, têm suas 

                                                             
11 Luciana Chianca (2006) enfatiza que a idéia de matuto foi construída ideologicamente com o definidora de 

um homem atrasado, rude, equivalente em outras regiões do país, ao Jeca que se opunha à modernidade e ao 

desenvolvimento.  
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preferências quando se trata de artistas, grupos musicais ou equipes esportivas. Assistem às 

novelas televisivas, participam das campanhas eleitorais e acompanham, pelos noticiários 

das emissoras de televisão, o que acontece no país e no mundo. Mesmo as carências sociais 

de que são vítimas são a tradução, no meio rural, das tensões e contradições da sociedade 

brasileira em seu conjunto (WANDERLEY, 2007, p.31).     

Assim, de acordo com as palavras de Wanderley (2006), o que identifica o jovem rural é o 

fato dele se reconhecer enquanto tal, e ter o rural como seu espaço de vida, partindo assim 

para uma maior valorização de sua identidade, sua cultura e seu espaço. No entanto, essa 

categoria não deve ser isolada nem diluída, numa pretensa homogeneidade, que 

desconhece formas particulares de viver a juventude, quando se é jovem nas áreas rurais 

brasileiras. 

          As filhas de Pascoal, bem como as demais jovens saem de casa geralmente por volta 

das sete da noite e não podem passar da meia noite para voltarem e principalmente, não 

devem chegar bêbadas em casa. Cumprir estas regras é importante para continuarem 

recebendo a confiança dos pais e continuarem a fazer outros programas desse tipo juntas. 

Para os meninos não existe uma regra a ser cumprida do tipo hora de sair, ou como chegar 

em casa. A única regra que não deve ser quebrada é a de não se envolver em confusão por 

onde andar. Porém, quando eles saem com as meninas é importante que eles voltem com 

elas.  Quando acontece de eles ficarem na rua, a pesquisa não acompanhou seus circuitos 

para identificar aonde eles vão sem elas.  

         Sempre tem aquelas que são mais respeitadas pelos pais das amigas e isso facilita a 

saída com as demais. Neste caso, sair com as meninas da família Pascoal é plenamente 

aceitável pelos pais das outras, pois, são tidas como umas meninas responsáveis e de boa 

família. No meio rural esses estereótipos são muitos importantes para se estabelecerem 

relações de amizades e de confiança. Já na Família Pascoal as meninas só saem se forem as 

três, principalmente porque Jacione vai sair com o seu namorado. É como se as outras 

fossem tomar conta da irmã no sentido de proteger a reputação, pois uma jovem que 

costuma sair só com seu namoradão não é bem vista nesta comunidade. Por este motivo os 

pais determinam esta regra para suas filhas, no intuito de preservar não só a reputação da 

filha, mas de toda família. Tarcísio, o namorado de Jacione não gosta muito dessa regra, 

mas diz que é importante cumpri-la para conseguir a confiança dos pais dela. Ele conta 

ainda que com suas irmãs também era assim. Obedecer a regra é importante, mas sempre 

há um jeito de driblá-la, principalmente quando estão longe dos olhos dos pais da moça. 
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        A saída no sábado à noite para o churrasquinho da família não acontece todas as 

semanas, geralmente ocorre uma ou duas vezes por mês no máximo. Quando chegam à 

praça, elas ocupam uma mesa e pedem alguma coisa, logo aparecem os amigos da cidade 

ou os paqueras. Em algum momento os casais se afastam do grupo quase que 

despercebidos, vão para outro lugar e só retornam para o grupo na hora de ir embora. Em 

uma dessas ocasiões tive a oportunidade de ficar conversando com uma das jovens sobre 

estas saídas e a conversa foi reveladora. A pedido da mesma, não revelarei seu nome, ela 

não é uma das filhas de Pascoal e está identificada apenas por uma letra. 

Eu – como é para você sair com suas amigas, assim à noite, seus pais não implicam com 

isso? 

F- Ah, meu pai implicava no começo, mas agora ele já relaxou. Ele confia em mim e gosta 

das minhas amigas. Ele e minha mãe gostam muito das filhas de Sebastião e me deixam 

sair com elas. Eu adoro vir pra cá, dá para ver gente bonita, conhecer uns rapazes e de vez 

em quando dá uns pegas. Aqui é um ambiente muito gostoso. Não é?  

Eu -  É sim, mas me fala dessa história dos rapazes, que tipos de pegas você fala? 

F – Ah, vai dizer que você não sabe. Eu falo de ficar, beijar dar uns amassos, quando dá a 

gente dá uma fugidinha para um lugar mais tranqüilo. 

Eu – Motel? 
F - É, agora só quando o cara é ficante fixo. E ele tem que ter carro, porque eu não vou me 

expor. E no carro com vidro fumê ninguém me vê. Eu tenho que me preservar. 

Eu- Seus pais nunca souberam de nada?  

F- É, mas teve uma vez que foram fofocar, dizendo que eu tinha ido para o Motel com um 

menino de lá do sítio, aí eu fiquei queimada com meus pais. Mas depois foi só desmentir, 

eu desmenti, minhas amigas desmentiram, minha mãe chegou a perguntar a ele, aí ele 

também negou. No fim ficou por isso mesmo. Passei um tempo sem sair à noite, mas agora 

tudo voltou ao normal.   

 

          Este trecho da conversa nos revela muitas coisas. A primeira é que os pais não 

controlam tanto suas filhas como se fazia antigamente, eles preferem estabelecer redes de 

confiança, selecionando as companhias de suas filhas. Segundo, as saídas à noite são uma 

oportunidade de estas jovens viverem sua sexualidade, coisas que não aconteceriam se elas 

estivessem sob o controle absoluto dos pais. A terceira questão é a cumplicidade que há 

entre elas, isto é de extrema importância para a permanência do grupo e perpassa pela 

seleção das amizades. Não é qualquer pessoa que pode sair com elas, tem que ser aquele 

grupo, quando vai algum intruso elas mudam de comportamento. Eu fui a três encontros 

desses com elas para poder ganhar a confiança delas e perceber estas coisas e nesta etapa 

minha discrição foi muito importante para que eu pudesse ser parte do grupo e poder 

conversar abertamente com elas sobre estas questões. É interessante pensar que as 

amizades femininas funcionam como uma rede de solidariedade. Mónica Franch (2010) 

afirma que informações a respeito da sexualidade das garotas circulam livremente entre seu 

grupo de pares, muitas dessas informações nunca chegam aos ouvidos das mães delas. Por 
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isso a seleção das amigas é muito importante para que se forme esta rede de solidariedade e 

cumplicidade. Nesses ambientes que elas circulam as amizades femininas funcionam de 

forma bastante solidária, característica que é atribuída às amizades masculinas. Mas, não é 

porque são amigas que elas fecham os olhos para tudo que as outras fazem. Sempre quando 

uma delas está ficando, ou paquerando com um rapaz que ao julgamento das demais não 

vale a pena, as amigas tentam alertá-la sobre o rapaz e isso em algum momento gera alguns 

conflitos, principalmente quando o rapaz começa também a implicar com o grupo. E 

quando o conflito não se resolve ela pode deixar de andar com esse grupo, pelo menos 

enquanto está com ele. De certo modo existe um enquadramento moral entre o grupo, pois 

há um perfil de rapazes que é aceito pelo grupo, havendo sérias críticas ás paqueras com 

homens casados, ou considerados “galinhas”, homens que bebem muito, até mesmo 

aqueles que têm fama de não serem discretos em seus relacionamentos. Esta seleção dos 

rapazes é importante para manter a integridade moral das meninas, para evitar que elas 

fiquem mal faladas.  

        Uma coisa muito importante para estas jovens no que diz respeito a sair com rapazes 

para um motel é a escolha dos rapazes. Primeiro, eles tem que ser “ficante fixo”, ou seja, 

mesmo que não sejam namorados a menina já deve vir ficando com ele há algum tempo, 

não dá para ir de primeira, isso não é coisa de “moça de família”. Outro aspecto desta 

escolha é se o menino tem carro ou não, pois se o menino tem carro, fica mais fácil manter 

a discrição, pois elas não podem ser vistas entrando ou saindo do motel, isso seria péssimo 

para sua reputação tendo em vista que vivem em um município pequeno onde as pessoas se 

conhecem. O fato é que entre acordos e artimanhas sempre é possível viver estas histórias 

sem seus pais ficarem sabendo. E isso já se caracteriza como um abrandamento da 

autoridade paterna sobre estas jovens. A fala de F. sugere que houve um abrandamento da 

norma social que exigia a manutenção da virgindade das mulheres até o casamento, o que é 

conhecidíssimo nos meios urbanos. Isso ocorre também em meios rurais, então aquela 

velha ideia de que no meio rural as meninas têm sua sexualidade mais reprimida não é uma 

generalização para todas elas. Atualmente entre as meninas não há mais aquela 

obrigatoriedade para a manutenção da virgindade. Por outro lado, o cuidado na escolha dos 

parceiros diz respeito à manutenção da importância do elemento da reputação, ou seja, da 

salvaguarda da honra. Daí alguns autores falarem de uma “virgindade moral” Heilborn, 

(2006), ou seja, perder a virgindade não significa “se vulgarizar” saindo com qualquer 

pessoa. Nisso, claramente o padrão feminino é diferente ao masculino, para o qual 
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quantidade ainda dá prestígio e aumenta a honra. Entre as meninas, mais importante que 

preservar a virgindade, é não ficar difamada.  

       Um fato que aconteceu em Agustinho durante meu trabalho de campo pode servir para 

ilustrar melhor esta importância da preservação da honra. Uma jovem da comunidade tinha 

um relacionamento com um rapaz e era um relacionamento secreto. Eis que um dia em 

uma de suas idas ao motel, a jovem permitiu ser filmada. Tempo depois ela decidiu 

terminar esse relacionamento. O rapaz, talvez por raiva ou despeito, lançou o vídeo na 

internet e rapidamente as imagens já estavam na maioria dos celulares dos outros rapazes 

da comunidade. Foi a maior confusão, como não dava para identificar o rapaz no vídeo e 

ela não revelou a identidade do mesmo, ninguém foi responsabilizado pelo fato. A família 

envergonhada pela atitude da filha e para tentar remediara os fatos, imediatamente 

comprou uma passagem e a mandou para São Paulo. Este assunto ainda permaneceu no 

centro das atenções durante um bom tempo, mas hoje já não se fala mais sobre isso.  

         Como a família não conseguiu identificar o rapaz, ele não pôde ser responsabilizado 

e ser chamado a reparar o erro, com a obrigação do casamento talvez. A medida para 

resguardar a honra da família, ou mesmo para punir a filha pelo erro, foi mandá-la para 

longe dos boatos, para que com ausência dela nesse ambiente o assunto caísse no 

esquecimento. Ter a reputação manchada por um ato como este que esta jovem cometeu é 

tido como imperdoável, por isso é comum quando isso acontece a jovem ser mandada para 

longe da comunidade. 

         Este fato provocou muitos comentários entre as pessoas da comunidade que 

expressavam os mais diversos sentimentos. Entre as meninas, as falas eram em tom de 

solidariedade, pois elas se colocaram no lugar da jovem, fazendo comentários do tipo: 

“Nossa, e agora? Como é que ela vai ficar?” “Ela estragou a vida dela. Coitadinha vai ficar 

falada para sempre”. Já os meninos comentaram julgando a atitude da moça, em discursos 

moldados por machismo e preconceito. Eles diziam: “Tão santinha, tá vendo o que 

apronta?” “É uma rapariga mesmo!” “Uma menina de família fazer uma coisa dessas. 

Imagine as outras o que não fazem.” Entre os pais da comunidade os comentários era de 

apoio à família da moça. Diziam ser uma pan aos pais criarem uma filha com tanta 

dedicação para no fim das contas ela fazer isso com a família. Houve uns comentários mais 

duros do tipo: “tem que mandar ela embora mesmo, pra ela sofrer, aprender como é a 

vida.”. 
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       Isso mostra que o terreno da sexualidade é uma área onde as regras são mais rígidas, 

pelo menos no meio rural onde ainda se dá muita importância à questão da hora e da moral 

vinculadas ao exercício da sexualidade, sendo inadmissível que uma jovem solteira, que 

viva sob o teto dos pais transgrida as regras dessa maneira, desonrando sua família como 

fez a jovem. Há uma forte repressão sobre as mulheres na vivência de sua sexualidade, 

pois a reputação das filhas está estreitamente ligada à reputação da família. Por isso nos 

ambientes rurais existe um forte controle sobre as meninas deixando-as mais presas, 

enquanto que sobre os meninos não há nenhum controle mais rígido. Por isso, em algumas 

famílias de Agustinho não é permitidos às meninas saírem à noite sem a companhia dos 

pais. Enquanto estiverem solteiras na casa dos pais, elas precisam cumprir estas normas. E 

assim, elas acabam sendo privadas de algumas opções de lazer.        

         Ir para a cidade à noite comer pastel não é a única opção de lazer noturno para estas 

jovens.  De vez em quando há alguma festividade na cidade ou em algum município 

vizinho com shows noturnos e isso atrai muitos jovens, e com as filhas de Pascoal e suas 

amigas não poderia ser diferente. Eu tive a oportunidade de acompanhá-las durante as 

festividades do carnaval 2012. É impressionante como as atividades na propriedade param 

durante os quatro dias de carnaval. Principalmente porque neste período não há feiras. As 

atividades básicas continuam a ser realizadas muito mais pelos pais do que pelas meninas, 

mas, quando chega a tarde nos arrumamos e saímos em busca de folia. Fomos atrás da 

melhor programação e percorremos três cidades nesta maratona. Íamos vestidas no estilo 

carnavalesco, com muitos adereços. E atrás dos blocos, dançávamos muito. Fiquei 

observando o comportamento das meninas. Elas dançavam, bebiam, ficavam com garotos, 

se divertiam bastante. Curiosamente, quando elas saem para esse tipo de festas não tem 

hora para voltar. E todas as noites voltávamos a altas horas da madrugada. Toda a noite 

uma delas era contemplada com a oportunidade de poder exceder no uso da bebida 

alcoólica, enquanto as outras ficavam de olho nela. O acordo era feito antes de sair de casa, 

entre elas decidiam quem ia beber muito e quem ia cuidar das outras. Era fácil fazer esta 

escolha, quem havia bebido muito na noite anterior não queria repetir a dose, então passava 

a vez para outra irmã e ficava encarregada de cuidar das outras. Mesmo o consumo 

exagerado de álcool tinha que ser controlado para que seu pai não implicasse com a saída 

das filhas.  Seu Sebastião reclamava, mas quando batiam às três horas da tarde todas iam 

para o carnaval novamente. Como podemos observar na fala de Jacione. 



70 
 

   “Ah! Reclamar, ele reclama, mas nós vamos assim mesmo. Quando chegamos muito 

tarde ele reclama, mas no outro dia saímos de novo. Acho que ele não pega muito no nosso 

pé, porque sempre saímos as três e é como se uma cuidasse da outra.” (Jacione, 26 anos). 

        Se compararmos estas jovens como outras jovens da mesma idade em um contexto 

urbano, por exemplo, poderíamos dizer que não há mais sentido pensar que essas jovens 

precisem da autorização dos pais para ir e vir de qualquer lugar. Porém, é preciso destacar 

que em contextos rurais, por mais idade que as filhas tenham, se elas moram com seus pais 

ainda tem que cumprir algumas regras, por isso explicito essa negociação que as filhas de 

Pascoal fazem a todo tempo com seu pai. O que no ambiente urbano se caracterizaria como 

um controle muito grande, neste ambiente rural em questão é um avanço. Pois demonstra 

um afrouxamento do controle dos pais. Para estas jovens é possível negociar, em algumas 

famílias da comunidade, nem isso é permitido às meninas.    

        Entre os irmãos eles comentam que o pai já não vigia muito as três filhas mais novas 

porque só tem elas em casa. E além do mais, elas já são bem independentes e já sabem o 

que querem. Por isso, a vigilância cerrada já não se faz muito necessária. O que não quer 

dizer que todas as rédeas estejam soltas. Este assunto será tratado mais a frente. 

        Para estas jovens a vivência de sua condição juvenil neste ambiente rural já não é 

carregada de imposições, normas e ordens sempre ditadas pelo pai. O fato de ainda 

viverem com os seus pais exige delas que algumas regras têm que ser cumpridas para que 

não haja conflitos, mas sempre existe uma brecha por onde a passa a vontade destas 

meninas. Elas têm consciência que em algumas circunstâncias é preciso ceder para que se 

tenham outros ganhos.  Por exemplo: sair para brincar o carnaval seria uma coisa 

impensável se fosse pela vontade do pai, mas elas já conseguiram quebrar esta norma e 

mesmo sem ser do agrado do pai elas saem e se divertem mostrando que “não há nada 

demais nisso”. Neste trecho podemos perceber que as jovens interiorizaram os sutis 

controles de gênero e que sabem colocar os próprios limites em suas saídas, cuidando de 

sua própria reputação sem precisarem da presença de adultos para isso.  E assim, elas 

conseguem através do diálogo e da vigilância de seus próprios comportamentos, certa 

autonomia perante seus pais.  Essa autonomia de decidir aonde ir e como se divertir 

perpassa pela construção dos projetos e sonhos destas jovens que, como veremos a seguir, 

não estão desvinculados da vida no campo nem dos valores familiares. Contudo, esta 

vivência no campo não é projetada de qualquer maneira. Elas sonham não apenas o 
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ambiente diferente, mas um lugar onde tenha mais oportunidades e mais condições para 

elas seguirem a profissão que desejarem, mesmo que continuem a viver no sítio.  

        2.6 As filhas de Pascoal: que pensam para o futuro? 

       

          A inserção das jovens na produção familiar agrícola é uma característica que 

diferencia a família Pascoal das demais famílias da comunidade, todavia, no tocante a 

vivencia da juventude por estas meninas, elas se equivalem as demais jovens da 

comunidade, como já foi mostrado anteriormente. E como tal elas também fazem planos e 

sonham com seu futuro, que embora seja incerto para algumas, isso não as impedem de 

traçar metas para conseguirem seus objetivos. A escolha da agricultura inicialmente 

aparece devido a limitação de possibilidades para viver outros contextos. No entanto, hoje 

há mais abertura para o exercício de outras atividades. Com a elevação da escolaridade 

surgem outras profissões neste cenário, mas os planos futuros das filhas de Pascoal, já não 

incluem mais os êxodo nem o abandono da profissão de agricultora. Seus projetos estão 

intimamente ligados coma permanência no campo.   

              Jeane está casada, é mãe de três filhos e como toda boa mãe que cumpre bem o 

seu papel social de acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade em que vive, ela se 

preocupa mais com o futuro dos filhos que com seu próprio futuro. Para ela um futuro bom 

é ver todos dos seus filhos bem. Ela diz que quer continuar a fazer o seu trabalho junto 

com sua família, pois ela gosta do que faz e quer trabalhar para ver todos os seus filhos 

formados e se possível também ajudando ela na produção.  

        Jeane pensa assim porque para ela uma parte do ciclo vital já está concluída. Ela já se 

fixou definitivamente no campo, tem sua família e, portanto, sua maior preocupação passa 

a ser com os seus filhos. É como se ela já tivesse realizado o que tinha para realizar, e 

agora o importante é o futuro das crianças. Nessa ideologia materna, a pessoa só pode 

construir o próprio futuro enquanto não tem filhos, logo, na juventude que corresponderia à 

solteirice. Os planos da mãe passa a ser o sonho da realização dos filhos. 

         Josicleide também já está casada e tem um filho. Diferentemente de sua irmã Jeane 

ela não quer apenas pensar no futuro de seu filho. Ela é formada em geografia e diz que 

quando seu filho crescer um pouco mais ela pretende fazer uma especialização, pois 

pretende fazer um concurso e seguir sua profissão de professora. Mas ela também afirma 

não querer deixar de trabalhar na agricultura, pois além de gostar do que faz, para ela o 
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possível salário de professora será um complemento. Ela gosta muito de ir para as feiras, e 

não quer perder este vínculo, mesmo que esteja exercendo uma profissão complementar.  

        Jacione ainda está solteira, e já concluiu sua faculdade de letras. Ela esboça grande 

desejo de continuar morando no sítio, mas não de continuar sendo agricultora. Afirma que 

quer exercer a profissão para qual estudou, mas não quer morar na cidade, pois, além de 

seu noivo também ser do sítio, ela diz não gostar de viver na cidade embora possa vir a 

trabalhar lá. 

        Janiele e Jaciele ambas são técnicas em agroindústria e zootecnia respectivamente. 

Elas se empenham fortemente na produção familiar utilizando seus conhecimentos 

adquiridos nos cursos técnicos para aprimorar seu trabalho na propriedade. Embora seus 

futuros ainda sejam meio incertos elas afirmam querer continuar no sítio trabalhando na 

agricultura, indo às feiras e se elas forem trabalhar em outro lugar não deixarão de morar 

nem se envolver na propriedade. 

Jaciele – Eu queria ter uma casa na rua ( cidade, zona urbana), não para morar, mas para o 
caso de uma necessidade, como estudar ou para ter acesso a lazer, ter onde ficar quando for 

para as festas. Morar no sítio é bom, eu não penso em morar na cidade. Sei que lá é melhor 

para estudar e eu penso muito em fazer uma graduação, mas eu gosto muito daqui e não 

pretendo morar na cidade.  

       

           De acordo com os relatos acima, uma coisa que podemos concluir é a efetiva 

vontade de estas jovens permanecerem morando no sítio. Outra questão que destaco são as 

possibilidades reais que elas apresentam. Seus sonhos para o futuro não são tão ambiciosos 

e elas já realizaram parte deles. Como todas elas com exceção de Jeane têm escolaridade 

boa com cursos técnicos e/ou superior, já se torna possível traçar outras metas. A certeza 

permanece na vontade de dar continuidade à atividade agrícola. Estas jovens foram 

formadas nas lides da agricultura no interior da família. Isto é, elas são de uma família de 

agricultores, e expressam fortemente sua intenção de continuar no meio rural mesmo que 

exercendo outras atividades fora. Apenas para Jacione a vontade de continuar exercendo 

atividades relacionadas com a agricultura não aparece em seus planos para o futuro. Porém 

é necessário afirmar que para estas jovens a permanência no campo e na agricultura se 

concretiza em condições distintas das condições vivenciadas pela geração anterior e deve 

ser uma agricultura que a cada dia possa vir se transformando para dar melhores condições 

de vida para elas. 

2.7. Outras jovens – saída e permanência nas famílias do Sítio Agustinho 
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.     Antes de me situar no meu objeto de pesquisa que é a família Pascoal, achei importante 

perceber com que frequência a saída e permanência no campo vinham sendo vivenciadas 

entre as famílias desta comunidade. Para tanto realizei uma pesquisa quantitativa sobre a 

permanência dos jovens nas famílias, procurando entender também se a permanência 

destes jovens tem alguma relação com o interesse pelo trabalho agrícola. Escolhi 20 

famílias da comunidade e apliquei um questionário com dez questões que investigavam se 

realmente eram as mulheres que estavam saindo do campo, pois é isso que me diz a 

literatura.
12

 E procurei investigar também qual o nível de interesse que aqueles que ficaram 

na comunidade demonstram pelo trabalho agrícola. O gráfico abaixo nos mostra, que de 

uma maneira geral, entre as famílias que têm filhos que permaneceram na comunidade, em 

19% das famílias apenas as mulheres ficaram no sítio com seus pais; em 31% das famílias 

apenas os filhos homens ficaram e em 50% das famílias a permanência é mista, ou seja, 

nestas famílias tantos os filhos homens quanto as filhas mulheres ainda continuam no sítio.      

 

 

Gráfico 1 - permanência dos filhos 

              É necessário compreender que o fato de estes jovens permanecerem morando no 

sítio da família não necessariamente significa que eles têm interesse pela profissão dos 

pais. Esta pesquisa mostrou que embora os filhos estejam no sítio com seus pais, em 44% 

das famílias nenhum dos filhos têm interesse pela agricultura. Se fizermos o recorte de 

                                                             
12

Cf. BRUMER(2007), ABRAMOVAY(1997), WEISHEIMER (2004) 
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gênero apenas em 6% das famílias as filhas demonstram interesse pela agricultura, 

enquanto que em 19% das famílias são os filhos que se interessam pelo trabalho agrícola. 

Para Nilson Weisheimer (2004) as jovens mulheres desempenham um papel mais 

desvalorizado na hierarquia familiar, tendo seu trabalho absorvido nas tarefas domésticas 

sob orientação da mãe, ou diluído nas atividades realizadas por todos os membros da 

família de agricultores. Por motivos de ordem ideológica seu trabalho é complementar e 

pouco valorizado. Devido estas questões que estão na raiz do viés de gênero dos projetos 

de ruptura com o trabalho agrícola, é possível compreender porque a agricultura é tão 

pouco atrativa para as jovens agricultoras.  

        Esses dados nos chamam atenção para uma questão. Permanecer no campo não 

significa exatamente ser agricultor ou agricultora, talvez este permanecer esteja atrelado ao 

que Wanderley (2009) chama de ter o campo como seu espaço de vida. Todas essas 

questões são importantes para verificar os significados que a permanência no campo tem 

na vida desses jovens. 

 

Gráfico 2 – Interesse dos filhos pela agricultura 

 

          Se levarmos em consideração apenas o recorte de gênero e geração desta vez não 

abordando o número de famílias, mas o quantitativo de jovens, podemos perceber de 

acordo com os gráficos abaixo, que entre os jovens que permaneceram no campo 54% são 

meninas ao passo que quando falamos do interesse pela agricultura são os meninos que se 

interessam mais, contabilizando 59% enquanto que as meninas somam  41% quando o 

6% 

19% 

31% 

44% 

interesse dos filhos pela agricultura 

filhas 

filhos 

ambos 

ninguém 



75 
 

requisito é interesse. Ou seja, embora haja uma taxa maior de permanência das meninas 

elas se interessam menos pela agricultura que os meninos.                                                                          

                                                                                                            

    Gráfico 3 – interesse dos filhos pela                Gráfico 4 – permanência de filhos e filhas. 

                          agricultura  

 

         O fato de as mulheres permanecerem no campo em maior quantidade que os homens, 

como mostra o gráfico 4 (que está abordando apenas o quantitativo de jovens e não o 

número de famílias),  tem um significado para as análises de gênero. Entre algumas 

famílias de Agustinho os pais não permitem que suas filhas deixem suas casas para 

trabalhar e viver em outra cidade a não ser que isso ocorra através do casamento. Sendo 

assim a autoridade paterna ainda pesa sobre as filhas e isso influencia na decisão de sair ou 

ficar no campo. Além do mais, elas hoje podem continuar os estudos sem sair da 

comunidade, pois a prefeitura disponibiliza transporte para levar os alunos para a 

universidade em Recife e nas cidades vizinhas. Quanto ao interesse pelo trabalho agrícola 

as meninas se interessam menos porque a sua socialização também é diferenciada na 

maioria das famílias. As meninas são educadas para o “trabalho leve” e de baixa 

remuneração, por isso, na maioria das vezes elas não demonstram interesse pela atividade 

desenvolvida por seus pais. E sendo assim existe uma tendência para que elas não se 

tornem agricultoras. Esses processos foram discutidos no caso das filhas de Pascoal, sendo 

que neste caso elas continuam no campo e na atividade agrícola.  

           Quando eu disse que a família Pascoal não era uma generalização para todas as 

famílias da comunidade, eu quis dizer que existe um posicionamento diferenciado das 

filhas de Pascoal dentro da família em relação às demais famílias desta comunidade. Então 

podemos perguntar: o que faz estas jovens terem comportamentos diferenciados se estão 

inseridas em um ambiente que mostra outra tendência? Isso tem a ver com o contexto que 
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envolve esta família. No contexto micro existe por parte dos pais um incentivo para que as 

filhas se insiram no trabalho, atuando em todas as esferas. Compreendo que isso acontece 

devido à disponibilidade de mão de obra feminina, uma vez que os filhos já estão casados e 

desenvolvem outras atividades fora da propriedade, não podendo se dedicar tanto à 

produção familiar. Neste sentido, a participação mais efetiva das mulheres em todo 

processo de produção é importante para a reprodução desta propriedade, havendo assim, 

uma valorização do trabalho dessas jovens. Outro fator está diretamente ligado à relação 

com a terra. A família Pascoal é dona da terra onde trabalha, sendo esta suficiente para 

gerar renda para todos os envolvidos na produção. E esta não é uma realidade para todas as 

famílias desta comunidade. A qualificação profissional das meninas também é um fator 

importante, pois como sabemos, o conhecimento técnico organiza melhor a produção e 

agrega valor ao trabalho familiar. É importante destacar que outras jovens desta 

comunidade também tiveram acesso à qualificação profissional, mas diferentemente, por 

diversas questões, não se dedicaram à produção agrícola como estas jovens se dedicam. 

      Fatores específicos fazem a família Pascoal diferente de outras. A inserção de seus 

membros em espaços institucionais permite a abertura de outras possibilidades para as 

filhas de Pascoal como veremos nos capítulo a seguir. 
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Capítulo 3 - A FAMÍLIA PASCOAL, TRABALHO E RELAÇÕES SOCIAIS. 

 

         Uma casa grande que fica no final de uma estrada que corta a comunidade de 

Agustinho. Sua cor é rosa e suas portas e janelas são marrons. Sua divisão compreende 

uma sala de visitas, uma sala de televisão, quatro quartos, uma sala de jantar, uma cozinha 

e um banheiro. No quintal temos uma área de serviço e uma pequena cozinha tipo 

industrial, composta por fogões e fornos à base de lenha e a gás de cozinha. Ao redor da 

casa temos dois pés de ciriguela, uma jaqueira, e muitas plantas medicinais. Temos ainda 

uma cisterna onde se acumula a água das chuvas e onde é armazenada a água trazida pelo 

carro pipa. Esse é o ambiente onde vive a família Pascoal. 

          Na sala de visitas temos dois sofás e uma estante onde ficam expostas em porta-

retratos fotos dos membros da família inclusive dos antepassados. É neste ambiente onde 

geralmente  recebem as visitas e onde as meninas costumam receber seus namorados. 

Passando pela sala de visitas chegamos à sala de televisão, nela encontramos dois sofás, 

três cadeiras e um móvel tipo rack onde ficam a TV, o DVD e o aparelho de som. Este 

cômodo da casa é mais utilizado à noite por todos os membros da família, quando todos se 

reúnem para assistir aos noticiários e as novelas. Durante o dia apenas as crianças e seu 

Sebastião assistem TV. Elas para assistir desenho animado e ele para ver o noticiário que 

passa durante o dia. Esta parte da casa faz limite com dois quartos, sendo um do casal e o 

outro que antes pertencia aos meninos, hoje é ocupado por uma das meninas. Saindo desta 

sala chegaremos à sala de jantar, onde encontraremos uma mesa grande com seis cadeiras 

que só é usada quando tem muita gente para almoçar ou jantar, num cantinho teremos um 

computador de mesa, este com impressora e conectado à internet. Este ambiente faz limite 

com outro quarto, onde se acomodam duas filhas. Depois teremos a cozinha que faz limite 

com um quarto reservado às visitas. A cozinha é sem dúvidas o lugar mais movimentado 

da casa, pois é aqui onde são feitas as três refeições diárias, além do mais é neste espaço 

onde as mulheres da casa se reúnem ao final de mais um dia de trabalho para conversar, 

tomar um cafezinho, ou até mesmo receber uma visita mais íntima e tomar uma dose de 

batida.
13

 Aqui o lugar de mulher  é na cozinha, mas não  apenas por causa dos afazeres 

                                                             
13

  Mistura de suco de fruta com açúcar e cachaça. Essa bebida é muito consumida entre as mulheres e por 

isso tem o vulgo de bebida de moça. 
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domésticos, mas porque a cozinha é também um espaço de sociabilidade para estas 

mulheres. 

         O fato de receber na cozinha uma visita em uma tarde de sábado ou domingo e 

passarem o tempo conversando ou tomando um cafezinho com bolo ou tapioca já é uma 

tarde muito agradável e elas se divertem muito. É neste ambiente onde os segredos são 

confidenciados ou compartilhados entre elas. É um espaço de controle e domínio das 

mulheres. Aqui os homens já sabem que se tem mulheres conversando em voz baixa na 

cozinha eles não devem se aproximar e nem adentrar pela cozinha, pois estariam 

interrompendo uma conversa importante. Essa regra costuma ser respeitada por todos aqui. 

3.1   De que família estamos falando? 

 

          Como já descrito em um capítulo anterior esta família não se encaixa em um modelo  

específico. Podemos descrevê-la como uma família que ainda guarda fortes resquícios do 

patriarcado, mas que vem modificando suas relações. Embora o pai tenha forte autoridade 

na família, ele não decide tudo sozinho e é possível para os filhos dialogar não havendo 

uma centralização do poder de decisão.  De acordo com Garcia Jr e Heredia (2009, p.226) 

em um modelo de família nuclear de caráter patriarcal o homem, pai de família, centraliza 

as decisões nas atividades agrícolas, o que neste caso, não condiz exatamente com a 

realidade. Mas podemos perceber que autoridade embora não esteja mais tão centralizada 

no pai, circula entre os filhos homens cabendo as filhas o papel de negociar hora com o pai 

hora com o irmão, que mesmo tendo formado outra família convive diariamente na casa 

dos pais. Essas questões serão abordadas à posteridade.     

        Podemos compreender a família Pascoal como uma família extensa. Não nos termos 

definidos por Seyferth (1985), que se caracteriza pela convivência dos filhos na mesma 

casa ou na mesma propriedade dos pais. Aqui após o casamento dos filhos eles 

constituíram uma neolocalidade extradoméstica, fora da propriedade dos pais, mas dividem 

a mesma terra e os meios de produção se aproximando assim da família ramificada, um 

tipo de família extensa caracterizada por Seyfeth (1984) como um grupo que embora as 

famílias conjugais tenham residências distintas, além dos laços de parentescos elas são 

ligadas pela fraternidade e pelo trabalho em conjunto. O que pretendo discutir aqui é como 

as mudanças ocorridas no interior desta família vêm modificando as relações na estrutura 

da família Pascoal. Este capítulo pretende apresentar ao leitor uma descrição minuciosa 
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sobre esta família, quem são seus membros, descrevendo as trajetórias de cada um e o 

lugar que ocupam na família. Proponho também uma discussão sobre como a atuação das 

jovens no âmbito da agricultura familiar vem modificando os padrões e as relações dentro 

desta família, ocasionando também mudanças nas relações de gênero.  

         Como discutido por Singly (2007) a família contemporânea vem passando por 

modificações que está resultando na individualização de seus membros. Na família Pascoal 

estas mudanças também são percebidas nas transformações das relações. O grau de 

mudança dessas relações vem sendo percebido a partir do envolvimento das filhas no 

trabalho produtivo. É possível perceber que a partir de seu trabalho as meninas estão se 

tornando mais autônomas e independentes em relação aos pais. Aqui é necessário 

esclarecer que a individualização abordada é aquela que tem foco na realização 

profissional, autonomia intelectual e independência financeira. Através desses elementos 

as jovens vêm conseguindo se individualizar dentro da família. A partir daí podemos 

identificar que desse processo está surgindo mudanças importantes no interior da família, 

com especial destaque para as relações de gênero e geração.  

            Numa primeira acepção, família são as pessoas que pertencem a uma unidade 

doméstica. São os que compartilham uma casa e uma cozinha; e que (como ocorre em 

áreas rurais) trabalham conjuntamente (grupo doméstico). Segundo Garcia Jr e Heredia 

(2009) o grupo doméstico é o quadro das atividades produtivas, mas também é o horizonte 

onde o consumo individual e coletivo ganham significado e é ainda, a mesma rede de 

relações que permite o surgimento de novas gerações e assegura a transmissão de saberes e 

de patrimônio material acumulado pelas gerações precedentes (GARCIA JR; HEREDIA, 

2009, p. 219). Temos aí uma concepção do que seria a família rural: um grupo doméstico, 

onde seus membros compartilham o espaço da casa, o trabalho na propriedade e a 

transmissão de bens e saberes de uma geração para outra. Este é o conceito contemporâneo 

de família rural que a meu ver se encaixa melhor quando me refiro à família Pascoal.  

Destacando que o compartilhamento do espaço da casa não quer dizer que todos morem na 

mesma casa e sim convivem diariamente em decorrência do trabalho que é realizado lá. O 

esquema abaixo vai nos ajudar a compreender melhor a estrutura da referida família. 
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ESQUEMA DE PARENTESCO DA FAMÍLIA PASCOAL 

    =   

                                                                                 Sr. Sebastião =  D. Maria 

_________________________________________________________________________

__ 

   =     =                  = =                  =  = = 

Josimar          Josuel              Joel                 Janeide             Jeane              Josicleide        José Antônio       Jacione       Jaciele    Janiele 

José              Maria              Ione              Gilson            Adeildo          Agrimário        Cíntia 

_____ _______ ______  -                 _______     _____      ______ 

   
Jéssica          Beatriz            Débora                           Carolina, Caio        Jonas               Pascoal Neto          

Jefferson        Lucas             Larissa                            Júnior 

         Como já informei, Seu Sebastião e Dona Maria Pascoal são casados e pais de dez 

filhos, dentre estes sete já estão casados e juntos deram uma soma de onze netos a seus 

pais. Josimar é casada com José que é seu primo, eles moram em São Paulo e têm um casal 

de filhos já adolescentes. Josuel é casado com Maria, moram na cidade e têm um casal de 

filhos: Lucas e Beatriz. Joel é casado com Ione também moram na cidade e têm duas 

filhas: Débora e Larissa. Janeide é casada com Gilson vivem em São Paulo e não têm 

filhos. Ele também é filho de agricultores, mas foi muito cedo viver em São Paulo e 

Janeide foi com ele depois do casamento. Jeane é casada com Adeildo e tem três filhos: 

Carolina, Caio e Júnior. O marido de Jeane também é filho de agricultores, ele é irmão do 

marido de Janeide. Eles moram em uma casa construída no sítio da família dele que fica 

vizinho do sítio da família Pascoal. Adeildo é gesseiro e trabalha fora da propriedade. 

Geralmente ele passa a semana fora só retornando no fim de semana. José Antônio é 

casado, mora em São Paulo e tem um filho. Josicleide é casada com Agrimário, mora na 

propriedade da família dele e tem um filho: Jonas. As filhas mais novas ainda estão 

solteiras e vivem com os pais. 

         Os netos de seu Sebastião que tem uma participação ativa nas atividades da 

propriedade são os filhos de Jeane: Ana Carolina, Caio e Júnior. Eles têm treze, onze e oito 

anos de idade respectivamente. Eles passam o dia inteiro na casa dos avós, afinal é lá onde 
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sua mãe trabalha e onde toda produção acontece e eles também dão sua contribuição. Eles 

chegam cedo, de lá vão à escola e de volta ficam na casa dos avós, só indo para sua casa 

quando sua mãe retorna.   

           As esposas de Josuel e Joel são mulheres que sempre viveram na Zona Urbana e 

com o casamento fizeram o caminho inverso. Elas adentraram o mundo rural e passaram a 

ser agricultoras junto com seus esposos, talvez ainda envolvidas naquela lógica de que a 

mulher tem que seguir os passos do marido. Maria trabalha junto com suas cunhadas na 

produção de polpa e no abate das galinhas, além da produção de tapiocas. Ione trabalha 

mais fazendo bolos e biscoitos para vender na feira. Ela sempre vai à feira junto com seu 

marido. Apesar de elas estarem trabalhando diretamente com a produção na propriedade 

dos seus maridos, ainda desenvolvem atividades estreitamente ligadas aos afazeres 

domésticos. Como elas não foram socializadas para o trabalho agrícola desde cedo como 

suas cunhadas, a tendência é que seu trabalho apareça mais vinculado à cozinha, não sendo 

assim muito diferente das mulheres donas- de- casa que vivem na cidade.  

          Quanto aos maridos das filhas, embora todos sejam filhos de agricultores, apenas o 

esposo de Josicleide se tornou um agricultor de fato. Desde muito cedo ele já trabalhava 

com seu pai nas atividades do roçado e da criação de animais. Mesmo tendo concluído o 

Ensino Médio ele não seguiu com seus estudos e quis continuar na agricultura, diferente de 

seus irmãos que prosseguiram nos estudos e hoje trabalham e vivem fora da comunidade 

de Agustinho. O sítio onde hoje ele vive com Josicleide é fruto de seu trabalho na 

agricultura. Ele conseguiu juntar dinheiro e comprou uma pequena propriedade onde 

construiu sua casa e vive com sua nova família.  Interessante na relação deste casal é que 

ela, mesmo depois de casada continuou trabalhando na propriedade da família dela, 

enquanto ele trabalha na propriedade dele e ao que me pareceu há uma divisão não apenas 

de local de trabalho, mas de funções e de renda. O dinheiro que ela ganha com o seu 

trabalho é dela e ela decide o que fazer com o mesmo, ao passo que o dinheiro que ele 

ganha com o trabalho em sua propriedade é para manter a casa. Talvez se ela tivesse 

deixado o trabalho junto com suas  irmãs e fosse se dedicar a propriedade do marido ela 

não tivesse tanta autonomia para decidir o que fazer com o dinheiro.  Com o trabalho no 

sítio de sua família, Josicleide se sente dona do seu próprio negócio e por isso ela se sente 

mais autônoma para tomar as decisões e muitas vezes, ao invés de ela ajudar o seu marido 

é ele quem vai ajudá-la. 
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         Aqui claramente o dinheiro de Josicleide é tido como ajuda, mas seu esposo conta 

que já chegou a ser a renda principal. Em 2012 por causa a seca ele perdeu toda plantação 

de inhame, bem como todo dinheiro investido na mesma. Durante esse tempo foi o 

dinheiro dela que sustentou a família e Agrimário, seu esposo, passou a ajudá-la na 

produção. Desse modo houve uma inversão de papéis que embora por um período 

delimitado de tempo deu mais poder à mulher. O que não é muito comum mesmo nesta 

família. Ser “sustentado” pela esposa é um fato vergonhoso, diz ele. Até a própria 

Josicleide não gostou muito do fato, ela diz ter achado ruim porque ao invés de juntar o 

dinheiro ou fazer qualquer outra coisa, ela tinha que fazer a feira de casa. Isso mostra que 

para estas jovens ter dinheiro não significa necessariamente que elas querem prover 

alguma coisa. O dinheiro ganho por elas traz consigo a liberdade de poder decidir o que 

fazer, o que comprar, ande ir sem ter que depender financeiramente de terceiros.   

3.1.1 Casamento 

          Com relação ao casamento é possível observar que só os filhos casaram com 

mulheres de fora da comunidade, as filhas casaram com rapazes da comunidade, todos seus 

vizinhos e no caso de Josimar, seu primo. As que casaram e foram viver em outra cidade, 

foi porque seus maridos já havia se estabelecido lá, mesmo sendo da mesma comunidade 

que elas. Isso porque na época em que elas casaram era muito comum os rapazes se 

deslocarem para São Paulo em virtude da escassez de oportunidades que era uma realidade 

para os jovens. Os demais filhos, mesmo tendo casado, continuam trabalhando na 

propriedade da família e seguem desenvolvendo a produção agrícola. O casamento não 

ocasionou o afastamento da propriedade dos pais. 

         Para esta família, assim como para as demais da comunidade, faz um bom casamento 

a moça que escolhe casar com um rapaz de boa família, ou seja, filho de uma família 

respeitada na comunidade e que assim como seus pais sejam trabalhadores, não havendo 

restrição para profissão que o moço exerça. A jovem também tem que ser “trabalhadeira” e 

de boa família. Geralmente as pessoas estão demorando mais para realizar o matrimônio, 

exceto quando há um caso de uma gravidez, aí o casamento vem como uma reparação para 

não manchar a reputação da jovem nem de sua família. Ao casarem o novo casal deve ter a 

sua própria casa, não sendo visto com bons olhos o rapaz que casa e leva a sua esposa para 

morar com seus pais. O inverso também é verdadeiro. A não ser que o rapaz ou a moça não 

possa deixar seus pais o que ocorre geralmente por motivos de doença dos mesmos. Isto se 
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dá na maioria das vezes com o último a casar. Neste caso, se os demais irmãos consentirem 

o novo casal viverá na casa dos pais dele ou dela. 

         Aquela antiga ordem de que as filhas mais velhas devem casar primeiro que as mais 

novas já não é tão importante. Aqui se o noivo atender aos critérios descritos acima casa-se 

primeiro quem arrumar um casamento primeiro. Embora a ideia de se tornar solteirona 

ainda seja temida pelas jovens, parece que o casamento já não é mais uma prioridade para 

as filhas de Pascoal. Elas estão mais preocupadas em realizar seus projetos pessoais, por 

isso o casamento que costuma acontecer depois de vários anos de namoro não as afastou 

do trabalho na propriedade.      

           Antes no senso comum pensava-se que quem casava ia cuidar de suas vidas, formava 

outra família e ia cuidar de novos projetos para este núcleo que se formara. No entanto, 

percebi que nesta família não há apenas a atuação das filhas solteiras no negócio familiar. 

Todos inclusive os filhos e filhas casadas interagem formando uma rede de relações entre 

as famílias. Sendo isto visto de maneira muito positiva por todos os membros da família.  

 Então, lá em casa foi casando e foi ficando, não foi saindo, então todo trabalho é lá em 

casa, as feiras são organizadas lá em casa e como tá todo mundo envolvido engajado na 

feira, eles casam e voltam para trabalhar. E assim todos foram construindo suas famílias, 

mas a grande família, o grande núcleo tá lá dentro. Todos participam, estão envolvidos, tem 
as atividades extras, mas a atividade principal tá lá em casa, aí faz e acontece lá. (Jaciele, 24 

anos).  

          Esta fala de Jaciele já indica uma mudança, aqui o grupo doméstico não se dissolveu 

com o casamento dos filhos, pelo contrário, se ampliou e se fortaleceu agora com novas 

ramificações. O tronco permanece a família original ou nuclear, mas o conjunto de outros 

autores que se incorporaram através do casamento dos filhos e filhas significa a extensão 

desta família, uma vez que pelo matrimônio não é apenas o conjugue que se incorpora, mas 

também toda a sua família tendo isto fortalecido o trabalho. Pois, para citar um exemplo, 

com o casamento de Josuel, não foi apenas a sua esposa que veio contribuir com o 

trabalho, mas também os irmãos dela e com isso foi possível expandir a capacidade de 

produção na propriedade.   

 

3.2 O processo de socialização no interior da família 
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           Como característica da agricultura familiar, exige-se o envolvimento de todos os 

membros da família em diferentes formas de ajuda mútua. Nesse processo existe uma 

distribuição do trabalho por categorias de idade. Cada um é responsável por determinadas 

atividades dentro da unidade de produção familiar. Desse modo crianças, jovens e adultos 

têm papéis bem distribuídos dentro do processo de produção e reprodução da agricultura 

familiar.   

          As crianças chegam cedo à casa do avô, vêm de bicicleta, são três. Quando chegam 

ao terreiro da casa largam a bicicleta e correm para o galinheiro. Eu sentada embaixo de 

um pé de ciriguela que fica no quintal observava tudo. Entraram no galinheiro, correram 

atrás das galinhas, prenderam a quantidade que era para ser abatida e um deles correu para 

chamar a mãe. Quando chegou ouviu de sua avó a ordem de ir chamar os trabalhadores 

para tomar café. Júnior e Carol brigaram entre si para ir dar o recado. Júnior levou a 

melhor, pegou a bicicleta e foi para o roçado chamar os trabalhadores. Carol ficou 

aborrecida e sentou perto de mim. Perguntei por que ela estava assim e ela me respondeu: - 

“eu queria andar de bicicleta”, então eu falei para ela que ela podia andar de bicicleta 

depois quando Júnior chegasse, aí ela me respondeu: - “é mais ainda bem que eu cheguei a 

tempo para pegar as galinhas”. Eu perguntei: por quê? Ela me disse: “porque eu acho 

divertido correr atrás das galinhas. Eu gosto de ajudar minha mãe”. 

          Em uma família de agricultores a profissão dos pais é aprendida desde cedo pelos 

filhos e a família assume um papel fundamental no processo de socialização, transmitindo 

às crianças e jovens normas e padrões culturais gerados pela sociedade, bem como os 

primeiros contatos das crianças com o trabalho agrícola é incentivado por seus pais. 

         No meu campo as crianças em questão são os netos de Seu Sebastião, filhos de  

Jeane. Ela tem três filhos: Caio, Ana Carolina e Júnior. Essas crianças convivem o tempo 

todo com sua mãe no desenvolvimento das atividades. Para Jeane, é muito importante que 

seus filhos a ajudem, porque estando com ela, eles estão sob sua vista. É importante dizer 

que as crianças não trabalham com tanta intensidade quanto os adultos, suas atividades são 

para eles um momento de lazer. Por exemplo, entrar no galinheiro e prender as galinhas 

para o abate é uma festa, eles adoram fazer isso e quando eles chegam e alguém já tem 

feito essa parte do serviço eles demonstram aborrecimento.  

           Dentre as atividades realizadas pelas crianças as que elas mais gostam de fazer são 

as atividades de lida com os animais ( prender as galinhas, colocar ração, pastorar os 

carneiros), e levar comida para os trabalhadores que estão cuidando do roçado. Nesta 
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segunda atividade eles vão de bicicleta. Como eles já sabem andar de bicicleta, mas só 

existe uma, faz-se um rodízio e cada dia um deles vai fazer essa atividade. 

          Caio é o mais esperto e, segundo seu avô, “ele nasceu com vocação para ser 

agricultor”. Seu Sebastião diz isso porque Caio gosta de estar inserido em todas as 

atividades realizadas pela família, desde o plantio e colheita da mandioca até a 

transformação da mesma em farinha. É possível perceber que há um estímulo à “vocação 

de ser agricultor no menino” o que já não é percebido com sua irmã Carol que é mais 

estimulada a ajudar sua mãe nos serviços de casa e na produção. E isso se configura em um 

processo de socialização diferente para meninos e meninas. O trabalho infantil na 

agricultura assume um importante papel no processo de socialização das crianças que se dá 

mediante a observância de uma determinada divisão social do trabalho entre os membros 

que compõem o coletivo familiar. Ou seja, existe uma divisão de tarefas e uma atribuição 

de responsabilidades segundo critérios variados e bastante particulares em cada caso. É 

preciso não esquecer que nas unidades de agricultores familiares há também uma divisão 

sexual e etária do trabalho, pois as atividades realizadas variam segundo sexo e a idade dos 

membros. 

          Desde muito cedo as crianças aprendem a lidar com dinheiro. Cada uma delas tem 

uma galinha ou um carneiro que fica sob sua responsabilidade.  O dinheiro adquirido com 

a venda dos filhotes destes animais é todo das crianças que usam para comprar roupas e 

outros utensílios. A bicicleta de Caio foi comprada com o dinheiro oriundo da venda de um 

carneiro seu. À medida que vão crescendo as crianças vão ganhando novas 

responsabilidades dentro da propriedade. De cuidar dos animais elas vão aprendendo a 

cuidar de um roçado e assim elas aprendem a administrar o seu trabalho dentro da 

propriedade da família.  

           Existe uma dificuldade em se aplicar o termo trabalho infantil a esse tipo de 

socialização que inclui o trabalho das crianças. Marin (2004) afirma que nas unidades de 

produção familiar, a sociabilidade das crianças dá-se fundamentalmente no ato de 

trabalhar. Em todas as atividades produtivas e reprodutivas, a criança tem uma participação 

ativa, e é estimulada pelos adultos para aprender fazendo. Neste sentido, Scheneider (2005) 

argumenta que uma visão formal sobre o que é trabalho gera falhas de compreensão da 

realidade do labor no meio rural e, consequentemente, limitações que demandam 

esclarecimentos para que sejam evitadas interpretações equivocadas acerca das 
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características e da quantidade de crianças que trabalham no ramo agrícola brasileiro. Na 

agricultura a problemática do trabalho infantil precisa ser tratada de forma distinta dos 

demais ramos de atividades, especialmente no que se refere à interpretação do significado 

do labor das crianças e adolescentes que estão em unidades caracterizadas como de 

agricultura familiar. Para compreender melhor esta questão se faz necessário uma 

abordagem com foco no modelo de agricultura denominada familiar. 

 A agricultura familiar implica em uma forma de uso de fatores de produção terra, trabalho 

e capital cujo comando e organização é dado pela própria família, malgrado suas interações 

sociais, econômicas, culturais com a sociedade mais ampla (SCHINEIDER 2005, p. 4). 

         Com base nesta definição de agricultura familiar, fica evidente que um de seus traços 

fundamentais (embora não único) refere-se às relações do trabalho específicas que se 

apoiam fundamentalmente no grupo social formado pela família. Ou seja, sem família não 

há agricultura que seja familiar. 

          É preciso esclarecer que o uso do trabalho dos membros da família implica no 

estabelecimento de uma racionalidade que orienta o trabalho e a forma de produzir deste 

coletivo. Essa organização é determinante para sua viabilidade econômica e, portanto sua 

reprodução como grupo social que trabalha e produz. Isso explica porque os agricultores 

familiares operam com esta racionalidade que acaba levando à intensificação de suas 

jornadas de trabalho e, na maioria das vezes, colocando em atividades o máximo de 

membros disponíveis na família, inclusive as crianças. 

         No entanto, é preciso ter cuidado com este tipo de raciocínio, pois não raro, acaba 

sedo utilizado como argumento para mostrar que os agricultores familiares possuem 

grande número de filhos e se beneficiam da prole extensa como meio para fazer frente ao 

seu atraso econômico e conservadorismo cultural. Para fazer frente a esse t ipo de 

compreensão, é preciso chamar a atenção para necessidade de se compreender a 

singularidade do trabalho nas unidades de agricultores familiares e, além disso, atentar para 

as condições em que o trabalho é exercido. E isso torna o trabalho familiar diferente de 

outras formas de exercício do labor produtivo. Em uma unidade de produção familiar o 

trabalho das crianças tem um sentido pedagógico. Diferente daquele trabalho degradante 

que é enquadrado na legislação corrente como trabalho infantil, a contribuição das crianças 

na agricultura familiar tem caráter produtivo e pedagógico e, portanto, muito importante 

para viabilizar reprodução social.  Sendo assim, acionar o trabalho dos filhos, mesmo que 
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precocemente, não deve ser compreendido, enquanto um ato de exploração da prole pelos 

pais. 

        É preciso compreender que uma família não é apenas um grupo homogêneo e muito 

menos igualitário, aqui existe conflitos e imposição de hierarquia. Embora as crianças 

desenvolvam o trabalho de forma pedagógica, não há como desconsiderar as pressões 

intergeracionais. Devemos lembrar que um dos objetivos do processo de socialização que 

se utilizada da mão de obra dos filhos é formar agricultores que possam suceder seus pais 

na propriedade familiar. De certo modo, os pais tentam moldar os seus filhos que sigam 

um destino pré-determinado. E essa determinação de destinos tende a diferenciar e indicar 

caminhos diferentes para meninos e meninas.   

             No trabalho da família na agricultura você não escolhe, trabalha com o que tem e 

com as idades que as pessoas têm. É a partir daí que se explica a ajuda prestada pelas 

crianças no trabalho agrícola (STROPASOLAS, 2006, p.215). Existe a influência de uma 

norma cultural perpassando as culturas do grupo doméstico, pois as crianças, bem como os 

jovens são estimuladas na prática a compreender a importância do envolvimento de todos 

no trabalho agrícola familiar, assumindo algumas tarefas desde pequenos, como forma de 

assumir os compromissos e a responsabilidade de quem é treinado para executar atividades 

e futuramente assumir a propriedade. 

            Uma vez compreendido o significado do trabalho na agricultura familiar pode-se 

compreender que o trabalho das crianças assume um sentido pedagógico e formativo da 

personalidade. Apesar de os avanços da ciência e tecnologia no campo da agronomia, o 

principal modo de formar um novo agricultor continua sendo o aprendizado prático através 

do saber-fazer legado da primeira geração para as gerações posteriores. Esta constatação é 

ainda mais verdadeira no caso da agricultura familiar.  

            Nesse sentido, a iniciação das crianças no trabalho agrícola acaba adquirindo um 

sentido pedagógico e constitui-se no aprendizado fundamental para formar um novo 

profissional do ramo agrícola. Na realidade, trata-se de um processo de aprendizagem que 

possui várias etapas e pressupõe o estabelecimento de hierarquias e fases em sua evolução, 

até se chegar a formação de uma novo agricultor. Em um estudo etnográfico sobre o 

processo de trabalho agrícola e os diferentes papéis desempenhados pelos distintos 

membros da família na divisão sexual e social do trabalho em unidades de agricultores 

familiares do Nordeste do Brasil, Woortmann e Woortmann (1997, p. 46) destacaram que, 



88 
 

nestas unidades, há um verdadeiro “ciclo de vida” que compreende os estágios “menino-

rapaz-homem, que é a transição da ajuda para o trabalho e eventual governo, associado a 

outras passagens com significado ritual”. Vale destacar que para as meninas o passar do 

tempo não modifica muito sua relação de trabalho dentro da família que continua vendo as 

atividades femininas como ajuda.     

              Todos os membros da família contam que sua inserção no trabalho agrícola se deu 

desde muito cedo quando ainda eram crianças. Seu Sebastião conta que começou a 

trabalhar aos sete anos.  Ele ajudava o pai na plantação de mandioca. Segundo ele naquela 

época não se tinha uma idade certa para começar a trabalhar. “Quando a gente já tava 

grandinho, já se entendia por gente, meu pai puxava logo para o roçado. E assim a gente 

era criado trabalhando na agricultura.” Já Dona Maria, diz que como filha mais velha, sua 

função era cuidar dos irmãos menores e só veio ter seu roçado quando já era adolescente. 

Mas sempre criou galinhas e cabras como faz até hoje.   

         E seguindo essa maneira de criar os filhos na agricultura, Seu Sebastião também 

procedeu assim com os seus filhos e filhas. Desde cedo eles e elas eram estimulados a se 

envolverem no trabalho no sítio. 

Lá em casa a gente sempre participou, desde criança, painho ia cavar feijão a gente 

ia plantar. Lá em casa todo mundo sempre contribuiu. Depois que passamos a 

comercializar aí teve um envolvimento maior, mas todo mundo já contribuía. 

(Josicleide Pascoal, 30 anos). 

                Na fala de Josicleide podemos perceber que a participação delas quando eram 

crianças se dava em uma instância diferenciada e com papéis diferentes do que hoje elas 

estão acostumadas a assumir. Ela fala que quando criança a participação se dava em 

atividades micro, como por exemplo, ajudar o pai na planta do feijão. Hoje o envolvimento 

ficou maior e elas ocupam espaços em atividades macro como produção e comercialização 

dos produtos. Houve um aumento de responsabilidade à medida que adquiriram mais idade 

e foram se envolvendo com mais afinco na produção familiar. Na divisão de trabalho por 

categorias de idade cada um tem um papel e este tem um valor diferenciado, porém tem 

sua importância reconhecida no desenvolvimento e no bom funcionamento da propriedade 

familiar. Assim nas palavras de Tedesco: 

A organização material da vida familiar do “agricultor” solicita e requisita a 

participação dos jovens e crianças, pois os papeis que os filhos desempenham, 

dentro ou fora de casa, são de importância fundamental para os grupos domésticos. 

Neste contexto, sexo e idade são importantes na flexibilidade e maleabilidade de 

papéis nos ciclos familiares. A tentativa é sempre rentabilizar a mão de obra 

disponível para equilibrar despesas e ganhos. Os trabalhos são orientados por 
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idade, sexo e porte físico, tanto no espaço da roça como nas lidas domésticas 

(Tedesco, 1999, p.226. apuld. Stropasolas, 2006, p.215) 

            No processo de socialização além da divisão por categorias de idades há também 

uma divisão sexual do trabalho mesmo entre as crianças. Na família Pascoal isso pode ser 

observado principalmente no reconhecimento da vocação de Caio para ser agricultor. Este 

reconhecimento faz com que haja um maior incentivo para que ele se envolva mais nos 

processos produtivos diferente da sua irmã que fica ajudando a mãe em casa ou nas 

atividades que ela desenvolve. E assim, enquanto Caio está sendo formado para ser um 

homem agricultor, Carol parece está sendo formada para ser dona de casa embora ela 

também tenha envolvimento na produção. E assim as filhas assumem seu lugares graças e 

apesar da socialização recebida. 

          Jeane, a mãe das crianças conta que com ela e as irmãs também foi assim. Seus 

irmãos desde cedo trabalhavam mais na agricultura, enquanto que ela e suas irmãs ficavam 

nas atividades em casa, e quando iam para roça era para plantar as sementes, ou alguma 

outra atividade que não exigisse muito esforço físico. Ela também conta que quando todos 

eram crianças, entre sete e doze anos, na agricultura todos desempenhavam as mesmas 

atividades, embora os meninos não fizessem os serviços domésticos. À medida que 

chegavam à adolescência por volta dos quinze ou dezesseis anos era reservado aos 

meninos um pedaço de terra para eles fazerem suas plantações, neste terreno eles eram 

autônomos para decidir o que plantar e como plantar, mas também tinham que trabalhar no 

roçado do pai. Já para as meninas lhes eram resevados uma cabra ou carneira para criarem 

e ter lucro com a venda dos filhotes. 

           Com essas informações podemos perceber que a divisão sexual do trabalho  é feita 

desde cedo, pois embora as meninas também trabalhem na agricultura, os meninos não se 

envolvem nos serviços domésticos. Além do mais quando são adolescentes as 

oportunidades de inserção no trabalho e geração de renda são ampliadas, porém só os 

meninos tem oportunidade de se formarem agricultores de fato, enquanto meninas 

continuam se ocupando de atividades auxiliares. Este incentivo para que os meninos se 

formem agricultores durante a adolescência já indica de quem é a preferência para assumir 

a propriedade na família.    

3.3 Quando os filhos substituem os pais   
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          Na família Pascoal, são os filhos e principalmente as filhas quem assumem todo o 

processo de produção. Hoje os pais estão aposentados e já não se envolvem tanto no 

trabalho, mas ainda assim, têm seus papéis definidos. Dona Maria é responsável pela 

cozinha da casa. É ela quem cuida dos serviços de copa e cozinha, vez ou outra auxiliada 

por uma das filhas. Já seu Sebastião de vez em quando ainda ajuda no beneficiamento da 

mandioca para produzir farinha. Mas usa a maior parte do seu tempo para as atividades de 

lazer, como por exemplo, jogar dominó todas as tardes com um grupo de amigos. Aqui 

percebe-se uma diferença no uso do tempo por parte do casal. Dona Maria, mesmo estando 

aposentada, não dispõe de muito tempo livre, pois as responsabilidades de dona de casa 

ainda recaem sobre ela. Já para seu Sebastião a aposentadoria lhe propicia usar o tempo 

livre que é resultado de seu afastamento da função de chefe da produção familiar. Ele 

agora ajuda e sua participação já não é tão imprescindível.  Daí percebe-se que com a 

chegada da aposentadoria, neste contexto em que ainda há filhos solteiros em casa e 

responsáveis pelo trabalho na agricultura, há uma inversão de papéis. Os pais assumem o 

papel de ajudantes que antes era atribuído aos filhos. Essa mudança de posição acontece 

devido às mudanças ocorridas no decorrer do desenvolvimento dos grupos domésticos que 

caminha para uma substituição dos pais pelos filhos no processo de reprodução social. 

Contudo, essa substituição ocorre no masculino, pois a mulher aposentada continua tendo 

responsabilidades. Ela não é substituída pelas filhas. 

          Meyer Fortes (2011), em seu estudo sobre o desenvolvimento dos grupos 

domésticos, afirma que as mudanças de fase no ciclo doméstico podem coincidir com o 

crescimento fisiológico e quando as pessoas vão mudando de fase do curso da vida, vão 

adquirindo novas responsabilidades perante seu grupo doméstico e a sociedade em geral. 

Dessa maneira, na medida em que os filhos atingem sua maturidade física e sexual, em um 

contexto em que seus pais já estão em uma fase mais avançada do curso da vida, este fato 

dá aos filhos condições de assumirem as responsabilidades que antes eram de seus pais. 

Isto porque as tarefas educacionais básicas necessárias para se produzir uma pessoa adulta, 

capaz de manter e produzir um capital social parece completar-se ao mesmo tempo em que 

se atinge a maturidade física e sexual; com isso, vem a capacidade para substituir a geração 

dos pais nas atividades de produção e reprodução (FORTES, 2011, p.09)14  

                                                             
14

 Tradução, por Alcida Rita Ramos, da Introdução a The Developmental Cycle in Domestic Groups, 

organizado por Jack Goody, Cambridge Papers in Social Anthropology, n.1, Cambridge University Press, 

1958, pp- 1-14.   Originalmente publicado nos Cadernos de Antropologia da Editora UnB com a permissão 

da Cambridge University Press. 
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            No caso da família Pascoal, a fase em que este grupo se encontra coincide com a 

aposentadoria dos pais. Devido à idade e ao cansaço físico adquirido com o longo tempo 

dedicado ao trabalho, os pais agora saem de cena e passam a manutenção do trabalho para 

seus filhos, que já assumem com um novo olhar e com uma nova perspectiva de 

reprodução social, compreendendo que a família rural na atualidade já não está mais 

isolada, e sim envolvida em uma rede de relações onde é possível para os jovens expandir 

seus horizontes e áreas de atuação. Estas questões serão abordadas em um tópico mais a 

frente.   

       É importante frisar que essa substituição não ocorre no caso da mãe, mesmo com a 

aposentadoria ela continua exercendo seu papel de dona de casa, sendo auxiliada pelas 

filhas e não substituída. Embora o homem passe a liderança da produção para os filhos, a 

mulher não pode passar o bastão de dona de casa para suas filhas, a casa continua sendo de 

sua responsabilidade. Esse não poder passar a responsabilidade para as filhas se dá por dois 

motivos. Primeiro, as filhas não tem muito tempo para se dedicarem aos afazeres 

domésticos por causa de seu envolvimento na produção. Segundo, para dona Maria é 

importante que ela continue exercendo seu papel social de dona de casa, pois segundo ela, 

não há nada pior para uma mulher que não poder tomar conta de sua casa. Seu Sebastião 

tem mais tempo livre e embora tenha perdido seu papel social de chefe da produção isto 

lhe propiciou atuar em outras instâncias. Hoje ele tem uma forte atuação no movimento 

sindical. Mesmo com a aposentadoria ele continua exercendo um papel social importante.  

É interessante que a saída de seu Sebastião da produção não implica num enfraquecimento 

total de sua autoridade. As meninas negociam mais, porém elas continuam tendo que 

prestar contas. Ele não é mais o chefe da produção, mas continua sendo o chefe da família. 

        Outra questão importante a ser destacada é que não são todos os filhos que substituem 

os pais. Na família Pascoal, três filhos vivem em outro estado, não tendo nenhuma relação 

com a produção familiar ou com o processo de sucessão. Sendo assim, podemos dizer que 

a possibilidade de suceder os pais não foi dada a todos os filhos e sim àqueles que 

continuaram trabalhando na propriedade da família. Em outras famílias da comunidade não 

aconteceu esse processo de sucessão, pois não há filhos na propriedade da família para 

sucederem os pais, portanto este processo de substituição dos pais pelos filhos não é uma 

generalização para todas as famílias rurais. 
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        Embora todos os filhos e filhas que ainda convivem com os pais na propriedade 

trabalhem na produção a liderança ainda é de Josuel. A participação das suas irmãs se 

configura como força de trabalho. As decisões são centradas ainda nele, embora não decida 

sozinho e procure sempre discutir a possibilidade com suas irmãs. Aqui a sucessão não 

rompeu o padrão de gênero. Mesmo havendo um reconhecimento da importância do 

trabalho das meninas, inclusive um reconhecimento financeiro a liderança é de seu irmão 

mais velho. Que mesmo não morando na propriedade da família tem forte influência nas 

decisões referente ao trabalho da família. 

           Nesse processo de sucessão, não é que os pais não tenham mais nenhuma função no 

processo produtivo da família. Os filhos costumam sempre consultar o pai em alguma 

mudança que pretendem fazer na propriedade, mas como o próprio Seu Sebastião me disse: 

 “Eu já trabalhei de mais, já estou velho, os meus filhos agora tem mais condições que eu 

para continuarem o trabalho. Deixo tudo nas mãos deles e estou muito satisfeito. Eu agora 

tenho do que viver, ainda trabalho na agricultura porque eu gosto, mas  eu sei que os 

meninos com os estudos que tem, sabe trabalhar melhor que eu. Eu acho muito importante 

eles continuarem o trabalho aqui no sítio. Mas quando eu preciso dar um puxão de orelhar 

eu dou”. ( Seu Sebastião) 

          Esse depoimento mostra que o pai reconhece a capacidade dos filhos em continuar 

seu trabalho, mas também diz que sua opinião ainda é levada em consideração e ele 

também costuma, em alguns momentos, repreender os filhos quando não concorda com 

alguma atitude deles. Mostrando que embora o pai tenha saído de cena, em algumas 

ocasiões ele ainda fica na direção das coisas. E isso pode causar alguns conflitos entre as 

gerações como veremos a seguir. 

3.3.1 Entre a reprodução e a ressignificação da vida no campo 

         

           Tradicionalmente, a profissão de agricultor é passada de pai para filho de maneira 

endógena, ou seja, os conhecimentos são passados de uma geração para outra, dentro do 

próprio ambiente da produção familiar, a propriedade. Esta sucessão implica numa 

socialização prévia na atividade, iniciada durante a infância, e que, em grande medida, 

ocorre “na prática”. Isto quer dizer, em primeiro lugar, que dificilmente alguém se torna 

agricultor familiar a partir de um aprendizado exclusivamente escolar. Na agricultura a 

reprodução endógena é particularmente elevada, uma vez que poucos indivíduos ingressam 

como profissionais nesta atividade caso não sejam filhos de agricultores (CHAMPAGNE, 
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1986b, p. 42-3). Neste sentido, os cursos técnicos agrícolas, como as “escolas de 

alternância” ou as “casas familiares rurais”
15

, recrutam seus alunos fundamentalmente 

entre os filhos de agricultores, qualificando o saber de jovens previamente socializados na 

atividade. Em segundo lugar, o início do aprendizado profissional na agricultura raramente 

ocorre na fase adulta dos indivíduos, como observamos na família Pascoal. Para 

compreender melhor como se dá esse processo de reprodução e/ ou sucessão entre os 

jovens agricultores, se faz necessário compreender o que se discute sobre reprodução 

social dentro das ciências sociais. 

           De forma geral, os estudos sobre reprodução social preocupam-se com as formas 

pelas quais se dá a continuidade de estruturas, práticas e instituições sociais. Nesse sentido, 

abordam uma das questões básicas das Ciências Sociais (BOURDIEU, 1994, p. 3; 

GIDDENS, 1995, p. 365). Entre os marxistas, Rosa Luxemburg considera que a noção de 

reprodução teria uma abrangência no plano da sociedade como um todo, e sua essência 

estaria no ciclo produção-consumo. A autora entende por reprodução a continuidade da 

produção de bens para o consumo ao longo do tempo, que varia historicamente, com base, 

por um lado, na articulação entre tecnologia, matéria prima e trabalho; e por outro, nas 

formas sociais de produção, incluindo a organização social, ou seja, a relação do homem 

com a natureza e a relação dos homens entre si (LUXEMBURG, 2003, p.4). 

           Segundo Almeida (1986), a reprodução na agricultura familiar é abordada de duas 

formas: como reprodução cotidiana (ou no curto prazo) e reprodução geracional (ou no 

longo prazo). A primeira abordagem diz respeito a “como a unidade familiar se reproduz 

no ciclo anual, combinando trabalho, recursos naturais e conhecimento tradicional para 

atender ao consumo familiar e para repor os insumos necessários ao reinicio do processo” 

(ALMEIDA, 1986, p.67). Este aspecto envolve a “lógica econômica da família, que 

preserva famílias via trabalho e consumo”. Assim, pesquisas sobre reprodução da 

agricultura familiar no curto prazo envolvem questões relacionadas às formas e meios de 

produção (como a apropriação e uso de tecnologias) e sua organização, na qual se incluem 

a divisão de trabalho entre os membros da família e as relações sociais estabelecidas com 

outros agentes sociais e instituições. Estes estudos também analisam as condições de 

                                                             
15 As escolas de alternância assim como as Casas familiares rurais são estabelecimentos que geralmente são 

coordenados por ONG e utilizam a pedagogia de alternância que consiste em manter os alunos internos 

durante uma ou duas semanas no mês e durante as outras semanas eles ficam no tempo comunidade, onde 

convivem com sua comunidade e com sua família. Praticando o que aprenderam da Escola. Esta metodologia 

é utilizada pelo SERTA. 
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permanência – ou reprodução - da unidade produtiva enquanto tal, envolvendo o trabalho 

dos membros da família. No estudo deste aspecto da reprodução levam-se em conta as 

formas de utilização da terra e de alocação do trabalho e o uso de recursos naturais e como 

esses podem garantir ou não a existência da unidade produtiva no curto prazo e por mais de 

uma geração. De forma semelhante, alguns autores preocupam-se com a capacidade das 

famílias de continuarem a manter determinadas condições de existência (como ocorre na 

agricultura familiar), com base em estratégias específicas (como discutido em 

CHAYANOV,1974; e SCHNEIDER, 2003). 

           Para os fins desse trabalho, abordaremos a reprodução geracional no caso específico 

da família Pascoal, destacando a capacidade que as jovens têm de criar novas estratégias de 

reprodução da agricultura familiar levando em consideração as condições de permanência 

da unidade produtiva e analisando a atuação das jovens na ressignificação deste espaço – 

que nada mais é que as novas estratégias de reprodução desenvolvidas pelas jovens 

agricultoras. Vale salientar que este processo permite uma reconstrução das relações entre 

os gêneros e as gerações. Fator que será analisado posteriormente. 

         As representações sobre o rural têm mudado muito ultimamente, este elemento levou 

a uma dinamização da vida no campo ocasionando transformações no ambiente e nas 

relações sociais. Essas transformações foram impulsionadas por jovens que buscavam 

alternativas que lhes garantissem a permanência no campo com dignidade. 

          Foi isso que aconteceu como as filhas da família Pascoal. Elas queriam permanecer 

no campo e trabalhando na agricultura, mas não queriam ter uma vida cheia de limitações, 

devido à falta de recursos. Certo dia, uma delas foi convidada a participar de uma 

capacitação que pretendia formar jovens, filhos de agricultores para desenvolver em suas 

propriedades uma agricultura orgânica de maneira sustentável. Foi a partir daí que 

começaram os primeiros conflitos, como conta a jovem: 

Me lembro, que a primeira coisa que eu quis fazer lá em casa foi uma curva de nível, pois como o 

terreno de lá é enladeirado eu quis ver se essa técnica realmente funcionava, pense no sacrifício que 

foi convencer o meu pai que essa era uma técnica possível e que poderia dar muito certo. Senti 

muita desconfiança por parte dele, uma rejeição pelo novo. Ele dizia que nunca em toda vida de 
agricultor, nunca viu ninguém plantar desta maneira, dizia que eu ia desperdiçar as sementes e 

perder tempo. Esse foi o primeiro desafio. E quando eu vim com a ideia de plantar sem usar adubo 

químico, foi outro conflito. (Josicleide, 28 anos.)  

        De acordo com este depoimento podemos observar que aqui houve um 

questionamento de gênero e geração. Para o pai, sua filha não tinha capacidade de realizar 

esta novidade, talvez por ela ser mulher e jovem. Este conflito só foi possível ser 
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administrado pela mediação de uma saber técnico especializado adquirido fora das formas 

tradicionais da agricultura familiar desenvolvida pelo pai. 

         O processo de mudança e o desenvolvimento nos espaços rurais dependerão entre 

outras coisas de uma profunda ressignificação de suas funções sociais. Neste sentido, o 

rural e a agricultura não devem ser percebidos apenas como uma fonte de renda. É preciso 

compreender este espaço como um espaço de vida que possibilite aos jovens a produção de 

renda e a realização de projetos pessoais, quando este tem ligação com a vida no campo. 

Gerando assim, nova vitalidade no campo através da atuação dos jovens ressignificando 

este espaço. Esta nova vitalidade é capaz de atrair a juventude, oferecendo, sobretudo 

alternativas profissionais locais ( WANDERLEY,2009, p. 212). 

         No depoimento acima, a ressignificação se inicia pela substituição da agricultura 

convencional pela agricultura orgânica. Tudo isso está situado no que podemos chamar de 

nova ruralidade. Ao longo do texto venho demonstrando que o rural vive um novo 

momento, passando por diversas transformações que não atinge somente a estrutura da 

produção, mas também as relações no interior da família. A nova ruralidade é a 

reconstrução cultural de valores camponeses. Esse discurso do novo rural busca expressar 

características do modo de vida rural em contraposição aos valores urbanos, colocando-se 

em relevo noções positivas do mundo camponês em relação ao tempo, ao espaço, ao 

trabalho e a sociabilidade. Tende a produzir uma maior valorização dos espaços rurais 

tanto pela população urbana como pelos próprios moradores das comunidades rurais. A 

valorização da agricultura orgânica ou a criação natural de animais fundamentam e 

difundem os argumentos que valorizam o modo de vida rural. Segundo Stropasola (2006), 

“a proposição de uma nova ruralidade busca resgatar e colocar em relevo a importância 

que adquirem o espaço rural, as atividades agrícolas e as populações aí residentes”. Neste 

campo essa nova ruralidade também é percebida pela diversidade de atividades que são 

desenvolvidas dentro de uma mesma propriedade. 

           Segundo os membros desta família, antes o único produto cultivado era a mandioca. 

Plantavam e vendiam toda produção aos atravessadores sem beneficiá-la. Hoje a partir da 

atuação das jovens existe uma diversidade de produtos cultivados dentro da propriedade ( 

hortaliças, frutas, pequenos animais, etc), além de beneficiarem os alimentos, que já não 

são mais vendidos aos atravessadores e sim diretamente ao consumidor nas feiras. A 

pluriatividade também é vista para além de atividades agrícolas. As jovens combinam o 
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trabalho na agricultura com trabalhos fora da propriedade. Jaciele vende cosméticos, 

Jacione dá aulas no programa de Alfabetização de Jovens e adultos e Josicleide quando 

tem tempo escova cabelo e faz unhas na vizinhança. Estas atividades são de segundo plano, 

mas para as jovens é possível mesclar as tarefas do dia-a-dia da propriedade com as 

atividades extras. São, portanto, agricultoras pluriativas. Aqui pluriatvidade não se refera 

apenas à realização de outras tarefas fora da propriedade, mas também a diversidade de 

atividades que são desenvolvidas dentro da mesma com uma forte ligação com agricultura. 

São atividades que vão desde o preparo da terra até a comercialização.    

            E foi a partir da variação das atividades que as filhas da família Pascoal 

conseguiram modificar a cara da propriedade, aumentar a renda da família e tornarem-se 

autônomas dentro da propriedade, conseguiram mostrar aos pais um novo jeito de fazer 

agricultura e assim as resistências por parte dos pais foram sendo quebradas. 

Para mim acho que o mais difícil foi convencer o meu pai de que a gente podia vender 

nossos produtos diretamente ao consumidor. Primeiro pelo fato de eu ser mulher, afinal 
“mulher não sabe fazer negócio” e além do mais existia um medo do fracasso dessa ideia. 

Mas como nós começamos a diversificar a produção, temos muitos produtos a oferecer e 

hoje nós temos uma clientela fixa que nos rende uma boa grana por feira. Acho que 

conseguimos mostrar nossa capacidade de gestão para eles. (Jacione, 26 anos) 

              Como podemos observar esta atitude não apenas modificou os padrões nas 

relações inter-geracionais, como também trouxe mudanças nos padrões de gênero. Foi 

através da atuação das filhas que a família descobriu um novo jeito de fazer uma 

agricultura mais rentável e para as filhas isso significou o ganho de autonomia. 

Ressignificando não só o trabalho agrícola, mas, também as relações de gênero. A 

autonomia passa pela aquisição de uma renda própria para as meninas. Com o seu trabalho 

na feira elas conseguem ter seu próprio dinheiro e decidir se vai ser investido na produção 

ou em outras coisas. 

           A diversificação da produção, a venda direto ao consumidor, e a realização de 

outras atividades além das ligadas a agricultura se configuram novas estratégias de 

reprodução para a continuidade da propriedade de produção familiar. A mecanização da 

produção e a conquista de novos mercados para venda dos produtos agrícolas vêm se 

estabelecendo como um novo campo de possibilidades para a geração desses jovens que 

desejam permanecer no trabalho agrícola. Para Carneiro (1998), esse processo é resultado 

do reconhecimento da importância da realização de projetos individuais (CARNEIRO, 
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1998, p. 17). No caso dessas jovens em questão elas têm consciência que o trabalho na 

propriedade não inviabiliza a realização de seus projetos.  

Antes se pensava que para fazer uma faculdade era preciso ir para Recife, para comprar 
algum objeto mais caro era preciso trabalhar fora da agricultura. Mas para mim não foi 

assim. Aqui eu moro no campo e consegui estudar. Hoje tem transporte da prefeitura para 

levar os alunos para a faculdade e também existe faculdade em quase todas as cidades 

próximas. Eu consegui fazer faculdade que era um sonho meu e continuo no sítio. Com o 

meu trabalho na agricultura consegui comprar minha moto e isso é muito importante. Eu sei 

que tem algumas dificuldades, mas nada que seja tão grande que me impeça alcançar meus 

projetos. Hoje é muito melhor viver aqui. (Josicleide, 29 anos) 

              Com este depoimento podemos perceber como esta família e principalmente estas 

jovens internalizaram o discurso do SERTA que surge não apenas para desenvolver novas 

estratégias, mas principalmente veio construir novos sentidos para o mundo rural. 

Josicleide foi aluna do SERTA e por isso incorporou essa retórica sobre o modo de vida no 

campo, bem como as estratégias necessárias para melhorar as condições de produção e 

consequentemente aumentar a renda da família. Não há como negar a importância desse 

ator social na construção dessa nova ruralidade na comunidade de Agustinho. O objetivo 

do SERTA não é apenas formar jovens técnicos agrícolas, mas formar jovens que 

valorizem o campo como seu espaço de vida e desenvolvam tecnologias alternativas para 

permanecer no campo com geração de renda e consequentemente com qualidade de vida. E 

foi o que aconteceu com as filhas de Pascoal.  

         Outra questão que é possível observar é que existe um ambiente favorável para 

realização destes projetos, como a interiorização do ensino universitário e os serviços 

públicos de transporte dos estudantes. Tanto é que todos os filhos da família Pascoal 

estudaram e conseguiram concluir o Ensino Médio e quatro de suas filhas conseguiram se 

formar em um curso técnico ou superior e isso não os afastou das atividades agrícolas. 

Existe entre eles uma compreensão que é possível conciliar outras atividades com o 

trabalho na propriedade. Segundo Stropasolas (2006) trabalhar em outras atividades 

representa para os jovens rurais a possibilidade de construção de um outro imaginário. Em 

decorrência de novos valores adquiridos e construídos por eles através da atuação em 

novos espaços, novas expectativas e novos projetos de vida podem surgir no cotidiano 

desses jovens, redefinindo padrões aparentemente cristalizados. E consequentemente novas 

formas de reprodução da agricultura familiar vão sendo criadas por estes jovens, 

ressignificando a vida no campo.  
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             A reprodução social da agricultura familiar em longo prazo permite às jovens 

criarem novas estratégias para sua permanência nas atividades agrícolas que poderão 

passar para as próximas gerações. Os padrões culturalmente estabelecidos vêm sendo 

modificados em decorrência da atuação das jovens concebendo novas oportunidades de 

realização dos projetos pessoais. 

           Embora as relações entre as gerações e os gêneros sejam em alguns momentos 

conflituosas, no contexto em que este estudo foi desenvolvido, as mudanças nas relações 

são fruto da ressignificação da vida no campo. As meninas estão mais autônomas 

conseguindo formar uma base de sustentação para sua permanência no campo, e estão 

ganhando espaço e desenvolvendo estratégias de gestão no negócio familiar rural. A 

família Pascoal mostra que a reprodução, no campo e nos tempos atuais, se torna 

impossível sem inovação, inovação esta que, no caso em tela, implicou a entrada em jogo 

de sistemas de expertise (o SERTA) e novas oportunidades ligadas a políticas diversas no 

campo. Esses outros atores e cenários demandaram a presença das novas gerações e 

terminaram forçando mudanças nas hierarquias tradicionais de gênero e geração. Deste 

modo, a reprodução bem sucedida veio acompanhada de renovação e de transformação – 

renovação do ponto de vista de novas técnicas e transformação no que tange às relações 

sociais. 

          Um dos aspectos mais relevantes quando se fala em estratégias de reprodução entre 

os jovens agricultores é a possibilidade de realização de projetos pessoais. Hoje as jovens 

têm consciência que sua atuação em outras áreas num ambiente externo à propriedade não 

inviabiliza a reprodução da propriedade. Os conhecimentos adquiridos fora da propriedade 

podem qualificar a atuação das jovens neste ambiente e modificar não apenas os processos 

produtivos, mas e principalmente as relações sociais no ambiente familiar. 

           Numa família as relações não se constituem apenas entre pais e filhos, há também as 

relações intrageracionais que acabam em certos momentos gerando determinadas 

imposições de gênero e hierarquia. Isso se dá entre as meninas e entre elas e seus irmãos. 

Geralmente elas se apresentam muito unidas em todo o processo de convivência, inclusive 

na produção, mas mesmo no âmbito produtivo há certa hierarquia entre elas. Jeane, por ser 

mais velha que as outras meninas, é considerada a líder do processo produtivo. As 

atividades de abate dos animais e/ou beneficiamento dos alimentos não têm início sem que 

ela chegue e defina as atividades entre as irmãs, exceto quando por algum motivo ela não 
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pode ir.  Aqui a hierarquia se estabelece pela idade e isso acaba gerando alguns conflitos 

principalmente quando uma não está disposta a realizar a atividade a ela designada. Mas 

tais conflitos são resolvidos entre elas sem maiores desavenças.  

          Já na relação entre elas e seus irmão há hierarquia de idade e de gênero. Na cena 

etnográfica do trator descrita no início deste trabalho é nítida esta imposição, pois Joel 

alega que sua irmã não poderia dirigir o trator porque aquilo não era serviço de mulher. Ou 

seja, por ser uma atividade externa de visibilidade não poderia ser realizada por uma 

mulher, que já tem seu lugar estabelecido nas atividades micro. No âmbito da produção 

essa hierarquia se estabelece de outra maneira. As prioridades são a atividade delegada por 

Josuel, que no discurso diz ser mais importante porque atendem a um mercado 

institucional, como veremos a continuidade. E isso não foge à regra dos padrões de gênero. 

Entre os filhos a ordem de Josuel é considerada a mais importante por ele ser homem, mais 

velho e, portanto o chefe da produção.  

3.4 Rede de relações que envolve a família Pascoal 

          Numa família rural envolvida no processo de produção e comercialização como é o 

caso da família Pascoal, é comum buscar o envolvimento de outras pessoas da comunidade 

neste processo, e assim produzir vínculos sociais e uma rede de relações baseadas na troca 

de serviços e na reciprocidade. 

            No plano íntimo ou doméstico existe a rede afetiva composta por todos os membros 

da família pais: filhos netos, genros e noras. No plano comunitário constitui-se uma rede 

interpessoal de ajuda mútua e de troca de serviços. Esta rede é composta pelos 

trabalhadores contratados para realizar algum serviço dentro da propriedade e pelas 

meninas das famílias que vivem na vizinhança que ajudam as filhas de Seu Sebastião na 

produção. Vale dizer que as redes interpessoais são por natureza, afetivas e preferenciais, 

ou seja, seletivas (SABOURIN, 2009, p.254). Da mesma maneira como as meninas são 

convidadas a ajudar na produção, também existe preferência na escolha dos trabalhadores 

que serão contratados para fazer os serviços na propriedade.  No plano externo existem as 

relações comerciais e de mercados institucionais. Esta relação ocorre e se fortalece quando 

as jovens saem de suas casas para as feiras em Recife e quando fornecem produtos para 

outros mercados, como a merenda escolar por exemplo.  

           A constituição das redes interpessoais perpassa pelas relações de confiança e 

solidariedade, onde o objetivo prioritário consiste em satisfazer as necessidades da família, 



100 
 

em seguida dos próximos e aliados. Nesse caso impera a reciprocidade que vai além da 

troca de serviços por dinheiro. Existe acima de tudo uma troca de confiança e de valores. 

Esta solidariedade está ligada à criação de vínculos sociais, um valor produzido pela 

reciprocidade, pelos movimentos dos bens materiais e simbólicos.  Não é apenas questão 

de interesses coletivos ou compartilhados de tipo corporativista; trata-se de um interesse 

próprio associado à satisfação das necessidades dos outros ou, ainda, do interesse pela 

satisfação da necessidade do grupo (SABOURIN, 2009, p.256).  

       Aqui cabe a ideia de reciprocidade apresentada por Mauss (1974), nas relações 

trocam-se valores, mas trocam-se também afetos e obrigações gerando uma teia de 

solidariedade onde as coisas são dadas e retribuídas. E isso não acontece aleatoriamente. 

Segundo este mesmo autor, se as coisas são dadas e retribuídas é porque se dão e se 

retribuem “respeitos”- podemos dizer igualmente, “cortesias”. Mas é também porque as 

pessoas se dão ao dar, e, se as pessoas se dão, é porque se devem, -  elas e seus bens – aos 

outros (MAUSS, 1974, p.263). É preciso levar em consideração que reciprocidade não 

quer dizer sempre igualdade, mas é acima de tudo manifestar respeito recíproco (Iden, 

p.237). As relações da família Pascoal pressupõem hierarquias de instituições uma vez que 

ela não se relaciona apenas no âmbito comunitário. O esquema abaixo pode ajudar a 

compreender melhor a constituição destas redes de relações.  
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             Como podemos observar, as relações são constituídas em três planos. No plano 

íntimo ou doméstico estão as relações afetivas, constituídas por laços matrimoniais e 

consanguíneos. É aqui onde se organiza a propriedade e todo o trabalho de produção. 

Todos os membros da família se envolvem nesse processo com papéis e responsabilidades 

estabelecidos. É neste plano onde acontece a reprodução social da agricultura e da 

propriedade, onde se estabelecem os padrões de herança e sucessão e onde são passados os 

valores éticos e culturais, sendo a família a responsável por esta transmissão. 

            No plano comunitário são constituídas as relações interpessoais e preferenciais. 

Fazem parte dessa rede os trabalhadores contratados para realizar alguns serviços 

temporários na propriedade e as meninas que ajudam as jovens no processo de 

beneficiamento dos produtos a serem comercializados. Tanto o trabalho das meninas como 

o trabalho dos homens é remunerado. A diferença é que as meninas são chamadas em 

situações excepcionais enquanto os homens são trabalhadores permanentes. Sendo assim, a 
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remuneração deles também é diferente. E há sim uma maior valorização do trabalho 

masculino inclusive em termos financeiros. A diária de um trabalhador custa R$35,00 já as 

meninas recebem entre R$ 20,00 e R$ 25,00 por dia de trabalho. Estas pessoas fazem parte 

das famílias com as quais a família Pascoal se relaciona, representadas no esquema pelas 

bolinhas vermelhas. A escolha das ajudantes não é à toa
16

. Tem preferência os parentes 

(tios e primos) e os vizinhos mais próximos. Uma dessas ajudantes é Janaína, prima das 

meninas. Ela trabalha junto com as filhas da família Pascoal na matança das galinhas e 

fazendo polpa das frutas na pequena agroindústria instalada dentro da propriedade da 

família. 

           Janaína tem 27 anos, é solteira e mora com sua avó, mãe de Dona Maria Pascoal. 

Ela mora numa casa próxima à propriedade da família, o que facilita sua atuação junto com 

as meninas. Para ela esse trabalho é importante porque lhe garante alguma renda e lhe 

permite estar próxima do ambiente familiar onde as relações são mais próximas e os 

vínculos solidários mais fortes. 

Sei que não é o trabalho ideal, mas me sinto bem aqui. Gosto de ajudar as meninas no trabalho. 

Isso me garante que vou ter meu próprio dinheiro e além do mais vou estar próxima da minha 

família. Não é uma relação de patrão e empregado, aqui todo mundo é amigo e a gente se ajuda. 

Isso é importante (Janaína, 27 anos).    

         O termo ajuda aparece neste contexto porque como Janaína não é a “dona do 

trabalho”, ela acha que seu papel é muito mais de ajuda do que de trabalho propriamente 

dito, mesmo que ela receba algum dinheiro pelas atividades que desenvolve. Isso é reflexo 

de como as relações de trabalho são constituídas no meio rural, mas tem a ver com 

questões relacionadas às diferenças de gêneros.  Se você não é o chefe ou protagonista da 

produção sua atuação é tida como ajuda. É assim nas relações intergeracionais, onde o 

trabalho dos filhos é compreendido como ajuda. O trabalho da mulher também tem uma 

importância secundária. É ajuda porque é feito por mulheres. Trata-se de um processo de 

dominação que invisibiliza o trabalho feminino no setor produtivo, raiz da divisão moral e 

sexual do trabalho familiar. Homens trabalham e mulheres cuidam da casa ou desenvolvem 

atividades vinculadas a esta esfera. A penetração de uns no campo de trabalho do outro é 

sempre compreendida como ajuda. (as mulheres ajudam os homens no trabalho, e os 

                                                             
16

 Para fazer parte da rede interpessoal e preferencial , ideologicamente  são estabelecidos  alguns critérios 

que tem a ver com valores éticos e morais. Por exemplo, um trabalhador que tem fama de cachaceiro ou que 

bate na mulher não tem chance de ser contratado pra prestar serviço na propriedade desta família. Pois esta 

rede não se constitui apenas para uma troca de serviços, é antes de tudo uma troca de valores. Por isso diz-se 

que essas redes são seletivas. 
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homens ajudam mulheres em casa) e também tem utilidade financeira, pois permite a 

exploração do trabalho das mulheres, reforçando uma das formas de dominação masculina.  

Quando se trata dos trabalhadores, seu trabalho é considerado trabalho remunerado e tem 

sua importância reconhecida, mostrando a diferença de valores estabelecidos entre as 

atividades de homens e mulheres neste contexto.  

           Nas relações que surgem no plano comunitário, as questões de solidariedade e 

reciprocidade são mais fortemente exaltadas. Pois o fato de conviverem em uma mesma 

comunidade rural traz consigo um sistema de vida baseado no parentesco, na 

interdependência econômica e em atividades e instituições sociais locais. (cf. SABOURIN, 

2009). Por isso, geralmente as localidades rurais recebem o nome de comunidades porque 

as pessoas estão ligadas por vínculos sociais que vão além do parentesco, mas é antes de 

tudo uma questão de reconhecimento de que fazem parte de um grupo comum.  

         Embora haja essa ligação por parentesco e sentimento de pertencimento à localidade, 

no âmbito das relações de poder há muito conflito entre outras famílias e a família Pascoal. 

Tais divergências são apresentadas mais fortemente dentro da Associação de produtores de 

Agustinho. A família Pascoal está à frente dessa organização por vários anos e por isso 

recebe severas críticas dos demais membros, em alguns momentos acusando Josuel de se 

beneficiar dos programas que vem para comunidade deixando de lutar por um projeto 

comum para associação. Segundo essas críticas, ele se apropria dos programas e projetos e 

não esclarece devidamente os demais membros e “sempre puxa a brasa para sua sardinha”. 

Em contrapartida Josuel argumenta que quando a associação esteve sob a gestão de outras 

pessoas, todo o trabalho comunitário parou. E quanto aos programas, ele diz que todos os 

membros da associação tomam conhecimento dos mesmos, o que falta é interesse deles 

para ingressarem e também se beneficiarem como foi no caso do PAA. Ele diz que muitos 

agricultores se cadastraram para fornecer produtos, mas na época da compra a maioria não 

tinha o produto para oferecer e, portanto, não foram beneficiados como a família Pascoal 

foi. Apesar dos conflitos esta família é muito forte politicamente e no geral recebe o apoio 

da maioria, tendo a admiração de muitos pelo trabalho desenvolvido em sua propriedade.  

          Além destas relações a família também se relaciona no plano externo. Neste âmbito 

são constituídas relações e articulações com ONG, Sindicatos rurais, conselhos, 

associações rurais, Secretarias municipais, clientes das feiras e outros produtores. 



104 
 

           A relação desta família com as secretarias municipais proporciona o acesso aos 

mercados institucionais e às políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar, 

uma vez que para ingressar nestas políticas é necessário ter uma estreita relação com as 

secretarias de agricultura, assistência social e conselhos de desenvolvimento. Também é 

importante que o produtor esteja vinculado a uma associação e ao sindicato rural. 

           Desde 2003 com a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

existe um incentivo por parte dos governos (Federal, Estadual e Municipal) para fortalecer 

a produção familiar. E isso demandou a instituição de políticas públicas direcionadas aos 

produtores familiares. Entre elas destaco o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e o 

PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Ambas fazem parte do programa de 

compra direta da produção familiar. O Governo Federal disponibiliza recursos para que os 

municípios possam comprar produtos da agricultura familiar a serem distribuídos para a 

população que se encontra em estado de insegurança alimentar e também para fazer parte 

do cardápio da merenda escolar. Além destas, existe o programa de Assistência Técnica e 

de liberação de crédito rural. As mais relevantes políticas públicas de apoio à agricultura 

familiar são aquelas graças às quais, por meio do reconhecimento público, jurídico e 

institucional, ou por meio de apoio técnico, pedagógico ou financeiro, é possível manter ou 

desenvolver dispositivos coletivos de reciprocidade. Como a criação e/ou fortalecimento 

de cooperativas, associações comunitárias e Fundos Rotativos. 

             Outras formas de política pública, ditas redistributivas, oferecem também um 

apoio à agricultura familiar, sem por isso cair no assistencialismo e na dependência. 

Tratou-se, primeiro de ampliar as políticas sociais incondicionais (acesso à saúde, escola, 

aposentadoria rural etc.) para o meio rural. Mais recentemente, o Programa de Aquisição 

de Alimento dos agricultores familiares constitui uma ferramenta estimulante para a 

produção, assegurando um preço garantido e, em geral, levemente superior ao do mercado 

de troca. Esses programas assim como o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

implicam que as prefeituras e o governo estadual comprem a merenda e alimentos para 

distribuição de cestas diretamente dos produtores familiares.  Graças a esse sistema de 

abastecimento dos órgãos públicos (seguranças alimentar, bem como merenda escolar e 

hospitais etc.), é possível fazer com que, por meio da redistribuição, agricultores tenham 

acesso a mercados institucionais protegidos da concorrência do mercado capitalista 

(SABOURIN, 2009). 
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            A família Pascoal teve acesso a estes programas por intermédio da associação. 

Todos os produtores que fornecem para esses programas têm que estar vinculados a uma 

associação, porque o dinheiro vai para a associação. Assim como outras famílias, eles se 

cadastraram e quando o recurso chegou passaram a vender os produtos. O que diferencia a 

participação desta família e não de outras é a quantidade de produtos fornecidos. Não é que 

apenas a família Pascoal seja fornecedora, ela tem mais produtos a oferecer até mesmo por 

causa da capacidade de produção, portanto eles têm mais lucro que as demais. Existe um 

apouco de “inveja” por parte de algumas famílias, alegando que Josuel usa sua influência 

para conseguir as coisas para sua família através da associação. Mas é possível observar 

que existe uma admiração por parte de outras famílias algumas até afirmando que “eles 

sabem como trabalhar e ter lucro na agricultura”, enfatizando a importância da atuação das 

jovens no trabalho familiar. O que não é comum observar na maioria das famílias.  

            O trabalho desta família, em especial das jovens, alcança o mercado institucional de 

abastecimento dos órgãos públicos. Elas fornecem produtos para o programa de segurança 

alimentar e para a  merenda escolar. Fornecem uma diversidade de produtos desde polpa 

de frutas até carne. Atender as demandas deste mercado exige muito trabalho e dedicação. 

Tive a oportunidade de acompanhar um dia de trabalho que antecede a entrega dos 

produtos, posso dizer que é uma maratona de 24 horas. Elas iniciaram fazendo polpa das 

frutas, na oportunidade elas encheram dois freezers com polpas de acerola, cajá e manga. 

Esses produtos foram destinados à merenda escolar, e essa produção demorou quase o dia 

inteiro. Depois tivemos que acordar as 03h00min da manhã para fazer tapiocas, esta 

produção só parou às 14hs da tarde tudo isso porque as tapiocas tinham que ser entregues 

ainda quentes. Paralelo à produção das tapiocas havia o abate dos animais para 

fornecimento de carne, sendo as galinhas abatidas pelas mulheres e os carneiros abatidos 

pelos homens. E na divisão do trabalho os homens também ficaram responsáveis pela 

distribuição dos produtos para as escolas. Mas como podemos ver, o tempo dos homens 

dedicado neste processo é bem reduzido. As mulheres ficam com maior parte das 

atividades e consequentemente com mais tempo de trabalho. 

          Para as jovens este trabalho tem uma importância singular, pois é o reconhecimento 

do trabalho dos produtores rurais e principalmente a garantia de uma renda independente 

das feiras. Como já dito no decorrer deste texto, o trabalho rural e geração de renda 

garantem mais autonomia econômica para os jovens e neste contexto, principalmente para 

as jovens agricultoras. Com o trabalho dentro da propriedade e o acesso a estes mercados 
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formais e informais elas conseguem ser autônomas e continuam o trabalho dentro da 

propriedade. 

      Vale destacar que essas possibilidades surgiram para esta família por duas questões. 

Primeiro, ela tem uma estrutura aberta que baseia sua reprodução bem sucedida no 

estabelecimento de redes voltadas à produção e venda de produtos. Segundo, a família 

Pascoal está vivendo uma época situada na segunda década do século XXI e agora é 

possível perceber a importância e a eficácia das políticas e programas de governo para 

fixação das famílias no campo. Contudo, é interessante perceber que o sucesso dessas 

políticas ocorreu em umas famílias, como a Pascoal, não em todas, e esse é um desafio a 

ser pensado para que se tenha a democratização de fato dessas políticas de uma maneira 

mais abrangente e eficeinte.    

 

 

3.5 Feiras locais e os vínculos sociais  

            Uma das maneiras de distribuir os produtos frutos do trabalho da família Pascoal 

são as feiras de produtos orgânicos que são distribuídas pela cidade do Recife. Geralmente 

estas feiras ficam localizadas em bairros residenciais ou na CEASA. E funcionam de 

quarta-feira a sábado, cada dia em um bairro diferente. Inicia-se muito cedo, a partir das 

cinco horas da manhã. Os produtores chegam e armam suas barracas. Todas personalizadas 

com listras verde e branco. Os produtos oferecidos são os mais diversos, vão desde frutas e 

verduras até refeições prontas. Os clientes logo chegam para fazer suas compras. Na 

barraca da família Pascoal há uma grande diversidade de produtos. Banana, limão, mamão, 

batata doce, carne, buchada de bode, alface, coentro, pimentão, acerola, goma e massa de 

mandioca. Eles já têm uma clientela fixa assim como todos os produtores. Durante a feira, 

que geralmente dura no máximo até as nove horas da manhã, os clientes chegam, 

conversam, compram seus produtos e trocam informações. Muitas vezes alguns 

encomendam produtos e marcam visitas na propriedade da família. Entre os produtos 

encomendados estão: buchada pronta, ervas medicinais e cana-de-açúcar. Que as meninas 

logo providenciam para a próxima feira. E assim os vínculos vão se estreitando. 

           Cada uma das meninas tem seu dia de ir para a feira e assim há uma divisão dos 

lucros. Na quarta-feira é Janiele que vai à feira, Jaciele vai na quinta-feira, a sexta-feira é 

de Joel e o sábado é de Josicleide, cada uma dessas feiras é em um local diferente e assim 

cada uma tem sua clientela e há uma democratização dos lucros da venda dos produtos, 
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sendo cada uma responsável não só pela venda, mas também pela organização dos 

produtos e das barracas na feira.        

            Para esta família os vínculos sociais não são constituídos apenas no âmbito 

doméstico e comunitário. Como eles estão envolvidos nas feiras, esses vínculos são 

expandidos e se constituem uma rede de relações externas. Aqui as relações são mercantis, 

onde os agricultores oferecem seus produtos e os consumidores pagam por ele. Mas 

também se constituem vínculos mais próximos, é comum os clientes das feiras virem 

visitar a propriedade da família Pascoal e assim estreitam-se os vínculos. As feiras locais e 

os mercados de proximidade proporcionam exemplos de mercados que produzem vínculos 

sociais e mobilizam sociabilidade por meio da relação direta entre produtores e 

consumidores (SABOURIN, 2009, p.268). Josicleide afirma que gosta muito de ir às feiras 

fazer a comercialização dos produtos, pois esta atividade a insere em um espaço de 

sociabilidade ampliando seu leque de relações. Além do mais é da comercialização dos 

produtos que elas conseguem uma renda própria para ter autonomia, por isso Jaciele diz 

que é importante para elas todo o processo de comercialização. 

 Eu gosto muito da parte da comercialização, porque tem todo aquele processo de mexer com o 

dinheiro e me chama atenção (risos). Mas sério, é sempre bom a gente ter nosso dinheiro sem 

depender dos outros, além disso, nesse circuito das feiras nós conhecemos muita gente e isso é 

bom porque nos abre outras possibilidades. Tem clientes que nos visitam, outros nos indicam 

para seus amigos, outros nos indicam cursos para gente estudar e assim é como se fosse como 

uma mão lava outra, sabe? Eu gosto muito de ir para as feiras (Jaciele 25 anos). 

 

           Esta fala de Jaciele nos permite uma pequena análise. Mulher “mexer com o 

dinheiro” também é uma apropriação de uma habilidade tradicionalmente de homem e que 

é bastante questionada entre eles. O riso de Jaciele não é por acaso. Ela tem consciência de 

como isso a torna diferente de outras “meninas”. Ela acaba desenvolvendo a capacidade de 

administrar e assim quebrar alguns tabus. Além do mais, não é em qualquer dinheiro que 

ela mexe, é o seu dinheiro, adquirido com o seu trabalho. E isso é ter reconhecimento que 

se dá pela proximidade com os clientes, que por sua vez valorizam o trabalho dessas 

jovens. 

           Ir para a feira não significa apenas vender os produtos, este espaço proporciona mais 

que isso. As feiras também são espaços de sociabilidade, onde são feitas novas amizades, 

estreitam-se os vínculos, de lá surgem convites para outras atividades de lazer, e é também 

um espaço onde a paquera rola solta. Uma das meninas namorou durante algum tempo 

com um rapaz que ela conheceu na feira, ele também era um agricultor, só que de uma 

outra cidade. Sem falar que o próprio ambiente da feira é um ambiente muito animado a 
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depender do dia e das atividades que são oferecidas pelos feirantes ou pelas instituições 

que os apoiam. Tive a oportunidade de ir a uma dessas feiras no Bairro do Cordeiro em 

Recife. Na ocasião estava acontecendo degustação de cachaça e licores orgânicos de um 

produtor da cidade de Chã Grande\PE. Era uma verdadeira festa do interior com direito a 

trio pé-de-serra e muito forró. As pessoas chegavam compravam seus produtos e iam 

participar da festa. Os momentos como estes aumentam a interação entre clientes e 

feirantes e também entre os próprios feirantes. 

         Nas feiras também há reciprocidade nos termos defendido por Mauss (2003) que se 

dá pela preocupação com qualidade de vida do outro. A produção de produtos orgânicos 

demonstra um interesse pelo bem estar do outro. Por outro lado, quem compra reconhece a 

importância do trabalho de quem vende e incentiva esse ciclo. Sendo assim, a 

reciprocidade supõe uma preocupação com o outro. Não se pode estar perto do outro sem 

se preocupar com suas condições de existência, tal preocupação torna-se, portanto, 

hospitalidade, dádivas de alimentos e víveres, proteção, ou seja, motivos ou obrigações 

para produzir.  

          As feiras de orgânicos parecem tempos fortes, no sentido dado por Marcel Mauss 

(2003),  momentos de religação com uma comunidade de sentido, não contígua do ponto 

de vista geográfico mas que partilha dos princípios do “orgânico”, do “sustentável” ou seja 

lá o que movimenta esse grupo em termos ideológicos ou de motivações gerais. É um 

momento em que as jovens se sentem, portanto, ligadas a um coletivo maior, fazendo parte 

de alguma coisa que transcende seu cotidiano. Isso certamente reforça sua escolha. A 

proximidade consumidor-produtor é bem interessante também como forma de fazer parte 

dessa comunidade. Afinal, quem é que compra nas feiras de orgânicos? Pessoas que 

moram na cidade, provavelmente de classe média e bem escolarizadas, que também 

partilham dessa ideologia, tentando levar um estilo de vida mais “natural” ou “alternativo”, 

se opondo ao uso de agrotóxicos etc. Nesse sentido, a feira propicia relações, traz 

visibilidade e “faz comunidade”, pois alimenta o sentido de que esses atores todos fazem 

alguma diferença no mundo em que vivem. 

           As relações no âmbito externo não são apenas comerciais ou mercantis, também 

podemos dizer que são afetivas e interpessoais. Pois também transmitem confiança. A 

confiança é um valor moral que remete ao plano afetivo ou espiritual. E sendo assim estas 

práticas recíprocas de ajuda mútua e de solidariedade que também podemos perceber nas 
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relações externas envolvem também uma produção material que neste contexto é de 

fundamental importância para a permanência destas jovens no campo.  

       As feiras também permitem o contato com a cidade, o que é uma maneira de ficar no 

campo, sem estar encerrado nele. E a procura das pessoas da cidade pelas pessoas do 

campo, querendo conhecer os lugares de plantio etc., são formas de reconhecimento e 

valorização do lugar de procedência. Nas feiras de orgânicos, os feirantes são tratados 

pelos consumidores de maneira, bastante igualitária, encurtando a distância social e dando 

valor aos saberes das pessoas que ali estão vendendo. A cidade, assim, valoriza o campo, e 

o campo deste modo torna-se reconhecido pela cidade. Aqui temos não apenas a questão 

da confiança, mas, sobretudo de reconhecimento. 
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Capítulo 4 - TRABALHO RURAL E CONDIÇÃO FEMININA NA FAMÍLIA 

PASCOAL          

 

            A identificação do jovem rural como agricultor se dá a partir do envolvimento do 

mesmo no trabalho agrícola e no desenvolvimento da propriedade, assim a relação do 

jovem agricultor com o trabalho não é apenas ligada à geração de renda, mas é antes de 

tudo o fator sócio-ideiológico
17

 por onde passa a identidade do agricultor, pois, como 

afirma Stropasolas (2004, p.39), a agricultura ainda guarda muitos traços do campesinato. 

Sendo o camponês caracterizado por seu trabalho que envolve diretamente a terra e os 

segredos da natureza (MOURA,1986, p.09). É impensável um agricultor ou agricultora que 

não valorize o trabalho. 

O trabalho sempre foi exaltado pelos agricultores familiares como a maior das 

virtudes, questão de honra que legitima a acumulação, a riqueza e a ascensão 

social, sendo a miséria e a pobreza consequência da pouca dedicação nas 

atividades produtivas ou mesmo da ineficiência no seu exercício na propriedade. 
Ideologicamente, a ideia de sacrifício e trabalho duro sempre foi muito valorizada 

(STROPASOLAS,2006. P.241).   

 

            Os jovens pesquisados por este autor guardam em sua memória a obrigação pelo 

trabalho como uma coisa que inibia seu crescimento profissional e pessoal. No meu campo 

de pesquisa a situação é bem diferente. Embora haja no imaginário dos pais a ideia que ser 

agricultor é trabalhar de sol a sol, é um trabalho sacrificado e uma obrigação para aqueles 

que moram no sítio, os filhos dessa família pensam diferente. Para eles, o trabalho não é 

visto apenas como uma obrigação. É uma necessidade e uma oportunidade de realização 

dos projetos pessoais – quando estes têm relação direta com a vida no campo.     

            Josicleide conta que sempre gostou de estudar, e vislumbrava dar continuidade aos 

estudos quando terminasse o Ensino Médio. Quando concluiu, ela passou alguns anos sem 

estudar e cogitou ir embora para conseguir fazer faculdade. Depois quando ela começou a 

trabalhar e vender seus produtos na feira ela se programou e com o dinheiro que conseguia 

ganhar resolveu pagar a faculdade. Hoje ela é graduada em geografia e conta com muito 

orgulho o fato de ter sido com seu trabalho que ela conseguiu pagar o curso. Considera 

importante ter dinheiro, ela diz que quando o jovem consegue ganhar seu dinheiro, ele se 

                                                             
17

 Quando uso o termo sócio-ideológico me referindo a relação do jovem agricultor com o trabalho, isso 

significa que para essa comunidade e para esta família só se é agricultor se tiver uma relação direta com o 

trabalho na terra e os cuidados com plantas e animais. Não se admite dizer-se agricultor se não se trabalha 

com a terra seja para tirar o seu sustento ou para complementar a renda. Então, no plano das idéias e no 

seio desta sociedade rural o trabalho no campo é a característica mais forte que identifica o agricultor.  
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sente mais livre e os pais começam a confiar mais nele. Não há mais aquela restrição sobre 

o que pode ou não comprar e sobre os lugares que podem ou não frequentar. De acordo 

com ela: 

 

Não é que painho não tenha mais autoridade sobre a gente, é porque 

quando a gente tem dinheiro, a gente consegue negociar algumas coisas. 

Antes se a gente quisesse ir a uma festa teria que pedir permissão e 

também pedir dinheiro. Hoje nós temos dinheiro e a permissão a gente 

negocia.  (Josicleide, 29 anos). 

 

          É importante registrar aqui, como já apresentei no texto, que neste ambiente rural a 

autoridade do pai é muito mais forte que nos espaços urbanos. Enquanto as filhas estão 

morando com seus pais elas ainda estão sob a autoridade deles principalmente do pai. 

Josicleide já está casada, mas nesta fala ela relata o que acontecia quando ainda estava 

solteira, que também é o que acontece com as suas irmãs.  

         É interessante que embora elas sejam socializadas para o trabalho desde crianças, elas 

só passam a considerar o que fazem como trabalho a partir do momento que começaram a 

ganhar o próprio dinheiro. Antes disso, elas se referem às suas atividades como ajuda, 

reproduzindo o discurso que considera o trabalho das mulheres, bem como dos mais 

jovens, como ajuda, e por isso é mal remunerado.   Hoje, segundo as jovens entrevistadas, 

elas juntos com seus irmãos estão dando continuidade ao trabalho desenvolvido pelos pais, 

uma vez que estes já estão aposentados. 

           No dia-a-dia da família Pascoal o trabalho começa cedo e dura o dia todo. Apesar de 

ser uma atividade árdua e que exige uma constante dedicação, observei que os membros da 

família e principalmente os filhos se distribuem nas atividades de forma autônoma, sem 

muita influência dos pais. Vale salientar que, como a socialização para o trabalho dentro da 

família rural se dá desde criança, os filhos acabam incorporando suas atribuições como 

naturais e não questionam mais, à medida que vão adquirindo mais idade. A execução das 

atividades que parecem autônomas, na verdade são padrões hierárquicos que já estão 

internalizados de tal forma que não cabe mais questionamentos nem a influência dos pais.  

Cada um já acorda sabendo qual a sua responsabilidade dentro do serviço da propriedade. 

Nas atividades corriqueiras e cotidianas, está muito clara a divisão do trabalho por gênero e 

geração.  
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4.1. Divisão do trabalho 

        O quintal, a horta e agroindústria, além da casa são os espaços de trabalho das 

mulheres desta família. É no quintal onde ficam o galinheiro, o abatedouro e a cozinha 

onde elas fazem tapiocas. Por ser perto da casa este espaço permite a atuação exclusiva das 

mulheres, pois, isso possibilita que elas estejam ao mesmo tempo na produção e na 

reprodução. A horta fica mais afastada do quintal, mas também é uma área de atuação das 

mulheres. Nesta horta elas plantam coentro, cebolinha, rúcula, alface, rabanete, beterraba, 

cenoura, couve e batata. É um espaço grande e embora sejam os homens que constroem os 

canteiros, são as mulheres que cuidam de todas as outras etapas, desde o plantio até a 

colheita. Na agroindústria as mulheres atuam em todas as etapas desde a produção até o 

armazenamento, os homens são responsáveis pela compra da matéria prima e distribuição 

dos produtos.      

          Certo dia eu estava com as mulheres trabalhando na fabricação de polpa de frutas. 

Iniciamos muito cedo e quando terminamos era por vota de 15h00min. Entre as mulheres 

era dividido o trabalho de extração da polpa, embalagem e armazenamento. Ao final 

tínhamos três freezers cheios de pacotinhos de polpa de frutas e a participação dos homens 

nisso tudo foi apenas em trazer a matéria prima e depois recolher as polpas, colocar no 

carro e distribuir. E assim, as mulheres têm muito tempo demandado em uma atividade que 

fora da propriedade é invisível, pois para os compradores do produto o fornecedor é Josuel, 

e nem se quer se questiona quem fez todo o processo de produção, aí estão as jovens que 

tem seu papel reconhecido dentro da propriedade, ao passo que fora dela continua sendo 

invisível e seus irmãos é quem ganha o destaque, fama e boa parte do dinheiro, uma vez 

que as meninas só tem acesso ao dinheiro das feiras e não da venda destes produtos nos 

mercados institucionais. 

             Até aí nada de novo nas abordagens da divisão do trabalho na produção familiar 

agrícola. Para mim, a grande novidade que foi identificada durante o trabalho de campo se 

refere à atuação das jovens mulheres neste universo e como elas enxergam isso. Segundo o 

discurso das meninas, a atuação delas não está mais subordinada à autoridade masculina, 

as instâncias de atuação estão muito mais condicionadas às escolhas das mulheres. Mas, 

embora haja um discurso por parte das meninas que diz que elas escolhem as atividades 

que vão realizar apresentando uma rejeição às atividades que tenham que ficar no sol, na 

verdade elas acabam trabalhando mais que os homens e com maior tempo de dedicação. 
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Mas elas aceitam isso como se fosse compensatório elas trabalham mais, porém não 

precisam ficar no sol. Essa questão será retomada mais adiante. 

         Analisando a trajetória dessas jovens pude perceber de onde surge o discurso da 

escolha. A formação pela qual elas passaram no SERTA e no IFPE permitiu que pudessem 

iniciar um processo diferenciado na produção familiar e tudo passou pela escolha delas (o 

quê plantar, como fazer isso, onde vender etc.). Claro que foi preciso certa negociação com 

a autoridade do pai e também com os outros irmãos, mas, a partir desta iniciativa elas 

puderam ir negociando onde elas iriam atuar com mais ênfase, levando em consideração o 

que era melhor para elas, sem necessariamente atentar para as mudanças ou manutenção 

dos padrões de gênero. Por isso, elas decidem se vão apenas beneficiar os alimentos, ou se 

além de beneficiar também vão à feira vender os produtos, mas todas as decisões são 

negociadas, o que nos lembra que no âmbito das relações sociais as posições ocupadas por 

qualquer um dos atores são alvo de constante negociação, portanto para que estas jovens 

assumissem o papel que assumem hoje foi preciso passar por um estágio de negociação 

onde também estavam presentes as tensões e os conflitos. Essas negociações permanentes 

são importantes para que elas possam ganhar mais autonomia também para pensar seus 

projetos pessoais.   

         

4.2 Relações de gênero e a divisão sexual do trabalho 

 

                Para entender melhor como se estabelecem as relações de gênero e a divisão 

sexual do trabalho no mundo rural, uma breve revisão da bibliografia estudada pode nos 

ajudar a identificar as principais estruturas da divisão sexual do trabalho. Vale dizer que o 

campo de pesquisa de realização deste trabalho apresenta semelhanças e diferenças com os 

estudos anteriores que serão apresentados ao longo do texto.  

             A caracterização do ser jovem do campo já vem imbuída de uma carga de 

significados preconceituosos que tratam essa categoria como sujeitos que não merecem a 

devida confiança. “Ser jovem carrega a marca da pouca confiabilidade na hierarquia das 

relações familiares, ainda que assuma posição de destaque nos discursos sobre a 

continuidade da propriedade.” (CASTRO, 2005, p.32). Se o jovem já é visto dessa maneira 

pejorativa, ser jovem e mulher é ser duplamente estigmatizada. E isso reflete nas relações 

de trabalho dentro das propriedades. Os homens são destinados prioritariamente às 
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atividades vinculadas à esfera produtiva, enquanto as mulheres à esfera reprodutiva, e ao 

mesmo tempo em que há uma maior valorização do trabalho masculino, e eles exercem as 

atividades de maior valor agregado. Essa formulação permite abordar a relação entre 

produção e reprodução, explica a simultaneidade das mulheres nos trabalhos produtivo e 

reprodutivo e sua exploração diferenciada no mundo produtivo ( FARIA, 2009,p.18). Nas 

teorias de dominação masculina as atividades masculinas opostas às femininas, são sempre 

reconhecidas como predominantemente importantes e os sistemas culturais dão valor aos 

papéis e atividades dos homens (ROSALDO, 1979, p.35).  

        Desse modo a ordem masculina não precisa de justificação, nem precisa de um 

discurso para legitimá-lo.  

 A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar a dominação 

masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão social do trabalho, distribuição bastante estrita das 

atividades atribuídas a cada um dos sexos, de seu local seu momento, seus instrumentos; é a estrutura do 

espaço, opondo o lugar de assembleia ou de mercado, reservados aos homens, e a casa reservada às 

mulheres (BOURDIEU, 2002, P.16). 

          Como podemos observar de acordo com a literatura exposta, a divisão sexual do 

trabalho não é apenas uma divisão de funções, mas divisão dos espaços que podem ser 

frequentados por homens e mulheres. Dessa maneira se consolida a separação entre a 

esfera pública e a privada, sendo a primeira da produção e a segunda da reprodução. Junto 

a isso há um discurso de que as mulheres são destinadas à esfera privada, como parte de 

um destino biológico vinculado à maternidade, e logicamente reforçando o 

desconhecimento da produção doméstica e do papel econômico do trabalho das mulheres 

na família. A diferença é que, enquanto o trabalho doméstico é invisível, o trabalho na 

produção é tido como “ajuda”, ou seja, as mulheres não têm sua atuação reconhecida, 

portanto, seja na esfera privada ou na esfera pública, o trabalho das mulheres é marcado 

pela invisibilidade. Apresento isso de maneira geral, pois no meu campo observei algumas 

diferenças que estão dispostas ao longo do texto. Enquanto as filhas de Pascoal tem seu 

trabalho reconhecido, ainda persiste a indivisibilidade do trabalho doméstico.  

             O bom funcionamento de uma propriedade e a reprodução social dos pequenos 

agricultores depende da participação de todos os membros da família, no entanto, como 

afirma Wanderley (2007), “se considerarmos a distinção entre o trabalho na roça e na casa, 

o que parece prevalecer é uma divisão tradicional do trabalho, segundo o qual os rapazes 
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são ausentes das atividades domésticas, enquanto a maioria das moças realiza dupla 

jornada de cuidar da casa e trabalhar no sítio.” (WANDERLEY, 2007, p.25)  

          Elisa Guaraná de Castro, quando analisa a participação e interesse dos jovens pelo 

trabalho na roça junto com a família em assentamentos da Baixada Fluminense, destaca, 

que “à medida que vão deixando de ser criança, a maioria e principalmente as mulheres 

perdem interesse pela atividade agrícola e deixam de ajudar os pais” (CASTRO, 2005, 

p.191). 

             Duas questões são importantes para analisarmos este discurso. Primeiro, as 

meninas são educadas na perspectiva de ajudar no trabalho doméstico, diferente dos 

meninos que desde cedo são orientados a cuidarem da roça. Existe uma lógica de formação 

dos filhos que diferencia entre homens e mulheres, onde muitas vezes as mulheres são 

responsáveis pelos afazeres domésticos com pouca ou nenhuma relação com o trabalho 

agrícola. Segundo, a autoridade paterna é um elemento que reprime o interesse e a atuação 

das mulheres na agricultura. Sem autonomia elas perdem o interesse e vêem no êxodo uma 

alternativa para se livrarem do peso de tal autoridade. 

A autoridade paterna e o controle social de um lado, e a criação que distingue filhos e filhas são fatores 

que podem explicar essas diferentes atitudes de jovens que compartilham experiências de vida, em 

relação a uma mesma localidade. Essa divisão do trabalho se reflete na sucessão e na relação com a terra 

e com o trabalho agrícola. (CASTRO, 2005, p.203) 

.      

            Brumer (2007) salienta que as jovens tendem a ser mais críticas com relação à vida 

no campo, elas têm posições mais negativas que os rapazes com relação ao trabalho na 

agricultura. A posição mais crítica das mulheres decorre da desvalorização das atividades 

desempenhadas por elas na agricultura familiar e pela invisibilidade de seu trabalho, mas 

também pelo pouco espaço a elas destinado na atividade agrícola comercial, onde atuam 

apenas como auxiliares. 

           Assim, de acordo com esta revisão da literatura, podemos observar que no campo, 

as mulheres têm menos oportunidade de autonomia econômica, bem como de decisão. Isso 

acaba sendo um fator preponderante para o êxodo das jovens que também é fruto das 

relações patriarcais e da busca por maior liberdade e autonomia. Porém, como o universo 

rural é diverso, as famílias rurais e as relações de poder também o são.     É preciso levar 

em consideração que em uma mesma comunidade existem jovens que não se interessam 
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pela agricultura e esperam a oportunidade para deixar o campo. Em contrapartida, também 

existem jovens, principalmente jovens mulheres que decidiram permanecer no campo e 

atuam buscando alternativas para isso. Essa decisão precisa ser compreendida dentro das 

negociações familiares como já mostrei ao longo do texto. Uma das alternativas é o 

desenvolvimento da agricultura, onde rapazes e moças atuam como protagonistas e a partir 

daí conseguem autonomia para tocarem o negócio da família sem interferência dos pais.. 

         Foram estas questões que pude observar no trabalho de campo. Na família Pascoal, as 

meninas não são apenas “ajuda” na produção, elas são o braço forte da mesma, não têm 

mais interesse em ir embora e têm autonomia de tocar o trabalho, uma vez que os pais já 

estão aposentados. Elas fazem a gerência dos recursos que obtém com seu trabalho sem 

interferência dos pais ou irmãos. Para chegar a este ponto, elas tiveram que mudar os 

padrões da produção: diversificando os produtos, buscando outros meios de 

comercialização, constituindo uma rede de relações que lhes proporcionam adentrar outro 

universo e visualizar outras perspectivas.  No entanto é possível observar, como já foi 

informado, que essa autonomia de gerência, é dada a elas até certo ponto. Elas gerem os 

recursos que adquirem nas feiras, o mesmo não acontece com o recurso das grandes vendas 

dos produtos para merenda etc. Seu irmão tem forte influência nas decisões. Na maioria 

das vezes a ordem parte dele e as meninas obedecem. Essa influência se dá também na 

divisão dos lucros que não é feito de maneira igualitária 

          A produção de orgânicos e a comercialização destes produtos em feiras localizadas 

em Recife partiram da iniciativa de Josicleide Pascoal e a partir daí toda família passou a 

se organizar para atender mais esta demanda. Pelo fato de os filhos já estarem casados e 

morando fora da propriedade da família as meninas foram assumindo esse processo. Tudo 

começou com a ideia de mudar a forma de fazer agricultura. Josicleide compreendeu que 

era possível ganhar mais dinheiro vendendo orgânico. Aí elas tiveram que encabeçar esta 

ação e isso fez com que elas passassem a assumir uma posição diferenciada dentro da 

produção familiar. Como conseguiu produzir renda com seu trabalho já não via mais 

sentido em buscar isso em outro lugar. Ir para as feiras é uma conquista, através da venda 

dos produtos elas puderam ter sua própria renda e consequentemente aumentar a renda da 

família. Depois da iniciativa das meninas é que seus irmãos foram se incorporando no 

processo de produção e comercialização e trazendo também novas possibilidades. Neste 

caso, Josuel começou a abrir novos caminhos e inserir a família em uma nova rede de 
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comercialização, a merenda escolar. E com isso ele passou a liderar este processo, se 

apropriando da iniciativa das suas irmãs.  

         A organização do trabalho na propriedade da família Pascoal se dá da seguinte 

maneira: o pai e mãe já aposentados, atuam mais passivamente na produção. Seu Sebastião 

faz algumas atividades pontuais como dar ração para os bois e ajudar na produção de 

farinha, esta última atividade é feita de vez em quando. Dona Maria é quem faz a comida e 

ajuda as meninas quando necessário na matança das galinhas. As meninas cuidam do abate 

das galinhas, cuidam da horta, extração de polpa, fazem tapiocas, colhem os produtos para 

levar às feiras e ainda fazem os serviços domésticos. Joel e Josuel cuidam do preparo do 

solo, plantio e distribuição dos produtos. Neste modelo de organização podemos perceber 

que as meninas desenvolvem mais atividades que os homens. Estas atividades além de 

serem diárias, ainda demandam muito tempo de dedicação. Sendo assim, elas trabalham 

mais que os homens em serviços ligados a esfera doméstica, a única atividade externa que 

elas fazem é a comercialização nas feiras. Já os homens trabalham menos, pois o preparo 

do solo não é uma atividade diária. É um trabalho que exige mais esforço físico em 

compensação trabalha-se menos. Nem a distribuição dos produtos é feita diariamente, no 

geral eles fazem isso duas ou três vezes por semana. Aqui a divisão sexual do trabalho é 

bem explícita e há pouca mudança nos padrões de gênero.  

         Na família Pascoal o homem, no caso o irmão mais velho, é o “chefe” da produção. 

Embora haja um discurso da não expropriação do trabalho feminino. Ele assume a 

condição de chefe e assim submete as suas irmãs. Como Josuel é uma pessoa bem 

relacionada no sentido de constituir redes de relações, ele acaba abrindo outras 

possibilidades para a comercialização dos produtos. Foi ele quem conseguiu incluir a 

família como produtora para fornecer produtos para merenda escolar e para o Programa de 

Aquisição de Alimentos. No entanto, isso trouxe maiores benefícios para ele que para as 

suas irmãs, uma vez que elas trabalham mais e ele fica com a maior parte dos lucros.  Por 

isso ele tem muita influência nas decisões, embora diga que reconhece a importância do 

trabalho das meninas. Elas se envolvem nas diversas instâncias da produção, no entanto 

podemos dizer que é nas feiras onde elas realmente recebem proporcionalmente pelo que 

trabalham. Existe uma atuação maior nas atividades de colheita e beneficiamento que estão 

diretamente ligadas à esfera doméstica ou reprodutiva. No entanto, essas atividades não são 

desvalorizadas pelos homens da família nem pela comunidade. Pelo contrário, existe um 
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reconhecimento da importância da atuação das mulheres para o desenvolvimento da 

produção, como afirma Josuel: 

Se não fossem as meninas para “segurar as pontas” aqui, acho que a gente não tava dando conta 
não, porque eu tenho outras atividades, Joel também, e é bom a gente saber que elas conseguem 

tocar sem a gente. Elas coordenam os trabalhadores, fazem a matança, vão para a feira, fazem 

polpa das frutas. Sabemos que se não tivesse nenhum homem aqui elas continuariam o trabalho 

sem problemas. Por isso, acho justo não só dividir com elas o dinheiro da produção, como dar 

condições para que elas passem a vender o que produzem e tenham uma renda própria. (Josuel, 

filho mais velho da família Pascoal) 

          Esta fala aponta questões importantes. O trabalho das mulheres é reconhecido pelos 

homens, porque graças à elas todo processo produtivo acontece enquanto seus irmão estão 

realizando outras atividades. Aqui a relação entre público e privado é evidente. Os homens 

vão se dedicar às  atividades de caráter público, fora da propriedade, enquanto as mulheres 

ficam, de certo modo, reclusas nas atividades vinculadas a agricultura familiar, que não 

deixa de ter seu aspecto privado.  E assim, de acordo com Lorelay Garcia e Silvana 

Nascimento (2010), a mulher tem a condição marcada pelo sobretrabalho, com tarefas e 

―obrigações que envolvem a esfera da produção e da reprodução da vida. A agricultura 

familiar estrutura-se a partir do trabalho da família, coletivo e voluntário, obtido a partir de 

vínculos extra-econômicos, de cunho afetivo no qual a percepção de exploração inexiste. 

Supostamente, todos participam com trabalho para o bem de todos, porem é nessa lógica 

que surge a grande desvantagem para a mulher. Ocorre que, sem esse arranjo, a agricultura 

familiar não sobrevive, sem o ―trabalho de mulher, invisível e desvalorizado, mas que 

garante sua continuidade com a reprodução da desigualdade.            

         Quanto a questão do reconhecimento, essa atitude é reforçada pelo pai. Seu Sebastião 

afirma a importância da divisão dos recursos adquiridos na propriedade. Para ele deve 

haver união entre os membros da família onde todos se ajudam. Em um de seus 

depoimentos ele faz uma comparação de como seu pai tratava a divisão dos recursos dentro 

da família, entre os filhos e de como ele procede hoje com os seus filhos, enfatizando a 

importância dos estudos para seus filhos e do trabalho de todos. 

 O que a gente ganhava dava tudo ao meu pai, no sábado aquele que fumava ganhava uma 

coisinha, e a gente que não fumava nem bebia não ganhava nada, dava tudo a meu pai pra fazer 

a feira. A minha situação com meus filhos é diferente, se eu tenho dinheiro é deles, se eles têm é 

meu também, isso com todos eles, filhos e filhas casadas e solteiras. Eles me ajudam e eu ajudo 

eles, a gente vive num roçado só. Meus filhos sempre viveram aqui estudaram aqui saíram para 

estudar quando chegaram ao maior estudo. Sempre eu dou apoio a quem é agricultor e a quem 

ensina o filho a ser trabalhador. Os filhos tem que estudar porque não se pode explorar os filhos. 
(Seu Sebastião Pascoal, 66 anos de idade, progenitor da família Pascoal).  
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           De certo modo, na família Pascoal, a divisão sexual do trabalho permite autonomia 

das mulheres, enquanto Joel e Josuel se dedicam as suas atividades externas a propriedade, 

isso permite que as suas irmãs desenvolvam as atividades com mais autonomia. Josuel é 

guarda municipal e agente comunitário de saúde, além do mais ele se dedica ainda às 

atividades de articulação onde abre novas oportunidades para a produção familiar. Ele 

participa do conselho de desenvolvimento sustentável e da associação de produtores. Joel 

trabalha no SERTA dirigindo o caminhão que transporta os produtos dos agricultores para 

as feiras e também divide seu tempo com a produção familiar  e com atividades políticas. 

Ele também é o responsável de dirigir o trator da associação para arar a terra dos 

agricultores da comunidade.   A falta de tempo deles para se dedicar as atividades com 

mais afinco faz das meninas o esteio da produção da família e com mais poder de decisão 

nas questões relacionadas ao seu trabalho. E isso lhes garante autonomia econômica 

também.  Josicleide conta que quando a feira é boa elas conseguem arrecadar cerca de 

R$300,00, então por mês elas arrecadam em torno de R$ 1.200,00 em cada barraca 

dependendo da feira. Parte é destinada a investimento na produção e pagamento de 

algumas dívidas da produção o restante, o lucro fica com os responsáveis pelas respectivas 

barracas. O lucro de Josuel vem do fornecimento dos produtos para merenda escolar, neste 

negócio ele fica com a maior parte, mas também divide com suas irmãs. Ele não tem 

participação nos lucros das feiras, estes são para quem vai para feira. 

         Como podemos observar, ele fica com a maior parte dos lucros mesmo trabalhando 

menos. Há uma valorização maior do tipo de trabalho que ele faz - trabalho público, de 

relação com terceiros. Ele é o negociante! No entanto, como já apontado anteriormente, o 

trabalho das meninas é autônomo, mas ele também é, privado, de porta para dentro, 

invisível. E assim menos valorizado. Para elas terem mais dinheiro, elas não questionaram 

a fatia que o irmão pega. Foram trabalhar mais, explorar mais a própria mão de obra, para 

ter um dinheiro só delas.  

        Esse fato é importante, pois embora haja um reconhecimento afetivo do trabalho das 

mulheres, com essa divisão dos lucros podemos observar que há uma expropriação do 

trabalho das mulheres sim. Elas trabalham muito para fornecer os produtos para merenda 

escolar, no entanto, seu irmão fica com a maior parte do lucro. A atuação dele na abertura 

desse mercado para a produção da família é o que justifica essa divisão para as irmãs, além 

do mais, segundo elas, ele é quem mais investe na produção e por isso precisa ter um 
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retorno maior. Elas não fazem a análise de que ele investe mais porque ganha mais. Porém 

em termos materiais ele vem aumentando o seu patrimônio. Ele tem um sítio vizinho à 

propriedade da família, tem uma casa na cidade, seus filhos estudam em boas escolas, 

enfim podemos dizer que ele está próximo da classe média. Se esse lucro fosse dividido de 

forma igualitária entre ele e as irmãs talvez isso gerasse novas possibilidades também para 

elas.   

          No que diz respeito ao destino dos recursos adquiridos por cada membro, pude  

perceber que cada um é responsável pelo seu dinheiro, mas também que há esfera em que 

esse dinheiro se coletiviza. A aposentadoria dos pais sustenta a casa e o dinheiro 

arrecadado nas feiras é de quem vai para feira a não ser que a pessoa esteja doente ou não 

possa ir. Aí quem substitui divide o dinheiro. O que não quer dizer que as meninas também 

não ajudem na despesa da casa ou que de vez em quando precisem do dinheiro dos pais. A 

ajuda mútua é constante entre todos desta família. A casa de Jeane, por exemplo, foi 

construída com a ajuda de todos.       

          Existe uma união muito forte entre os irmãos e todos se ajudam mutuamente, ao 

menos no que diz respeito à produção, percebi que o fato de fazer esta ou aquela atividade 

é uma questão de escolha das mulheres, mais do que uma imposição masculina. 

Retomando a ideia, é necessário compreender que a questão da escolha está vinculada ao 

processo de socialização para o trabalho e ao modo como elas foram incorporando os 

papéis que iam desenvolvendo. Hoje o que no discurso aparece como escolha na verdade é 

a reprodução de uma organização do trabalho que desde cedo indica os papéis e a posição 

que estas mulheres devem ocupar.  As meninas, às vezes “preferem” as atividades micro 

por serem mais confortáveis para elas, o que não quer dizer que seja menos trabalhoso 

como afirma Jaciele. 

 É porque a parte do plantio é mais difícil, não é mais difícil, mas tem que tá no sol, na área mais 

exposta, e a gente fica no lugar mais reservado, mais restrito e mais protegido, eu sou 

completamente a favor, mulheres na sombra e homens no sol (risos). Assim, o trabalho da gente em 

relação ao dos meninos é bem mais extenso, a gente cuida da parte da colheita, mata galinha, faz 

polpa, e ainda tem o trabalho doméstico, já os meninos, embora seja um serviço mais pesado, 

exposto ao sol, leva menos tempo dedicado aos serviços, mas eu tô aceitando, pelo menos eu não tô 

no sol, meu problema todo é com o sol. Eu sou agricultora, mas prefiro trabalhar na sombra. 

(Jaciele, 25 anos). 

          Esse “lugar mais reservado” não é apenas um lugar físico e sim um lugar social. 

Reserva, restrição e proteção constituem uma tríade que diz respeito ao que se espera das 
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mulheres na sociedade. Elas não podem se expor ao sol, mas também ao mundo público, 

seus movimentos têm que ser restringidos e precisam da proteção dos homens e da família. 

O sol e o mundo se definem mutuamente. 

           Duas questões são necessárias para analisarmos este discurso. A primeira delas é a 

falácia da naturalidade do trabalho leve e pesado. As atividades realizadas pelos homens é 

reconhecidamente um trabalho pesado, pois tem que estar expostos ao sol, curvados e 

exigem força física. Já o trabalho das mulheres é leve, o que não significa trabalho 

agradável, desnecessário ou pouco exigente em termos de tempo e de esforço, mas é leve 

porque é realizado por mulheres e por isso pouco reconhecido. Essa situação ocorre por 

conta da valorização social do homem enquanto “chefe de família”, responsável pela 

reprodução de seus “dependentes”. Assim, o trabalho desses últimos fica em plano 

secundário, cabendo nestes casos uma remuneração que apenas “ajuda” a composição do 

orçamento familiar. Assim como afirma Maria Ignez Paulilo: o trabalho é leve não por 

suas próprias características, mas pela posição que seus realizadores ocupam na hierarquia 

familiar (PAULILO, 1987, p. 07). Outra questão tem relação com o tempo, os homens 

trabalham menos tempo que as mulheres, porém o tempo masculino é mais valorizado que 

o feminino e as mulheres acabam assumindo tarefas menos valorizadas e que demandam 

mais tempo. 

          O trabalho leve corresponde àquelas tarefas mais detalhadas, as quais exigem maior 

habilidade manual e paciência que geralmente são consideradas características femininas, 

mas que não significam necessariamente menores esforços físicos. Na verdade, o leve e o 

pesado se interseccionam o tempo todo e podem ser realizados por homens e mulheres. 

Cuidar da horta é considerado um trabalho leve e que é de responsabilidade das mulheres, 

mas aqui as atividades são divididas entre homens e mulheres. Preparar o solo e cavar os 

canteiros é um trabalho pesado, realizado pelos homens, semear os canteiros e replantar é 

um trabalho leve de responsabilidade das mulheres. Por outro lado, a colheita das verduras 

é um trabalho leve, mas carregar os cestos cheios delas é pesado e este é realizado também 

pelas mulheres. Portanto, homens e mulheres estão envolvidos nas atividades leves e 

pesadas dentro do processo produtivo, estas não estão relacionadas apenas ao esforço 

físico, mas também pelo tempo demandado e pela posição do corpo necessária para 

realização da mesma.  
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“Para trabalhar na agricultura tem que gostar mesmo”. Foi o que me disse 

Josicleide – uma das filhas da família Pascoal – para ela o trabalho de preparar a terra e 

plantar é árduo e exige muito das pessoas. Por isso diz que não gosta muito de plantar, mas 

gosta muito de colher e beneficiar os produtos. Ela também gosta de comercializar, pois 

esta atividade a insere no espaço de sociabilidade ampliando seu leque de relações.  

  Eu não gosto de trabalhar com a enxada, cavando limpando, essas coisas, e abater os 

animais de grande porte, o restante é com a gente. Eu escolho o que eu não quero fazer, 

agora o restante tenho que fazer. Existe uma incompatibilidade do trabalho realizado pelos 

meninos com a minha pessoa. Com relação à matança dos animais de grande porte eu não 

sei fazer e quanto a trabalhar com a enxada eu acho pesado e tem a relação com o sol 

(Jaciele, 25 anos). 

         É importante observar que esta incompatibilidade que aparece no discurso de Jaciele, 

na verdade, é construída através do processo de socialização. Ela não sabe fazer 

determinada atividade porque esta não fez parte de seu aprendizado e também porque há 

quem desempenhe este papel, no caso, os homens.         

          Elas fazem as atividades que gostam de fazer e não se sentem obrigadas a realizar os 

trabalhos que segundo elas são de responsabilidade dos meninos. Elas reconhecem que 

podem fazer o trabalho dos meninos se quiserem fazer, mas afirmam que tem que haver 

esta divisão para evitar que todo o trabalho caia sobre elas. 

Na verdade, poder a gente pode, mas temos que deixar algum trabalho para os 

homens porque senão a gente vai fazer tudo e eles vão fazer nada. Nós já 

trabalhamos mais do que eles. Se a gente começar a fazer estas coisas eles não vão 

fazer nada (Josicleide, 29 anos).  

         A questão do tempo aparece claramente nesta fala. Reconhecidamente os homens 

trabalham menos que as mulheres no processo de produção familiar. No entanto, o tempo 

do homem e suas atividades são mais valorizados. Isso ocorre por que no senso-comum o 

trabalho da mulher é visto como uma extensão de seu papel de mãe/esposa/dona-de-casa, 

provedoras das necessidades da família. E de modo geral este papel se superpõe ao seu 

trabalho na agropecuária – principalmente na horta e no quintal, encobrindo a verdadeira 

natureza de sua ocupação. É nesse sentido que se pode afirmar que o trabalho da mulher, 

sobretudo na agropecuária reproduz invisibilidade e maior valorização do trabalho do 

homem que cerca a percepção da sociedade sobre o papel feminino. Na verdade, as 

mulheres não são invisíveis, elas são invisibilizadas pelos outros, ou seja, não são 

reconhecidas como sujeitos ativos no processo produtivo ( SILVA e PORTELA 2006: 

p.127) 
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           O tempo também ganha neste estudo contornos diferenciados tanto quando 

comparados ao tempo de trabalho no mundo urbano, quanto quando comparamos com o 

trabalho masculino. A ideia de jornada como marcação de tempo, como algo que tem 

início e fim no decorrer de um dia praticamente não se aplica neste caso. O tempo do 

trabalho articula a produção e a reprodução e, algumas vezes, inclui o acesso aos espaços 

de participação social. Quando elas não estão trabalhando na produção estão estudando ou 

se dedicando aos cuidados pessoais, restando os fins de semana, principalmente o domingo 

para as atividades de lazer.  A organização do tempo é mais generosa com os homens, 

embora eles se dediquem a outras atividades externas à propriedade, no trabalho familiar 

ainda sobra tempo para passar uma tarde jogando dominó ou ir ao bar encontrar os amigos. 

Por isso, é fácil entender porque os homens conseguem se inserir nos espaços mais amplos 

no âmbito das políticas públicas. Tão importante quanto a capacidade de articulação e 

participação é o tempo disponível, este último é quase sempre privilégio dos homens.  

         Além das atividades produtivas já mencionadas no decorrer do texto as jovens 

também se dedicam às atividades domésticas. No entanto, embora os espaços produtivos 

sejam notadamente masculinos, as mulheres também atuam nesta esfera em algumas 

ocasiões com mais atribuições que os homens, ou seja, na família Pascoal são as mulheres 

que fazem praticamente todo trabalho de produção enquanto os homens estão fora. É nesta 

organização do trabalho onde sobra mais tempo para os homens enquanto as mulheres têm 

todo seu tempo ocupado com pouca ou quase nenhuma folga. Essa organização é 

justificada por elas através do fato de os irmãos trabalharem fora e, portanto terem pouco 

tempo para se dedicar às atividades produtivas. Então cabe aqui uma questão. Como os 

homens que têm outras atividades fora da propriedade e dividem seu tempo de trabalho 

entre produção e atividades extras ainda dispõem de tempo livre? A resposta está na 

sobrecarga de trabalho que é depositada nas “meninas” que através de seu trabalho de certo 

modo, supre o trabalho dos irmãos. E isso tem o preço em termos de dedicação ao lazer 

e/ou a realização de outras atividades externas. Quando elas realizam outras atividades, 

essas acontecem sem comprometer o tempo de trabalho dedicado à produção familiar. 

          O tempo de descanso das filhas de Pascoal é bem restrito, ao contrário do tempo de 

trabalho que exige esforço e organização. A descrição das atividades apresentadas neste 

trabalho demonstra como entre a hora de acordar e a hora de dormir, não há praticamente 

nenhum tempo para si, exceto o tempo dedicado aos estudos, ou nos domingos, às vezes 

este tempo se restringe á higiene pessoal e cuidados com o corpo. Assim como também 
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não há quase nenhuma marcação de jornada que delimite um momento inicial e um 

momento final de um certo período de trabalho, o que delimita o fim da jornada é o 

término da atividade programada para aquele dia, às vezes terminando cedo, outras não. O 

que há é certa demarcação dada pelo espaço de trabalho: produtivo e doméstico. Ao 

sucederem-se sem nenhuma demarcação de jornada o trabalho doméstico e o trabalho 

produtivo se misturam e se complementam, continuamente, só cortados pelos momentos 

fundamentais de reposição de energia humana: a alimentação e o sono. 

         Pode-se afirmar que o trabalho é o que organiza a vida social na propriedade da 

família Pascoal, e o espaço de trabalho envolve, simultaneamente, a casa o seu entorno e as 

áreas de cultivos ou criação propriamente ditas, que algumas vezes são contínuas ao 

terreno do domicílio. Isso significa que o trabalho doméstico se desenvolve de maneira 

coextensiva às demais atividades. É possível dizer que, no conjunto, existe uma certa 

articulação entre as diferentes atividades, entretanto o continuum  de espaço de trabalho é a 

realidade para as mulheres, uma vez que são elas quem realizam as tarefas domésticas. O 

mesmo acontece em relação ao  tempo.  

         Dada essa sobrecarga de trabalho, as mulheres realizam uma jornada contínua, 

praticamente ininterrupta, com atividades que variam entre as de manutenção da família, 

estudos e as de beneficiamento de produtos para comercialização, feitas no interior ou 

entorno da residência e aquelas ligadas diretamente a roça ou a criação de animais. Para os 

homens diferentemente é possível delimitar espaços e tempos distintos de trabalho, 

descanso e lazer, o que confere a atividade produtiva uma esfera específica de execução 

além das suas outras atividades. 

          

4.3 A gestão da propriedade, condições de trabalho e autonomia das filhas  

         A gestão da propriedade da família Pascoal pode não ser igualitária, mas é 

compartilhada e as mulheres têm sua participação nas decisões sobre produção, 

comercialização e consumo que são marcadamente masculinas. Aqui a chefia da unidade 

produtiva é dividida entre homens e mulheres, cada um em suas áreas, mas as articulações 

externas, exceto nas feiras são de responsabilidade dos rapazes. 

          O trabalho produtivo das mulheres, portanto, também se insere no espaço público. 

Ele desenvolve-se em torno da família que por sua vez se insere nas feiras para 

comercialização, ocupando assim um espaço público. O acesso a este espaço é facilitado 



125 
 

pela ligação que elas têm com o SERTA que as ajuda a desenvolverem suas capacidades 

empreendedoras e lhes garantem condições de transporte para as mercadorias de forma 

adequada. E assim, seu trabalho não está restrito apenas ao aspecto privado, embora este se 

dê em um continuum com o trabalho reprodutivo sendo muitas vezes socialmente 

confundido com o trabalho doméstico. 

         No tocante à autonomia das filhas de Pascoal foi possível observar que o grau de 

participação das filhas nos processos de tomada de decisão é maior ou menor, conforme a 

sua maior ou menor participação em atividades consideradas produtivas para a unidade 

familiar. Se nas famílias onde as filhas encontram-se envolvidas apenas nas atividades 

domésticas sua participação nos processos decisórios é praticamente nula, na família 

Pascoal a situação é um pouco diferente. Aqui as filhas se envolvem nas diversas 

instâncias do sistema de produção bem como no beneficiamento e na comercialização em 

feiras. Esta situação sugere que o sistema de produção adotado na propriedade da família 

Pascoal pode favorecer a maior participação das jovens mulheres nos processos de decisão 

e provocar alterações na maneira de se fazer a gestão da propriedade. Como já foi dito, o 

sistema de produção adotado por esta família combina uma variedade de exploração: 

hortaliças, produção de ovos, polpa de frutas; produção de carne, além da produção de 

grãos (milho e feijão) e mandioca, além de beneficiamento de alimentos. Isso tende a 

estimular um processo de gestão menos centralizado e mais participativo, do que os 

sistemas baseados em um único tipo de exploração. Isso porque unidades produtivas que 

põem em funcionamento um conjunto de atividades variadas necessitam geralmente da 

contribuição permanente do trabalho de todos os membros da família, de modo que 

qualquer investimento que se pretenda realizar precisa do acordo dos filhos e filhas que 

trabalham na propriedade, pois a força de trabalho é decisiva na execução das atividades. 

Na família Pascoal o sistema de produção é diversificado baseado na agroecologia. Essa 

diversificação deve-se as meninas e ao trabalho do SERTA e, por isso mesmo, favorece o 

acesso das jovens à renda. Pude perceber isso especialmente quando nas atividades 

desenvolvidas encontrava-se a produção de hortifrutigranjeiros para comercialização nas 

feiras. É importante ressaltar ainda que as atividades ligadas à produção de polpa, a horta 

ou enfim as chamadas “miudezas”, atividades tradicionalmente relacionadas ao trabalho 

feminino, na medida em que vão crescendo em importância econômica, vão inserindo o 

trabalho das mulheres no espaço dito produtivo. A valorização desses produtos valoriza as 

atividades a eles relacionadas e, assim, o trabalho das jovens também tende a ser 
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valorizado. Percebi que isso favorece o aumento da participação das mulheres nos espaços 

de decisão da unidade familiar, como também foi observado em outros trabalhos.  

Onde a agricultura se baseia em sistemas de produção diversificados, a jovem rural ocupa um 

maior espaço de participação na gestão da propriedade, especialmente, no que se refere à 

participação nas tomadas de decisão. Além disso, elas conseguem acessar alguma renda o que 

lhe proporciona certo grau de autonomia frente aos pais. (AGUIAR, 2008, p. 5) 

                       

        Ter renda em várias épocas do ano significa autonomia para as jovens mulheres, 

descentralização do poder e autoridade paterna, participação de todos nas decisões e gestão 

da propriedade.  Tudo isso se deve à produção diversificada, pois embora o homem tenha 

forte influência nas decisões, tem esferas da produção em que o poder de decisão é das 

mulheres. Na família Pascoal esse processo começou a ser desenvolvido pelas meninas. O 

que de certo modo, indica uma estratégia encontrada para que elas pudessem adquirir mais 

poder.  

 

4.4. O trabalho na visão das jovens 

   

        Na concepção das jovens envolvidas na pesquisa, as diferenças de gênero no trabalho 

estão relacionadas não apenas a força física, mas também a outros aspectos: “a gente cuida 

melhor da horta, horta cuidada por mulher é mais limpa... a gente é mais caprichosa, os 

homens são muito bagunceiros”. (Jeane) 

Enquanto os meninos pensam na quantidade de produtos para levar para feira, eu penso na 

qualidade e na variedade. Uma barraca organizada com uma variedade de produtos fica 

mais bonita e chama mais a atenção dos fregueses (Janiele). 

A mulher sabe aproveitar melhor os espaços, aproveita cada cantinho, planta uma flor e 

tudo vende, o homem não liga pra isso, ele passa o trator, não tem que cavucar nem nada, 

ele só quer a quantidade (Jaciele) 

           O fato de não executarem tal atividade não quer dizer que elas não tenham 

conhecimento sobre o que fazem, desconhecendo todo processo e as especificidades de 

cada cultura, pelo contrário elas demonstram ter um amplo conhecimento sobre as 

atividades que são desenvolvidas na propriedade. “Ah, primeiro arruma o trator, aí se tiver 

muito mato, antes passa uma roçadeira, tem que arar gradear.... para plantar batata, tem que 

fazer as covas, cortar as mudas, plantar e depois é só aguar, vai aguando, até chegar o 

tempo de colher.”(Josicleide). 
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          Sendo assim pode-se comparar, segundo elas, as características do trabalho de 

homens e mulheres no seguinte quadro: 

Trabalho feminino Trabalho masculino 

Habilidoso, cuidadoso e detalhado Tendência ao predomínio da força física e 

uso de máquinas 

Geralmente não há desperdício de espaço Geralmente há desperdício de espaço 

Prioriza a diversidade Prioriza quantidade 

 

         Estas características servem para definir as funções de cada um no trabalho da 

propriedade e também justifica as atribuições das mulheres. Elas internalizam essas 

diferenças para reforçar a necessidade da atuação das mesmas nas diversas instâncias. 

Também aponta para uma satisfação com o trabalho que desenvolvem, o que pode ser 

compreendido como uma preferência ao trabalho na roça em detrimento do doméstico. 

Esta satisfação está vinculada à recompensa financeira como já foi demonstrado. 

          A conformação e a satisfação com o trabalho que elas desenvolvem parecem estar 

relacionadas a aspectos mais subjetivos e vinculados ao processo de socialização pelo qual 

passam essas jovens. A atuação delas reflete na sua apresentação como atores sociais, 

individuais, e coletivos, e demonstra as diferenças sexuais e de gênero. Por outro lado, 

pode-se perceber claramente que não há uma preocupação destas jovens com a posição 

subordinada que ocupam na família e nem nas relações de trabalho. O que se destaca é a 

valorização do trabalho e da capacidade que cada uma tem de gerar renda. 

        O trabalho feminino relacionado ao cuidado serve como justificativa para indicar o 

lugar dessas mulheres no processo produtivo e para reforçar a divisão sexual do trabalho. 

No entanto, o discurso das meninas também pode indicar o quanto elas se sentem mais a 

vontade trabalhando entre elas, pois além da solidariedade feminina, o trabalho entre 

mulheres garante mais liberdade para o exercício de suas funções sem a interferência das. 

ordens masculinas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

        Ao longo do texto procurei mostrar os processos que possibilitam a permanência de 

jovens mulheres no campo no contexto atual onde é possível perceber o investimento em 

políticas públicas para fixação da população rural. Para isso parti do estudo de caso de uma 

família rural – a família Pascoal. Delimitando o meu campo de estudo e as limitações 

analíticas deste trabalho. Durante o período de estudos o trabalho de campo foi essencial 

para observar como os processos identificados se concretizavam na prática e aqui o fato de 

eu ser de certo modo também nativa, pois assim como esta família eu também moro na 

Comunidade de Agustinho, em alguns momentos facilitou a pesquisa uma vez que eu não 

tive maiores dificuldades para entrar no campo. No entanto, essa proximidade dificultou 

um pouco na apreensão dos dados e na análise deles. Muitas vezes a pesquisadora 

compartilhava dos mesmos códigos das “nativas” e naturalizava as coisas comprometendo 

sua análise. Assim, proximidade e distância são faces de uma mesma moeda e cabe ao 

pesquisador saber dosar o uso de cada uma delas sem comprometer os resultados da 

pesquisa.   

          Para compreender porque para esta família foi possível manter suas filhas na 

propriedade alguns fatores merecem destaque. Primeiro, a família é dona da terra. Embora 

a família não disponha de um grande latifúndio, sua propriedade tem tamanho suficiente 

para comportar o trabalho de cada um dos envolvidos e produzir renda para todos. 

Segundo, a geração de renda para as meninas é uma conquista importante, graças a ela é 

possível ter ganho de autonomia e vislumbrar a realização projetos pessoais. Terceiro, a 

família Pascoal é uma família conectada e isso lhe permite o acesso a um conjunto de 

políticas e ações que viabilizam a permanência das famílias rurais. A atuação do Serviço 

de Tecnologia Alternativa (SERTA) nesta comunidade, em especial nesta família, trouxe, 

em alguns aspectos, uma nova mentalidade sobre rural, produzindo não apenas ações 

estratégicas, mas também trazendo uma nova forma de ver o campo como um espaço de 

vida, desenvolvendo uma nova retórica de valorização do rural. O acesso às políticas 

públicas ( Programa mais assistência técnica;  programa de aquisição de alimentos – PAA;  

Programa nacional de alimentação escolar – PNAE ) proporciona à família Pascoal a 

abertura de outros mercados aumentando a renda familiar. Estas ações, à medida que foram 

acontecendo em contexto macro eram acompanhadas por ouras ações no contexto micro. 
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Como foi demonstrado no decorrer do texto, ainda é uma desafio tornar estas políticas 

públicas mais abrangentes, tendo em vista que numa mesma comunidades algumas 

famílias como a Pascoal conseguem ter acesso, enquanto outras não.  

        Mesmo a família aumentando sua renda por meio das políticas de compra direta de 

alimentos, a divisão dos lucros é feita de maneira desvantajosa para as mulheres e isso é 

pouco questionado por elas. Como ter uma renda própria é muito importante, elas não 

reclamaram, foram trabalhar mais, explorando sua própria mão de obra para garantir um 

recurso próprio e assim adquirir independência financeira. Nesse sentido os padrões de 

gênero são pouco questionados e isso dificulta a mudança nas relações de poder entre 

homens e mulheres.  

       No interior da família na divisão do trabalho embora tenha sofrido algumas 

modificações, ainda predomina uma divisão tradicional do trabalho onde as mulheres têm 

mais tempo dedicado ao trabalho que os homens e elas acabam atuando em todas as esferas 

da produção inclusive na sua comercialização. Um dos fatores que contribui para isso é 

que com a saída dos filhos homens ficaram as filhas e é esta força de trabalho que é 

utilizada pela família. Aqui o ganho de gênero foi secundário. Elas passaram a ser 

protagonistas da produção muito mais por uma necessidade da família do que por uma 

iniciativa própria. Com o passar do tempo isso trouxe alguns ganho para as meninas 

inclusive a autonomia, que veio por meio da geração de renda. É importante destacar que 

mesmo as mulheres atuando nas esferas que antes eram notadamente masculinas, o inverso 

não aconteceu. Elas acumulam dois tipos de atividades, enquanto os homens que se 

dedicam à atividades externas, públicas e sem nenhum relação com o trabalho doméstico. 

          Neste contexto a autonomia também é limitada, pois enquanto as filhas vivem na 

casa dos pais elas ainda estão sujeitas a algumas regras que precisam ser cumpridas. E isso 

traz uma autonomia negociada que demanda constantes diálogos de negociação entre pais e 

filhos. Embora o ganho financeiro permita autonomia para sair com as amigas, no terreno 

da sexualidade as regras mais rígidas precisam ser respeitadas para não “manchar” a honra 

da família. Mesmo que algumas jovens consigam viver sua sexualidade apesar das regras 

impostas, o exercício da sexualidade por parte das jovens rurais da comunidade e 

Agustinho ainda precisa ser explorado para se compreender até que ponto isso acarreta 

algumas mudanças nas relações de gênero bem como nas relações familiares. 
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        Outro aspecto da autonomia diz respeito a individualização dessas jovens, que passa 

pela conquista de um lugar ao sol – um trabalho, uma fonte renda uma profissão. Aqui elas 

não precisaram recorrer às formas tradicionais de desafiar a autoridade paterna – o “fugir”. 

Ao invés de saírem da casa dos pais para um casamento, o que não as deixariam mais 

independentes, o desafio das filhas de Pascoal talvez seja encontrar, dentro da família, um 

lugar que não preexiste – o de jovens solteiras e, contudo independentes e, 

consequentemente, autônomas.      

          As meninas têm seu trabalho reconhecido pelos irmãos e pelos pais, mas apesar do 

reconhecimento afetivo, nem sempre isso se converte em um reconhecimento monetário. E 

aqui os padrões de gênero pouco mudam. Elas não têm mais o seu trabalho invisibilizado, 

mas ainda recebem menos que seu irmão mais velho, embora notadamente trabalhem mais. 

Aqui o campo deixou a pesquisadora em uma “saia justa”. Eu queria enfatizar a 

visibilidade das meninas, mas ao mesmo tempo percebia que esta se dava em níveis 

diferenciados. O trabalho delas é visível nas feiras, mas torna-se invisível na produção para 

a merenda, que é o que dá mais lucro. No referente à autonomia, embora exista um diálogo 

e uma negociação com o pai, o mesmo não acontece com o irmão que faz parte da mesma 

geração. E assim elas precisam abrir este outro espaço da negociação doméstica com o 

irmão. 

         Vale dizer que este estudo embora mostre apenas a realidade de uma família entre 

outras tantas, o que se quis mostrar com esta pesquisa é que através de um conjunto de 

ações integradas é possibilitada a permanência de jovens agricultoras. Estas ações embora 

aconteçam em esferas diferentes tendem a uma valorização do campo incentivando a 

permanência de seus atores sociais. No entanto, é preciso questionar em que circunstância 

é possível para essas jovens continuarem a serem agricultoras. A principal contribuição 

desta pesquisa foi demonstrar que para as jovens se firmarem como agricultoras elas não 

precisam estar desconectadas do restante do mundo. Pelo contrário, a maneira como estes 

processos foram sendo construídos por esta família permitiu as filhas de Pascoal uma 

maior integração com outros contextos. E assim, juventude, gênero e agricultura fazem 

parte de uma tríade que se reconstroem mutuamente no dia-a-dia da família Pascoal. E 

apesar dos limites da pesquisa me arrisco em dizer que a permanência das filhas dos 

agricultores é possível, contato que se dê a elas a oportunidade de se individualizarem e 

ressignificarem sua atuação no campo.     
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         Algumas questões ficaram em aberto e merecem maiores aprofundamento. As vezes 

os conflitos não se mostram apenas entre gerações diferentes. Na família Pascoal existe 

uma hierarquia intrageracional, onde o irmão mais velho, de certo modo, expropria o 

trabalho das irmãs e ao que parece não há possibilidade de diálogo, principalmente porque 

existe um ganho financeiro envolvido. É preciso explorar mais essa relação intrageracional 

para se chegar a compreensão do conjunto das relações familiares e em que ponto tais 

relações proporcionam perdas e ganho para as jovens mulheres. Outra questão tem a ver 

com a forma como as jovens enxergam o trabalho feminino dentro da propriedade. No 

discurso delas a exploração de seu trabalho pode ser justificada pela ligação do trabalho 

feminino com o cuidado sem questionar as consequências que isso traz para sua vida com 

relação ao tempo e a ganhos financeiros. Nesta pesquisa esta percepção do trabalho 

feminino não foi devidamente explorada, deixando uma lacuna a ser preenchida por 

posteriormente é necessário fazer uma abordagem de como o trabalho na agricultura 

familiar reafirma as diferenças de gênero no interior da família rural.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – ficha de pesquisa com as famílias. 

 

Nome  dos pais 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______ 

Quantos filhos tem? __________    Quantos foram embora? ____________ 

Quantos ainda permanecem no sítio? ___________  masc. (  ) fem. (  ). 

Dos que permanecem algum tem interesse pela agricultura ?  (   ) 

 

 

Anexo 2 – texto usado para discussão no grupo focal 

 

Anseios de Jovens Rurais face à Permanência no Campo
18

 

 

Sabrina Kelly N. F. Soares
19

; Paulo de Jesus
20

 e Minéia P. G. 

Silva
21

 

 

Resumo 

A pesquisa centra-se na análise de perspectivas e anseios dos jovens rurais, 

agricultores(as), no contexto da permanência no campo. Pretende-se empreender uma 

avaliação em torno do que estes atores sociais fazem do próprio espaço em que vivem 

principalmente, no tocante à valorização do espaço rural. A pesquisa busca compreender 

também, como a comunidade oferece oportunidade e supre as motivações, anseios e 

necessidades do(a)s jovens. O lócus da pesquisa concentra-se na região do Alto Sertão de 

                                                             
18  Ponencia presentada al VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Porto de Galinhas, 2010. 

 

19 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural e Desenvolvimento 

Local/ Universidade Federal da Paraíba 

20  Professor do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural e Desenvolvimento 

Local/ Universidade Federal da Paraíba 

21 Técnica de Desenvolvimento do Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e 

Instituições Não-Governamentais Alternativas 
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Pernambuco, no município de Ouricuri. O processo de investigação tem suas bases teórico-

metodológicas fundamentadas nos aportes de Abramovay (1998), Wanderley (1999) e 

Carneiro (1998). O processo de pesquisa pode ser caracterizado como pesquisa 

exploratória, com base na observação do cotidiano de sete grupos de jovens, com faixa 

etária de 15 a 25 anos. A análise sinaliza a tendência do(a)s jovens de sair do campo 

sazonalmente para estudar e retornar a comunidade após o término dos estudos, pois as 

aspirações para o futuro em relação à comunidade é de estudar, cursar uma faculdade e 

retomar ou construir um empreendimento que gere trabalho e distribuição de renda, mas 

que contemple a unidade de produção familiar com implicações de que o melhor lugar para 

se viver é no campo. Os resultados evidenciam também uma perspectiva de migração 

rural-urbana presente nos atores pesquisados considerando que o êxodo rural é uma 

conseqüência do trabalho árduo do campo constituinte nas famílias agricultoras mediante a 

falta de condições sócio-econômicas, frente às condições de trabalho, mau remuneração, 

acesso mínimo ao mercado, cujo enfrentamento o(a) jovem não aceita passá-lo. 

. 

Introdução 

 

        Até bem recentemente, a juventude rural passava despercebida pelas pesquisas 

acadêmicas e projetos voltados para o universo rural (CARNEIRO, 1998). Porém esta 

categoria vem se impondo aos pesquisadores como a mais afetada pelas transformações 

que o campo vem sofrendo, oriundas de processos econômicos que deflagraram na 

desestabilização da agricultura familiar. 

       Estas transformações ocorrentes nos atores geracionais estão presentes no processo 

pluriativo, a exemplo da aquisição da prática artesanal, como forma de melhorar as 

relações de trabalho no campo, unindo atividade agrícola com não-agrícola. A juventude 

no campo tem buscado novas perspectivas atreladas à atividade pluriativa, são jovens 

agricultores e agricultoras que buscam nos estudos na cidade o meio de progredir o 

trabalho no campo. São jovens que saem do campo sazonalmente para estudar e retornam a 

comunidade onde residem após o término dos estudos, como forma de contribuir para o 

desenvolvimento da unidade de produção familiar com implicações de que a vida no 

campo é ainda o melhor lugar para se viver. 

      Neste contexto, encontra-se a unidade de estudo desta pesquisa que permite fazer uma 

análise de perspectivas e anseios dos jovens rurais, agricultores(as) em manter-se no 

campo com o objetivo de empreender uma avaliação em torno do que estes atores sociais 

fazem do próprio espaço em que vivem, principalmente no tocante à valorização do espaço 

rural. 

       Desta forma, a pesquisa busca os laços que se estabelecem na comunidade como 

forma de suprir as motivações e necessidades dos jovens categorizadas em três vetores: nas 

perspectivas do melhor lugar para se viver; nos planos dos jovens para o futuro em relação 

à comunidade e em relação à geração de renda para os jovens (as) nas comunidades em que 

vivem. 

       O lócus da pesquisa situa-se no município de Ouricuri, Pernambuco, localizado no 

Alto Sertão, espaço em que os atores sociais compartilham condições semelhantes de 

produção, consumo, trabalho e integração. A metodologia, de execução da pesquisa, pode 

ser caracterizada como pesquisa exploratória, com base na observação do cotidiano de sete 

grupos de jovens que se organizam como espaço de discussão política e social que têm 

como base a formalização do grupo. 

 

Juventude Rural em seus contextos 
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        Pesquisar sobre juventude rural é declarar as condições de “invisibilidade de categoria 

social” (CARNEIRO e CASTRO, 2007, p. 14), “é verificar os motivos geradores de 

migração para os espaços urbanos, causada pelas condições da pobreza rural, ocasionada 

pela ausência de terras para plantar, altos custos de insumos, de assistência técnica, entre 

outros fatores” (HOLANDA, 2009, p. 15). 

      Para Costa (2000, p. 68), “a primeira concepção juvenil refere-se ao período de 

preparação, instrução e formação para a vida que introduz os jovens numa moratória em 

relação aos papéis adultos que, no momento oportuno, deverão assumir” e o “trabalho 

juvenil, principalmente nos espaços rurais, tem início, muitas vezes, de forma precoce, mas 

está inserido numa dinâmica local regida pelas estruturas familiares, retratando o 

patriarcalismo” (HOLANDA, 2009, p 74).O 

       Como menciona a autora acima, o trabalho entre os jovens rurais é uma atividade que 

se inicia precocemente, principalmente na inserção do trabalho agrícola, como herança 

hereditária, mas muitos buscam outras atividades laborais, que não se limitam à produção 

agrícola. Esta dinâmica está presente na compreensão das novas ruralidades que emergem 

no campo, pois nem todos que residem no campo são agricultores. Nesta perspectiva, Del 

Grossi e Silva (2002) mostram a ocorrência do “rápido crescimento das Ocupações Rurais 

Não-Agrícolas (ORNAs), que já vinham aumentando na década de 80 e nos anos 90 se 

expandiram. Trata-se da expansão das atividades nãoagrícolas no meio rural brasileiro que 

não é exclusividade de uma região específica, mas está disseminada por todo o país”. 

         Nesse contexto, encontram-se os jovens que se reconhecem no rural, “de onde se vê e 

se vive o mundo” (WANDERLEY, 2004, p.81) e que buscam cada vez mais a inserção no 

trabalho não agrícola como forma de permanecer no campo e ter a possibilidade de gerar 

renda no local em que estão inseridos. Em contrapartida, há aqueles jovens que 

permanecem no campo, seguem o trabalho de seus pais, para reproduzir a condição social 

de agricultor. Abramovay (1998, p. 39) falando sobre as aspirações juvenis existentes com 

a relação à permanência no meio rural e na agricultura, ele expõe que “apesar da crise por 

que passou o setor desde o início do Plano Real, o desejo de desenvolver a profissão 

agrícola é bastante alto entre os jovens, mas que o mesmo resultado não se encontra entre 

as moças”, que preferem exercer a atividade não agrícola como forma de satisfazer 

aspirações pessoais. 

       Vê-se que as perspectivas dos jovens é de sempre criar espaços de “legitimação de 

possibilidades, de prover ações dirigidas aos jovens que ainda depara-se com a 

invisibilidade juvenil e que diante da estrutura complexa do mundo, culturalmente e 

economicamente,” (DURSTON, 1994) sobrecarrega os jovens com tomadas de decisões, e 

lhes transferem um grande teor deresponsabilidades, como se apenas coubesse aos jovens 

essa mobilização social transformadora (HOLANDA, 2009, p. 75). 

 

Juventude rural e os desdobramentos da categoria frente às migrações e o trabalho 

pluriativo 

 

       A dinâmica atual da juventude rural neste estudo tem configurado num cenário 

fortemente marcado de transformações, pois os jovens não almejam dar continuidade ao 

trabalho do campo conduzido pelos pais, mas almejam permanecer-se nele sob a ótica do 

trabalho pluriativo5, isto é, uma atividade que não contemple exclusivamente a produção 

agrícola. Para Carneiro (1998, p. 97), o rural “é um espaço cada vez mais heterogêneo, 

diversificado e não exclusivamente agrícola, a juventude rural salta aos olhos como a faixa 

demográfica que é afetada de maneira mais dramática por essa dinâmica de diluição das 
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fronteiras entre os espaços rurais e urbanos, combinada com o agravamento da situação de 

falta de perspectivas para os que vivem na agricultura”. 

        Del Grossi e Silva (2002, p. 46) definem o trabalho pluriativo como “combinação de 

atividades agrícolas e não agrícolas no interior da mesma família extensa. Pode ainda ser 

pluriatividade a combinação de atividade agrícola no próprio negócio com outra atividade 

agrícola como assalariado em outros locais”. Abramovay (1998) em pesquisa, ressalta 

acerca da sucessão profissional e a transferência hereditária. Segundo ele, os jovens 

rapazes tendem a permanecer-se no campo e seguir a atividade agrícola de seus pais, mas 

as moças tendem a migrar-se para a cidade e não retornar: “Dos rapazes entrevistados, 

64,52% têm seu destino desejado e provável ligado à agricultura [...] os jovens desejam ter 

seu futuro ligado à profissão agrícola (ABRAMOVAY, 1998, p. 40), porém as moças não 

compartilham da mesma opinião (ABRAMOVAY, 1998, p.39). 

       A agricultura aparece como escolha diante de outras possibilidades como migração, 

para os rapazes, na formação de nova geração de agricultores, porém para as moças as 

aspirações ultrapassam a permanência no meio rural pois impossibilita a realização de um 

projeto pessoal. 

       De acordo com Pereira (2007), os pressupostos que permitem a migração rural-urbana, 

encontram-se vinculadas a problemáticas de: “- difusão do modo de vida urbano para além 

dos limites das cidades, implicando novos padrões de consumo e comportamento para 

populações rurais; - precariedade socioeconômica da região de origem, que não permite ou 

dificulta a conquista de melhores condições de vida para os jovens e suas famílias;  

necessidade dessas populações de melhorar seus padrões de vida;   globalização e 

intensificação do desenvolvimento do capitalismo nas áreas rurais com a expropriação de 

terras camponesas e expansão de monoculturas altamente capitalizadas” (PEREIRA, 2007, 

p. 165). 

        Estas são problemáticas que proporcionam o exôdo rural entre as(os) jovens, que as 

vezes não são contemplados com políticas públicas o que retardam a ascensão e 

estabilidade social no campo como enfatiza Pereira (2007). 

        Sob outro contexto, a presente pesquisa traz o debate da permanência  do jovem no 

campo, diante de implicações que permeiam a pluriatividade naunidade de produção 

familiar. O desejo de ficar no campo surge a partir das relações cooperativas, 

organizacionais formadas a partir de grupos de jovens que “[...] reivindicam maior 

visibilidade e formulações de políticas públicas geradoras de emprego, renda, educação e 

lazer” (BRUMER, 2007, p. 35). Osgrupos de jovens são espaços de sociabilização e 

discussão em que estimulam os jovens o sentimento de pertença e o empowerment. 

       A atividade pluriativa que surge nos espaços de discussão entre os Grupos de Jovens 

tem direcionado à construção de um novo cenário na vida cotidiana, do local em que estão 

inseridos, um cenário marcado de atividades não agrícolas como a prática do artesanato na 

unidade de produção familiar. A motivação em manter-se no campo é impulsionada na 

direção do empreendimento solidário, conhecido como Grupo Ybyrah já constituído no 

lócus desta pesquisa que se encontra agregado no espaço rural em estudo, local em que os 

jovens agricultores e agricultoras trabalham frente ao artesanato em madeira. 

       Os atores sociais desta pesquisa configuram o perfil de jovem que fazem uso do 

próprio espaço em que vivem mediante um lugar agradável e que possibilita geração de 

renda. 

 

Lócus da pesquisa: Ouricuri-PE e procedimentos metodológicos 
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        O município de Ouricuri faz parte da Região de Desenvolvimento do Araripe, 

localizada na Mesorregião do Sertão Pernambucano. Essa região representa 18,8% do 

território estadual com 18.576,9 km² e abrange ainda, os municípios de Araripina, Bodocó, 

Cedro, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Parnamirim, Salgueiro, Santa Cruz, Santa 

Filomena, Serrita, Trindade e Verdejante, mas a cidade de Ouricuri apresenta-se dois 

distritos, Barra de São Pedro e Santa Filomena. A população é de 58.653 habitantes com 

uma área de 2.423 km2 e distante da capital, Recife, 623 km, com acessos vias BR-316 e 

BR-232, pelo município de Salgueiro (MUNICÍPIO PE, 2009). 

      Um grupo de jovem é construído através da constância da presença de seus membros 

na rotina e de suas atividades; se constrói no espaço heterogêneo das diferenças entre cada 

participante (SANTOS e SILVA, 1999). 

        Empoderamento: apropriação, por indivíduos e organizações, da capacidade e do 

poder de realizar ações (GOHN, 2005, p.112). A cidade em pesquisa faz parte do mundo 

rural, como menciona Wanderley (2007, p. 22): ela é também “um espaço marcado pela 

particular vinculação com a natureza e pelas relações sociais de interconhecimento, exerce 

as funções de organização, gestão e representação do conjunto de sua área de influência, e 

ainda, constitui um dos elos de integração do mundo rural com o sistema mais geral das 

cidades”. 

       Para esta pesquisa utilizou-se técnicas combinadas de dados com pesquisa 

bibliográfica com processo de investigação de bases teóricometodológicas fundamentadas 

nos aportes de Abramovay (1998), Wanderley (2007) e Carneiro (1998).                O 

processo de pesquisa pode ser caracterizado como pesquisa exploratória, com base na 

observação do cotidiano de setegrupos de jovens, com faixa etária de 15 a 25 anos. 

        A metodologia orientou-se a partir de um roteiro de entrevista semiestruturada 

composta de sete blocos destinada a cada grupo de jovem de sete comunidades rurais: Sítio 

Canto Alegre; Sítio Tamboril; Fazenda Caraíbas; Comunidade Agrovila; Sítio Lagoa do 

Urubu; Sítio Cancelas e Sítio Logradouro de forma a trabalhar a narrativa dos jovens e as 

observações pessoais dos mesmos em seus contextos locais. 

          Os resultados das entrevistas favoreceram a caracterização de cada grupo 

considerando a realidade da comunidade no que diz respeito a quantidade de homens e 

mulheres jovens, a idade da juventude e estado civil. 

          Para o processo de observação requerido pela investigação foi definido 

apresentando os seguintes perfis: Grupo I - Número de rapazes e moças: oito do sexo 

feminino e nove masculino, faixa etária de 12 a 31 anos, a maioria cursa o ensino 

fundamental, são solteiros, mora com os pais e trabalha na produção agrícola e artesanato; 

Grupo II - Número de rapazes e moças: nove do sexo feminino e quatro masculino, faixa 

etária de 12 a 23 anos, a maioria cursa o ensino médio, são solteiros, mora com os pais e 

trabalha na produção agrícola e artesanato; 

          A coleta de dados de extração do perfil de cada grupo foi realizado em 2009, com o 

apoio do Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituições Não-

Governamentais Alternativas (CAATINGA). Grupo III - Sete do sexo feminino e oito do 

sexo feminino, faixa etária de 16 a 21 anos, a maioria cursa o ensino médio, são solteiros, 

mora com os pais e trabalha na produção agrícola, artesanato e tarefas domésticas; Grupo 

IV – Número de rapazes e moças: 17 do sexo feminino e 10 do sexo masculino, faixa etária 

de 12 a 30 anos, a maioria cursa o ensino médio e superior, são solteiros, mora com os pais 

e trabalha na produção agrícola. 

       Grupo V – Número de rapazes e moças: 10 do sexo feminino e 19 do sexo masculino, 

faixa etária de 12 a 25 anos, a maioria cursa o ensino fundamental, são solteiros, mora com 

os pais e trabalha apenas na produção agrícola e tarefas domésticas; Grupo VI – Número 
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de rapazes e moças: 16 do sexo feminino e 10 do sexo masculino, faixa etária de 16 a 25 

anos, a maioria cursa o ensino médio, são solteiros, trabalha na produção agrícola, no 

artesanato e tem experiência de trabalho fora da cidade; 

      Grupo VII – Número de rapazes e moças: São nove do sexo feminino e quatro do sexo 

masculino, faixa etária de 14 a 23 anos, a maioria cursa o ensino médio, são solteiros e dois 

não estudaram por falta de interesse e trabalha na produção agrícola. 

       A presente pesquisa concentra-se no estudo etário dos jovens entrevistados de 15 a 25 

anos, mesmo diante de faixa etária tão distintas distribuídas nos grupos. O grande número 

de relatos sobre juventude, apontam o jovem com a faixa etária de 14 a 24 anos, definida 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), mas alguns ampliam essa faixa até 29 anos 

de acordo com a Organização Internacional da Juventude (OIJ). Sob outro olhar, 

Wanderley (2006, p. 12) revelam que “a juventude não apenas vem expressa pela faixa 

etária, mas associada a atitudes e valores da vida”. 

     A análise dos dados foi realizada a partir da construção de categorias identificadas 

como vetores que buscam os laços que se estabelecem na comunidade como forma de 

suprir as motivações e necessidades dos jovens que abordam as perspectivas do melhor 

lugar para se viver; os planos dos jovens para o futuro em relação à comunidade e em 

relação à geração de renda para os jovens(as) nas comunidades em que vivem. 

 

Análise das categorias vetores e o cotidiano dos jovens pesquisados 

 

        Para compreensão do contexto, existem sete Grupos de Jovens no município de 

Ouricuri, distribuídos em sete comunidades rurais. Dentre os pesquisados o mais antigo 

existe há 26 anos e o mais recente há 1,5 ano. Os jovens pertencem a famílias de pequenos 

agricultores e os grupos desenvolvem algum tipo de trabalho na família ou na comunidade: 

auxiliando os pais agricultores no roçado, artesanato como autônomo ou no 

empreendimento solidário conhecido como Grupo Ybyrah, organizado pela Cooperativa de 

Adolescentes e Jovens do Setor do Artesanato, na Comunidade Lagoa do Urubu, do 

município, espaço em que os jovens se deslocam para desenvolver o trabalho do artesanato 

em madeira. 

      O Grupo Ybirah é um empreendimento voltado para a economia de mercado e constitui 

numa experiência de comércio solidário que proporciona uma alternativa para a 

comercialização dos produtos confeccionados e a relação estabelecida com o 

empreendimento garante um incremento na renda familiar dos jovens envolvidos. 

       Para os que trabalham, inseridos no empreendimento solidário, a jornada de trabalho 

compreende o período vespertino na oficina do grupo, pois pela manhã trabalham na roça e 

para aqueles que estudam, a atividade escolar é noturna ou diurna (a maioria dos jovens 

estuda na Escola Rural de Ouricuri, localizada na mesma comunidade rural onde reside a 

oficina do Grupo Ybirah). 

 

O melhor lugar para se viver 

 

       Esta categoria é facilmente percebida no contato com os entrevistados, quando alegam 

que o melhor lugar para se viver é no campo. Nesta categoria pretende-se observar a 

avaliação que o jovem faz do seu próprio espaço: “Pra mim o campo é o melhor lugar 

para se viver, porque não tem violência, pelo menos aqui a violência ainda não chegou, 

não tem poluição” (GRUPO II). 

        O Grupo Ybyrah utiliza técnicas especializadas para o trabalho em madeira reciclada 

e da mata nativa, caatinga, obtida em áreas de manejo florestal acompanhada pelo Instituto 
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Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). A matéria-

prima é 

oriunda da madeira apreendida pelo IBAMA que é fornecida a preços acessíveis ao grupo. 

A adoção do nome Ybyrah vem da língua indígena Tupi que significa tronco da árvore. 

“Aqui no sítio o jovem participa das reuniões do grupo, a gente conversa, se diverte, tem 

momentos de alegria” (GRUPO V). “... Eu só vou pra cidade quando eu vou pra escola ou 

vou pra um show, uma festa na rua, mas pra se viver o melhor lugar ainda é aqui” 

(GRUPO IV). “Apesar de faltar mais espaços de lazer, festas, o sítio é o lugar que eu não 

trocaria pra morar na cidade, porque aqui eu tenho de tudo, menos escola, eu estudo na 

cidade” (GRUPO VII). 

        Alguns jovens expressaram a opinião de se morar no campo como espaço de inserção 

no trabalho e geração de renda: “Eu gosto muito de morar aqui no sítio, trabalho na roça 

ajudando meu pai, ele sempre me dar um dinheirinho pra sair, comprar coisa que eu 

preciso” (GRUPO I). 

“... Aqui a gente tem a oficina, trabalhando com artesanato podemos ter o nosso próprio 

dinheiro, ser independente, além de ajudar em casa” (GRUPO III). 

       Mas os jovens relataram também os maiores problemas existentes no campo, 

especificamente na comunidade em que o grupo mora: “Mesmo tendo um agente de saúde, 

que as vezes vem pra o sítio, o maior problema daqui é a falta de um posto de saúde, um 

serviço importante que aqui não tem, quando precisa a gente vai pra cidade.” (GRUPO 

VI) “Aqui a gente sente falta de um transporte melhor, a gente viaja muito de 

caminhoneta”. (GRUPO II) 

        Percebe-se que são nesses espaços que a vida cotidiana dos jovens se formam, se 

interagem numa perspectiva de que mesmo os problemas ainda existentes no rural o campo 

é um bom lugar para se viver e que “a escolha da vida na área rural não se restringe, 

unicamente, a razões profissionais, mas se fundamenta, igualmente, numa avaliação 

positiva sobre o próprio modo de vida e sobre os atributos da vida no campo, no que se 

refere, especialmente, aos vínculos pessoais com o lugar”, confirmando a posição de 

Wanderley (2007, p.27). 

 

Os planos dos jovens para o futuro em relação à comunidade 

 

      Nesta categoria se quer saber se a comunidade onde moram oferece oportunidade e 

supre os desejos, anseios e necessidades dos jovens. Na fala de alguns entrevistados 

percebe-se que os planos ora contemplam uma migração rural-urbana, ora sinalizam a 

tendência de sair do campo para estudar e retornar a comunidade após os estudos e gerar 

trabalho e renda para a família. 

“Tenho vontade de sair de onde moro, porque tenho sonhos de ser advogada e aqui não 

posso realizar, mas se fosse possível eu voltaria a morar aqui, porque é aqui que eu 

sempre morei.” (GRUPO V) “... O meu objetivo é estudar bastante, fazer faculdade de 

agronomia e depois voltar pra ajudar minha família no trabalho do roçado mesmo, 

continuaro trabalho da família e ganhando um bom dinheiro.” (GRUPO VI) 

“Sou muito feliz aqui onde moro, mas as oportunidades de trabalho são muito poucas eu 

penso em sair daqui, morar na cidade e tentar concursos públicos ...”. (GRUPO II) “Eu 

quero permanecer aqui mesmo, não tenho vontade de sair, porque aqui eu tenho quase 

tudo que quero: amigos, casa, família, trabalho na oficina do Ybyrah, já terminei meus 

estudos, e continuo sendo agricultora” (GRUPO 

III). “Eu trabalho na cidade e também sou agricultor, mas não abro mão de 
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sair daqui, nem se compara em morar na cidade”. (GRUPO VI) “Eu faço faculdade à 

noite, sou agricultor e o meu sonho é montar um empreendimento, uma cooperativa que 

venha beneficiar as pessoas que moram aqui, principalmente minha família que a maioria 

mora aqui.” (GRUPO I). 

       Os resultados evidenciam que existem uma integração campo-cidade quando os jovens 

anseiam em sair do campo para estudar e retornar a comunidade onde vivem, em 

contrapartida há uma frustração diante do sonho profissional de não realização no âmbito 

rural, mas apenas no espaço urbano o que favorece a migração. “Estes jovens foram 

formados nas lides da agricultura no interior da família [...] eles são de uma família de 

agricultores, alguns pretendem continuar no meio rural” (WANDERLEY, 2007. p. 29), 

outros seguem a busca de espaços urbanos. 

 

Em relação à geração de renda para os jovens(as) nas comunidades 

 

        Esta categoria demonstra se a comunidade oferece oportunidade de geração de 

trabalho e renda aos jovens do local, de forma que possibilite a permanência dele no 

campo, se não, o que poderia ser feito. As falas dos entrevistados confirmam os espaços de 

trabalho, mas não de emprego no rural, mas também de restrições e ausências. 

“Trabalho como agricultor desde que nasci, é um trabalho muito pesado e ainda tenho 

que estudar, gostaria de poder trabalhar menos, mas nunca me falta dinheiro pra comprar 

o que preciso”. (GRUPO VI). “O meu trabalho é na oficina com artesanato, aqui no sítio, 

ganho o suficiente pra me sustentar, mas gostaria de ganhar mais nesse trabalho que faço. 

Seria bom mais políticas públicas que beneficiassem os jovens que moram aqui”. 

(GRUPO III) “Trabalho na lavoura com meus pais, eles às vezes me dão dinheiro quando 

peço, mas aqui no sítio a gente não tem oportunidade de trabalhar em outra coisa. O 

trabalho na agricultura é muito cansativo, seria bom que tivesse mais projetos, cursos 

para capacitar os jovens a terem seu próprio dinheiro” (GRUPO V). “Nós acreditamos 

que é possível melhorar as oportunidades que já existem na nossa comunidade, exigindo 

que os governantes façam o seu trabalho, mas também a gente tem que buscar através das 

nossa participações nas associações, no grupo de jovem, participando sempre das 

reuniões e questionando os problemas que ainda existem” (GRUPO I). “No momento o 

lugar onde eu moro não oferece oportunidade pra trabalhar, mas eu sou agricultor e 

gostaria que minha vida melhorasse mais. Acho que precisamos mesmo de capacitação, de 

cursos pra aprender outras coisas, de me profissionalizar pra trabalhar aqui mesmo”. 

(GRUPO VII). 

    Cada jovem tem sua especificidade quando discutido o espaço de geração de renda na 

comunidade em que vive. A maior demanda, segundo eles, é de promoção de políticas 

públicas e de projetos conduzidos por Instituições Não-Governamentais10 de forma que 

venham inseri-los no mercado de trabalho mais concretamente. As questões abordadas 

nessa categoria evidenciam a ausência ou insignificância da geração de renda para as 

comunidades, embora existam comunidades com situações distintas de trabalhos. 

 

Conclusões 

 

     A análise sinaliza a tendência do(a)s jovens de sair do campo sazonalmente para estudar 

e retornar a comunidade após o término dos estudos, pois as aspirações para o futuro em 

relação à comunidade é de estudar, cursar uma faculdade e retomar ou construir um 

empreendimento que gere trabalho e distribuição de renda, mas que contemple a unidade 

de produção familiar com implicações de que o melhor lugar para se viver é no campo. 
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       Os resultados evidenciam também uma perspectiva de migração rural urbana presente 

nos atores pesquisados considerando que o êxodo rural é uma conseqüência do trabalho 

árduo do campo constituinte nas famílias agricultoras mediante a falta de condições sócio-

econômicas, frente às condições de trabalho, mau remuneração, acesso mínimo ao 

mercado, cujo enfrentamento o(a) jovem não aceita passá-lo. 

 

 

 


