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AS JOVENS RURAIS E AS PERSPECTIVAS DE PERMANÊNCIA NO ESPAÇO 

RURAL: UM ESTUDO DE CASO NO CAMPUS REALEZA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA FRONTEIRA DO SUL 

 

RESUMO 

A pesquisa teve como objetivo principal analisar as perspectivas das jovens rurais que 

estudam na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Campus Realeza – PR, em 

relação à permanência no espaço rural. Tendo como hipótese que o ingresso no ensino 

superior é pela busca de qualificação profissional, com o intuito de permanecer no espaço 

rural. O estudo foi realizado com jovens rurais que estudam nos cursos de graduação 

ofertados no Campus Realeza - PR. Para desenvolver a análise, trabalhamos com as jovens 

rurais que se identificaram como tal, ingressaram no período de 2010 a 2013, e na faixa etária 

de 15 a 29 anos. Utilizamos como procedimentos metodológicos, para a produção das 

informações, métodos qualitativos e quantitativos, com aplicação de questionários e 

entrevistas às jovens rurais. Para compreensão da realidade vivida pelas pesquisadas, foi 

necessário estudar aspectos sobre a juventude rural, com abordagens em estudos realizados, 

problemas enfrentados na agricultura e que influenciam nos projetos futuros das jovens rurais. 

Além disso, aspectos do patriarcado e conflitos de geração, que estão presentes na agricultura 

e contribuem sobre a decisão de permanência. Estudos têm demonstrado que a falta de 

autonomia para implantação de mudanças na unidade produtiva familiar, as dificuldades 

econômicas enfrentadas pelos agricultores e a formação profissional podem contribuir para 

que as jovens rurais projetem seu futuro profissional fora do espaço rural, sem contar, que as 

jovens rurais possuem objetivos os mais variados a partir da formação profissional, e que 

aspectos relacionados às famílias nas unidades produtivas influenciam na construção dos seus 

projetos profissionais. 

 

Palavras-chave: juventude rural; permanência; universidade; espaço rural. 
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THE YOUNG RURAL WOMEN AND THEIR PERSPECTIVES OF PERMANENCY 

IN THE RURAL SPACE: A CASE STUDY AT FRONTEIRA SUL FEDERAL 

UNIVERSITY (UFFS) - CAMPUS REALEZA - PR. 

 

ABSTRACT 

 

This research aimed as the main purpose analyses the perspectives of the rural young women 

who studies at Fronteira Sul Federal University (UFFS) - campus Realeza - PR, in relation to 

their permanency in the countryside. We have as a hypothesis that the entry into University is 

due to the pursuit of finding a professional qualification in order to remain in the countryside. 

This study was made with young rural students who studies in the graduation courses offered 

at campus Realeza - PR.  To develop the analyses, we worked with these young rural women 

whose identified themselves as rural women, and entered in the University during the period 

from 2010 to 2013, with age between 15 and 29 years old. We used as methodological 

proceeding, the qualitative and quantitative parameters to get information, applying surveys 

and interviews to the young women. To understand the reality faced by the young women 

interviewed, it was necessary to study the aspects about rural youth approaching, in studies of 

the problems faced in the farming which influences on the future plans of these rural young 

women. Moreover, the aspects of the patriarchy family and conflicts of generations which are 

present on the farming, contribute to deciding the permanence. Studies have shown that lack 

of autonomy to the implantation of changes in the family production unit, the economic 

troubles faced by farmers and the professional qualification can contribute to the future 

projects aimed by the young rural women, besides, they have several objectives from 

professional qualification, and aspects related to their familiar production unit influences their 

professional projects. 

 

Keywords: Rural youth; permanency; University, countryside. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação apresenta os resultados da pesquisa realizada com as jovens rurais que 

estudam no Campus Realeza da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), com o 

objetivo de analisar as perspectivas das mesmas em relação à permanência no espaço rural. 

As motivações para realização da pesquisa foram várias. Inicialmente, foi pela minha 

própria trajetória e experiência, sendo filha de agricultores e dando continuidade aos estudos, 

em busca de qualificação profissional. Além disso, pela identificação com o tema da 

juventude rural, e também, por trabalhar na instituição de ensino superior que proporcionou o 

contanto com as jovens rurais que estudam no campus. 

O início das atividades profissionais na instituição, em 2012, tornou as inquietações 

sobre o tema ainda mais intensas, uma vez que, a instituição foi criada a partir de fortes 

reivindicações dos movimentos sociais da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. 

Movimentos os quais têm como intuito que a universidade fortaleça a agricultura familiar da 

região de abrangência, proporcionando oportunidade para os (as) filhos (as) de agricultores 

acessarem ao ensino superior público.  

 Outros motivos relevantes para a escolha do tema foram as leituras de diversos 

teóricos e estudos realizados, que apontam que, principalmente na agricultura familiar, as 

mulheres e as jovens rurais têm papel secundário nas atividades rurais, o trabalho cotidiano é 

pouco valorizado, há dificuldades em ter acesso aos rendimentos advindos da agricultura e, 

com isso, as jovens não vislumbram no espaço rural uma expectativa para sua carreira 

profissional. Além disso, a própria dinâmica interna das famílias, enraizada na tradição 

patriarcal, na qual as perspectivas de continuidade na atividade agrícola são sempre mais 

favoráveis ao rapaz, deixando à moça um papel subalterno, com pouca participação na 

organização do trabalho e nas decisões.  

A partir dessa realidade demonstrada, essa pesquisa se propõe a estudar as 

perspectivas das jovens rurais que foram em busca de qualificação profissional, ingressando 

no ensino superior, devido à instalação do campus Realeza, da Universidade Federal da 

Fronteira Sul, que abrange a região Sudoeste do Paraná, com o intuito de atender as diferentes 

esferas sociais e proporcionar oportunidade de qualificação à população da região, que 

definimos como local de estudo. 

Pontuamos, no decorrer do trabalho, os problemas enfrentados pela população jovem 

rural, principalmente as mulheres, pela divisão sexual do trabalho, conflitos de geração, 
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patriarcado e masculinização do campo. 

No objetivo geral, temos presente a palavra perspectiva, que vem do latim, com vários 

significados na língua portuguesa. Assim, consideramos que significa esperança e 

probabilidade, pois a palavra perspectiva, no sentido profissional, denota expectativa, 

esperança, ou metas para serem atingidas no projeto profissional das jovens rurais. 

A pesquisa tem como objetivos específicos: caracterizar a agricultura familiar da 

região Sudoeste do Paraná, região de abrangência do Campus Realeza da UFFS; caracterizar 

as jovens rurais que estudam no Campus Realeza e analisar aspectos em relação à 

permanência no espaço rural; verificar os objetivos do ingresso no ensino superior e se o 

curso de graduação contribui para a permanência das jovens rurais no espaço rural; pesquisar 

a criação da Universidade Federal da Fronteira Sul e analisar aspectos referentes à expansão 

do ensino superior no Brasil a partir do Reuni. 

A construção deste trabalho significa trazer para a Geografia uma discussão sobre o 

papel feminino na organização do espaço, e também da contribuição desta ciência para os 

estudos sobre a juventude.  

Para conseguir atingir os objetivos da pesquisa, utilizamos como metodologia a coleta 

de dados quantitativos, qualitativos, primários e secundários.  Para coleta de dados 

secundários, buscamos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), Instituto Nacional de 

Pesquisas Educacionais (INEP). E para obtermos os dados quantitativos e qualitativos, 

aplicamos questionários e entrevistas.  

Ao aplicarmos o questionário, adotamos como público-alvo jovens mulheres que se 

identificaram como jovens rurais, que ingressaram na universidade no período de 2010 a 2013 

e na faixa etária de 15 a 29 anos. Para realizarmos a coleta de dados, precisamos delimitar 

nosso público-alvo, para isso, utilizamos a definição de juventude como faixa etária, na qual 

nos valemos do padrão adotado pela Secretaria Nacional da Juventude, que determina como 

jovens, através do Estatuto da Juventude, pessoas na faixa etária de 15 a 29 anos. Contudo, a 

juventude não pode ser definida pela idade dos sujeitos, mas precisamos utilizar o critério da 

faixa etária, não para definir a juventude, mas para delimitar o público-alvo que estudamos. 

O questionário foi elaborado com um conjunto de questões abertas e fechadas, com 

opção de múltipla escolha, para ser aplicado às jovens rurais. No entanto, para aplicação do 

questionário final, foi necessário realizamos anteriormente um pré-teste com quatro jovens.  

Para a aplicação do pré-teste, entramos em contato com algumas jovens, que se 

encaixariam na pesquisa, e com disposição para participar do pré-teste. Diante da resposta 
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positiva, entregamos o questionário impresso às jovens, para ser devolvido no outro dia. No 

pré-teste, constatamos que algumas questões precisavam ser reformuladas, pois geraram 

dúvidas no momento em que era respondido. 

Em contanto com a Secretaria Acadêmica do Campus Realeza, verificamos que não 

constava a informação, nos dados de matrícula, se o estudante era filho de agricultores. 

Com a resposta negativa, o meio de informação utilizado foi o contato eletrônico (e-

mail) das acadêmicas. Através do Sistema de Gestão Acadêmica (SGA), identificamos que no 

período de 2010 a 2013 havia 430 mulheres com matrícula ativa. Desse total, 19 mulheres 

possuem faixa etária superior a 29 anos, dessa forma, não estariam incluídas na pesquisa, 

restando 411 estudantes, para identificarmos quais, entre elas, se encaixaram no perfil da 

pesquisa.  

A coleta dos dados quantitativos foi realizada por meio de envio do questionário por 

correio eletrônico (e-mail) às estudantes. O questionário tem como estrutura: identificação 

pessoal, com a opção que se enquadraria como jovem rural e se aceitaria participar da 

pesquisa, respondendo ao questionário completo. 

No primeiro levantamento 89 estudantes participaram, das quais 04 se identificaram 

como não sendo filhas de agricultores, e mesmo assim, 01 delas tinha interesse em responder 

ao questionário. Outras 06 estudantes se identificaram como filhas de agricultores, mas não se 

enquadravam pelo ingresso na universidade ser em 2014, e não fazer parte do período 

estipulado à pesquisa. A partir daí, foi encaminhada a versão final do questionário, por correio 

eletrônico, para 79 jovens rurais estudantes do campus.  

Conforme Malhotra (2012), as pesquisas realizadas com auxílio da internet estão 

ficando cada vez mais populares entre os pesquisadores, principalmente, devido às suas 

vantagens, entre as quais figuram os menores custos, rapidez e a capacidade de atingir 

populações específicas, assim como, do ponto de vista do respondente, é possível responder 

da maneira que for mais conveniente, no tempo e local de cada um. 

O período de aplicação do questionário foi de outubro a dezembro de 2014. Das 79 

jovens rurais, tivemos retorno do questionário respondido de 76. Sendo que, quatro jovens, ao 

responder o questionário, assinalaram não serem filhas de agricultores, e assim foram 

excluídas da análise de dados. Outras três jovens não autorizaram o uso dos dados 

respondidos na pesquisa, sendo igualmente excluídas, restando 69 questionários para análise 

dos dados. 

O objetivo geral da pesquisa é analisar as perspectivas das jovens rurais que estudam 

na UFFS - Campus Realeza, em relação à permanência no espaço rural, no entanto, no início 
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da tabulação dos dados obtidos através do questionário, chamou atenção, as respostas obtidas 

na questão de número 27 do questionário, “Você pretende dar continuidade ao trabalho dos 

pais e permanecer na unidade produtiva familiar?”. As quatro alternativas de múltipla escolha, 

com opção de escolha de uma alternativa para resposta, eram: a) Sim, da mesma forma; b) 

Sim, mas com mudanças; c) Ainda não me decidi; d) Não tenho interesse. A partir das 

respostas obtidas através dessa questão, decidimos analisar os dados coletados a partir de 

grupos. 

Assim, definimos três grupos, sendo o Grupo I (25 jovens que responderam que ainda 

não decidiram); Grupo II (32 jovens que responderam não ter interesse) e o Grupo III (12 

jovens que responderam que sim, mas com mudanças).  

No entanto, a coleta de dados através do questionário não foi suficiente para responder 

nossas indagações sobre as perspectivas de permanência, sendo, necessárias entrevistas com 

as jovens rurais, para buscarmos responder nossas dúvidas, e assim, conseguir analisar as 

perspectivas das jovens rurais, principalmente as pesquisadas do Grupo III, que inicialmente 

pretendem permanecer no espaço rural, para que consigamos alcançar nosso o objetivo geral 

da pesquisa.  

A escolha das jovens rurais do Grupo III, para entrevista, aconteceu principalmente 

por considerar a permanência das jovens rurais no espaço rural, para dar continuidade às 

atividades desenvolvidas pela família, sendo sucessoras, e também pelo fato de que a ausência 

de mulheres acarreta na masculinização do campo. As pesquisadas, com acesso à educação 

superior, têm a possibilidade de qualificação, de melhorar a própria qualidade de vida e de sua 

família. 

Dividimos o trabalho em três capítulos. No primeiro capítulo, a fundamentação teórica 

está dedicada à juventude rural, iniciando com um breve enfoque sobre a relevância do estudo 

de gênero na Geografia. No conceito de juventude, buscamos trazer a maneira que a 

juventude vem sendo conceituada pelos teóricos, os estudos realizados, o que vem sendo 

debatido, e os problemas enfrentados no espaço rural, os quais influenciam a juventude rural.  

No segundo capítulo, iniciamos com aspectos do ensino superior, principalmente a 

partir da expansão do ensino superior no Brasil, que acarretou na criação da UFFS. A partir 

daí, caracterizamos a universidade, a formação histórica, com o engajamento e envolvimento 

dos movimentos sociais na conquista da criação de uma Instituição Federal na Mesorregião 

Grande Fronteira do Mercosul. Por sua vez, o ambiente empírico da pesquisa, o Campus 

Realeza, que abrange um conjunto de municípios do Sudoeste do Paranaense, uma região com 

forte presença da agricultura familiar. E por final, caracterizamos as unidades de produção 
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familiar das jovens pesquisadas. 

No terceiro capítulo, iniciamos a análise dos dados coletados, quanto à caracterização 

das jovens rurais, o trabalho da jovem rural na agricultura familiar, a sucessão familiar, os 

espaços de sociabilidade, aspectos relacionados ao ensino superior, como o ingresso, as 

dificuldades, os cursos de graduação, objetivos, e por fim, as perspectivas das jovens rurais. 

Nesse capítulo, na apresentação dos resultados da pesquisa, em forma de grupos e de 

entrevistas, tecemos algumas considerações importantes. Na conclusão, fazemos um esforço 

na tentativa de mostrar as perspectivas das jovens rurais que pretendem permanecer no espaço 

rural.  

Dessa forma, esperamos que a discussão desse tema possa ajudar a compreender 

alguns aspectos que permeiam as jovens mulheres rurais. Esperamos ainda, que os resultados 

dessa pesquisa possam servir de subsídios para debates entre movimentos sindicais, lideranças 

comunitárias, aos agricultores e à universidade e, principalmente, às jovens rurais, na busca de 

seus objetivos profissionais. Por fim, queremos que o debate até aqui construído, seja 

ampliado, pois há muito ainda a ser pesquisado sobre a juventude rural e sua complexidade. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS TEÓRICOS PARA INTRODUÇÃO DA PROBLEMÁTICA DE 

PESQUISA SOBRE AS JOVENS RURAIS 

 

 O objetivo desta pesquisa é analisar as perspectivas das jovens rurais em relação à 

permanência no espaço rural, principalmente após o ingresso no ensino superior, nos cursos 

de graduação da UFFS/Campus Realeza, pois consideramos importante a agricultura familiar 

e a relevância das jovens rurais para continuidade da unidade de produção. 

 Ao iniciar a pesquisa bibliográfica sobre juventude, encontramos diversos conceitos de 

juventude, os quais definem como ciclo de vida, geração, faixa etária, cultura ou modo de 

vida e representação social. Sendo que os estudos e pesquisas realizados sobre jovens vêm 

aumentando nos últimos anos, conforme Weisheimer (2005, p. 3), “as demandas da 

juventude, seja urbana seja rural, passaram a ser reconhecidas como importantes e legítimas e 

a ser incorporadas pelo Estado e, mesmo, pelos movimentos sociais […]”, pois os jovens 

passaram a ser considerados como estruturantes da dinâmica social.  

 Ao pensarmos sobre a juventude, verificamos que a mesma, a partir de suas 

identidades, estabelece relações que a configuram, no entanto, essas identidades variam de 

acordo com os grupos sociais em que estão inseridas.  

Ao nos propormos estudar as jovens rurais estudantes da UFFS, o fazemos em 

decorrência também da expectativa, construída pelos movimentos que deram origem a 

referida universidade, de que as ações destas jovens tenderiam a alterar de forma qualitativa a 

organização local, em especial da agricultura familiar, nas quais estão inseridas, e também de 

que a universidade seria importante para a construção de projetos de vida e de permanência. 

 Neste capítulo abordaremos os estudos de gênero na Geografia, os conceitos atribuídos 

à juventude, os estudos e os problemas enfrentados pelos jovens rurais. 

 

1.1 GEOGRAFIA, GÊNERO E JUVENTUDE 

 

Iniciamos esta primeira parte do capítulo abordando de maneira sucinta os estudos de 

gênero na Geografia, como o conceito de gênero está relacionado aos estudos realizados na 

Geografia, de maneira que possa contribuir no presente estudo sobre as jovens rurais.  

Sobre a juventude, é importante destacar que na Geografia brasileira são poucos os 

estudos voltados para a temática. Segundo Pires (2013), há tentativa de alguns pesquisadores, 

interessados no tema, de constituir uma área sólida de investigação em torno dos estudos 
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sobre juventudes, de forma a incorporar a juventude rural.   

 Na Geografia, segundo André (1990), a partir de 1980, alguns geógrafos começaram a 

alertar para introdução de gênero nas pesquisas, procurando evidenciar que a organização 

social e territorial engloba diferenças entre as mulheres e os homens. Para gênero, definimos 

através de Scott (1989), que considera o gênero como uma maneira de referir-se à organização 

social da relação entre os sexos, pois as informações sobre mulheres são também informações 

sobre os homens.  

Além disso, para Silva e Schneider (2010), o conceito de gênero questiona o que é 

dado como natural e biológico, demonstrando que na sociedade o papel da mulher pode ser 

alterado com benefícios para o todo, pois muitas mudanças do papel feminino estão 

relacionadas à inserção no mercado de trabalho e a valorização das atividades domésticas 

como trabalho. 

 De acordo com Silva (2003, p. 35), na Geografia norte-americana e europeia, a 

vitalidade nos debates sobre as relações de gênero e espaço é maior, “[…] as quais têm 

contribuído significativamente para legitimar o tema enquanto problema científico, 

fundamentando seus estudos na existência do feminismo enquanto um parâmetro simbólico”. 

Os estudos realizados pelas geógrafas, 

 

[…] trazem a identidade feminina como sendo um agente importante na 

compreensão do espaço e também assumem um compromisso de abordar 

questões de relações de poder e hierarquia que transformam em assimétricos 

o desenvolvimento sócio-espacial nas relações de gênero. (SILVA, 2003, p. 

35) 
 

 Silva (2003) argumenta que existe uma dificuldade em trazer a mulher com mais 

visibilidade para o campo da produção do espaço, pois, 

 

[…] há dificuldade de demarcação clara de fronteiras do objeto em questão. 

O ser mulher se define num contexto de relações sociais e a identidade 

feminina é, portanto, permanentemente re-elaborada, está em constante 

movimento. Enquanto produto complexo de relações sociais, a definição 

identitária feminina se dá intimamente ligada à construção da masculinidade, 

arranjando uma ligação complementar e ao mesmo tempo oposicional. As 

fronteiras identitárias entre os gêneros, masculino e feminino, tornam-se 

cada vez mais tênues, menos nítidas na sociedade ocidental atual, 

dificultando uma expressão espacial material desse processo. (SILVA, 2003, 

p. 34) 
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 Há ainda que se considerar que a “[…] história dos espaços também envolve a força, 

tanto física, como simbólica e, portanto, a geografia feminista quer compreender como o 

sujeito feminino é construído dentro das estruturas de dominação sócio-espaciais” (SILVA, 

2003, p. 37). Com esse intuito “[…] a abordagem feminista argumenta que o território possui 

suas diferenciações internas e que no território conquistado pela força masculina também 

existe o espaço do outro – o feminino” (SILVA, 2003, p. 39). 

 Além disso, conforme Silva (2003, p. 6), 

 

[…] o ponto central dos estudos geográficos através desta perspectiva é o 

argumento de que mulheres e homens tem se posicionado diferentemente no 

mundo e, sendo assim, suas relações com os lugares são diferentes também. 

Além disso, essas diferenças são resultados de um conjunto de elementos 

reveladores da opressão das mulheres pelos homens em diferentes lugares e 

em diferentes tempos. A visão da construção social da feminilidade e da 

masculinidade posicionou os estudos geográficos para além da busca pela 

objetividade científica e, assim, o conjunto de relações sócio-espaciais, os 

significados dos lugares e a explanação sobre eles, são múltiplos, mutáveis e 

multidimensionais. 

 

 Com posicionamento diferente do homem e da mulher em relação ao mundo, os 

espaços que a mulher está ocupando e interagindo na sociedade, estão sendo desconsiderados 

pela Geografia,  

 

Temas como a feminização da pobreza, o aumento da proporção de mulheres 

chefes de família, as migrações femininas no mundo, as economias nacionais 

baseadas em remessas de capitais e como esses elementos redesenham as 

relações entre os sexos nos locais de origem, a participação das mulheres nos 

movimentos camponeses (como no Movimento dos Sem-Terra), e, acima de 

tudo, os desiguais efeitos que, sobre as mulheres e homens, estão produzindo 

a globalização, são algumas das questões que, apesar da sua inequívoca 

importância territorial, a Geografia brasileira tem ignorado (SILVA et al., 

2009, p. 40). 

 

 A Geografia de gênero começa a se desenvolver no Brasil a partir dos movimentos 

feministas, que foram marcados pelo ativismo da classe operária, que se viu afetada pelas 

correntes políticas e econômicas em nível nacional. “[…] mesmo frente a crescente 

importância do papel feminino nos fatos sociais, a Geografia brasileira permanece 

negligenciando a perspectiva de gênero como potencialidade de construção da inteligibilidade 

da realidade socioespacial” (SILVA et al., 2009, p. 41). 

 A partir da década de setenta, no Brasil, surgem vários movimentos sociais, entre eles 
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o movimento feminista, que procura romper com conceitos tradicionais e promove novas 

formas de entender o mundo. Segundo Silva e Lan (2007), em São Paulo, participam do 

movimento, mulheres das cidades periféricas, que junto a Igreja Católica, reivindicam ao 

Estado a manutenção de suas necessidades básicas, melhores salários e condições de vida 

mais dignas. 

 No final dos anos de 1980, os geógrafos e geógrafas no Brasil, começam, muito 

timidamente, a tratar em seus estudos sobre a temática de gênero. Os estudos realizados são 

mais focados nas mulheres, relações de gênero, o mundo do trabalho rural e urbano. Dessa 

forma: “O conceito de gênero faz referência a todas as diferenças entre homens e mulheres 

que foram construídos social e culturalmente e que condicionam relações de 

subordinação/dominação” (SILVA, 1998, p. 107). 

 

A utilização do conceito de gênero na geografia deve levar em consideração 

que é dinâmico, que constrói e é construído pelas experiências e vivências 

cotidianas espaciais a partir de representações. Tais representações são 

fundadas em uma ordem sócio-espacial específica e, portanto, envolvendo 

tempo, espaço e escala. […] a construção de gênero envolve tanto pressões 

de contexto, como escolhas individuais. Essa condição permite a construção 

da abordagem geográfica do gênero, pois as identidades e papéis sociais são 

exercidos concretamente através do espaço. (SILVA, 2003, p. 42) 

 

 

 Para autora, na Geografia o conceito de gênero é dinâmico, é construído a partir das 

experiências e vivencias cotidianas espaciais que envolvem tempo, escala e espaço, sendo 

que, a construção de gênero envolve o contexto e também escolhas individuais.  

De acordo com Silva (1998), “a Geografia de Gênero não é 'Geografia das ou de 

mulheres', pois se fosse seria estudada somente metade da humanidade ou somente as 

mulheres poderiam fazer uma Geografia Feminista” (SILVA, 1998, p. 108). Portanto, 

segundo Silva (1998), a Geografia incorpora as contribuições teóricas do feminismo à 

explicação e interpretação dos fatos da Geografia, e o resultado dessas contribuições vem do 

gênero.  

Dessa forma, as contribuições do gênero na Geografia, nos permitem ter um olhar 

crítico sobre as relações mulheres/homens, compreendendo as relações entre pai, mãe e as 

jovens rurais, que são o foco do nosso estudo. Posto que, na agricultura, principalmente na 

questão do trabalho familiar, ainda se mantém as desigualdades de gênero. O homem é o 

marido, chefe da família e da propriedade, e as mulheres cuidam da casa, das atividades 

domésticas, da horta, da criação de animais e de outras atividades que são consideradas como 
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ajuda, pois não geram renda monetária, desvalorizando o trabalho feminino na sociedade. 

 

1.2 DEFINIÇÃO DE JUVENTUDE RURAL 

 
 

  O tema da juventude rural é um tema pouco explorado pelos geógrafos brasileiros. 

Desta maneira, o embasamento teórico acerca do conceito de juventude, utiliza como 

subsídios as discussões realizadas nas Ciências Sociais, principalmente na Sociologia e na 

Antropologia, bem como, na Educação e na Psicologia, que acabaram contribuindo para a 

construção do capítulo. No entanto, não podemos deixar de citar que na Geografia: 

 

Esse debate, já em andamento no quadro da Sociologia, Psicologia e 

Antropologia da juventude, carece ainda de uma contribuição daquela 

Geografia que se coloca no papel de refletir sobre a espacialidade humana, 

de forma a ganhar maior precisão conceitual no tratamento da dimensão 

espacial, nos estudos dos modos particulares de realização das juventudes 

(TURRA NETO, 2008, p. 437). 

 

 De acordo com Pires (2013), nos estudos e pesquisas realizados na Geografia, 

Sociologia, Antropologia, Educação e a Psicologia “[...] muitas características foram 

identificadas/destacadas e validadas cientificamente, representando uma tentativa de 

conceituar/caracterizar-significar/qualificar os jovens na atualidade” (PIRES, 2013, p. 83). 

Para ambas, conceituar juventude não é tarefa fácil, por isso, Bordieu (1983, p. 113) 

afirma que falar de jovens “[…] como se fossem uma unidade social, um grupo constituído, 

dotado de interesses comuns, e relacionar estes interesses a uma idade definida 

biologicamente já constitui uma manipulação evidente”. Para o autor, é preciso analisar as 

diferenças entre as juventudes, comparando as condições de vida, do mercado de trabalho, de 

lazer, de estudo, a formação, pois dessa forma se encontrariam “diferenças análogas em todos 

os domínios da existência” (1983, p. 113). 

A esse sentido que Castro (2007) colabora, dizendo que: 

 

Ao se acionar juventude como forma de definir uma população, um 

movimento social, um movimento cultural; como um termo que identifica 

pessoas; como forma de auto-identificação; estamos tratando de uma forma 

de classificação que implica relações entre pessoas, classes sociais, relações 

familiares, relações de poder, relações de gênero, relações étnico/raciais e 

entre pessoas que vivem a experiência como jovens e assim são tratadas na 

sociedade (CASTRO, 2007, p. 130). 
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A compreensão sobre a definição de juventude, ou juventude rural, é visualizada nos 

trabalhos e pesquisas de muitos teóricos. Dessa forma, aqui vamos tentar mostrar apenas 

algumas abordagens de juventude, de alguns estudiosos do tema, mas precisa ficar claro que 

não são os únicos teóricos sobre o tema, e as possibilidades a serem utilizadas estão longe de 

se esgotar. 

Na Geografia, conforme Pires (2013, p. 83), “[...] os jovens são tomados como sujeitos 

e possuidores de uma historicidade e cultura específica, com suas semelhanças/diferenças”. 

Para a autora, as representações que a sociedade apresenta de juventude são frequentemente 

entre ideias revestidas de um valor positivo ou negativo, bem como, do contexto social e 

espaço-temporal em que emergem. 

A primeira abordagem de juventude, como representação social e autoapresentação, é 

trabalhada por Abramo (1997, p. 29) que argumenta que a juventude é: 

 

[…] vista como categoria geracional que substitui a atual, aparece como 

retrato projetivo da sociedade. Nesse sentido, condensa as angústias, os 

medos assim como as esperanças, em relação às tendências sociais 

percebidas no presente aos rumos que essas tendências imprimem para a 

conformação social futura. 

 

 Segundo Abramo (1997), o tema juventude é tratado historicamente por vários autores 

como um problema social, sendo que, a temática começa a chamar atenção quando representa 

ameaça para si própria ou para sociedade. A autora critica que juventude seja: 

 

[…] como um momento de transição no ciclo da vida, da infância para 

maturidade que corresponde a um momento específico e dramático de 

socialização, em que os indivíduos processam a sua integração e se tornam 

membros da sociedade, através da aquisição de elementos apropriados da 

“cultura” e da assunção de papéis adultos. (ABRAMO, 1997, p. 29) 

 

 Abramo ressalta que o tema da juventude recai todo sobre o processo de socialização 

vivido pelos jovens. Nesse sentido, a juventude é pensada como processo de desenvolvimento 

social e pessoal, de capacidade e ajustes aos papéis adultos, pois as falhas, nesse 

desenvolvimento, constituem temas de preocupação social.  

 Weisheimer (2004, p. 96) define juventude como sendo: 

 

[…] um conjunto de relações sociais específicas, vividas por elementos 

classificados como jovens em uma dada sociedade. Mais que uma faixa 



24 

 

etária, a condição juvenil aparece como uma posição focal fundada em 

representações: trata-se de um período socialmente construído de transição 

de uma condição social de dependência plena da infância, a outra, de 

independência plena na idade adulta. 

 

 Ainda para Weisheimer (2004, p. 96), “as juventudes caracterizam-se pela 

incorporação de uma série de papéis sociais ou funções socialmente atribuídas através de 

processos de socialização. Neste sentido, juventude é entendida como uma realidade múltipla 

fundada em representações sociais diversas”. 

 A segunda abordagem de juventude, como ciclo de vida ou período de transição, é 

trabalhada por Wanderley (2007, p. 22): 

 

[…] caracterizado como um período de transição entre a infância e a idade 

adulta. Culturalmente determinada, a demarcação desta etapa da vida é 

sempre imprecisa, sendo referida ao fim dos estudos, ao início da vida 

profissional, a saída de casa ou a constituição de uma nova família ou, ainda, 

simplesmente a uma faixa etária. 
 

 

 Nesse sentido, “ser jovem corresponde também a uma auto-representação que tende a 

uma grande elasticidade em termos etários, proporcional às dificuldades crescentes de 

ingresso no mercado de trabalho e a sua informalização excessiva no Brasil” (CARNEIRO, 

1998, p. 98). Assim, “[…] grosso modo, que o jovem é aquele indivíduo que se encontraria 

em uma fase caracterizada pela discrepância entre o projeto de vida vislumbrado e as 

atividades em realização” (CARNEIRO, 1998, p. 98). 

 Essa ideia de momento como ciclo de vida, também é reforçada por Novaes (2007), 

quando diz que juventude 

 

[…] se caracteriza pela busca de emancipação, pela construção de 

identidades, pela escolha de valores e estilos, a juventude também pode ser 

vista como um espelho agigantador – espécie de lente de aumento – dos 

paradoxos e desafios de uma determinada configuração social e, 

particularmente, dos processos sociais agrários (NOVAES, 2007, p. 104). 

 

Para Durston (1994, p. 14-15), “[…] a fase juvenil se caracteriza por uma gradual 

transição até a assunção plena dos papéis adultos em todas as sociedades, tanto rurais como 

urbanas. Pode-se dizer que a juventude dura desde o término da puberdade até a constituição 

do casal e de um lar autônomo”. 
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O aparecimento da representação da juventude, tal como nós a conhecemos 

hoje, se deve à separação entre a esfera do privado (intimidade), simbolizada 

pela família, e a esfera do público, que pertence à coletividade e à sociedade. 

O jovem é o personagem sobre o qual a sociedade deposita suas crenças, 

suas esperanças futuras, o elemento de renovação, mas ao mesmo tempo 

representa uma ameaça. (STROPASOLAS, 2005, p. 12) 

 

 É nesse ponto que Abramo critica a expectativa que a sociedade deposita sobre os 

jovens, sendo vistos pelas expectativas e temores dos adultos.  No caso das famílias do espaço 

rural, o peso das expectativas familiares sobre os jovens rurais é maior se comparado com 

famílias urbanas, pois as escolhas dos jovens rurais são orientadas por um projeto familiar. 

 Na terceira abordagem, de juventude como cultura ou modo de vida “[…] a juventude 

se define por critérios culturais dando destaque a uma cultura jovem e à importância de 

espaços de sociabilidade juvenis na constituição de suas identidades” (WEISHEIMER, 2005, 

p. 23). Para o autor, a mídia aparece como principal elemento para construção de um 

entendimento do que seja juventude.  

 Para Weisheimer (2005), os (as) jovens do espaço rural seriam resultado do processo 

de modernização do campo. Para o autor, até nas regiões mais distantes, os meios de 

comunicação disseminam a cultura urbana, sem contar que o desenvolvimento do capitalismo 

na agricultura faz do rural um espaço não exclusivamente agrícola, contribuindo para diluição 

das fronteiras materiais e simbólicas entre o espaço rural e urbano. Carneiro (1998, p. 113) 

destaca que: 

 

Os jovens são atores dessa reconstrução cultural a partir da releitura dos 

valores urbanos, onde papéis sociais são redefinidos e projetos são 

formulados sob novos paradigmas, partindo-se da ruptura (parcial) com 

velhos moldes adotados tradicionalmente pela sociedade local. 

 

Assim, as jovens rurais pesquisadas que estão no ensino superior têm um campo de 

ruptura com o passado tradicional das famílias, sendo uma geração que tem a oportunidade de 

qualificação, que possibilita novas alternativas de trabalhar na agricultura. 

Outro ponto é “a dificuldade em delimitar com rigor uma categoria demográfica – que 

se define essencialmente pela transitoriedade inerente às fases do processo de 

desenvolvimento do ciclo vital – não justifica que recorramos a critérios exclusivamente 

biológicos ou mesmo jurídicos, para definirmos a juventude” (CARNEIRO, 1998, p. 97). 

Conforme Novaes (2007, p. 101), “[…] é preciso lembrar que a existência da 

juventude como ator social não pressupõe homogeneidade entre os jovens”. Pois, entre os 
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jovens existem as disparidades regionais, as diferenças e desigualdades socioeconômicas, 

estruturais e históricas. Dessa forma, ao falarmos de juventude precisamos levar em conta as 

diferenças entre rural e urbano, a origem social, situação econômica, relações de gênero, 

religião, orientação sexual e relações étnicas e raciais. A partir disso, “[...] a ‘juventude’ de 

‘hoje’ é marcada pela heterogeneidade. Por isso mesmo, é preciso evitar substantivações, 

essências… É preciso resgatar contextos, processos, apostas políticas” (NOVAES, 2007, p. 

101). 

Na quarta abordagem de juventude, como faixa etária, destacamos que várias 

organizações governamentais e de representação social, delimitam juventude através de uma 

faixa etária. A Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) adotam a faixa etária de 15 e 24 anos, procurando delimitar o conceito de juventude 

com limites mínimos de entrada no mundo do trabalho e limites previstos do término da 

escolarização formal.  

O Brasil segue o padrão de análise da Organização Ibero-Americana da Juventude 

(OIJ), que considera jovens, pessoas na faixa etária de 15 a 29 anos, e também pelo parâmetro 

estabelecido pela Secretaria Nacional da Juventude que através do Estatuto da Juventude, Lei 

nº 12.852 de 05 de agosto de 2013, define como jovens as pessoas nesta mesma faixa etária. 

 A quinta abordagem é juventude com enfoque nas gerações. Essa abordagem 

apresenta questões sobre a transmissão e a adaptação da herança cultural. Segundo 

Weisheimer (2005, p.22), “[…] o ritmo das mudanças sociais provoca a difusão de valores e 

comportamentos que são mais facilmente incorporados pela juventude, visto que estas não se 

encontram completamente enredadas no status quo da ordem social”. 

Para atingir os objetivos do estudo, e compreender melhor as jovens rurais, 

pretendemos usar elementos das abordagens que definem juventude como geração, pois é 

necessário considerar as relações entre pais e filhos, principalmente nas unidades de produção 

familiar, que influenciam na construção dos projetos de vida. Também o modo de vida da 

juventude nas relações rurais e urbanas, pois, como destaca Stropasolas (2011, p. 27), “os 

diversos interesses e projetos de vida e as visões de mundo contrastantes entre os membros do 

grupo doméstico tem dado margem à constituição de conflitos de gerações no âmbito da 

agricultura familiar”. 

No sentido do termo conflito, Aguiar e Stropasolas (2010) argumentam como sendo 

em: 
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[…] determinadas situações que, mesmo potencialmente, estimulam ou 

podem estimular o tensionamento da relação entre pais e filhos (as); ou, 

ainda, que explicitam a presença no espaço familiar de interesses 

divergentes, podendo ser justificados através das diferentes visões de mundo, 

concepções, valores, posturas, etc., que se colocam em confronto nesse 

espaço. (AGUIAR E STROPASOLAS, 2010, p. 171) 

 

 Considerando, segundo Aguiar e Stropasolas (2010, p. 171), “que a agricultura 

familiar, apesar de ser vista como um ator coletivo, ela não está isenta de contradições e 

conflitos”. Os autores destacam que os principais conflitos intergeracionais e de gênero entre 

os membros da família são: 

 

[…] modelo de gestão da propriedade centralizado na figura do pai, chefe de 

família, que centraliza também as decisões; na dificuldade dos pais em 

dialogar e aceitar as ideias e as inovações propostas pelos (as) filhos (as) e, 

em decorrência, na impossibilidade dos jovens desenvolverem seus próprios 

projetos e atividades produtivas na propriedade; na pouca (ou mesmo 

nenhuma) participação dos (as) filhos nas tomadas de decisão que afetam a 

unidade familiar; na falta de confiança dos pais em relação aos filhos (as); na 

falta de autonomia financeira dos filhos e, principalmente, das filhas que, 

quase sempre, se encontram numa condição de total dependência financeira 

do pai [...]. (AGUIAR E STROPASOLAS, 2010, p. 171-172) 

 

 Para os autores, o principal ponto de dificuldade entre pais e filhos, “[...] tem o seu 

lugar, sobretudo na gestão da propriedade, a qual abarca a escolha do sistema de produção, a 

decisão do que produzir, de como produzir, no que investir, que atividades desenvolver, a 

quem ou a que se destinam os recursos, etc.” (AGUIAR E STROPASOLAS, 2010, p. 172).  

 Na entrevista com as jovens rurais, uma jovem reforça a dificuldade dos pais 

aceitarem mudanças na gestão da propriedade: 

 

[…] mas se for assim ver para o lado que eu estou estudando da veterinária, 

se chegar em casa, que lá eu aprendi isso ou aquilo eles não mudam, 

continuam fazendo a mesma coisa... eles não aceitam mudanças no lado do 

trabalho, nem no lado pessoal acho, porque a gente é jovem e pensa outras 

coisas, vai ter que trabalhar separado, junto assim não vai dar certo. 

(JOVEM B, 2015) 

 

 É dessa forma, que a abordagem de juventude como geração é importante no 

desenvolvimento da pesquisa, pois, como podemos observar no depoimento da jovem rural, 

as condições de reprodução da agricultura familiar, as alterações de visões, padrões culturais e 

valores, diferem entre pais e filhos, acarretando na permanência, ou não, no espaço rural. Sem 
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contar, que os jovens rurais são uma geração que possui novas possibilidades em relação à 

geração dos seus pais, como o ingresso no ensino superior. 

Portanto, a partir das abordagens de juventude, no próximo item do capítulo, 

destacamos os estudos realizados sobre a juventude rural. 

 

1.3 ESTUDOS SOBRE JUVENTUDE RURAL 

 

De acordo com Silva e Schneider (2010), muitos estudos realizados sobre as mulheres 

rurais no Brasil têm considerado seu lugar dentro da unidade produtiva familiar, focando sua 

condição de trabalhadoras não remuneradas e com baixa valorização. Conforme os autores, 

“as formas de inserção das mulheres no mercado de trabalho em atividades não agrícolas e 

fora da propriedade familiar, bem como suas consequências e efeitos sobre a unidade 

produtiva e o grupo doméstico ainda não foram devidamente exploradas” (SILVA E 

SCHNEIDER, 2010, p. 184). 

Dessa forma, nesta parte do capítulo, abordaremos estudos realizados sobre a 

juventude rural, o que constitui nosso objeto de estudo. Pois, é relevante compreender o que 

estes estudos têm revelado sobre aspectos das relações no espaço rural, como o acesso à 

educação, as oportunidades de trabalho fora da unidade produtiva familiar, a perspectiva de 

matrimônio, a sucessão familiar, gênero, raça/etnia e demais aspectos que criam um campo de 

possibilidades para os jovens rurais influenciando nos projetos profissionais e de vida. 

Segundo Sousa (2006, p. 9), “A juventude como tema de interesse, que adquiriu 

fôlego nos grupos de estudos universitários de diferentes áreas, após o final dos anos 1980 

[…]”, o que, segundo a autora, aproxima pesquisadores, que estudam a vida, dos jovens para 

enfrentar as dificuldades advindas das relações sociais contemporâneas. No entanto, “ao se 

estudar a juventude, deve se levar em conta as características gerais e específicas que 

demarcam sua condição social configurando múltiplas expressões juvenis”. (WEISHEIMER, 

2004, p. 96) 

Conforme Brumer (2007, p. 36), ao focalizar a juventude rural, apesar de haver 

estudos, em diferentes aspectos, há temas de maior relevância: 

 

[…] dois temas são recorrentes: a tendência emigratória dos jovens, em 

grande parte justificada por uma visão relativamente negativa da atividade 

agrícola e dos benefícios que ela propicia; e as características ou problemas 

existentes na transferência dos estabelecimentos agrícolas familiares à nova 

geração.  
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 Atentando para isto, como se sabe, a emigração dos jovens rurais implica sobre o 

processo sucessório no interior das famílias, ameaçando a continuidade das atividades 

agrícolas e da unidade produtiva familiar. Entre as temáticas da migração e da sucessão 

familiar, que são recorrentes, outro ponto saliente nos estudos sobre jovens destaca “[…] os 

esforços se voltam para analisar “jovens rurais” associados ao “problema da migração 

rural/urbano”, a herança e sucessão da pequena propriedade familiar. E ainda, trabalhos que 

focalizam “jovens” que já migraram de áreas rurais para áreas urbanas” (CASTRO, 2005, p. 

25, grifo da autora). 

 A autora chama atenção para, 

 

[…] o tema “jovem” e/ou “juventude” seja considerado marginal por 

diversos autores, há uma extensa produção bibliográfica, principalmente 

associada a universos urbanos e, em alguns casos, se referindo a uma 

sociologia da juventude. […] Mas no que concerne à chamada “juventude 

rural”, a produção é bem menor. Assim, pode-se falar em um certo campo 

temático sobre juventude. Há uma peculiaridade nesse campo de 

investigação, existe uma gama de recortes e abordagens – atravessada por 

um processo de transformação no próprio olhar sobre a categoria juventude. 

(CASTRO, 2005, p. 19) 

 

 Nesse sentido, Weisheimer (2005, p.7), em estudo realizado, aponta que os 

pesquisadores brasileiros voltam seu olhar para a especificidade dos jovens “em dois 

aspectos: sua participação nas dinâmicas migratórias e a persistência da invisibilidade social 

dessa juventude”. Para o autor, o processo migratório responde pelo esvaziamento e 

masculinização da população rural, e a situação que os jovens enfrentam de invisibilidade 

tanto no meio acadêmico e no político.  

 Desse modo “[…] ao se estudar a juventude rural é possível entender não apenas o que 

acontece com os integrantes desta categoria social, mas também, ampliar nosso horizonte e 

vislumbrar o sentido das mudanças que ocorrem na sociedade brasileira na qual a juventude 

está inserida” (STROPASOLAS, 2007, p. 283). A esse propósito o autor argumenta que: 

 

Esse período vivido em busca de emancipação, de escolha de valores, de 

construção de uma identidade social, torna a juventude, ao mesmo tempo, 

um espelho agigantador, ou seja, não tem nada na juventude que não possa 

ser visualizado na sociedade. Reflete por que os problemas e potencialidades 

da sociedade aparecem na juventude de uma maneira ampliada, mas, este 

processo ocorre de forma diferenciada porque a juventude é plena de 

singularidades. […] Podemos inferir que diversas problemáticas sociais que 

afetam os jovens brasileiros não deixam de influenciar, também, com formas 



30 

 

conteúdos específicos, os diversos segmentos de jovens rurais, que se 

diferenciam por renda, etnia, raça, gênero, orientação sexual, religiosidade, 

disparidade regional etc. (STROPASOLAS, 2007, p. 284) 

 

 As questões sobre a juventude rural vêm aos poucos chamando atenção, vem 

ganhando visibilidade nas produções acadêmicas e nos projetos de desenvolvimento para o 

espaço rural. Ante ao exposto, há que se frisar que no estudo realizado por Weisheimer (2005) 

no período de 1990 a 2004, foram publicados cinquenta trabalhos realizados por 36 

pesquisadores, não constituindo uma produção expressiva em termos de volume. Contudo, 

chama atenção no levantamento, o predomínio de pesquisas na região Sul do Brasil, 

mostrando a importância que tem a agricultura familiar.  

 Nesse estudo realizado por Weisheimer (2005, p. 11), “[...] a produção acadêmica 

sobre juventude rural vem registrando um paulatino aumento, que já se fazia notar no final da 

década de 1990. […] intensificou-se nos primeiros anos do século XXI, uma vez que, […] 

86% foram publicados no período entre os anos de 2001 e 2004”. Esse quadro mostra que 

vem ocorrendo uma ampliação do interesse sobre o tema, levando para consolidação desse 

campo de investigação. Segundo Sposito (2007, p. 123), “[…] o tema da juventude rural 

aliado ao campo de estudos da juventude atravessa um momento favorável, não só emergente, 

mas em fase de consolidação […]”.  

 Nesse sentido, Brumer (2007, p. 35) argumenta que “é grande o número de estudos 

sobre a juventude nos últimos 15 anos, em grande parte decorrente da maior presença de 

jovens reivindicando maior visibilidade, e da formulação de políticas públicas geradoras de 

emprego, renda, educação e lazer”. Segundo Brumer (2007, p. 35), mesmo com dificuldade 

em “[…] delimitar o início e o fim do período de juventude, tendo em vista aspectos culturais, 

sociais, econômico e políticos envolvidos a definição do termo, há algum consenso na 

consideração de quem é jovem em determinada sociedade”. 

 Com o aumento da visibilidade dos jovens rurais e urbanos, é importante salientar que, 

 
No caso de jovens rurais, temos questões que dizem respeito a estar nessa 

realidade, com esses múltiplos contextos e com a posição de hierarquia do 

campo frente à cidade. Isso explica a insistência em um tema que parece 

sempre o ponto de partida, o “tema problema”: a migração, a permanência 

ou a saída do campo, a circulação. […] O que não é novo. […] os estudos do 

campesinato realizados nas décadas de 1960, 1970 e 1980, contribuíram 

muito para a discussão, ainda que jovem/juventude não fosse a categoria-

chave de análise. Ao tratarem dos processos de reprodução social do 

campesinato, da questão da herança, a questão da saída do jovem fazia parte 

dessa leitura, seja como processo de reprodução, seja como crise no processo 

da reprodução do campesinato. (CASTRO, 2007, p. 131) 
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Contudo, Castro (2007, p. 128) reforça que “juventude está na ordem do dia, ainda que 

não seja um tema tão privilegiado em termos de recursos para pesquisa”. Uma vez que, o 

tema juventude “nunca foi tão privilegiado nem mesmo dentro do campo de debate sobre a 

questão agrária” (CASTRO, 2007, p. 128). Mas, Castro (2007) argumenta que a situação está 

mudando, pois a juventude até então esteve percebida como uma categoria específica, e não 

como jovens e rurais, que é marcada pela invisibilidade das posições entre os jovens do 

espaço rural e do urbano. Aquelas imagens de atraso do agricultor familiar e de inferioridade 

daqueles que vivem no campo vem se alterando, como a Jovem G (2015) em seu depoimento 

afirma: 

 

[...] antigamente o jovem do rural não tinha acesso a tanta coisa né, internet, 

apesar que hoje em dia o jovem rural tem as mesmas oportunidades de uma 

pessoa que nasceu na cidade, eu pelo menos estudei em escola do campo 

desde o pré escolar, eu me vejo igual aquele que estudou na cidade, mesma 

qualidade de ensino, de oportunidades. 

 

 

 Wanderley (2007, p. 31) salienta que “[…] são numerosos os estudos e pesquisas 

sobre os jovens rurais. Todos eles tentam, com abordagens distintas, responder a questões 

fundamentais, tais como, quem são, onde e como vivem, o que pensam e como projetam seu 

futuro”. A autora revela que é um acervo significativo que pode estimular os estudiosos da 

juventude a abordar vários contextos e situações nas quais os jovens rurais estão inseridos. 

No entanto, Castro (2005, p. 18) destaca que a discussão sobre a categoria juventude 

está: 

 

Permeada de definições genéricas, associada a problemas e expectativas, a 

categoria tende a ser constantemente substantivada, adjetivada, sem que se 

busque a auto-percepção e formação de identidades daqueles que são 

definidos como “jovens”. Há muito a ser percorrido neste campo 

investigativo para nos aproximarmos das muitas juventudes “urbanas” e 

“rurais”. 

 

 Portanto, há dificuldade em conceituar juventude, pela associação de problemas e 

expectativas ligados aos jovens e à temática da juventude rural. Há muito a ser percorrido e 

investigado, como Castro (2007, p. 129) afirma “[…] a invisibilidade que marca a juventude 

rural deve ser problematizada” e “o debate está posto há muito tempo e permanece” (2007, p. 

131). 
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 Na próxima parte do texto, trataremos de elementos da vida no espaço rural, que 

constroem a problemática da juventude rural, embora surjam situações diferentes em cada 

unidade produtiva familiar. Isso faz com que alguns aspectos ganhem mais ou menos 

importância na decisão futura dos jovens rurais, no caso da presente pesquisa, das jovens 

rurais. 

 

1.4 OUTROS ELEMENTOS DA PROBLEMÁTICA DA VIDA NO ESPAÇO RURAL E A 

JUVENTUDE RURAL 

 

A modernização do campo, que ocorreu no Brasil, principalmente a partir de 1960, 

que introduziu, em grande escala no espaço rural, os insumos agrícolas de base química, os 

maquinários, etc., fomentou o grande êxodo de pequenos agricultores. As condições em que 

se desenvolvem as atividades agrícolas, sistemas de produção adotados nas unidades 

produtivas familiares, a vulnerabilidade da agricultura em relação às condições climáticas e 

também ao mercado, as condições de trabalho e de renda, acabam não sendo atrativas, 

principalmente para os jovens rurais, fazendo com que problemas como o envelhecimento e a 

masculinização da população no espaço rural se tornem mais evidentes.  

Nesse sentido, Abramovay et al (1998, p. 16) reforçam que “ao envelhecimento 

acopla-se, mais recentemente, em severo processo de masculinização da juventude. As moças 

deixam o campo antes e numa proporção muito maior que os rapazes”. Há ainda que 

considerar que os, 

 

[…] elevados índices migratórios do meio rural em direção às cidades, com a 

predominância de jovens e, entre eles, de mulheres, implicando no 

envelhecimento e masculinização da população rural; e, por outro lado, do 

aumento de problemas ligados à sucessão geracional nos estabelecimentos 

familiares, seja pela dificuldade de encontrar sucessor entre os filhos dos 

proprietários, seja pelos conflitos entre os herdeiros legais em torno da 

partilha do patrimônio familiar. (BRUMER E ANJOS, 2008, p. 7) 

 

No entanto, Abramoway et al (1998) reforçam que o viés de gênero no êxodo rural 

não parece estar ligado à oportunidades particularmente favoráveis no mercado de trabalho 

urbano, mas à precariedade das perspectivas, assim como o papel subalterno que continuam a 

ter as moças no interior das famílias agricultoras. 

 Segundo Carneiro (1998), é no contexto de crise da agricultura familiar e dos 

processos econômicos que transformam de maneira heterogênea, diversificada e não 
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totalmente agrícola o espaço rural que, 

 

[…] a juventude rural salta aos olhos como a faixa demográfica que é 

afetada de maneira mais dramática por essa dinâmica de diluição das 

fronteiras entre os espaços rurais e urbanos, combinada com o agravamento 

da situação de falta de perspectivas para os que vivem da agricultura. 

(CARNEIRO, 1998, p. 97) 

 

 Contudo, Carneiro (1998, p. 97) aponta que nos estudos sobre a organização social no 

campo “[…] referem-se ao jovem 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 tornam adultos precoces já que passam a ser enxergados unicamente através da ótica 

do trabalho”. Para a autora, o jovem rural é visto como aprendiz de agricultor, na unidade de 

produção familiar, sendo preparado para o trabalho. No entanto, é preciso considerar que: 

 

Os jovens oscilam entre o projeto de construírem vidas mais 

individualizadas, o que se expressa no desejo de “melhorarem o padrão de 

vida”, de “serem algo na vida”, e o compromisso com a família, que se 

confunde também com o sentimento de pertencimento à localidade de 

origem, já que a família é o espaço privilegiado de sociabilidade nas 

chamadas “sociedades tradicionais”. […] Cultuam laços que os prendem 

ainda à cultura de origem e, ao mesmo tempo, veem sua auto-imagem 

refletidas no espelho da cultura “urbana”, “moderna”, que lhes surge como 

uma referência para a construção de seus projetos para o futuro, geralmente 

orientados pelo desejo de inserção no mundo moderno. (CARNEIRO, 1998, 

p. 99). 

 

 Em síntese, os jovens desejam um melhor padrão de vida visualizado no espaço 

urbano, mas com o sentimento de pertencimento à comunidade de origem, na qual os laços 

familiares são mais fortes. Assim sendo, Wanderley (2007) aponta que o estudo da juventude 

rural supõe a compreensão de uma dupla dinâmica social que, por um lado: 

 

[…] uma dinâmica espacial que relaciona a casa (a família), a vizinhança (a 

comunidade) e a cidade (o mundo urbano industrial). Mais do que espaços 

distintos e superpostos, trata-se essencialmente dos espaços de vida que se 

entrelaçam e que dão conteúdo à experiência dos jovens e à sua inserção na 

sociedade. (WANDERLEY, 2007, p. 23)  

 

 Outro fator importante que Wanderley (2007) destaca, são as distinções adotadas pelo 

IBGE entre o espaço urbano e rural, sendo que o espaço agrário apresenta três características 

fundamentais: “[…] o habitat disperso, a dependência em relação à sede municipal ou outra 



34 

 

próxima e a precariedade do acesso a bens e serviços socialmente necessários, inclusive o 

acesso às ocupações não agrícolas” (WANDERLEY, 2007, p. 23). Para a autora, “esta 

situação afeta profundamente os jovens rurais, tanto em sua vida cotidiana, quanto no que se 

refere às suas possibilidades futuras” (2007, p. 23). 

 Além das características distintas do espaço rural, é preciso compreender que ao 

mesmo tempo pode haver um ideal de ruptura e de continuidade no espaço rural, como a 

autora cita: 

 

[…] a vida cotidiana e as perspectivas para o futuro são imbuídas de uma 

dinâmica temporal: o passado das tradições familiares – que inspira as 

práticas e as estratégias do presente e do encaminhamento do futuro; o 

presente da vida cotidiana – centrado na educação, no trabalho e na 

sociabilidade local e o futuro, que se expressa, especialmente, através de 

escolhas profissionais, das estratégias matrimoniais e de constituição 

patrimonial, das práticas de herança e sucessão e das estratégias de migração 

temporária ou definitiva. (WANDERLEY, 2007, p. 23) 
 

 Na construção dos projetos individuais, aparece a intenção de sair de casa para estudar 

fora e ter uma profissão, porém, ao mesmo tempo, convivendo com a vontade de residir na 

localidade de origem, 

 

[…] os jovens rurais são, antes de tudo, jovens, em cujas experiências de 

vida se entrelaçam o presente – as formas de vida cotidiana – e o futuro – os 

projetos referentes à vida adulta. A forte identidade referida ao grupo 

geracional, a busca de espaços especificamente jovens, ao mesmo tempo que 

a valorização da família e do ambiente social próximo, são traços que, de 

uma forma ou de outra, marcam a vida cotidiana dos jovens, em todos os 

contextos em que eles vivem. Do mesmo modo, a importância dos aspectos 

formativos – a socialização no interior da família, a escolarização e a 

preparação para uma profissão – reforçam a condição de quem está se 

preparando para a vida adulta. (WANDERLEY, 2007, p. 30) 

  

No contexto da agricultura familiar, em que mães e filhas estão inseridas, temos 

presente o patriarcado, no qual a mulher tem suas funções, nas atividades produtivas, 

consideradas como subalternas, tendo seu trabalho considerado como uma forma de ajuda, 

além de não remunerado. Conforme Aguiar e Stropasolas (2010, p. 172-173), “o espaço da 

produção é responsabilidade do homem e mesmo que a mulher atue nele, trabalhando de 

forma intensa, o seu trabalho é considerado complementar, aparecendo de maneira geral como 

“ajuda” e não trabalho produtivo propriamente dito”. 

No entanto, as políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar vêm 

mudando essa realidade dentro das unidades de produção, nas quais, atividades que antes 
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eram realizadas pelas mulheres, como o cuidado da horta e a confecção de produtos caseiros 

(pães, bolachas, geleias etc.), com o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) passaram a gerar renda para a família, 

com a comercialização desses produtos. 

 Mesmo assim, Aguiar e Stropasolas (2010, p. 165) enfatizam que “as moças, de um 

modo geral vivem insatisfeitas com sua condição. A divisão do trabalho na unidade familiar 

lhe destina o espaço da casa, a esfera doméstica”. Pois, as atividades desenvolvidas pelas 

moças não são considerados como trabalho produtivo e não possibilitam o acesso à renda.  

Portanto, “tal condição serve de estímulo para que as moças logo pensem em se empregar na 

cidade, a fim de garantir, através do salário, uma renda que lhe seja própria. Elas não veem 

perspectiva em ficar na propriedade” (2010, p. 165-166). 

 Além disso, segundo Pires (2013, p. 87), “mesmo considerando a diversidade de 

situações e posturas dos jovens em relação ao trabalho, o mundo do trabalho aparece para eles 

como uma mediação efetiva e simbólica na experimentação da condição juvenil”. Para autora, 

esses jovens precisam trabalhar para ter dinheiro, permitindo desta forma, o acesso ao 

consumo, a produtos que lhes tragam bem estar e que possibilite construir uma imagem de 

pertencimento ou distinção junto a determinados grupos sociais. 

 Outro aspecto que Aguiar e Stropasolas (2010, p. 168) destacam é “[…] à falta de 

autonomia diz respeito à dependência financeira dos filhos em relação aos pais e a utilização 

dessa condição como mecanismo de controle dos pais sobre os filhos, principalmente, sobre 

as filhas”. Para os autores, pode-se falar de “[…] uma dependência “moral” ou “simbólica” 

que, muitas vezes, subordina os desejos dos (as) filhos (as) à vontade dos pais pela 

legitimação da autoridade paterna, impedindo-os de tomar suas próprias decisões e agir 

conforme o seu discernimento” (2010, p. 168). 

 Outro ponto a considerar é que: 

 

[…] a migração das mulheres ocorre durante a juventude, antes que formem 

família, e que o matrimônio é fator de permanência no meio rural, pois hoje 

ele não é a única perspectiva para as mulheres, as quais buscam também 

independência financeira e partem em busca de formação escolar, trabalho e 

realização pessoal. Isso não significa que não exista expectativa quanto à 

formação da vida conjugal. Entende-se que as jovens que não vislumbram tal 

possibilidade estejam priorizando realizações individuais fora da unidade de 

produção, em detrimento da formação de família. (SILVA E SCHNEIDER, 

2010, p. 203) 
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 Em termos gerais, “[…] considerando 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 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). Além disso, Silva (2011, p. 

5) afirma, 

 

[…] 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 veem no êxodo uma 

alternativa para se livrarem do peso de tal autoridade. 

 

 Dessa forma, o poder da autoridade paterna sobre as jovens acaba reprimindo o 

interesse em permanecer no campo, pois, 

 

As relações desiguais de poder são percebidas através de tensões originárias 

das disputas por visibilidade e legitimidade, que se deparam com o 

machismo e o patriarcalismo desde a sua forma estrutural, reproduzidos na 

esfera familiar. A falta de autonomia em relação às decisões na unidade 

produtiva ainda é uma realidade para os jovens e, em especial, para as jovens 

que permanecem no campo, o que reproduz as relações de subordinação dos 

jovens à figura do pai, chefe da família. (CASTRO et al., 2009, p. 154) 

 

 Além do papel subalterno ocupado pelas jovens dentro das famílias, outro ponto é: 

 

As relações de autoridade paterna nas áreas rurais criam mecanismos de 

vigilância e controle sobre os “jovens” e especialmente das jovens. Se os 

rapazes são controlados quanto aos locais que frequentam fora da 

comunidade rural, principalmente à noite, as moças não têm autorização para 

circular sozinhas, têm que estar em companhia de algum homem da família. 

Isso não é apenas característica de um período, uma idade específica. O 

controle é exercido enquanto a “jovem” estiver vivendo com os pais 

(CASTRO et al, 2009, p. 145). 

  

 Esse controle excessivo da autoridade paterna sobre as moças tem sido “umas das 

reações ao controle, e a exclusão tem sido a saída de um grande contingente de jovens 

mulheres solteiras das áreas rurais” (CASTRO et al., 2009, p. 145). Os autores apontam que 

“os mencionados mecanismos de controle foram relatados por jovens de diferentes regiões do 

país, que expressaram a dificuldade que enfrentam para participar em espaços de tomada de 

decisão na família e nas comunidades rurais […]” (p. 145). A partir disso, afirmam que “O 
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controle sobre as jovens solteiras aparece como uma forma de reprodução das relações 

patriarcais” (p. 145). 

 Além do controle dos pais sobre as filhas, outro fator importante para as mulheres não 

permanecerem no campo “[…] é a dupla jornada de trabalho, isto é, o acúmulo de trabalho na 

produção agrícola e/ou a pecuária e o trabalho doméstico que é realizado exclusivamente por 

mulheres – em especial, pelas jovens” (CASTRO et al., 2009, p. 150). 

 A partir dessa realidade as jovens têm representações diferentes dos jovens, referente 

ao espaço rural, como chama atenção BRUMER (2007, p. 39), 

 

[…] eles e elas diferenciam-se também nas representações sobre a vida no 

meio rural sendo as moças mais críticas e com posições mais negativas do 

que os rapazes. A posição mais crítica das mulheres decorre da 

desvalorização das atividades que desempenham na agricultura familiar e 

pela invisibilidade de seu trabalho […].  

 

 Por sua vez “as mulheres já não vêem no casamento ou na atividade religiosa as únicas 

fontes de inserção social. Cada vez mais, elas buscam formação profissional qualificada para 

o mercado de trabalho urbano” (CARNEIRO, 2001, p. 42). As jovens rurais estão cada vez 

mais em busca de formação para se qualificarem, para conseguirem trabalho fora da unidade 

produção.  

Com o intuito de estudar as jovens rurais acadêmicas da UFFS, que estão inseridas 

nesse processo de transformação do espaço rural, buscamos, através da pesquisa, 

compreender a perspectiva delas em relação à permanência no espaço rural. Dessa forma, no 

próximo capítulo, procuramos resgatar o processo histórico de criação da UFFS, a fim de 

destacar a trajetória percorrida para criação da instituição, bem como dos atores envolvidos, 

que desde o início priorizaram o acesso à população da região, até então excluída do ensino 

superior público. E também delinear o perfil da universidade, a qual visa fortalecer a 

agricultura familiar da região.    
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CAPÍTULO II. CARACTERIZAÇÃO, PROCESSO HISTÓRICO E FORMAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL E CAMPUS REALEZA-PR E 

CARACTERIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIÃO SUDOESTE-

PR 

A escolha das jovens rurais que estudam na Universidade Federal da Fronteira Sul, 

aconteceu por ser uma instituição que tem como objetivo, desde a sua criação, a inclusão 

social das pessoas que até então estavam excluídas do acesso ao ensino superior, e pela 

insistência do Movimento Pró Universidade Federal, que doravante será denominado 

Movimento pela “[…] defesa de uma universidade que, além de pensar a realidade de forma 

abrangente, pudesse também contribuir com a resolução de problemas da região e com o 

desenvolvimento de suas potencialidades” (BENINCÁ, 2011, p. 41).  

A UFFS abrange mais de 396 municípios da Mesorregião
1
 da Grande Fronteira do 

Mercosul (GFM). Sendo, 223 municípios no Noroeste do Rio Grande do Sul, 131 municípios 

no Oeste de Santa Catarina e 42 municípios no Sudoeste do Paraná e entorno, abrangendo o 

Território do Cantuquiriguaçu, no qual está localizado o município de Laranjeiras do Sul. A 

GFM possui uma área territorial de 139,2 mil km², e conforme o Censo 2010 do IBGE possui 

3.644.349 habitantes.  

 

                                                           
1As treze mesorregiões diferenciadas e atendidas no Brasil, são atendidas pelo programa de Sustentabilidade e 

Espaços Sub-regionais – PROMESO – da Secretaria de Programas Regionais do Ministério da Integração 

Nacional. O programa incentiva a interface entre as diversas ações do governo nas mesorregiões, que segundo o 

Ministério, são regiões formadas por um ou mais estados que compartilham características comuns quanto à 

identidade histórica, cultural, social e política, e caracterizadas por problemas sociais, institucionais e de 

dinamismo econômicos comuns.  
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Figura 1. Localização da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul e dos municípios com 

Campus da UFFS. 

 

Segundo o IBGE, no Censo 2010, na GFM 71,2% da população reside no espaço 

urbano e 28,8% no espaço rural. A população que residente no espaço rural na GFM é 

praticamente o dobro da média nacional, sendo que no Brasil apenas 15,6% da população 

total, e na região Sul 15,1% da população reside no espaço rural.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi relevante, na escolha das jovens rurais que 

estudam na UFFS, o contexto histórico de criação da instituição, a qual apresentou como 

argumento que as universidades tradicionais produzem conhecimento para dar sustentação aos 

pacotes tecnológicos, ficando a agricultura sustentável com menos recursos para pesquisa.  

Dessa forma, o Movimento lutou, durante a construção do projeto da instituição, pela garantia 

de uma universidade que focalizasse na agricultura sustentável e agroecológica. Além do 

mais, o Movimento priorizava que a universidade seria uma oportunidade de acesso aos filhos 

de agricultores da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. 

Com esse intuito, que pretendemos analisar as perspectivas das jovens mulheres filhas 

de agricultores que tiveram a oportunidade de acesso ao ensino superior público, em relação à 

permanência no espaço rural. Considerando que a educação no Brasil, como direito 

constitucional, sempre esteve ao alcance de uma pequena parte da população, ainda mais 

quando se trata da educação superior, que privilegiava o acesso das camadas mais altas. Com 

isso, a luta dos movimentos sociais para criação da universidade, para atingir uma “região 
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historicamente desassistida pelo poder público, especialmente no tocante ao acesso ao ensino 

superior” (UFFS, 2010). 

 

2.1 EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR 

 

 Discutir, mesmo que brevemente, o cenário da educação superior é uma tarefa 

importante dentro dos objetivos propostos nesta pesquisa, devido à importância da 

universidade para o crescimento pessoal, aprimorando valores e qualificação profissional.  

A universidade em que as jovens rurais pesquisadas estudam, foi criada a partir da 

mudança das políticas de expansão do acesso ao ensino superior, com o Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), uma intenção 

governamental, juntamente com a mobilização social, da qual nasceu a UFFS, oportunizando 

o ensino superior gratuito.  

 Conforme Stallivieri (2015), a universidade surge no Brasil no começo do século XIX, 

como resultado da formação das elites, que buscaram qualificação em outros países e 

retornam para o país com sua qualificação. Segundo a autora, a educação superior no Brasil 

passa por alguns momentos importantes, como: até 1930 – as universidades tinham maior 

ênfase ao ensino do que à investigação, e eram instituições extremamente elitistas, com forte 

orientação profissional; período de 1930 a 1968 – fase de expansão do ensino superior, com a 

criação de mais de 20 Universidades Federais, com a contratação de professores europeus; 

período de 1968 a 1988 – inicia o movimento de reforma universitária com base na eficiência 

administrativa, com estrutura departamental e a indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão. A partir de 1990, com a Constituição de 1988, a homologação de leis que passaram 

a regular a educação superior, com a necessidade de regulamentação do sistema, redução do 

papel exercido pelo governo, ampliação do sistema e melhoria nos processos de avaliação, 

objetivando a elevação da qualidade da educação.   

 Segundo Mancebo, Vale e Martins (2015), a educação superior brasileira passou por 

amplos processos de mudanças nos últimos vinte anos. Algumas mudanças que ocorreram, 

foram as reformas que levaram à expansão do sistema de ensino, com ampliação do acesso ao 

ensino superior, a partir da criação de novas instituições públicas federais, ampliação no 

número de vagas e de cursos nas instituições existentes.  

 Conforme os autores, no sistema público de educação superior, as matrículas tiveram 

um incremento de 134,5%, sendo que esse crescimento deveu-se, principalmente, à expansão 
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da rede federal de educação superior, em especial no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, 

por meio do REUNI. 

 

O REUNI, criado pelo decreto presidencial n. 6.096, de 24 de abril de 2007, 

apresenta os seguintes objetivos: aumentar o número de estudantes de 

graduação nas universidades federais e de estudantes por professor em cada 

sala de aula da graduação (relação de dezoito alunos de graduação por 

professor em cursos presenciais); diversificar as modalidades dos cursos de 

graduação, por meio da flexibilização dos currículos, do uso do EaD, da 

criação dos cursos de curta duração, dos ciclos (básico e profissional) e/ou 

bacharelados interdisciplinares; incentivar a criação de um novo sistema de 

títulos; elevar a taxa de conclusão dos cursos de graduação para 90% e 

estimular a mobilidade estudantil entre as instituições de ensino (públicas 

e/ou privadas). (MANCEBO, VALE E MARTINS, 2015, p 39) 

 

Portanto, com a implantação do programa do governo federal, uma série de medidas 

foram tomadas para retomar o crescimento do ensino superior público, como o aumento de 

vagas nos cursos de graduação, ampliação da oferta de cursos noturnos, inovações 

pedagógicas, combate à evasão e também com o propósito de diminuir as desigualdades 

sociais no Brasil. 

 Com a expansão do ensino superior, segundo o censo da Educação Superior 2012, o 

Brasil possui 2.416 Instituições de Ensino Superior (IES), sendo 12,6% públicas e 87,4% 

privadas. Mais da metade das IES estão localizadas na região Sudeste. Especificamente, das 

instituições públicas, também a região Sudeste concentra a maior porcentagem, com 47% das 

IES, 21,4% na região Sudoeste, 16,1% na região Sul, 9,2% na região Norte e 6,3% na região 

Centro-Oeste. Na região Sul, estão localizadas 49 instituições públicas e 360 instituições 

privadas, e mais precisamente no estado do Paraná, estão localizadas 20 IES públicas, sendo 

grande parte estadual, e 176 IES privadas.  

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), em 2013 o país estava com 7.305.977 matrículas em curso de graduação 

presencial e a distância, sendo desse total 1.932.527 em instituições públicas e 5.373.450 em 

instituições privadas. Podemos observar que ainda é baixo o número de matrículas oferecidas 

na rede pública, somente 26,4% das matrículas. 

As instituições públicas federais são as que possuem maior número de matriculados 

em relação às instituições estaduais e municipais, representando mais da metade das 

matrículas no período de 2009 a 2010, decorrente da expansão das instituições da rede 
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federal, com programas de criação de novas vagas, novas instituições, ou de novos campus, 

através do REUNI.  

Segundo Pereira (2011), no período de vigência das políticas de expansão, foram 

criadas 14 novas universidades federais e 100 novos campi, e dentre as universidades criadas, 

uma foi a UFFS, através da Lei nº 12.029/09, dentro dessa política de expansão do governo 

federal.  

A UFFS tem como sede Chapecó/SC, e com estrutura multicampi nos estados do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Voltada para atender os municípios da 

Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, uma região desassistida pelo poder público, em 

especial quanto ao acesso ao ensino superior público.  

Mostrando a demanda existente na GFM pelo ensino superior público, no primeiro 

processo seletivo, em 2010, a UFFS disponibilizou 2.160 vagas, em 42 cursos de graduação, 

com entrada no primeiro e no segundo semestres, do qual participaram ao todo 11.212 

candidatos (as).  

Segundo dados do Censo da Educação Superior de 2012, realizado pelo INEP, na 

região Sul estavam matriculados em instituições públicas 34,8% dos estudantes. Ainda 

conforme dados do INEP, em 2013, na mesma região, estavam matriculados nos cursos de 

graduação, na modalidade presencial e à distância, 1.189.713 estudantes, sendo 362.167 na 

rede pública e 827.546 na rede privada, correspondendo a 65,2% do total de estudantes. Desse 

total de matrículas, em relação ao gênero, 669.530 são mulheres e 520.183 são homens. O 

estado Paraná estava com 436.897 matriculados no total, desses, 130.073 em IES públicas e 

306.824 em IES privadas. 

O processo de expansão do ensino superior se confirma, se tomarmos como base os 

dados referentes às matrículas no sistema privado, pois “[…] entre 1995 e 2010, ocorreu um 

crescimento no número total de matrículas (presenciais e à distância), que passou de 

1.759.703, em 1995, para 6.379.299, em 2010, com um crescimento, portanto, da ordem de 

262,52% no espaço de tempo de dezesseis anos” (MANCEBO, VALE E MARTINS, 2015, p 

34). 

 Segundo dados do INEP, no Censo de Educação Superior (2012) o número de 

matrículas nos cursos de graduação, segundo gênero, mostra que a representação feminina é 

maior, seja nos cursos de modalidade presencial ou à distância, sendo que 4.028.429 do total 

são matrículas de mulheres e 3.009.251 de homens. E no que diz respeito à área geral de 

conhecimento, o estudo mostra que nas áreas de “Engenharia, Produção e Construção” e de 
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“Ciências, Matemática e Computação” predominam as matrículas de homens, enquanto nas 

demais áreas do conhecimento predominam as matrículas de mulheres. 

 

Tabela 1 - Percentual de matrícula de graduação presencial, por região geográfica do Brasil e 

gênero, segundo a área geral do conhecimento – 2012 

 

Área Geral Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

F M F M F M F M F M 

Área Básica 

de Ingresso 

0,3% 0,3% 0,0% 0,1% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 

Ciências 

Sociais, 

Negócios e 

Direito 

17,7% 14,1% 20,9% 17,0% 24,3% 17,5% 24,7% 18,9% 25,1% 18,8% 

Educação 17,7% 10,4% 13,6% 7,2% 8,5% 3,5% 8,8% 3,9% 11% 5,1% 

Saúde e Bem 

Estar Social 

12,5% 4,5% 14,6% 4,5% 9,9% 3,4% 8,7% 3,1% 10,6% 3,3% 

Engenharia, 

Produção e 

Construção 

3,2% 6,6% 3,3% 6,7% 5,2% 12,5% 4,9% 10,7% 3,8% 7,1% 

Ciências, 

Matemática 

e 

Computação 

2,2% 3,8% 1,9% 4,1% 2,4% 5,2% 2% 4,6% 2,1% 4,6% 

Humanidade 

Artes 

0,6% 0,6% 1,0% 0,9% 1,7% 1,4% 2,0% 1,3% 1,0% 0,6% 

Agricultura 

e 

Veterinária 

1,8% 2,0% 1,1% 1,2% 0,9% 1,0% 1,7% 2,5% 1,9% 2,8% 

Serviços 1,2% 0,6% 1,3% 0,7% 1,2% 0,7% 1,3% 0,6% 1,4% 0,7% 

Total 57,2% 42,8% 57,6% 42,4% 54,4% 45,6% 54,3% 45,7% 56,9% 43,1% 

 
Fonte: Censo da educação superior 2012. Org. Muller, M.P. 

 

No levantamento de dados realizado sobre os acadêmicos do campus Realeza, não 

encontramos realidade diferente nas matrículas em relação à área do conhecimento. Como 

podemos observar na tabela 2, nos cursos de graduação ofertados no campus, relacionados às 

áreas da Educação, Saúde e Veterinária, o percentual maior de matrículas é de mulheres, 

exceto no ingresso de 2010 e 2012 quando o percentual de acadêmicos, com matrícula ativa 

no curso de graduação de Medicina Veterinária, superou o de acadêmicas. 

 No entanto, o alto percentual de mulheres no ensino superior mostra que as mulheres 

estão mais presentes nas universidades. Tanto nos dados do campus, como nos dados 

apresentados pelo INEP, o número de mulheres que ingressou no ensino superior supera o de 
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homens, pois em 2013, nos cursos de graduação presenciais 55% das matrículas foi de 

mulheres e, entre os que concluíram os cursos, o número sobe para 60%. 

 

Tabela 2 – Percentual de acadêmicos com matrícula ativa nos cursos de graduação do Campus 

Realeza, no período de ingresso de 2010 a 2013 e gênero: 

Curso 2010 2011 2012 2013 

 Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

Ciências Biológicas 17,3% 82,8% 40,6% 59,4% 35,4% 64,6% 30% 70% 

Ciências Naturais - 100% - - - - - - 

Física 37,5% 62,5% 28,5% 71,5% 41,6% 58,4% 55% 45% 

Letras 24% 76% - 100% 22,7% 77,2% 12,5% 87,5% 

Medicina 

Veterinária 

64,5% 35,5% 42,2% 57,8% 52% 48% 38,7% 61,3% 

Nutrição 3,5% 96,5% - 100% - 100% - 100% 

Química 34,6% 65,4% 30% 70% 44,4% 55,6% 47,6% 52,3% 

Total 27,6% 72,4% 27,2% 72,8% 31,3% 68,7% 29,4% 70,6% 

Fonte: Elaborada pela autora.  Trabalho de campo. Realeza-PR/2014-2015 

 

Além da UFFS – Campus Realeza, a oferta do ensino superior na região Sudoeste do 

Paraná acontece através da presença de campus e/ou extensões. Especialmente no que refere à 

educação superior pública, dos 42 municípios que compõem a região, sete possuem a oferta 

de ensino superior pública, sendo elas: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 

em Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco, Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO) em Coronel Vivida e Chopinzinho, Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná (UNIOESTE) em Francisco Beltrão e o Instituto Tecnológico Federal em Palmas.  

As vagas ofertadas na IFES da região, são ocupadas por estudantes da própria região 

Sudoeste, Oeste de Santa Catariana e Norte do Rio Grande do Sul, sendo que a proximidade 

da residência da família e a facilidade do acesso, com deslocamento diário, possibilitam a 

matrícula nos cursos de graduação. Sem contar, que o ingresso através do SiSU possibilita a 

mobilidade de estudantes de várias regiões do Brasil para acessar às universidades públicas da 

região. Apesar disso, na região, o número de pessoas matriculadas é baixo, com 16.728 

matrículas, que em relação ao número de matriculados no estado do Paraná representa 4,6% 

do total. 

Em relação ao acesso ao ensino superior, dos jovens do Sudoeste Paranaense, ainda é 

baixo o percentual. Segundo dados do Censo 2010 do IBGE, a região estava com 32.587 
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jovens no espaço rural, na faixa etária de 15 a 29 anos, desse número, apenas 2.485 estavam 

matriculados no ensino superior, representando 7,6% do total da população jovem rural.  

 

Tabela 3 – Número de matriculados no ensino superior na faixa etária de 15 a 29 anos na 

região Sudoeste do Paraná – 2010. 

Faixa etária População Urbana População Rural 

15 a 19 anos 3.910 1057 

20 a 24 anos 6.288 954 

25 a 29 anos 2.263 240 

Total 15.639 2.485 

Fonte: IBGE/SIDRA 

 Os dados da tabela acima, reforçam a importância da luta do Movimento em prol de 

uma Universidade Federal, para atender os filhos (as) de agricultores da GFM, pois, com a 

presença de uma universidade pública na região, o jovem rural tem possibilidades reais para a 

concretização do sonho de ter uma profissão, além de diminuir os riscos associados à 

migração do espaço rural, que aumentam nessa fase da vida. 

No que se refere à qualificação profissional dos jovens rurais da região, é baixo o 

número de jovens matriculados no ensino superior. O que faz com que levantemos algumas 

hipóteses, que devem ser pesquisadas posteriormente. O baixo número de jovens rurais 

matriculados no ensino superior, expressa que muitas escolhas profissionais dos jovens 

apontam também para possibilidade de realização no local de origem, devido à necessidade de 

recursos para permanência na universidade durante o período do curso, a proximidade com a 

unidade produtiva e a dificuldade de acesso. 

 Ao propormos estudar as perspectivas das jovens rurais que estão no ensino superior 

em relação à permanência no espaço rural, nos intriga se a instituição, da qual as jovens rurais 

pesquisadas são acadêmicas, tem como missão principal assegurar o acesso e permanência à 

população que esteve excluída do acesso ao ensino superior, em especial aos filhos dos 

agricultores, e consiga efetivamente contribuir nos projetos profissionais dessas jovens na 

agricultura.  

 

2.2 CONTEXTUALIZANDO A UFFS 

 

A Universidade Federal da Fronteira Sul é uma instituição de ensino superior pública, 

criada pela Lei nº 12.029 de 15 de setembro de 2009. Conforme Brasil (2009): 
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Art. 1º  Fica criada a Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, de 

natureza jurídica autárquica, vinculada ao Ministério da Educação, com sede 

e foro no Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina. 

Art. 2º A UFFS terá por objetivo ministrar ensino superior, desenvolver 

pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e promover a extensão 

universitária, caracterizando sua inserção regional mediante atuação 

multicampi, abrangendo, predominantemente, o norte do Rio Grande do 

Sul, com campi nos Municípios de Cerro Largo e Erechim, o oeste de Santa 

Catarina, com campus no Município de Chapecó, e o sudoeste do Paraná e 

seu entorno, com campi nos Municípios de Laranjeira do Sul e Realeza. 

 

A UFFS tem um perfil voltado para atender as necessidades da Mesorregião GFM, 

dessa forma ela pretende ser uma universidade: 

 

Pública e Popular; De qualidade comprometida com a formação de cidadãos 

conscientes e comprometidos com o desenvolvimento sustentável e solidário 

da Região Sul do País; Democrática, autônoma, que respeite a pluralidade de 

pensamento e a diversidade cultural, com a garantia de espaços de 

participação dos diferentes sujeitos sociais. Que estabeleça dispositivos de 

combate às desigualdades sociais e regionais, incluindo condições de acesso 

e permanência no ensino superior, especialmente da população mais 

excluída do campo e da cidade. Que tenha na agricultura familiar um setor 

estruturador e dinamizador do processo de desenvolvimento; Tenha como 

premissa a valorização e a superação da matriz produtiva existente. (UFFS, 

2010) 

 

Além do perfil, a universidade possui como metas: 

 

Promover o desenvolvimento regional integrado — condição essencial para 

a garantia da permanência dos cidadãos na região; Assegurar o acesso ao 

ensino superior como fator decisivo para o desenvolvimento das capacidades 

econômicas e sociais da região, a qualificação profissional e o compromisso 

de inclusão social; Desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão como 

condição de existência de um ensino crítico, investigativo e inovador e a 

interação entre as cidades e estados que compõem a Grande Fronteira do 

Mercosul e seu entorno. (UFFS, 2010) 

 

 

Na UFFS são oferecidos 44 cursos de graduação nas modalidades de Bacharelado e 

Licenciatura, que estão distribuídos entre seis campi. Os cursos ofertados no campus Realeza 

são: Ciências Naturais (em fase de extinção), Letras: (Português/Espanhol), Física, Química, 

Ciências Biológicas, Medicina Veterinária e Nutrição. No campus Laranjeiras do Sul são 

ofertados os cursos de Agronomia, Ciências Econômicas, Engenharia de Alimentos, 

Engenharia de Aquicultura, Interdisciplinar em Educação do Campo e Interdisciplinar em 
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Educação do Campo: Ciências Sociais e Humanas. No campus Erechim são ofertados os 

cursos de Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Agronomia (Edital Pronera), Ciências 

Sociais, Engenharia Ambiental, Filosofia, História, História (Edital Pronera), Geografia, 

Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da Natureza e Pedagogia. São ofertados, no 

campus Cerro Largo, os cursos de Administração, Agronomia, Engenharia Ambiental, Física, 

Química, Ciências Biológicas e Letras: (Português/Espanhol). No campus Chapecó são 

ofertados os cursos de Administração, Agronomia, Ciência da Computação, Enfermagem, 

Ciências Sociais, Geografia, História, Filosofia, Engenharia Ambiental, Letras: 

(Português/Espanhol), Matemática, Pedagogia e Medicina. E no campus Passo Fundo, que foi 

instituído em 2012, é ofertado o curso de Medicina.  

A partir da publicação da Lei nº 12.711
2
, de 29 de agosto de 2012, o Decreto nº 7.824 

3
de 11 de outubro de 2012, a Portaria Normativa MEC nº 18/2012

4
 e a Portaria Normativa 

MEC nº 21/2012
5
, a UFFS com seus princípios institucionais de garantir o acesso aos 

estudantes com poucas condições, reformula sua nova política de ingresso contemplando 

todos os cursos de graduação. A legislação exigia 50% das vagas reservadas nos cursos de 

graduação para estudantes oriundos de escola pública, no entanto a UFFS decide que o 

percentual de vagas reservadas é igual ao percentual de matrículas no ensino médio em 

escolas públicas.  

Na UFFS, foram concluídos, até 2014, 09 cursos de pós-graduação Latu senso em 

Educação Integral, Literatura do Cone Sul, História Regional, Interdisciplinaridade Práticas 

Pedagógicas na Educação Básica, História da Ciência, Saúde Coletiva, Desenvolvimento 

Rural Sustentável a Agricultura Familiar, Educação Integral e Processos Pedagógicos na 

Educação. Os cursos de pós-graduação Latu Senso que estão em andamento são: Segurança 

                                                           
2
A Lei dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível 

médio, na qual as instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, 

em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta 

por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

No preenchimento das vagas 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes oriundos de 

famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per capita. E também em 

cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1
o
 desta Lei serão preenchidas, por curso e 

turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual à de pretos, pardos e 

indígenas na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
3
Regulamenta a Lei n

o
 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e 

nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. 
4
Dispõe sobre a implementação das reservas de vagas em instituições federais de ensino de que tratam a Lei no 

12.711, de 29 de agosto de 2012, e o Decreto no 7.824, de 11 de outubro de 2012. 
5
Dispõe sobre o Sistema de Seleção Unificada - Sisu. É um sistema informatizado gerenciado pela Secretaria de 

Educação Superior do Ministério da Educação, instituído pela Portaria Normativa MEC nº 2, de 26 de janeiro de 

2010, passa a ser regido pelo disposto nesta Portaria.  
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Alimentar e Nutricional, Epistemologia e Metafísica, Teorias Linguísticas Contemporâneas, 

Produção de leite Agroecológico, Ensino de Língua e Literatura, Ensino de Ciências e 

Matemática, Orientação Vocacional, Educação Integral e Linguagem em Ensino. 

Atualmente, a UFFS conta com 08 programas de pós-graduação em nível Stricto 

Sensu, como o Mestrado em Estudos Linguísticos, Mestrado em Educação, Mestrado 

Profissional em Matemática em Rede Nacional e um programa de doutorado Interinstitucional 

em Educação Científica, ofertado no campus Chapecó, Mestrado em Agroecologia e 

Desenvolvimento Rural Sustentável no campus Laranjeiras do Sul, Mestrado Interdisciplinar 

em Ciências Humanas e Mestrado Profissional em Educação no campus Erechim, e Mestrado 

em Desenvolvimento e Políticas Públicas no campus Cerro Largo. 

A UFFS oferece benefícios de assistência estudantil para os acadêmicos, com objetivo 

de buscar a permanência e a formação no curso de graduação. As ações institucionais são 

compostas por auxílios socioeconômicos, restaurante universitário, apoio em atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, apoio pedagógico, social e psicológico.  

Além de contextualizar aspectos atuais da UFFS, é importante nesta discussão, 

traçarmos um breve resgate histórico acerca da luta pela criação da Universidade Federal com 

unificação do Movimento Pró Universidade Federal dos três Estados da Região Sul, pois “foi 

a primeira universidade pública federal cuja criação deveu-se, diretamente, ao poder de 

mobilização e de convencimento público, pelos movimentos sociais e pelas lideranças 

políticas e comunitárias” (LOSS E KRATOCHVIL, 2011, p. 7). 

É importante frisar que na educação superior “[…] a universidade como tal e os 

movimentos sociais populares nunca mantiveram grande proximidade” (BENINCÁ, 2011, p. 

48). No entanto, para criação da UFFS a mobilização dos movimentos sociais envolvidos teve 

um papel importante para conquista da universidade.  

 

2.3 MOVIMENTO PRÓ UNIVERSIDADE FEDERAL EM PROL DA CRIAÇÃO DA UFFS 

 

A criação da universidade era uma expectativa antiga da população da região de 

abrangência da GFM. Um fator que impulsionou o Movimento, visando à criação da 

universidade, foi a falta de acesso ao ensino superior gratuito, especialmente para os filhos de 

agricultores. Para a região, a conquista da universidade foi um marco importante, pois nasceu 

da participação social, com forte mobilização, e principalmente, da capacidade de 

convencimento dos movimentos sociais, de que seria necessária para o desenvolvimento 

sustentável, integrado e solidário. Segundo Trevisol (2014, p. 8), “a UFFS nasceu, portanto, 
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da organização dos atores sociais que, há décadas, lutam em defesa dos ideários da 

emancipação social. Sua origem se dá, portanto, no âmago da sociedade civil organizada”. 

O movimento de criação da universidade idealizou-a: 

  

[…] como um instrumento para potencializar a construção de um projeto de 

desenvolvimento sustentável e solidário, que tenha como premissa a 

valorização e o fortalecimento da matriz produtiva existente, com ênfase 

para: estrutura de produção agroindustrial, especialmente a agricultura 

familiar e camponesa, a agroecologia e a diversificação; a capacidade 

empreendedora e de trabalho cooperativo e solidário; os setores industriais, 

como o agroindustrial, metal-mecânico, móveis, confecções, 

eletroeletrônico, extrativo-mineral e a infraestrutura de transporte, energia e 

comunicações. Os recursos naturais e a diversidade ambiental com destaque 

ao Aquífero Guarani e a Bacio do Rio Uruguai; potencial turístico; a 

diversidade cultural; as Políticas Públicas e o setor de serviços. (REINERT E 

LAFFIN, 2008, p. 9) 

 

É importante destacar que os movimentos pela criação de uma universidade federal no 

Noroeste do Rio Grande do Sul, Oeste de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná estavam 

desarticulados, sendo que, em cada região dos três estados aconteciam debates, seminários, 

reuniões etc. em prol da Universidade Federal. Foi em maio de 2006, no Fórum da 

Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul (MESOMERCOSUL), que os movimentos das 

três regiões juntos, definem que sozinhos não seria possível reivindicar, sendo necessário um 

projeto único, envolvendo as três regiões, para criação de uma nova universidade. 

O consenso trouxe um novo viés para os grupos, transformando, segundo Benincá 

(2011, p. 42), em um movimento unificado o projeto do Norte do Rio Grande do Sul pela 

criação da universidade federal que: 

 

[…] se fortaleceu com a junção de forças do movimento que lutava com o 

mesmo objetivo no Oeste de Santa Catarina e no Sudoeste do Paraná, regiões 

estas com realidades sociais, culturais e econômicas muito comuns. Da 

confluência de intenções, emergiu a proposição de universidade multicampi 

e interestadual, o que motivou tratativas mais concretas com o governo 

federal.  

 

Segundo Benincá (2011, p. 42), um grupo formado por cerca de 70 pessoas trabalhou 

em prol do projeto de criação da universidade. O grupo foi liderado pela Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul (FETRAF-SUL) e a Via Campesina. 

Participaram também do Movimento o Fórum da Mesorregião da Grande Fronteira do 

Mercosul, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) dos três Estados, Igrejas, Movimento 
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Estudantil, Associações de Prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais e senadores. 

O Movimento para ganhar mais agilidade e força se divide em duas frentes: uma equipe para 

elaborar o projeto e outra política, a qual envolve senadores, deputados e prefeitos.  

O Movimento foi longo, com muitas reuniões entre as organizações e governos, como 

pode ser observado no quadro 1. 

 

Quadro 1 - Principais datas e pontos na criação da UFFS. 

  (continua) 

Datas Principais pontos da criação da universidade: 

 

 

 

 

13 de junho de 2006 

 

- Audiência no MEC; 

- O Ministro da Educação Fernando Haddad entendeu que a demanda não 

era a Universidade do Mercosul, mas sim de uma universidade para o Sul do 

Brasil (abrangendo o Norte do Rio Grande do Sul, o Oeste de Santa Catarina 

e o Sudoeste do Paraná); 

- O ministro assume o compromisso de fazer um estudo para projetar a nova 

universidade; 

 

 

 

15 de junho de 2007 

 

- Audiência no MEC; 

- O Ministro da Educação Fernando Haddad propôs a criação de um Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnológica - IFET.  

- O movimento continuou defendendo a necessidade de uma universidade; 

- Fica acordado a criação de comissão de elaboração do projeto, formada por 

membros do Movimento e membros do MEC; 

 

02 de outubro de 

2007 

 

- Audiência no MEC; 

- O Ministro da Educação Fernando Haddad confirma o compromisso do 

Governo de criar a Universidade e reafirma o papel da Comissão de 

Elaboração do Projeto; 

 

 

 

 

23 de outubro de 

2007 

 

- Reunião dos Membros da Comissão de Projeto, em que os representantes 

do Movimento na comissão apresentaram os documentos referentes: 

- estudos e sugestões do perfil da nova instituição; 

- diretrizes para localização a estrutura multicampi que atendia os três 

estados da Região Sul nos limites da Mesorregião e seu entorno; 

- a agricultura familiar e camponesa e suas organizações sociais estavam 

representadas; 

- as regiões mais carentes de instrumentos públicos federais da área do 

ensino superior e distantes das universidades federais da Região Sul; 

22 de novembro de 

2007 

 

- Publicada Portaria MEC nº 948, de 22 de novembro de 2007 que oficializa 

a Comissão de Projeto, formada por 22 membros, sendo 11 indicados pelo 

Movimento e 11 do Ministério da Educação;  

23 de novembro de 

2007 

 

- Reunião na UFSM - Santa Maria - RS; 

- A comissão definiu o Plano de Trabalho e os critérios para definição da 

localização das unidades da Universidade. 

13 de dezembro de 

2007 

 

- Reunião na UFSC - Florianópolis -SC; 

- A Comissão definiu a localização das unidades; 

- Inicia discussão sobre as áreas de atuação e os cursos; 
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(continuação) 

Datas Principais pontos da criação da universidade: 

 

 

21 e 22 de fevereiro 

de 2008 

 

- Reunião na UFSC - Florianópolis – SC 

- Apreciação de recursos quanto à localização das unidades, processo, 

demandas, datas a serem cumpridas, áreas de atuação e cursos; 

- Relatos de experiência da Universidade Federal do ABC e da 

Universidade Federal de Alagoas - Campus de Arapiraca; 

16 de julho de 2008 

 

- O Presidente da República Lula assina o Projeto de Lei de criação da 

Universidade da Mesorregião, no Palácio do Planalto, em Brasília, para 

enviar ao Congresso Nacional; 

11 de fevereiro  

de 2009 

- O Ministro da Educação deu posse a Comissão de Implantação da UFFS 

através da Portaria nº 148. 

15 de setembro 

de 2009 

- É sancionada a Lei nº 12.029 que cria a UFFS; 

- Com sede e campus em Chapecó-SC e outros quatro campi situados em 

Erechim e Cerro Largo no Rio Grande do Sul e Laranjeiras do Sul e 

Realeza no Paraná; 

Outubro de 2009 - Tratativas e definições acerca dos locais com caráter provisório para o 

funcionamento da universidade em cada campus; 

- Publicado 1º edital para concurso de professores e técnicos administrativos 

em educação;  

Março de 2010 - 1º de março é instalado oficialmente a Reitoria da UFFS na cidade de 

Chapecó-SC; 

- 29 de março deu-se início o primeiro semestre letivo; 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de REINERT E LAFFIN (2008). 

Após um longo processo de lutas nasce a UFFS, uma Instituição de Ensino Superior 

multicampi, para que pudesse atingir melhor seus objetivos. Para definição da localização dos 

campi foram considerados diversos fatores como, forte presença de agricultura familiar e 

camponesa e movimentos sociais populares; com maior número de alunos no Ensino Médio; 

o menor IDH; a distância das atuais universidades federais da região Sul e que contenham 

certa infra-estrutura mínima para as atividades. (REINERT E LAFFIN, 2008, p. 9).  

No processo de discussão para definição da localização dos campi, ficou estabelecido 

que teria cinco campi: em Santa Catarina 01 (um) campus sede da reitoria (Chapecó), no Rio 

Grande do Sul 02 (dois) campi (Erechim e Cerro Largo) e no Paraná 02 (dois) campi 

(Laranjeiras do Sul e Realeza). Durante o processo, foram definidos os 33 (trinta três) cursos 

de graduação a serem implantados, sendo o currículo organizado em torno de um domínio 

comum, um domínio conexo e um domínio específico. A adoção de disciplinas de domínio 

comum, segundo Silva (2011, p. 127), “tem como objetivo assegurar que todos os estudantes 

recebam uma formação comum no que se refere a determinadas habilidades e competências 

instrumentais, assim como tenham capacidades de desenvolver reflexão crítica sobre a 

realidade que os cerca”. 
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A dificuldade de acesso ao ensino superior público da população da Mesorregião 

Grande Fronteira do Mercosul,  região de abrangência da UFFS, e tantos outros fatores 

impulsionaram a criação da instituição, que tem papel importante para estimular a 

permanência no campo, e também possibilitar a entrada no mercado de trabalho, de maneira 

mais qualificada para população da sua região de abrangência.  

No próximo item estudaremos sobre o Campus Realeza, no qual as jovens pesquisadas 

estão matriculadas. 

 

2.4 UFFS/CAMPUS REALEZA 

 

O município de Realeza foi um dos locais que recebeu um Campus da UFFS.  

Influenciaram, na indicação do município, aspectos políticos, tanto de lideranças locais, 

regionais, como do governo federal, e contribuíram também os movimentos sociais e 

populares da região.  

Na definição realizada inicialmente pelo Movimento, referente à localização dos 

campi da UFFS, a região Sudoeste Paranaense não estaria contemplada, somente no território 

do Cantuquiriguaçu, com campus no município de Laranjeiras do Sul. Para a conquista de um 

campus que estivesse localizado no Sudoeste do Paraná, uma comissão da região se reuniu em 

18 de fevereiro de 2008 com o Ministério da Educação, buscando a revisão da localização do 

campus do Paraná, com o argumento de que a região do Cantuquiriguaçu estaria fora da 

Mesorregião.  

Segundo Reinert e Laffin (2008), a Comissão do Sudoeste do Paraná solicitou 

audiência com o Ministro da Educação para revisão do processo, e orientados pelo MEC a 

entrar com um pedido de consideração junto à Comissão de Projeto, possuindo como 

argumento principal a territorialidade da Mesorregião, já que Laranjeiras do Sul está fora 

deste limite. No entanto, para a Comissão do Projeto, o entorno da Mesorregião não poderia 

ser desconsiderado, mas o principal é a territorialidade da Mesorregião, sendo a região berço 

de inúmeras iniciativas da agricultura familiar. A comissão do Sudoeste do Paraná apontou 

que haveria tempo para correção e apresentou na proposta o município de Realeza, pois 

representantes do município tiveram forte engajamento e envolvimento nos trabalhos do 

Movimento, e o município de Francisco Beltrão já estava contemplado com instituições de 

ensino superior públicas. 

Conforme Reinert e Laffin (2008), a comissão do projeto resgatou os critérios que 

teriam estabelecido que a territorialidade abrangia a Mesorregião e seu entorno. A decisão de 
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ter um campus em Laranjeiras do Sul teria sido acordada no Movimento e não somente na 

comissão. Após várias intervenções, a comissão decidiu que abrir qualquer precedente que 

desconsiderasse esta construção significaria retomar todo processo, e defendeu a decisão 

tomada em 13 de dezembro de 2007, com a manutenção da indicação do campus do Paraná 

para região do Cantuquiriguaçu. 

O ex-prefeito municipal de Realeza, Eduardo Gaievski, em entrevista concedida a 

Trevisol e Ló (2014), assegura que o movimento do Sudoeste do Paraná não se conforma e se 

rebela por não ter um campus, somente no Território do Cantuquiriguaçu, transformando em 

uma briga política a disputa por um campus na região. Ele afirma que a Comissão do 

Sudoeste do Paraná, foi em busca de lideranças políticas do governo federal para sensibilizá-

los de que o Sudoeste não poderia ficar fora.  

Segundo Gaievski, o ministro do Planejamento Paulo Bernardo, como liderança 

política, foi fundamental para a criação de mais um campi no Sudoeste, pois para isso foi 

necessário aumento no orçamento da instituição e no quadro de servidores que tinha sido 

elaborado pela comissão do projeto. 

Com a definição de que o município de Realeza teria um campus iniciou-se 

articulação da prefeitura local com a comissão de implantação da UFFS para instalação do 

campus. A prefeitura colocou à disposição as salas de catequese da Igreja Matriz Cristo Rei e 

o Centro de Eventos para campus provisório, e ao lado do aeroporto, atrás do conjunto 

habitacional Araxá, o campus definitivo.  

O dia 29 de março de 2010 marca o início das atividades letivas em todos os campus 

da UFFS. Entretanto, o trabalho no campus iniciou antes do início das aulas, com a nomeação 

e início dos trabalhos dos primeiros professores e técnicos administrativos. O modelo 

multicampi indicava que cada campus teria sua estrutura administrativa gerida por um diretor, 

um coordenador acadêmico e um coordenador administrativo. O primeiro diretor do campus e 

o coordenador acadêmico eram servidores docentes da UFFS, e o cargo de coordenador 

administrativo foi ocupado por indicação do Movimento Pró-Universidade. 

O campus Realeza iniciou suas as atividades letivas no Centro de Eventos do 

município, cedido pela Prefeitura Municipal de Realeza. Os pavilhões foram transformados 

em salas de aula, de professores, de técnicos administrativos em educação, em biblioteca e 

laboratórios. 
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Figura 2 - Campus Realeza Provisório e definitivo 

Fonte: www.uffs.edu.br (Créditos: Ariel Tavares) 

 

No campus Realeza, quatro cursos de graduação iniciaram suas atividades em 2010: 

Bacharelados em Medicina Veterinária e Nutrição, ambos cursos em período integral (manhã 

e tarde) e Licenciaturas em Letras: (Português/Espanhol) e Ciências Naturais, ofertados no 

período noturno. No campus foram ofertadas inicialmente 270 vagas nos cursos de graduação, 

no processo seletivo para o ingresso que observou a nota do ENEM, concedendo bônus (fator 

escola pública) aos estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas.  

O campus definitivo possui uma área de cerca de 100 hectares, próxima ao centro 

urbano do município. Possui um bloco de salas de aula, três laboratórios, um bloco de 

professores, restaurante universitário, clínica escola de nutrição e unidade de medicina 

veterinária. Em 2015, está em construção o complexo do hospital veterinário e um galpão das 

áreas experimentais. No quadro de servidores, conta com 83 docentes, 76 técnicos 

administrativos em educação, 35 servidores terceirizados e um estagiário. 

A partir de 2013, no campus Realeza, são ofertadas anualmente 220 vagas para o 

ingresso nos cursos de graduação. Os cursos de graduação ofertados no campus são Ciências 

Biológicas, Física, Química, Letras: (Português/Espanhol), Medicina Veterinária e Nutrição. 

O ingresso dos estudantes no período de 2010 a 2013 foi pelo processo seletivo próprio da 

UFFS. A partir de 2014, o ingresso dos estudantes é realizado exclusivamente pelo Sistema de 

Seleção Unificada – SiSU, do Ministério da Educação.  

http://www.uffs.edu.br/
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Em 2014, dos estudantes que ingressaram nos cursos de graduação do campus, no 

período de 2010 a 2013, estavam com matrícula ativa 678 acadêmicos, sendo deste número 

481 acadêmicas e 197 acadêmicos, mostrando a predominância do gênero feminino. Diante 

deste contexto, de um maior ingresso de mulheres no ensino superior, que nos inquieta as 

perspectivas das mesmas ingressando no ensino superior.  

O Campus possui mais estudantes com matrícula ativa, pois teve entrada de alunos em 

2014 e 2015, mas não foram consideradas na tabela e na pesquisa de campo, pelo pouco 

tempo de ingresso na universidade. 

 Outro aspecto relevante é que na região Sudoeste do Paraná, área de abrangência do 

campus Realeza, local de estudo da pesquisa, 30,4% da população reside no espaço rural, 

principalmente em pequenos municípios, nos quais a economia agrícola está baseada na 

agricultura familiar e na pequena propriedade, onde está inserido o agronegócio que incentiva 

a utilização de insumos e maquinários agrícolas, acarretando na diminuição da ocupação da 

mão de obra familiar, possibilitando que os jovens rurais se evadam do espaço rural para os 

centros urbanos em busca de trabalho assalariado.  

 Portanto, no próximo item abordaremos a agricultura familiar na região de 

abrangência do Campus Realeza.  

 

2.5 CARACTERIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO SUDOESTE DO 

PARANÁ 

 

Anteriormente, abordamos alguns aspectos da UFFS, o contexto atual da instituição, o 

Movimento pela criação e o campus Realeza. Contudo, é importante, para o desenvolvimento 

da pesquisa, compreender a região Sudoeste do Paraná, principalmente a agricultura familiar, 

pois as jovens rurais pesquisadas são filhas de pequenos agricultores familiares do Sudoeste 

Paranaense, bem como, do Oeste de Santa Catarina e Noroeste do Rio Grande do Sul, com 

características semelhantes.  

Considerando também que a região Sudoeste do Paraná concentra a agricultura 

familiar em pequenas unidades produtivas, conforme Santos (2010, p. 2), é “[…] um território 

de base da agricultura familiar, entendida como a organização de homens e mulheres 

agricultores que resistem em pequenas unidades de produção de base familiar, com uso 

intensivo das terras como forma de garantia da manutenção da vida familiar”.  

A escolha das jovens mulheres rurais decorre do fato de que a opção das mesmas em 

permanecer (ou migrar) no espaço rural interfere de forma direta nos objetivos iniciais do 
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Movimento, de que o ensino superior na região poderia qualificar a atuação de novos 

profissionais, que permanecendo no espaço rural, tenderiam a compreender melhor a 

dinâmica regional, contribuindo para um desenvolvimento mais sustentável, integrado e 

solidário.  

No intuito de analisar as perspectivas das jovens rurais em relação à permanência no 

espaço rural, caracterizamos a agricultura familiar no Sudoeste do Paraná, região de 

abrangência do Campus Realeza, pois, aspectos do processo de modernização da agricultura 

brasileira, problemas decorrentes da modernização e da mecanização podem contribuir nas 

perspectivas futuras das jovens rurais.  

O Sudoeste Paranaense, de acordo com IPARDES (2015), possui uma área territorial 

de 11.645,792 quilômetros quadrados, população de 497.127 mil habitantes, com grau de 

urbanização em torno de 69,5% e abrange 42 municípios.  

 

 

Figura 3 – Localização da Região Sudoeste do Paraná 

 

Ao compreender um pouco de como ocorreu o processo de ocupação da região, 

notamos que o mesmo influenciou nas características da agricultura familiar. Para a região, as 

migrações tiveram um papel muito importante no processo histórico de formação territorial. 

Segundo Mondardo e Backes (2007), a colonização da região aconteceu em dois momentos 

distintos: o primeiro foi a partir de 1824 até 1940, por iniciativa dos governos federais e 
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estaduais para posse territorial, o segundo momento foi que determinou a criação de várias 

cidades, com a migração de migrantes oriundos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

 Conforme os autores, o movimento migratório cresceu muito no período de 1950 a 

1960. A escassez de terras no Rio Grande do Sul fez com que muitos vendessem suas terras 

lá, buscando novas fronteiras. Nessa década, o fluxo de migrantes foi muito grande e 

continuava a aumentar, sendo que “em 1960, a região sudoestina, em sua totalidade, já 

contava com 230.379 habitantes, com 59% dessa população (119.787 pessoas) na área rural” 

(MONDARDO E BACKES, 2007, p. 41). 

Em 1950, os migrantes agricultores gaúchos e catarinenses utilizavam o sistema de 

produção da policultura, combinado à criação de suínos, que progressivamente foi substituído 

pela prática do pousio pelas colheitas anuais. De acordo com Alves et al (2004, p. 156), as 

ações dos migrantes “[…] foram também culturais e políticas, mas o trabalho sempre teve 

uma centralidade fundamental na vida destas pessoas que instituíram, amparadas pelo Estado, 

a propriedade privada familiar da terra […]”.  

 Segundo Alves et al (2004, p. 163),  “os primeiros produtos cultivados eram o milho, 

o feijão e o trigo. Os instrumentos de trabalho eram rudimentares […]. Os produtos eram 

transportados em carroças puxadas por bois, ou pelos caminhões dos 

comerciantes/intermediários”. 

 De acordo com Santos (2008, p. 38), no processo de expansão da região, a 

modernização da agricultura instaurou “[…] um território baseado na pequena propriedade 

familiar, em pequenas cidades, na policultura e com fortes traços culturais e étnicos trazidos 

pelos migrantes gaúchos e catarinenses”. 

 O vigor demográfico ocorrido até a década de 1960 fez com que o Sudoeste 

Paranaense passasse “por transformações intensas em suas estruturas econômicas e sociais, 

com repercussões profundas sobre diversos aspectos da configuração espacial” 

(MONDARDO E BACKES, 2007, p. 43). No entanto, segundo os autores, chama atenção as 

transformações intensas, como a espetacular reversão do crescimento populacional da região, 

pois com a redução das terras devolutas na região, fez com que os migrantes migrassem para 

outras regiões do Brasil. Aliado a isso, o processo de modernização também acarretou na:  

 

 […] necessidade do agricultor em obter crédito para compra de novos 

insumos, este fica endividado com os bancos, os quais cobram taxas de juros 

que o pequeno agricultor (característica do Sudoeste paranaense), não 

conseguia pagar. Por isso, muitas vezes viu-se obrigado a vender sua 

propriedade, migrando para as áreas urbanas do Sudoeste e de outras regiões 
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do Estado, e também, para outros estados ou até mesmo outros países, 

principalmente o Paraguai. (MONDARDO E BACKES, 2007, p. 44) 

 

 Alves et al (2004) apontam que com a expansão do capital no Brasil, na década de 

1970, os produtores agrícolas intensificaram, mesmo com dificuldades, o uso de máquinas, 

implementos agrícolas e de insumo. “As unidades produtivas familiares tornam-se 

paulatinamente, unidades de consumo […], regidos pela lógica de mercado, são subordinados 

e explorados pelos agentes dos capitais industrial, comercial e financeiro” (ALVES et al, 

2004, p. 163-164).  

 Para os autores, proporcionalmente ao aumento lento da produção e do consumo de 

mercadorias na região, acontece também os impactos ambientais causados pela mecanização e 

o uso de agrotóxicos, que contaminam o solo, os recursos hídricos e degradam os solos. E 

ainda, o agricultor se torna dependente das agroindústrias, ocorre o assalariamento no espaço 

rural, e o aumento de doenças decorrentes do uso de agroquímicos nas lavouras. 

 A formação do território do Sudoeste do Paraná, conforme Santos (2008, p. 169), 

possui “marcas como a policultura familiar, a pequena propriedade privada e pequenas 

cidades são muito fortes e caracterizam, de maneira geral [...]”. Dessa forma, a região é 

constituída principalmente por uma agricultura caracterizada pela Lei nº 11.326, de 24 de 

julho de 2006, como agricultora familiar, aquela com que se pratica atividades no espaço rural 

atendendo os seguintes requisitos: 

 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 

fiscais; II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - 

tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida 

pelo Poder Executivo; IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento 

com sua família.  

 

 A agricultura familiar tem um papel importante para a produção de alimentos para o 

Brasil, sendo que cerca de 60% dos alimentos consumidos pelos brasileiros são produzidos 

por agricultores familiares. De acordo com o último Censo agropecuário (2006), a agricultura 

familiar brasileira responde por 37,8% do valor bruto da produção agropecuária. Entre os 

estados brasileiros, no estado do Paraná a agricultura familiar tem destaque, sendo das 

371.063 unidades produtivas, 302.828 pertencem a agricultores familiares, sendo que cerca de 

81% das unidades produtivas estão vinculadas à agricultura familiar. 
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Tabela 4 – Número de estabelecimentos agropecuários de agricultura familiar e não familiar 

no estado do Paraná e na Região Sudoeste/PR – 2006. 

Tipo de estabelecimento Paraná  (%) Região Sudoeste  (%) 

Agricultura Familiar 302.828  81,6% 39.531  88,9% 

Agricultura Não 

Familiar 

68.235  18,4% 4.948  11,1% 

Total 371.063 100% 44.479 100% 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2006. Org. MULLER, M. P. 

  

 Podemos observar que tanto o estado do Paraná como a Região Sudoeste possuem um 

número relevante de estabelecimentos agropecuários de agricultura familiar, sendo que o total 

da região corresponde a 13,1% do total do estado. No entanto, destacamos que a agricultura 

familiar no Sudoeste corresponde a 88,9% das unidades produtivas, enquanto no total do 

estado do Paraná representa 81,6%, o que demonstra a relevância desta forma de organização 

do setor primário e a importância da agricultura familiar.  

De acordo com o Censo Agropecuário (2006), no Brasil a agricultura familiar ocupa 

24% das terras e a agricultura não familiar ocupa 72% da área total. No estado Paraná, a 

agricultura familiar ocupa 27,6% da área, e a agricultura não familiar 72,4% da área ocupada. 

Como podemos verificar na Tabela 5, a agricultura familiar na região Sudoeste 

corresponde a 39.531 unidades produtivas familiares, enquanto que a área ocupada equivale a 

58,3% do total. A agricultura não familiar corresponde a 4.948 unidades produtivas não 

familiares, e ocupa equivalente a 41,8% da área ocupada. Cabe destacar que a concentração 

de terras na região Sudoeste é proporcionalmente menor ao que acontece nas demais regiões 

brasileiras. 

 

Tabela 5 – Número de estabelecimentos agropecuários e área ocupada de agricultura familiar 

e não familiar no estado do Paraná e na Região Sudoeste/PR – 2006 

Tipo de Paraná 

estabelecimento 

Nº de 

estabelecimento 

Área 

Ocupada 

(ha) 

% Região 

Sudoeste 

Área 

Ocupada 

% 

Agricultura 

Familiar 

302.828 4.252.659  27,6% 39.531  566.616  58,3% 

Agricultura Não 

Familiar 

68.235 11.139.123  72,4% 4.948 406.022  41,7% 

Total 371.063 15.391.782 100% 44.479 972.637 100% 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2006. Org. MULLER, M. P. 

 

 A condição do produtor familiar e não familiar em relação à situação fundiária 

também apresenta uma disparidade considerável. Podemos observar que entre os agricultores 
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familiares 74,7% são proprietários das suas unidades produtivas, nas quais realizam suas 

atividades com a família. Entre os estabelecimentos da agricultura familiar com percentual 

considerável são os arrendatários com 4,5% e ocupantes com 4,7% do total na região. 

 

Tabela 6 - Número de estabelecimentos agropecuários, com agricultura familiar e não 

familiar, por condição do produtor em relação às terras na Região Sudoeste/PR – 

2006.  

Condição do 

produtor 

Agricultura Familiar % Agricultura Não 

familiar 

% 

Proprietário 33.247 74,7% 4.075 9,2% 

Assentado sem 

titulação definitiva 

482 1,1% 15 0,0% 

Arrendatário 2.022 4,5% 300 0,7% 

Parceiro 743 1,7% 111 0,2% 

Ocupante 2.090 4,7% 376 0,8% 

Produtor sem área 947 2,1% 71 0,2% 

Total 39.531 88,9% 4.948 11,1% 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2006. Org. MULLER, M. P. 

 

 No estado do Paraná, as atividades econômicas que utilizam área para produção são as 

lavouras temporárias, pecuária e a criação de outros animais, a produção florestal - florestas 

plantadas e as lavouras permanentes. Na região Sudoeste, a maior parte da área ocupada das 

unidades produtivas tem como atividade econômica a lavoura temporária, pecuária e criação 

de outros animais, horticultura e floricultura e a produção florestal – florestas plantadas.  

 

Tabela 7 – Área ocupada conforme atividade econômica no Paraná e na Região Sudoeste/PR 

– 2006. 

Atividade 

econômica 

Área ocupada (há) 

 Paraná  

% Área ocupada (há) 

Região Sudoeste 

% 

Lavoura temporária 6.935.271,4 45,1% 480.930 49,4% 

Horticultura e 

floricultura 

239.457,4 1,6% 19.745 2,0% 

Lavoura 

permanente 

1.019.614,6 6,6% 5.298 0,5% 

Sementes, mudas e 

outras formas de 

propagação vegetal 

30.453,2 0,2% 1.269 0,1% 

Pecuária e criação 

de outros animais 

5.981.938,6 38,9% 447.844 46,0% 

Produção florestal – 

florestas plantadas 

1.027.677,2 6,7% 12.523 1,3% 

Produção florestas – 

florestas nativas 

134.884,3 0,9 4.284 0,4% 

Pesca 1.994,1 0,0% 19 0,0% 

Aquicultura 20.491.6 0,1% 725 0,1% 

Total 15.391.782,2 100,0% 972.637 100,0% 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2006. Org. MULLER, M. P. 
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 A partir da tabela podemos constatar que a lavoura temporária com o cultivo de soja, 

trigo e outros produtos temporários, a criação animais, a pecuária, as florestas plantadas, 

produção de hortaliças tem maior expressão no Sudoeste, demonstrando a expansão do 

capitalismo no campo. No entanto, todo esse processo de produção tem desencadeado 

inúmeros problemas, pois “[…] potencializam o desmatamento, a contaminação das águas 

subterrâneas e superficiais, o desgaste químico e físico dos solos, além de um êxodo rural 

intenso e acelerado que tem agravado os problemas urbanos” (SANTOS, 2006, p. 74). 

De acordo com o IPARDES, em 2014 o valor bruto nominal da produção agropecuária 

na região correspondeu a R$ 8.126.900.788,80, em relação ao estado do Paraná fica em torno 

de 11,4%. A região se destaca principalmente na produção de grãos e na pecuária, como 

podemos observar na tabela 8 a seguir: 

 

Tabela 8 – Produção agropecuária da região Sudoeste do Paraná – 2013 

Agropecuária Região Sudoeste Percentual em relação ao PR 

Bovinos (cabeças) 915.759 9,7% 

Equinos (cabeças) 10.532 3,3% 

Galináceos (cabeças) 42.586.220 15,4% 

Ovinos (cabeças) 49.129 7,6% 

Suínos (cabeças) 825.434 15,5% 

Soja (toneladas) 1.221.667 7,6% 

Milho (toneladas) 825.434 7,5% 

Feijão (toneladas) 105.375 15,5% 

Fonte: IPARDES (2015) 

 

 Do total de 103.042 pessoas da agricultura familiar, cerca de 95 mil com laços de 

parentesco com o produtor, residem na unidade produtiva, mais de 85 mil sabem ler e 

escrever (83,3%). Para Santos (2006, p. 72), “o acesso à educação é primordial […]”, pois “o 

conhecimento é um elemento fundamental para o desenvolvimento do pequeno produtor 

agrícola mercantil […]” (SANTOS, 2006, p. 72). Da população rural da região Sudoeste, que 

possui qualificação profissional são 2.861 pessoas na agricultura familiar e 794 na agricultura 

não familiar. O número de pessoas que trabalha em atividades não agropecuárias é de 1.426 

pessoas na agricultura familiar e 318 pessoas na agricultura não familiar, sendo que, as 

atividades agrícolas desenvolvidas nas unidades produtivas absorveram a mão de obra 

disponível. 
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Tabela 9 – Pessoal ocupado no estabelecimento em 31.12 com laço de parentesco com o 

produtor e principais características da região Sudoeste/PR – 2006. 

Agricultura 

Familiar 

Total Residiam no 

estabelecimento 

Sabiam ler 

e escrever 

Recebiam 

salário 

Tinham 

qualificação 

profissional 

Trabalhavam 

somente em 

atividades não 

agropecuárias 

Agricultura 

Familiar 

103.042 95.770 85.855 4.167 2.861 1.426 

Não 

Familiar 

12.004 9.881 10.308 968 794 318 

Total 115.046 105.651 96.163 5.135 3.655 1.744 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006. 

 

 No Sudoeste a maior parte da população rural ocupada está em atividades relacionadas 

aos sistemas de integração, como no caso da avicultura que demanda de elevada mão de obra 

familiar.  De acordo com o Censo Agropecuário realizado em 2006, a região Sudoeste possui 

39.531 estabelecimentos agropecuários de agricultura familiar. Deste total de unidades 

produtivas familiares 7.916 declara desenvolver atividade fora do estabelecimento, e em 

21,2% dos estabelecimentos algum membro da família tem atividade remunerada decorrente 

de atividade não agrícola.  

Outro aspecto importante que se refere à região é a dinâmica populacional que oscilou 

ao longo dos anos. A partir de 1991, o espaço rural começou a perder sua população de 

maneira mais intensificada. Segundo o IPARDES (2004), apesar das áreas urbanas terem 

evidenciado ritmos expressivos de crescimento populacional, a região apresentou taxas 

declinantes, diferente de outras regiões do estado, apresentando decréscimos absolutos da 

população.  

O processo de inversão da população rural para urbana foi ocorrendo durante os anos, 

como podemos observar na tabela 10. Conforme Mondardo e Backes (2007), isso se explica 

pelo processo de modernização e diminuição das terras devolutas, que fez com muitos 

emigrassem para regiões Centro-Oeste e Norte. O que levou também o aumento da população 

urbana foi “[…] empresas que se instalam nas cidades, a influência da construção civil, pelas 

quais agricultores endividados migram do campo e viram assalariados urbanos” 

(MONDARDO E BACKES, 2007, p. 46). A modernização da agricultura acabou 

expropriando os pequenos proprietários das suas unidades de produção, diminuindo assim o 

número de famílias no espaço rural e consequentemente o número de jovens rurais. 
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Tabela 10 – Evolução da população na região Sudoeste – 1970 – 2010 

Censo População 

Urbana 

População 

urbana (%) 

População 

Rural 

População 

Rural (%) 

Total 

1970 80.157 18% 366.203 82% 446.360 

1980 166.906 33,3% 354.343 66,7% 531.249 

1991 225.666 47,2% 252.460 52,8% 478.126 

2000 283.044 59,9% 189.582 40,1% 472.626 

2010 345.882 69,8% 150.245 30,2% 497.127 

Fonte: SIDRA/IBGE – Censo Demográfico (1970; 1980; 1991; 2000; 2010). 

 

 Segundo Santos (2008), a modernização da agricultura teve forte influência no 

processo de diminuição da população rural, sendo responsável pelo processo de êxodo rural, 

no entanto, parte da população migrante não permanece na região.  

 A diminuição da população rural é percebida também na faixa etária de 15 a 29 anos, e 

vem diminuindo de acordo com os últimos três censos demográficos. As faixas etárias entre 

15 e 29 anos, entre 1991 e 2010 reduziram praticamente 50%, tanto de jovens rapazes como 

de jovens mulheres. Já na população urbana, o número de jovens mulheres é superior ao 

número de rapazes urbanos. 

Essa diminuição dos jovens no espaço rural acontece pela redução no número de filhos 

nas famílias rurais, pela migração e também pela diminuição do número de famílias no 

campo, o que acarreta na reprodução da agricultura familiar e no envelhecimento da 

população rural. 

 

Tabela 11 – Evolução da população por situação de domicílio na Região Sudoeste/PR na faixa 

etária de 15 a 29 anos 

Censo População 

Urbana 

(%) População 

Rural 

(%) População Total 

1991 65.341 47,7% 71.418 52,3% 136.759 

2001 75.519 62,5% 45.155 37,5% 120.674 

2010 94.947 74,4% 32.587 25,6% 127.534 

Fonte: SIDRA/IBGE – Censo Demográfico (1991; 2000; 2010). 

 

Considerando os dados do IBGE referentes ao Censo de 2010, no Sudoeste 

Paranaense, nos municípios de abrangência, o total da população rural é de 150.245 

habitantes, e observando a faixa etária de 15 a 29 anos, dentro deste universo de pessoas, 

apenas 21,7% do total. Estes números mostram o baixo percentual da população jovem rural 

no Sudoeste, como no Brasil. 
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 Nesse contexto, da importância da agricultura familiar para região Sudoeste, é 

relevante destacar a influência positiva das políticas públicas para a agricultura familiar, com 

programas do governo federal que incentivam o crescimento, a geração de trabalho e renda no 

campo. 

 As principais ações desenvolvidas para agricultura familiar são o Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com suas linhas de crédito de custeio e 

investimento e seguros. O Pronaf é um sistema de crédito que financia projetos, individuais 

ou coletivos, que geram renda aos agricultores familiares. O programa possui as mais baixas 

taxas de juros dos financiamentos, e os recursos podem ser acessados para financiamentos de 

custeio e/ou investimentos. 

Para permanência do jovem no campo, o governo federal possui, como forma de 

incentivo, uma linha crédito especial o Pronaf Jovem, para jovens agricultores que fazem 

parte de uma unidade produtiva familiar já reconhecida pela Secretaria de Agricultura 

Familiar. Essa linha de crédito é destinada para jovens agricultores familiares com idade entre 

16 e 25 anos, que cursaram, cursam ou estejam em centros de formação por alternância, de 

nível médio, e/ou cursos profissionais voltados para atividades agropecuárias. O programa 

tem por finalidade o investimento e o custeio para atividades agropecuárias, turismo rural, 

artesanato e outros, desenvolvidos no espaço rural e de interesse do jovem rural.  

Outra política pública de fomento para permanência do jovem rural é o Programa de 

Crédito Fundiário, que tem como objetivo diminuir a pobreza no campo e melhorar a 

qualidade de vida das famílias agricultoras, por meio da concessão de linhas de crédito para 

compra de imóvel e investimentos em infraestrutura básica, produtiva e projetos comunitários.  

Os programas voltados para juventude rural são pensados para que o jovem permaneça 

no campo, e como uma garantia para sucessão da agricultura familiar. Como o jovem tem 

mais acesso à educação do que seus pais e avós, consequentemente, vão estar mais preparados 

para novas alternativas de renda na unidade de produção. 

As políticas públicas de apoio e comercialização dos produtos da agricultura familiar 

também são destaque nos últimos anos, por garantir renda ao setor. As principais políticas de 

apoio à comercialização são o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

O PAA foi criado para garantir às populações em situação de insegurança alimentar, o 

acesso a alimentos saudáveis, com alto valor nutritivo. O objetivo do programa é promover a 

inclusão social e econômica no campo, por meio do fortalecimento da agricultura familiar. O 
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PAA compra a produção da agricultura familiar, com preços compatíveis com os praticados 

nos mercados regionais e com isenção de licitação. 

O PNAE, implementado pela Lei 11.947/09, determina a utilização de, no mínimo, 

30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

na compra de produtos da agricultura familiar, para alimentação escolar. A lei garante ao 

agricultor familiar o benefício de fornecer sua produção também à alimentação escolar, sendo 

que tal iniciativa gera diversificação da produção, alternativas de comercialização e renda. 

A partir dessa perspectiva, do papel da agricultura familiar na região, procuramos 

analisar as perspectivas das jovens rurais em relação à permanência no espaço rural, pois 

como destaca Aguiar e Stropasolas (2010, p. 160), os (as) jovens “lidam e vivenciam questões 

e problemas semelhantes, mas a forma como essas questões e problemas se apresentam, ou 

mesmo a maneira como os (as) jovens se colocam frente a eles, será tão diversa quanto for a 

diversidade de situações encontradas no espaço rural”.  

Nessa parte caracterizamos a agricultura familiar na região Sudoeste do Paraná, e na 

sequencia abordaremos características das unidades produtivas familiares das jovens rurais 

pesquisadas. 

 

2.5.1 Caracterização das unidades produtivas das jovens rurais pesquisadas 

 

A partir do trabalho de campo, pudemos verificar que as pesquisadas são filhas de 

pequenos agricultores, a maioria é proprietária, e que concilia mais de uma atividade 

econômica na unidade produtiva. Dessa forma, no item 2.5.1 procuramos caracterizar as 

unidades produtivas familiares das jovens rurais, das quais realizamos a análise e 

apresentaremos os dados nos gráficos e tabelas através dos Grupos I, II e III. 

No que se refere à situação profissional dos pais das pesquisadas, de acordo com a 

tabela 12, no Grupo I, 22 jovens (88%) responderam que os pais são agricultores, trabalhando 

na agricultura, e em três famílias (12%), que os pais já estão aposentados. No Grupo II, 23 dos 

pais estão trabalhando na agricultura (72%), em duas famílias os pais são aposentados (6%) e 

sete declararam que os pais já foram agricultores, mas, no momento, não estão mais 

trabalhando no espaço rural (22%). 
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Tabela 12 - Situação profissional dos pais 

Situação profissional Grupo I % Grupo II % Grupo III % 

Sim, estão trabalhando na 

agricultura 

22 88%  23 72% 12 100% 

Sim, mas já são aposentados 3 12% 2 6% - - 

Já foram, não trabalham mais na 

agricultura 

- - 7 22% - - 

Total 25 100% 32 100% 12 100% 

Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014 

 

É importante destacar no Grupo III, em que as pesquisadas pretendem permanecer, 

mas com mudanças, que 100% dos pais estão trabalhando na agricultura, o que pode ser 

considerada uma motivação para essas jovens rurais permanecer e trabalhar na unidade 

produtiva familiar.  

O Grupo II, formado pelas jovens que declararam não ter interesse em permanecer no 

espaço rural, apresenta o maior percentual de pais que não estão mais trabalhando na 

agricultura, em relação aos Grupos I e III.  

            Outro ponto importante é a situação fundiária da unidade produtiva familiar local, na 

qual a família reside e desenvolve suas atividades agrícolas. Dessa forma, podemos observar 

no gráfico 1, a situação fundiária dos estabelecimentos. No Grupo I, 20 famílias possuem 

propriedade própria (80%), três possuem propriedades cedidas (12%), e duas, propriedades 

arrendadas (8%). No Grupo II, são 25 propriedades particulares (79%), quatro propriedades 

cedidas (12%), e três arrendadas (9%). No Grupo III, são 11 propriedades particulares (91%) 

e uma propriedade cedida (9%). Notamos que nos três grupos prevalece a propriedade 

particular, na qual predomina o trabalho dos pais na agricultura, seguida pela propriedade 

cedida e a arrendada, e nenhuma pesquisada declarou possuir propriedade adquirida por 

ocupação.  
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Gráfico 1 - Situação fundiária da unidade produtiva familiar 

Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014 

 

Nesse sentido, é importante destacar que a propriedade das unidades produtivas, 

juntamente com a organização do trabalho em bases familiares, é uma característica 

dominante, principalmente decorrente do processo de ocupação da Mesorregião Grande 

Fronteira do Mercosul, que tem: 

 

[...] uma estrutura fundiária consolidada pela presença da produção colonial 

do migrante europeu, contrastando com aquela dominante nas demais 

regiões do país, à exceção de algumas regiões do Sudeste, de origem 

colonial semelhante, a divisão de terras no Sul reproduziu o padrão agrário 

do campesinato da Europa Ocidental, parcelando as terras em pequenas 

propriedades, característica típica da agricultura familiar (IBGE, 2006, p. 

110). 

 

De acordo com o Gráfico 2, podemos perceber que dentre as unidades produtivas das 

jovens pesquisadas, mostra que o maior número de propriedades possui menos de 10 hectares, 

sendo no Grupo I, 12 unidades produtivas (48%), no Grupo II, 17 unidades produtivas (54%) 

e no Grupo III, 5 unidades produtivas (41%). Na sequência, em maior número, temos as 

unidades produtivas com área de 11 a 20 hectares, no Grupo I são seis (24%), no Grupo II são 

seis unidades produtivas (19%), e no Grupo III, quatro unidades produtivas (32%). De 21 a 30 

hectares, no Grupo I são cinco unidades de produção (20%), no Grupo II são três unidades 

produtivas (9%), e no Grupo III apenas uma unidade produtiva (9%). 

Podemos inferir ainda, que o tamanho da propriedade, no caso das jovens rurais 

pesquisadas, não é um fator determinante na intenção de sair ou permanecer no campo. 
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Com área de 31 a 49 hectares são seis propriedades na soma dos três grupos, 

correspondendo no Grupo I a 8%, no Grupo II a 6% e no Grupo III a 18% das unidades 

produtivas. Somente uma propriedade como área entre 50 a 99 hectares (3%) no Grupo II. E 

três jovens rurais não souberam/não opinaram sobre o tamanho da unidade produtiva familiar. 

 

 

Gráfico 2 - Estrutura fundiária da unidade produtiva familiar 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 

  

De acordo com estudo realizado por Brumer (2004), o tamanho da unidade produtiva 

familiar pode reduzir a intensidade do trabalho das mulheres da família, sendo exemplo nos 

grandes estabelecimentos, com mais de 100 hectares, “as esposas e filhas dos proprietários 

geralmente não participam, ou participam de uma maneira menos intensiva das atividades 

produtivas, responsabilizando-se quase que exclusivamente pelo trabalho doméstico, cuidado 

da horta [...]” (BRUMER, 2004, p. 214). No entanto, a autora reforça que em algumas 

situações, “[…] a modernização das atividades implica a intensificação da agricultura, 

aumentando a carga de trabalho de todos os membros da família, mais intensamente das 

mulheres, considerando seu trabalho na esfera doméstica e no cuidado da horta” (BRUMER, 

2004, p. 214), pois se utiliza toda terra para produzir. 

 Em relação às atividades econômicas desenvolvidas na unidade produtiva familiar 

constatou-se que a principal atividade econômica é a produção leiteira, com um total de 52% 

das famílias. Podemos observar no gráfico 3, que no Grupo I são 15 famílias (68%), no Grupo 

II são 17 famílias (47%) e no Grupo III são quatro famílias (33%). Em segundo está a 

produção de grãos, com 17 famílias. Na sequência cinco jovens declararam outra atividade 

econômica, mas não especificaram qual seria a atividade desenvolvida. Em quatro famílias a 

principal atividade é a suinocultura, em outras três famílias é o sistema de integração de 
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avicultura, em duas famílias a fumicultura e outras duas famílias a produção de hortaliças 

como atividade econômica principal na unidade de produção. 

Segundo Schmitz (2014), a atividade leiteira há muito tempo era mantida somente 

pelas mulheres, produzida para subsistência da família, ou uma pequena comercialização. No 

entanto, a partir de 1990, a produção de leite começa a se modernizar deixando de ser 

somente para subsistência, passando para uma das principais fontes de renda desenvolvida 

pela família.  

 

 
Gráfico 3 - Principal atividade econômica na unidade produtiva familiar 

Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014 

 

 De acordo com as atividades econômicas desenvolvidas nas unidades produtivas, 

Brumer (2004) chama atenção para a posição subordinada que a mulher ocupa na esfera 

produtiva, que pode assim ser evidenciada: 

 

- as tarefas executadas no âmbito da esfera produtiva (produção destinada à 

comercialização) só são contabilizadas como parte de um esforço coletivo, 

na maioria das vezes aparecendo apenas como ‘ajuda’;  

- seu trabalho na esfera produtiva permanece praticamente invisível, tendo 

em vista que é praticado no interior do estabelecimento, sendo os homens 

praticamente os únicos responsáveis pelos contatos com o exterior (contato 

com extensionistas, bancos, sindicato, cooperativa, firmas vendedoras de 

insumos e compradores);  

- elas não detêm o conhecimento tecnológico necessário para administrar o 

estabelecimento agropecuário;  
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- elas não administram os recursos originados com a venda da produção; 

(BRUMER, 2004, p. 211) 

 

 A autora coloca que as tarefas executadas pelas mulheres e as jovens mulheres na 

esfera produtiva da unidade de produção são consideradas como uma forma de ajuda, um 

trabalho invisível, não possuindo conhecimento suficiente para administrar e representar a 

unidade de produção. Em entrevista com uma jovem rural da UFFS, ela destaca a participação 

das mulheres no trabalho e nas decisões, mas o atributo maior nas decisões ficava com o pai, 

 

[...] o pai sempre teve uma decisão a mais, mas com o consentimento de todo 

mundo e assim, lá em casa todas eram mulheres, então as mulheres sempre 

ajudaram lá em casa, da mesma forma que o pai fazia, o que ele fazia a gente 

fazia também, mas claro, que em proporções diferentes, mas em relação a 

isto, lá em casa não foi visto, o homem ser maior que a mulher, ele tinha 

tomada de decisão, maior um pouco, era colocado este atributo sobre ele. 

(JOVEM A, Trabalho de campo, 2015). 

 

Ao relacionarmos os cursos de graduação matriculados pelas jovens rurais com as 

atividades desenvolvidas nas unidades produtivas, o curso de Medicina Veterinária teria uma 

relação direta com produção de leite, suinocultura e integrados da avicultura. No entanto, 

cursando em especial este curso são doze pesquisadas, considerando o Grupo III, no qual as 

jovens pretendem permanecer na propriedade, são quatro jovens. Nesse sentido, sobre a 

contribuição do curso de graduação para a permanência na agricultura, a Jovem B, em 

entrevista relata “depende da pessoa, eles ensinam o que é preciso, o curso é voltado para 

bovinocultura de leite, na região é mais a bacia leiteira, mais a produção de leite, então a 

gente aprende bastante coisa, a gente pode aplicar [...]”. 

O curso de Nutrição teria uma relação com o consumo de hortaliças, agroindústrias, no 

envolvimento na produção de produtos agroecológicos e orgânicos, sendo que, entre as 

jovens, somente duas famílias tem como principal atividade econômica o cultivo de 

hortaliças, e matriculadas no curso de Nutrição são 21 jovens. Relacionando o curso à 

agricultura, a Jovem A (2015) declara que no seu curso “[...] é falado bastante a respeito, ter 

esse incentivo de participar da agricultura familiar, de dar continuidade no serviço da própria 

família”. Porém, essa mesma pesquisada afirma não ter mais interesse em permanecer na 

unidade produtiva, somente em caso de não conseguir emprego na área de formação.  

Na atualidade, um importante mercado institucional para a agricultura familiar é o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no qual o papel das nutricionistas é 

fundamental, ao receitar ao cardápio que priorize produtos produzidos na agricultura familiar. 
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 Os demais cursos oferecidos no Campus Realeza são licenciaturas, as quais têm como 

foco a formação de professores nas áreas de Letras, Ciências Biológicas, Física, Química e 

Ciências Naturais, tendo uma relação indireta com as atividades agrícolas. Mas, como a 

Jovem H relata, sobre a contribuição do curso de Ciências Naturais e Química para a 

permanência no espaço rural “[...] eu acho que vai da intenção de cada um, porque pra mim 

sim, mas eu acho que a maioria não pensa da mesma forma, depende do objetivo de cada 

um”. A jovem ainda enfatiza que “[…] o que a gente aprende hoje aqui, ajuda muito lá, 

química ou ciências mesmo, a gente aprende muita coisa que ajuda no nosso dia a dia […]”. 

Dessa forma, podemos perceber que a jovem consegue conciliar o que ela aprende no curso, 

de forma que possa contribuir nas atividades que ela desenvolve na agricultura. 

 No entanto, a jovem do depoimento acima revela que sua pretensão não é deixar o 

espaço rural, mas conciliar as atividades da unidade produtiva familiar com o trabalho da 

docência, o qual ela já vem realizando atualmente. 

Outro ponto importante foi verificar se a atividade principal é desenvolvida com o uso 

de força mecânica. Entre os grupos, a maioria das famílias utiliza de força mecânica na 

realização das atividades na unidade produtiva. No Grupo I são 19 famílias (76%) que 

utilizam força mecânica, três famílias (12%) que não utilizam e três (12%) utilizam 

parcialmente. No Grupo II, 16 famílias (50%) utilizam da força mecânica, oito famílias não 

utilizam (25%) e oito famílias (25%) usam parcialmente, e no Grupo III cinco famílias (41%) 

utilizam da força mecânica, uma família (9%) não utiliza e seis famílias (50%) utiliza de 

maneira parcial.  

 

 

Gráfico 4 - Utilização de força mecânica 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 
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Segundo Guanzirolli et al (2009,  p. 66), “o uso de tração animal e/ou tração mecânica 

é muito baixo  entre os estabelecimentos familiares e cerca de 50% empregam apenas tração 

manual”. No entanto, os dados apresentados na tabela revelam o contrário, que 55% das 

unidades produtivas pesquisadas fazem o uso de força mecânica nas atividades, e que utilizam 

parcialmente são 25% dos estabelecimentos.   

Com exceção do Grupo III, no qual prevalece o uso parcial, nos demais grupos 

predomina a mecanização que, consequentemente, diminui a utilização da mão de obra 

familiar, fazendo com que, principalmente as jovens mulheres continuem os estudos e 

queiram trabalhar em profissões não agrícolas. No caso das pesquisadas, a falta de interesse e 

a indecisão pela permanência aparece do pouco envolvimento, pois praticamente todas as 

atividades são realizadas com o uso de máquinas, levando as jovens rurais a buscar 

qualificação, dando continuidade aos estudos, ingressando em curso superior. 

 A modernização da agricultura e adoção de novas tecnologias tornou o trabalho mais 

produtivo, no entanto, torna necessário produzir e investir em novas técnicas e máquinas 

agrícolas. Considerando que “ao mesmo tempo, parte do trabalho que antigamente era feito à 

mão hoje pode ser feito com auxílio de máquinas, o que, em algumas situações, levou à 

diminuição do número de pessoas empregadas na agricultura” (BRUMER, 2004, p. 213). 

Nas unidades de produção das pesquisadas são desenvolvidas mais de uma atividade 

econômica que compõe a renda do grupo familiar. Como mostra o gráfico 5, a produção de 

grãos aparece como a segunda principal atividade econômica entre as famílias. 

A segunda atividade econômica que tem destaque entre as famílias é a produção de 

grãos, pois no Grupo I prevalece a produção de grãos com 56% das famílias e no Grupo II 

26% das famílias. Novamente, aparece a produção de leite com o maior percentual de famílias 

no Grupo III com 50%, sendo que na primeira atividade aparece com 33%.  Uma justificativa 

para importância da atividade leiteira entre as famílias, por ser considerada a principal fonte 

de renda das famílias é devido à pouca extensão das áreas de terras das unidades produtivas. 

Ainda, 19% das famílias do Grupo II possui outra atividade econômica que não foi 

especificada pelas jovens e não aparece entre as alternativas dadas, sendo que chegamos a 

hipótese de serem atividades não agrícolas, desenvolvidas por algum membro da família. 
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Gráfico 5 - Segunda atividade econômica da unidade produtiva familiar. 

Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 

 

 Conforme os gráficos, a suinocultura, o cultivo de hortaliças e avicultura, entre os 

grupos I, II e III, aparecem em menor percentual em relação à produção de leite e de grãos, 

isso tanto na atividade principal como na segunda atividade econômica das famílias 

pesquisadas.  

De todas as atividades econômicas realizadas dentro das unidades de produção das 

pesquisadas, cerca de 50% das famílias na segunda atividade principal faz o uso de força 

mecânica. Conforme o gráfico 6, no Grupo I, aparece o maior percentual com 48% e no 

Grupo III com 41% das famílias. No Grupo II, das jovens que não tem interesse em 

permanecer, 69% não utiliza de força mecânica no desenvolvimento das atividades. Em 41% 

das famílias do Grupo III faz-se uso parcial de força mecânica.   
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Gráfico 6 - Utilização de força mecânica para segunda atividade 

Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 

 

Ao compararmos o uso de força mecânica para o desenvolvimento da segunda 

atividade econômica com a principal atividade, notamos que há uma diminuição no uso da 

força mecânica, com o aumento no número de famílias que não utiliza e também uma 

diminuição do uso parcial. As atividades agrícolas que não utilizam de força mecânica exigem 

maior esforço físico por parte do agricultor e de sua família e, provavelmente, utilizam de 

tração animal para o desenvolvimento de certas atividades, principalmente nas lavouras.  

Portanto, percebemos, no geral das unidades produtivas familiares das pesquisadas, 

que são pequenas unidades de produção, que a maioria possui mais de uma atividade 

econômica para sobrevivência da família, e são desenvolvidas, na sua maioria, com o uso de 

força mecânica, significando que são atividades mecanizadas, mas que também são realizadas 

com tração animal e manualmente.   

No próximo capítulo, identificaremos as pesquisadas em relação às características 

pessoais, ao envolvimento com as atividades executadas na unidade produtiva familiar, aos 

espaços de socialização e ao curso de graduação matriculado.  
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CAPÍTULO III AS JOVENS RURAIS QUE ESTUDAM NA UFFS – CAMPUS 

REALEZA E SUAS PERSPECTIVAS. 

 

 Para analisar o que permeia as perspectivas das jovens rurais que estudam no Campus 

Realeza da UFFS, tivemos como base de dados o questionário aplicado e utilizado para 

caracterizar as jovens rurais, sua localização, aspectos das relações sociais, o contexto em que 

estão inseridas, bem como seu anseio referente ao trabalho na unidade produtiva familiar e 

também as perspectivas diante da formação no curso de graduação. 

A partir da tabulação das respostas obtidas no questionário, notamos que a maioria 

delas não tem interesse em permanecer no espaço rural, e como o objetivo da pesquisa é 

analisar as perspectivas em relação à permanência no espaço rural, tomamos como base a 

questão de número 27 do questionário, a qual indaga a jovem rural sobre dar continuidade ao 

trabalho dos pais e permanecer na unidade produtiva familiar, assim, analisamos o conjunto 

de respostas em forma de grupos.  

A questão possui quatro alternativas, que são as seguintes: sim, da mesma forma; sim, 

mas com mudanças; ainda não me decidi; não tenho interesse. Das 69 jovens que participaram 

da pesquisa, 25 jovens responderam que ainda não se decidiram, 32 jovens responderam que 

não tem interesse, outras 12 jovens responderam que tem interesse, mas com mudanças, e 

nenhuma das jovens respondeu que sim, da mesma forma, dando continuidade ao trabalho dos 

pais na unidade produtiva familiar.  

Dessa forma, optamos por analisar as respostas obtidas através do questionário sempre 

através de grupos, que foram divididos a partir das respostas da questão citada. Ficando: 

Grupo I (25 jovens que responderam que ainda não se decidiram); Grupo II (32 jovens que 

declararam não ter interesse) e Grupo III (12 jovens que responderam que tem interesse, mas 

com mudanças). A partir da definição, analisamos em grupos as respostas, contudo, 

procuramos dar ênfase ao Grupo III que, conforme as respostas obtidas, tem interesse em 

permanecer, e da mesma forma, são apresentados os gráficos e tabelas conforme o quadro 

abaixo: 

Quadro 2. Divisão por grupos das jovens rurais 

Grupo Respostas Percentual 

Grupo I Indecisas 25 (36%) 

Grupo II Não pretende permanecer no campo 32 (46%) 

Grupo III Pretendem continuar no campo, mas com mudanças 12 (18%) 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 Portanto, com esta definição realizada, no item 3.1 iniciaremos pela caracterização das 

jovens rurais. Nos próximos itens daremos ênfase ao trabalho das jovens rurais na agricultura, 

sucessão familiar, socialização das jovens e a vida acadêmica nos cursos de graduação 

matriculados no Campus Realeza. As pesquisadas estão matriculadas nos cursos de Ciências 

Biológicas, Ciências Naturais, Física, Letras: (Português/Espanhol), Medicina Veterinária, 

Nutrição e Química. 

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DAS JOVENS RURAIS 

 

  As jovens rurais abrangidas na pesquisa estudam nos cursos de graduação do Campus 

Realeza, ingressaram, na sua maioria, no ensino superior ainda bem jovens. Pela faixa etária e 

pela fase que já estão matriculadas no curso de graduação, o ingresso aconteceu logo após o 

término do Ensino Médio. Como podemos observar no gráfico 1, nos Grupos I, II e III, a 

maioria das pesquisadas possui  idade entre 19 e 21 anos, sendo no total dos três grupos 37 

jovens (54%), e também nos três grupos, a faixa etária de 22 a 25 anos, encontra-se o total de 

26 jovens (38%). Na faixa etária de 26 a 29 anos encontramos o menor número, com apenas 

seis jovens (8%). No total dos Grupos I, II e III e na faixa etária de 15 a 18 anos, não 

encontramos nenhuma jovem rural em nenhum dos três grupos. 

 
Gráfico 7 - Faixa etária. 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 
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 Além de a maioria estar numa faixa etária jovem, elas são, na maioria, solteiras, o que 

contribui para continuação dos estudos, ingressando no ensino superior. No entanto, ser 

casada ou estar em união estável não é empecilho para continuar estudando, como podemos 

observar no gráfico 8. O número de jovens casadas é bem reduzido, sendo que no total dos 

Grupos I, II e II são cinco jovens. Quatro pesquisadas declararam união estável, e uma jovem 

é divorciada. 

 
Gráfico 8 - Estado civil  
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 

 

Para as 69 jovens, questionamos com quem elas estavam residindo antes de ingressar 

na universidade. Observando o gráfico 9, verificamos que a maioria das jovens, antes de 

ingressar na UFFS, residia com pais e irmãos na unidade produtiva familiar. No Grupo I, 

100% das pesquisadas residem com o pai e a mãe. O Grupo II, que apresenta maior 

diversidade nesse aspecto, 27 (84%) das pesquisadas reside com os pais e irmãos, duas jovens 

(6,2%) residem com amigos, que provavelmente já deixaram a unidade produtiva, e as demais 

jovens residem com outros familiares. No Grupo III, 84% das pesquisadas residia com pais e 

irmãos.  

Tendo em vista a presença da universidade na região Sudoeste, e que a proximidade da 

unidade produtiva familiar possibilita que a jovem rural permaneça residindo com a família e 

possa dar continuidade aos estudos, uma vez que a universidade “[...] fez com que eu ficasse 

mais próximo da minha casa, pudesse voltar e atuar na agricultura familiar que é o que eu 

faço” (Jovem A, 2015) podemos afirmar que o processo de interiorização da educação 

superior no Brasil contribui significativamente para que um maior número de jovens tivesse 

acesso à universidade, sem precisar migrar da cidade de origem. 
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  Ao compararmos o gráfico 8, que identifica o estado civil das jovens rurais, com o 

gráfico 9, que mostra onde residiam antes de ingressar na universidade, podemos observar um 

aumento de jovens casadas e com união estável, após o ingresso no curso superior. Porém, 

não identificamos, através do questionário, se os maridos das pesquisadas são jovens rurais ou 

urbanos. 

 

Gráfico 9 - Com quem residiam antes de ingressar na UFFS 

Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 

 

No Grupo I, notamos que todas declararam estar residindo com os pais, antes de 

ingressar na UFFS. E, atualmente, das jovens do Grupo I, somente sete (28%) permanecem 

com os pais e irmãos na unidade de produção. As demais pesquisadas, cinco (20%), residem 

atualmente com seus maridos, com quem casaram nesse período, que estão na universidade. 

Uma (4%) está morando com amigos, nove (36%), com colegas da universidade, duas (8%) 

jovens residem sozinhas, e uma jovem (4%) declarou com outro, mas não detalhou quem 

seria. 

Ao relacionarmos os dados do gráfico 9 com o gráfico 10, podemos verificar que  

houve um aumento de jovens residindo com marido, principalmente no Grupo I e II, 

justamente nos grupos que indicam ter dúvidas, ou que não pretendem continuar no espaço 

rural, podendo ser uma característica de rompimento com o espaço rural. No entanto, não 

identificamos entre as jovens casadas ou em união estável, a profissão do marido, o que 

poderia contribuir na perspectiva de permanência no espaço rural. O número de jovens que 

residia na casa dos pais e irmãos dos Grupos I, II e III diminui bastante após o ingresso na 
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universidade que demonstra uma autoridade paterna mais branda, pois em gerações passadas 

as moças só poderiam deixar a unidade produtiva a partir do casamento. 

Houve um aumento no número de jovens que passaram a residir com marido, amigos e 

colegas da universidade, sendo que, no período anterior ao ingresso na UFFS eram apenas 

duas jovens (3%), na soma dos três grupos, que viviam com marido, ou com amigos, e após o 

ingresso, são 13 jovens (19%), no total dos três grupos, nessa condição. Das 69 jovens, 16 

(23%) estão residindo com colegas da universidade. O Grupo I aparece com o maior 

percentual de jovens, sendo que 36% deste grupo declararam residir com colegas da 

universidade.  

 
Gráfico 10 - Com quem reside depois de ingressar na UFFS 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 

 

Em razão do ingresso na universidade, pela distância entre a instituição e a cidade de 

origem, é grande o número de jovens que tiveram que deixar a casa dos pais para ingressar no 

ensino superior. Muitas jovens, de municípios mais distantes do campus, têm dificuldade de 

retorno diário à unidade produtiva, em muitos casos, se tornando inviável o deslocamento 

diário, sendo preciso buscar um lugar mais próximo da universidade, retornando nos fins de 

semana, feriados e nos períodos de férias letivas. No Grupo III, no qual estão as jovens que 

pretendem permanecer na unidade produtiva, mas com mudanças, apenas duas permanecem 

residindo com os pais, sendo que uma jovem está cursando Ciências Biológicas e a outra 

jovem cursa Nutrição. As demais afirmam que residem atualmente com amigos, colegas da 

universidade e também sozinha. 

 Neste mesmo grupo, uma das jovens declarou residir com marido antes de ingressar 

na UFFS, e permanece nesta condição após o ingresso. Porém, uma jovem que estava com os 
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pais na unidade produtiva, após o ingresso e no período de aplicação do questionário, no 

momento que realizamos a entrevista, ela relatou que estava residindo no espaço urbano, pois 

segundo a Jovem C (2015), devido ao envolvimento nas atividades acadêmicas, acabou 

precisando estar mais próxima da cidade de Realeza, sendo que a família reside em outro 

município da região.  

As jovens que residem com os pais, na unidade produtiva familiar, conseguem ter uma 

participação maior nas atividades agrícolas, e as jovens que precisaram, por causa da distância 

e do envolvimento com as atividades acadêmicas, residir próximo da universidade, acabam 

diminuindo o vínculo com a agricultura, como declara a Jovem A (2015), “eu acabei ficando 

um pouco mais distante, mas mesmo assim ainda quando eu vou pra casa, ajudo né, mas no 

período que eu estava em casa, tinha uma maior participação, hoje acabou diminuindo 

bastante assim, mas ainda tenho participação”. 

Em relação à saída das jovens de casa, Abramovay et al (1998, p. 75) destacam “[...] o 

processo de saída das moças do campo faz parte de um declínio do próprio caráter patriarcal 

que caracteriza tradicionalmente a família camponesa. O enfraquecimento destas obrigações 

tradicionais não é acompanhado por mudança no papel das moças no interior da família”. No 

caso das jovens pesquisadas, a saída de casa se deu pela via da formação profissional, o que 

representa um avanço social e na questão do caráter patriarcal. Na entrevista de uma jovem 

rural, ela afirma mudanças sobre a presença do patriarcado no espaço rural: “[...] eu acho que 

é tudo igual pra igual, antigamente era mais assim, eu lembro que quando eu era pequena, 

minha mãe tinha que ir onde que meu pai ia, mas hoje eu vejo lá em casa e com meus 

vizinhos está de igual pra igual” (Jovem D, 2015). No depoimento, a jovem afirma mudanças 

nas relações patriarcais, sendo mais igualitárias entre os membros das famílias agricultoras. 

Porém, cabe destacar o depoimento de outra jovem, que afirma a forte presença do 

patriarcado: “o patriarcado está bastante presente, até minha irmã mais velha, o marido que 

toma as decisões, a mulher não toma e ela é nova”. Podemos observar pelo depoimento que as 

gerações mais novas vêm reproduzindo as relações patriarcais, na qual a mulher não participa 

das decisões.  

A seguir, no Mapa 1, podemos observar a localização de moradia das jovens 

pesquisadas que ingressaram na UFFS. Percebemos que a maioria é da região de abrangência 

do campus, seguindo do Oeste de Santa Catarina e do Noroeste do Rio Grande do Sul, 

abrangência da Mesorregião GFM, atentando que isso é um indicativo da concretização de um 

dos objetivos do Movimento Pró-Universidade Federal de atender a população local. 
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Os municípios que as pesquisadas declararam residir antes de ingressar na 

universidade são, na maioria, pequenas cidades, que tem a agricultura familiar em pequenas 

unidades produtivas, como foi visto no capítulo anterior, na caracterização das unidades 

produtivas. 
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Mapa 1. Municípios que residiam antes de ingressar na UFFS
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Contudo, após o ingresso na UFFS, muitas jovens precisam deixar a unidade produtiva 

familiar de origem para conseguir estudar, passando a residir mais próximo do campus. Sendo 

que a maioria das jovens rurais está residindo no Sudoeste do Paraná, principalmente no 

município de Realeza, em que está localizado o campus, 47 jovens (68%), as demais residem 

em municípios próximos ao campus, perfazendo o deslocamento diário da unidade produtiva 

familiar até a universidade. 

A saída da unidade produtiva familiar representa que a jovem deixa o espaço rural 

para residir no espaço urbano, o que a coloca em contato com atrativos e facilidades. Uma vez 

que ir para cidade, segundo Carneiro (1999, p. 112) significa “[...] entrar em contato com a 

“modernidade”, quebrar laços de dependência e de proteção familiar.” Que para a autora 

“significa construir a sua individualidade, descobrir e realizar seus desejos e projetos como, 

por exemplo, ter acesso a bens de consumo inexistentes no campo (basicamente relacionados 

ao lazer: cinema, shoppings, restaurantes [...] etc.” (CARNEIRO, 1999, p.112). 

 Considerando que as jovens rurais pesquisadas precisaram, a partir do ingresso na 

universidade, residir próximo ao município de Realeza, acabaram necessitando de um local 

para residir, o que gerou um maior movimento no setor imobiliário, nas lojas na compra de 

móveis e eletrodomésticos para mobiliar os novos imóveis, utensílios domésticos. Sem contar 

que, tanto as pesquisadas como os demais universitários passaram a frequentar o comércio em 

geral, supermercados, bares, restaurantes, bancos, farmácia, rodoviária etc. 

Assim, tanto a nova dinâmica das jovens, que passaram a residir no município, como 

dos demais universitários, professores e técnicos administrativos, acabou contribuindo na 

economia local do município de Realeza, com aumento da construção civil, do comércio, da 

abertura de novos bares e restaurantes para atender a nova demanda.  

As jovens rurais que precisaram residir mais próximo da universidade possuem 

despesas econômicas para se manter que, até aquele momento, as famílias não possuíam. Com 

a mudança de residência, a família passa a ter gastos para a manutenção da filha estudando na  

universidade. Apesar de a universidade oferecer auxílios socioeconômicos (auxílio moradia, 

alimentação, transporte e material didático) para auxiliar na permanência dos estudantes, em 

muitos casos, não cobre totalmente as despesas, e nem todos os estudantes conseguem 

acessar, dependendo da vulnerabilidade socioeconômica do acadêmico.  

Quanto às políticas de assistência estudantil, na UFFS é importante destacar que as 

políticas de permanência, para auxiliar os estudantes durante o período de graduação, são em 

consonância com o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). As ações 

institucionais da UFFS são compostas por auxílios socioeconômicos, restaurante 
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universitário, apoio em atividades de ensino, pesquisa e extensão, apoio pedagógico e 

psicológico, que seguem as diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 7.234 de 19 de Julho de 

2010, que dispõe sobre o PNAES e o Decreto 7.416, de 30 de dezembro de 2010, que 

regulamenta a concessão de bolsas para desenvolvimento de atividades de ensino e extensão 

universitária.  

Os programas caracterizam-se, principalmente, pela oferta de auxílio financeiro para 

os estudantes de baixa renda, que engloba os auxílios socioeconômicos (auxílio alimentação, 

moradia, transporte e material didático), auxílio ingresso aos estudantes regularmente 

matriculados, aos ingressantes do Programa de Acesso e Permanência dos Povos Indígenas 

(PIN) da UFFS, e do Programa de Acesso à Educação Superior da UFFS para Estudantes 

Haitianos - PROHAITI. O estudante conta também com a oferta de auxílios para viagens de 

estudo, participação em eventos e bolsas acadêmicas. Nos restaurantes universitários da UFFS 

os estudantes podem acessar pagando o valor de R$ 2,50 a refeição, sendo que o restante é 

subsidiado pela universidade.  

Nos campi da UFFS, o apoio ao estudante se dá pelo Setor de Assuntos Estudantis 

(SAE), que é responsável pela assistência estudantil ao estudante, por meio do cadastro 

socioeconômico, dos auxílios socioeconômicos, apoio pedagógico e psicológico.  

Outro elemento importante se refere à mão de obra familiar na pequena unidade 

produtiva familiar, que diminui e o trabalho passa a ser realizado pelos que permanecem, ou 

por mão de obra contratada, quando viável. Destacamos ainda que essas jovens, dando 

continuidade aos estudos, ingressando no ensino superior, procuram uma qualificação e, nesse 

sentido, uma jovem cita a importância do apoio, principalmente da família, para ajudar no 

pagamento das despesas (moradia, transporte, alimentação, etc.), durante o período de 

duração do curso de graduação. Como podemos notar na entrevista com a Jovem D, que 

destaca o apoio recebido da sua família: 

 

Minha família sempre me apoiou, tanto moralmente, como financeiro, se não 

fosse eles eu nem taria aqui, pra falar bem da verdade, eles sempre me 

apoiaram, só me cobram, você está lá pra estudar, quero ver nota boa, que 

daí cobrança sempre vai ter, daí o pai diz: você está estudando, me apoiam 

sempre, quando eu tenho dificuldade conversam, me apoiam, eles tão sempre 

me apoiando. (JOVEM D, 2015). 

 

Além da contribuição dos pais moralmente e financeiramente, para manter as filhas 

estudando, temos o caso das jovens que residem nos municípios próximos a Realeza, e que 

realizam diariamente o trajeto da unidade produtiva familiar para a universidade, necessitando 
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de meio de transporte, que pode ser locado, ou fornecido pelas próprias prefeituras 

municipais. No entanto, muitas delas precisam se deslocar da unidade produtiva até a cidade, 

para daí embarcar no transporte coletivo, pois uma característica do espaço rural é justamente 

a dificuldade de acesso das unidades de produção às vias de transportes, seja pelas condições 

das estradas e/ou distância.  

Nesse sentido, a Jovem H (2015), declara “que precisamos ter estradas boas, tanto para 

o acesso à propriedade, o deslocamento da produção, mas também para conseguir vir até a 

universidade, pois não tem transporte que vem de lá”. 

 Na sequência, no Mapa 2, podemos observar a localização dos municípios em que as 

jovens rurais estão residindo atualmente, sendo que, a maioria das jovens está residindo em 

Realeza e nos municípios próximos.  
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Mapa 2. Municípios que residem após o ingresso na UFFS.
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No que se refere à formação no ensino de graduação, as jovens indicaram os parentes 

mais próximos que tiveram acesso ao ensino superior, conforme o gráfico 11.  Podemos 

destacar que nos três grupos, as pesquisadas, na maioria das famílias, são as primeiras das 

famílias a ingressar no ensino superior, demonstrando principalmente o perfil da universidade 

e uma das bandeiras do Movimento, que foi garantir o acesso aos excluídos do ensino 

superior público. 

Os dados deste gráfico demonstram certa homogeneidade entre os grupos, no que se 

refere ao acesso dos jovens e de sua família ao ensino superior, e, ao mesmo tempo, ratifica a 

importância da UFFS para a região.  No Grupo I, 17 jovens (68%), no Grupo II, 17 jovens 

(54%), e no Grupo III seis jovens (50%) declararam ser as primeiras a ingressar no ensino 

superior, sendo que no total das jovens pesquisadas, esse aspecto representa 58%.  

 

 

Gráfico 11 - Membro da família que possui ensino superior. 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 
 

Entre os membros do grupo familiar que tiveram acesso ao ensino superior, os irmãos 

e irmãs também tiveram um número representativo. No Grupo II foram nove jovens (28%), 

no Grupo I são seis irmão(s) ou irmã(s) (24%) e no Grupo III quatro irmão(s) ou irmã(s) 

(34%). Cabe destacar ainda, a participação do cônjuge no ensino superior, e também outro 

elemento importante se refere à questão de gênero, na qual as mães tem uma formação, pois 

no Grupo III, 16% e no Grupo II 9% das mães tiveram oportunidade de ingressar no ensino 

superior, o que representa um grande avanço, pois a grande maioria dos agricultores tiveram 

acesso ao ensino fundamental incompleto. 
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Os dados mostram que a presença da UFFS na região é uma oportunidade de ingresso 

no ensino superior público pelos filhos de agricultores, sendo que, nos três grupos há destaque 

da jovem rural pesquisada ser a primeira pessoa da família a ingressar na educação superior.  

Na próxima parte do texto abordaremos as jovens rurais e seu envolvimento com o 

trabalho na agricultura familiar. 

 

3. 2 AS JOVENS RURAIS E O TRABALHO NA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

No que se refere ao trabalho desenvolvido por seus pais na agricultura, a maioria das 

pesquisadas considera o trabalho difícil. Conforme o gráfico 12, no Grupo II, 52% das jovens, 

no Grupo II, 50% das jovens e no Grupo III, 58% das jovens considera o trabalho difícil. 

Consideram o trabalho pesado: Grupo I, 36% das jovens, 34% no Grupo II e 42% no Grupo 

III. Das pesquisadas que consideram o trabalho bom: Grupo I, 12% e no Grupo II, 16%. No 

Grupo III nenhuma das jovens considera o trabalho bom. Porém, mesmo que o trabalho seja 

difícil e pesado, inicialmente, as jovens desse grupo pretendem permanecer no espaço rural. 

 A característica do trabalho na agricultura, em muitos casos, pode ser considerado 

como um desestímulo para a permanência do jovem  no espaço rural, pois há atividades na 

agricultura que exigem esforço físico, outras exigem trabalho e muita mão de obra, e as 

atividades que atingiram certo grau de modernização, como a produção de leite e os 

agricultores integrados às agroindústrias, permitem pouco tempo livre para a família. 

 

 
Gráfico 12 - Avaliação do trabalho executado pelos pais na agricultura. 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014 
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A agricultura familiar utiliza da mão de obra familiar para o desenvolvimento dos 

trabalhos na unidade produtiva, em especial as atividades que são executadas pelas mulheres, 

jovens e crianças caracterizam-se segundo Brumer (2004, p. 211):  

 

· principalmente à limpeza da terra e colheita, seleção e embalagem dos 

produtos;  

· ao processamento dos produtos agrícolas;  

· ao cuidado de animais, tais como alimentação, limpeza e ordenha;  

· aos trabalhos da horta, principalmente se seus produtos forem destinados 

ao consumo da própria família. 

 

Das atividades que são realizadas tradicionalmente pelas mulheres e jovens na unidade 

produtiva, Aguiar e Stropasolas (2010) ressaltam que essas atividades ligadas à produção de 

leite, à horta e às atividades tradicionalmente ligadas ao trabalho feminino, na medida em que 

vão ganhando importância econômica, o trabalho delas começa a ser considerado como 

produtivo. A valorização desses produtos acaba valorizando o trabalho das mulheres, 

favorecendo a participação delas nos espaços de decisão da unidade produtiva familiar e 

também fora da propriedade. 

Cabe destacar também, que os trabalhos da horta e do processamento de produtos 

agrícolas, que geralmente são realizados pelas mulheres, vêm proporcionando renda às 

famílias com os programas do PAA, do PNAE e também as Feiras de Produtos da Agricultura 

Familiar, que acontecem semanalmente nas cidades.  

A agricultura familiar utiliza mão de obra familiar na execução dos trabalhos na 

unidade produtiva familiar, dessa forma, buscamos pesquisar as jovens quanto ao 

envolvimento na execução das atividades agrícolas, em especial aquelas que são executadas 

pelas mulheres na unidade produtiva familiar. É importante ressaltar que todas as pesquisadas 

foram questionadas igualmente sobre a participação nas atividades agrícolas, porém, em 

alguns casos, em que as jovens declararam nunca ter trabalhado, pode ser o caso de que a 

atividade não é desenvolvida na unidade produtiva. 

Referente à participação das jovens no trabalho das lavouras, no gráfico 13, 

verificamos que no Grupo I, que inclui as jovens indecisas sobre a permanência, 17 jovens 

(68%) responderam já ter trabalhado, cinco (20%) trabalharam esporadicamente, duas (8%) 

trabalharam em tempo parcial e uma (4%) declarou nunca ter trabalhado.  

No Grupo II, das jovens que não tem interesse em permanecer, 19 (59%) declararam já 

ter trabalhado, seis (19%) nunca trabalharam, quatro (12%) trabalharam esporadicamente, 

duas (6%) trabalharam em tempo parcial e uma (3%) declarou ter trabalhado integralmente. E 
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no Grupo III, que enquadra as jovens que pretendem ficar, mas, com mudanças, sete (58%) 

declararam trabalhar esporadicamente, duas (16%) trabalham integralmente, uma (8%) 

trabalhou em tempo parcial, uma (8%) nunca trabalhou, e uma (8%) declarou que já 

trabalhou.   

 

 
Gráfico 13 - Participação das jovens rurais no trabalho da lavoura 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014 

 

Os dados do gráfico mostram que 54% das pesquisadas já trabalhou, mas que não tem 

mais participação, o que pode ser decorrente da mecanização do plantio até a colheita das 

culturas, do não interesse pela atividade e também pela mudança de local de moradia, com 

retorno somente nos finais de semana e férias letivas. E no Grupo II, no qual 19% das jovens 

nunca trabalharam, pode ser condizente com a escolha realizada. 

Podemos observar no gráfico 14, no que se refere à participação da jovem rural na 

criação de animais, o que envolve cuidados com alimentação, trato e higiene, que no Grupo II, 

das jovens que não tem interesse em permanecer no campo, 59% afirma que já trabalhou e 

19% nunca trabalhou. Dessa forma, a este grupo não podemos aplicar a análise de que as 

mulheres e jovens são responsáveis pela criação de animais, pois 78% deixou ou nunca atuou 

na atividade. No Grupo I é encontrada situação similar, sendo que 44% já trabalhou e 4% 

nunca trabalhou. Já no Grupo III, que pretende permanecer, o percentual das jovens que atua 

ou atuaram nessa atividade compõe 66% das pesquisadas.  
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Gráfico 14 - Participação das jovens rurais na criação de animais 

Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014 

 

Ao relacionar o gráfico 13 com o gráfico 14, das jovens rurais que já trabalharam, 

tanto na lavoura como na criação de animais, notamos o alto percentual de jovens que 

declarou nunca ou que deixou de trabalhar nessas atividades agrícolas, principalmente dos 

Grupos I e II. No Grupo III, inicialmente, uma das jovens pesquisadas pretendia permanecer 

no espaço rural, no entanto, ela revela atualmente não ter mais envolvimento na execução das 

atividades da unidade produtiva, ficando claro no depoimento “Agora no momento eu não 

estou, devido à faculdade eu acabei vindo para cidade. E antes quando estava residindo 

também não, porque estava voltada mesmo é para a universidade” (JOVEM C, 2015). 

Como vimos no capítulo anterior, a produção de leite é uma das principais atividades 

econômicas desenvolvidas nas unidades produtivas das pesquisadas. No que se refere à 

participação da jovem na ordenha do leite, conforme o gráfico 15, o maior percentual de 

jovens que afirmaram que já trabalharam, e que nunca trabalharam na ordenha do leite, está 

nos Grupos I e II. Das pesquisadas que continuam tendo participação, o maior percentual está 

no Grupo III, com 66%, e no Grupo II, das jovens que não querem permanecer, nenhuma das 

jovens tem trabalhado diariamente na ordenha do leite, que em termos percentuais, apresenta 

o menor vínculo com as atividades desenvolvidas na unidade produtiva. 
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Gráfico 15 - Participação das jovens rurais na ordenha do leite 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014.  

 

Outro ponto relevante é se a jovem rural desenvolve atividades domésticas na unidade 

produtiva familiar, pois é uma tarefa executada geralmente pelas mulheres, mães e filhas. 

Como destaca Brumer (2004, p. 211-212), “[...] as mulheres, ainda, responsabilizam-se 

praticamente sozinhas pelo trabalho doméstico, no qual com frequência são auxiliadas ou 

substituídas pelas mulheres filhas, quando têm outra atividade”.  

Conforme o gráfico 16, no que se refere às pesquisadas, há uma mudança na execução 

das atividades domésticas, representando uma possível mudança nas relações patriarcais, pois 

é considerável o número de jovens que responderam que as atividades domésticas são 

divididas entre todos os membros da família. No Grupo I, a divisão das tarefas com todos os 

membros da família é superior, com 44% das pesquisadas, enquanto que no Grupo II a 

divisão é igualitária, como todos os membros da família e com as mulheres da casa. No Grupo 

III, 50% das pesquisadas afirmaram ajudar as mulheres da casa.  No Grupo II das jovens que 
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não tem interesse em permanecer no campo, nenhuma das entrevistadas realiza as atividades 

sozinha, e ainda 26% não executa o trabalho doméstico.  

 

 

Gráfico 16 - Participação das jovens rurais nas atividades domésticas  
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 

 

Além das mudanças nos moldes patriarcais, reveladas pelo fato de que o trabalho 

doméstico vem sendo dividido entre todos os membros da família, é considerável o número 

de entrevistadas que não desenvolve trabalhos domésticos, principalmente no Grupo II, o que 

pode ser em virtude de não estar residindo na unidade produtiva atualmente, pois nesse grupo 

69% não reside com os pais na unidade produtiva, após o ingresso na universidade. Outro 

fator pode ser pela falta de tempo disponível, devido aos estudos, ou também pelo fato de a 

universidade estar contribuindo na mudança de valores, para a igualdade de gênero, na qual as 

tarefas domésticas não são exclusivamente realizadas por mulheres. 

Dentre as jovens rurais entrevistadas do Grupo III, algumas afirmaram perceber pouca 

presença do patriarcado nas relações familiares. No entanto, declaram reconhecer a presença 

entre familiares, parentes e vizinhos da comunidade. De acordo com as jovens entrevistadas 

do Grupo III, a presença do diálogo para a tomada de decisões é primordial para tratar 

questões relacionadas à família e à gestão da unidade produtiva familiar. 

Do trabalho executado nas lavouras, na criação dos animais, na ordenha do leite e nas 

atividades domésticas na unidade de produção, foi solicitado às jovens autoavaliar seu 

trabalho, visto que algumas pesquisadas entrevistadas afirmam mudanças nas relações 

patriarcais. A maioria das pesquisadas autoavalia seu trabalho apenas como uma forma de 
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ajuda, conforme o gráfico 17, o maior percentual está no Grupo I, com 68% das pesquisadas, 

no Grupo III, 66% e no Grupo II, 56%.  

 

 

Gráfico 17 - Autoavaliação da execução do trabalho na unidade produtiva familiar. 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014 

 

No Grupo II, 16% considera não ser importante. Embora seja razoável o número de 

jovens que considera seu trabalho fundamental para o desenvolvimento da unidade de 

produção, principalmente no Grupo III, apenas 34% das jovens se autoavaliam como 

participativas dentro do processo de divisão do trabalho. 

A autoavaliação do trabalho executado nas unidades produtivas, como uma forma de 

ajuda pelas jovens é, portanto, uma forma de divisão do trabalho, realizada na agricultura 

familiar na qual Battestin (2009, p. 68) afirma que, 

 

[...] se organiza através do trabalho conjunto dos membros da família, e as 

mulheres (mães e filhas) desempenham papel preponderante, através de 

atividades que exercem, seja nos âmbitos chamados domésticos, produtivo 

ou comunitário. Entretanto, essas atividades são comumente caracterizadas 

como uma obrigação natural ou tomadas apenas como uma ajuda, de caráter 

complementar ao trabalho do homem. 

 

A partir do questionamento, notamos ainda forte a avaliação do trabalho da mulher na 

unidade produtiva, sendo considerado com uma “ajuda” no desenvolvimento das atividades, 

um trabalho subalterno e não valorizado, pois entre as pesquisadas, nenhuma afirma que seu 

trabalho é importante, e sim que não é valorizado pela família. Dessa forma, o patriarcado não 
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está rompido nas relações familiares, o que aparece são algumas mudanças de relações. 

De acordo com Brumer (2004, p. 210), os estudos sobre a divisão sexual do trabalho 

mostram “[...] que as mulheres (e, de um modo geral, também crianças e os jovens) ocupam 

uma posição subordinada e seu trabalho geralmente aparece como “ajuda”, mesmo quando 

elas trabalham tanto quanto homens ou executam as mesmas atividades que eles”. As 

pesquisadas apontaram seu trabalho como ‘ajuda’ ao responder o questionário, embora, uma 

jovem tenha dado depoimento que reivindica reconhecimento: 

 

[...] a maioria não vê a mulher como agricultora, vê a mulher como uma 

dona de casa que mora no campo, sendo que ela trabalha o mesmo, até mais 

que o homem, porque além dela cuidar da casa, ela ainda tem que ajudar na 

roça, tem que fazer todo serviço que o homem faz e às vezes não é 

valorizado esse trabalho. (JOVEM H, 2015). 

 

Porém, o depoimento é uma exceção, pois os dados do gráfico demonstram que as 

próprias pesquisadas têm a ideia de ‘ajuda’ sobre o próprio trabalho, e a jovem do depoimento 

também tenha essa concepção, em se tratando do trabalho na roça como ‘ajuda’. Sendo uma 

visão tradicional que contrasta com a nova vida urbana e universitária que as jovens rurais 

vivem. 

Para complementar a questão do trabalho não valorizado e como forma de ajuda, 

Brumer (2004, p. 215) afirma que os jovens “[...] são considerados parte da ajuda familiar, 

esperando-se que, com a vida adulta, constituam lares independentes. Como parte da ajuda 

familiar, trabalham como os outros e têm suas necessidades básicas atendidas no mesmo nível 

que os demais membros da família [...]”. 

Battestin (2009, p. 69) afirma: 

 

[...] a condição de “ajudantes” a qual os/as jovens rurais estão submetidos 

perante seus pais, tende a reforçar uma tendência cada vez mais presente no 

meio rural – seu envelhecimento e masculinização, considerando que são as 

jovens mulheres as mais afetadas nesse processo de exclusão fazendo com 

que vislumbrem um futuro mais promissor na cidade. 

 

Pensando que, apesar do trabalho das mulheres e das jovens rurais ser considerado 

apenas como uma forma de ajuda, segundo Scott (2010, p. 23), “a noção de compreensão do 

trabalho feminino na roça e em atividades de auferir renda e recursos para o sustento como 

‘ajuda’ persiste, sendo mais acentuada em contextos nos quais predomina a agricultura 
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familiar”. Dessa forma, é preciso valorizar as jovens que tem o objetivo de permanecer no 

espaço rural e que se consideram fundamental para o desenvolvimento da unidade de 

produção.  

Nesse sentido, da perspectiva de permanência no espaço rural, é relevante o interesse 

pelas atividades desenvolvidas na unidade produtiva. Pois, o ingresso no ensino superior 

acarreta em uma nova rotina de atividades acadêmicas relacionadas ao curso de graduação, e 

com isso, buscamos saber o interesse da jovem rural nas atividades desenvolvidas na unidade 

produtiva familiar.  

Ao observar a Tabela 13, notamos que a maioria das jovens tem interesse médio pelas 

atividades agrícolas, no Grupo I, 48%, no Grupo II, 44%, e no Grupo III, 42%, o que significa 

que a jovem possui interesse, mas que não se constitui atrativo suficiente para permanência no 

espaço rural. As que possuem grande interesse são as jovens do Grupo III, com 58%, no 

Grupo I, das jovens que não decidiram, 44%, e no Grupo II, das jovens que não querem 

permanecer, apenas 6% tem grande interesse. No Grupo II, que não tem interesse em 

permanecer, tivemos 15% que não possuem nenhum interesse pelas atividades agrícolas.  

 Tabela 13 - Grau de interesse nas atividades agrícolas da unidade produtiva familiar: 

 Grupo I % Grupo II % Grupo III % 

Nenhum 1 4% 5 15% 0 0% 

Médio 12 48% 14 44% 5 42% 

Pequeno 1 4% 10 32% 0 0% 

Grande 11 44% 2 6% 7 58% 

Não 

soube/Não 

opinou 

0 0% 1 3% 0 0% 

Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014 

 

 A Jovem G (2015), relata o seu interesse nas atividades agrícolas, mesmo que somente 

aos finais de semana, no momento: 

 

Eu acho que pelo fato de eu ir todo fim de semana pra casa eu ainda 

continuo inserida, na minha casa, eu ainda tenho deveres lá, no fim de 

semana de ajudar e tudo, eu acho que não mudou muita coisa, talvez se eu 

fosse menos pra casa, eu me afastaria um pouco assim, mas eu acho na 

verdade que é um dever da gente continuar, que eu vá ajudar, mas pelo 

menos a par da situação, como que tá, se tá tudo bem, se está vindo bem o 

soja, se está vindo bem o milho, se a vaca melhorou, pelo menos na minha 

casa, eu acho que é bom eu ficar sabendo o que está acontecendo, porque é 

de lá que vem o dinheiro pra eu poder ficar aqui, tenho que me preocupar 

com as coisas [...].  
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 O depoimento da jovem demonstra que o interesse, ou não, da jovem pela atividade 

rural varia muito, dependendo do sucesso econômico da unidade de produção, que lhe permite 

gerar renda. 

Outro ponto, do trabalho na agricultura, é como a jovem rural reconhece a diferença 

no trabalho realizado por mulheres e homens, nas atividades desenvolvidas na unidade 

produtiva. Podemos observar no gráfico 18, que a maioria das jovens rurais reconhece 

diferença nas atividades realizadas pelas mulheres, em relação às atividades desenvolvidas 

pelos homens, principalmente as pesquisadas do Grupo I, com 76% que reconhece a 

diferença. No Grupo III, das jovens que querem permanecer, 50% não reconhecem a 

diferença, no Grupo I, 24% e no Grupo II, 28% das pesquisadas.  

 

 

Gráfico 18 - Reconhecimento da diferença no trabalho realizado por mulheres e homens na 

unidade produtiva familiar 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 

 

 

Nesse sentido, da diferença do trabalho realizado, uma jovem do Grupo III relata “Ah, 

eu acho como assim, eu faço veterinária, para mulher se encaixar, os homens são muito 

machistas no campo, eu acho que deveriam ser mais abertos e também valoriza mais o 

trabalho da gente” (JOVEM B, 2015). No trecho da entrevista, podemos perceber que muitas 

atividades que são consideradas de realização dos homens, podem ser feitas pelas mulheres 

também. Para a jovem, essas práticas devem ser repensadas, demonstrando a contestação e o 

não conformismo. 

No que se refere à divisão sexual do trabalho nas atividades agrícolas, a maioria das 

pesquisadas reconhece que as mulheres realizam alguns trabalhos que são desenvolvidos 
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pelos homens. Os Grupos I e II, são os que mais reconhecem que elas desenvolvem alguns 

trabalhos, e no Grupo III, 50% das jovens reconhecem que as mulheres desenvolvem os 

mesmos trabalhos que os homens.  

No Grupo II, das jovens que não querem permanecer, 18% reconhece que elas não 

realizam as mesmas atividades. Percebemos que, 50% das jovens acredita que a mulher 

realiza os mesmos trabalhos que o homem, como no depoimento de uma jovem rural, a qual 

cita que as mulheres trabalham tanto, e às vezes, até muito mais que os homens, porém, não 

são valorizadas e reconhecidas.  

 

 
Gráfico 19 - Mulheres realizam os mesmos trabalhos desenvolvidos pelos homens na unidade 

produtiva familiar 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 
 

Nesse aspecto, da diferença entre o trabalho da mulher e do homem no espaço 

agrícola, Paulilo (2004, p. 25) argumenta que: 

 

Ao estudarmos o trabalho das mulheres rurais em cinco regiões diferentes do 

Brasil, em épocas diferentes, percebemos que a distinção entre trabalho 

‘pesado’ feito pelos homens e trabalho ‘leve’ feito pelas mulheres não se 

devia a uma qualidade do próprio esforço despendido, mas ao sexo de quem 

o executava, de tal modo que qualquer trabalho era considerado leve se feito 

por mulheres, por mais exaustivo, desgastante ou prejudicial à saúde que 

fosse. Vemos o mesmo fenômeno se repetir quando da divisão entre trabalho 

doméstico e trabalho produtivo. É simples: é doméstico se é atribuição da 

mulher. Se ela vai para a roça com o marido, é trabalho produtivo, mesmo 

que o que for colhido seja tanto para vender como para comer. Se cuida da 

horta e das galinhas sozinha, é trabalho doméstico. Se vende ovos de vez em 

quando, uma galinha ou outra, é tão pouco que não vale a pena teorizar sobre 

isso. Mesmo nos assentamentos de reforma agrária coletivos com os quais 
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tivemos contato, onde tanta desigualdade foi questionada, ainda se diz que 

“os homens trabalham oito horas e as mulheres quatro, por causa do serviço 

de casa”. 

 

 Em termos gerais, as tarefas realizadas pelas mulheres não podem ser consideradas 

apenas como ‘ajuda’, ou não ser valorizadas, sabendo que a contribuição feminina é 

fundamental para transformação do espaço agrícola, pois são várias as políticas de crédito, de 

benefícios, que apoiam o trabalho da mulher, e incentivam na participação na tomada de 

decisão.  

O envolvimento em associações, movimentos sindicais e a oportunidade de ingressar 

no ensino superior, podem ascender uma perspectiva do poder de atuação da mulher, 

contribuindo para uma abordagem de gênero e discussão sobre as relações de poder entre 

homens e mulheres no espaço rural.  

  

3.2.1 A sucessão familiar nas unidades produtivas das pesquisadas 

 

Em relação à permanência e a sucessão familiar, sobretudo, pelas filhas dos 

agricultores, conforme Stropasolas (2011), as jovens rurais questionam sua condição social 

marcada pela falta de autonomia e de oportunidades de renda, sendo que, a recusa da 

continuidade do trabalho dos pais tem comprometido o papel que as unidades produtivas 

exercem no desenvolvimento econômico e social, principalmente dos pequenos municípios. 

Dessa forma, a família tem um papel importante na questão do incentivo e diálogo para que os 

jovens queiram dar continuidade ao trabalho na agricultura, porém, nem sempre os familiares 

incentivam a permanência, e sim a migração, o que pode acarretar na saída das jovens rurais 

do campo, com o objetivo de um projeto futuro, mas que também pode ser um projeto da 

família. 

Como podemos verificar no gráfico 20, nos Grupos I e II, a grande maioria das jovens 

teve incentivo para deixar o espaço rural, sendo que, nos dois grupos 72% das pesquisadas 

teve incentivo para migrar, e no Grupo III, no qual as jovens pretendem ficar, mas com 

mudanças, o percentual de incentivo para migrar é de 50%. O incentivo da família à 

permanência reflete na reprodução da agricultura familiar, principalmente pelo fato de que a 

continuidade da agricultura familiar depende da disposição dos filhos em suceder seus pais na 

unidade produtiva. 
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 As jovens que declararam não ter recebido incentivo para migrar, nos Grupos I e II, 

representam 28% em cada grupo, e no Grupo III, que pretende permanecer, 50% não 

receberam incentivo para migrar. Nos Grupos I e II, o alto percentual de incentivo dos 

familiares para migrar, pode ter acarretado na indecisão, no não interesse em permanecer no 

espaço rural, entre outros elementos como o trabalho difícil, pesado, as dificuldades 

enfrentadas pelos agricultores, como as mudanças climáticas, os preços altos dos insumos, os 

preços baixos pagos pelos produtos, e os próprios pais devem querer um futuro melhor para 

os filhos. Conforme Aguiar e Stropasolas (2010), o desenvolvimento de atividades agrícolas, 

pelas suas próprias características, não assegura uma renda estável, sendo que, estabilidade e 

preço justo para os produtos são fatores considerados fundamentais para a permanência na 

agricultura. 

Apesar de 60% do total das jovens ter recebido incentivo para migração, nos 

depoimentos de duas entrevistadas do Grupo III, que pretendem permanecer, notamos o 

incentivo recebido, principalmente dos pais, para que retornem e continuem na unidade 

produtiva, como podemos perceber nos trechos a seguir: “[...] eles querem que eu volte, morar 

com eles, trabalhar com eles [...]” (JOVEM B, 2015); “[...] o pai e mãe incentivam bastante 

pra que a gente fique [...]” (JOVEM D, 2015).  

 

 
Gráfico 20 - Incentivo para migrar do espaço rural 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 
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sucessora para permanecer na unidade produtiva familiar, como podemos observar no gráfico 

21, a maioria das jovens não tem essa perspectiva de suceder os pais na unidade de produção. 

No Grupo II, que não tem interesse em permanecer no campo, 97% declararam não ter 

perspectivas, 52% no Grupo II, e 17% no Grupo III. Entre as jovens rurais que apresentam 

mais perspectiva em permanecer no campo, são as jovens do Grupo III com 83%, seguidas do 

Grupo I, com 48%, e do Grupo II, com menor perspectiva, somente 3% das jovens. Em 

depoimento, uma jovem do Grupo III deixa claro sua intenção de ser sucessora e permanecer 

na unidade produtiva familiar, e sua perspectiva econômica em relação a permanência: 

 

[...] como eu vou me formar médica veterinária, eu voltaria se o pai deixasse 

eu comandar lá, e se a gente ampliasse a granja, porque assim não tem como 

voltar com o que só tem lá entende, tipo eu voltaria se desse pra ampliar lá e 

tem como ampliar entende, se fosse assim voltaria, senão não voltaria. 

(JOVEM D, 2015). 

 

 
Gráfico 21 - Perspectivas em ser sucessora da unidade produtiva familiar e permanecer no 

espaço rural 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 
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para a próxima geração. A transição leva em conta muito mais a capacidade 

48% 

52% 

Grupo I 

Sim

Não

3% 

97% 

Grupo II 

Sim

Não

83% 

17% 

Grupo III 

Sim

Não



102 

 

e a disposição de trabalho do pai do que as necessidades do sucessor ou as 

exigências econômicas ligadas ao próprio desenvolvimento da atividade. 

 

Neste contexto, é possível perceber as desigualdades de gênero presentes no espaço 

rural, ora mostrando sua persistência, ora evidenciando as suas transformações, pois segundo 

Stropasolas (2011, p. 27), a organização do trabalho é “[...] fortemente marcado por um viés 

de gênero, destina ao homem o espaço da produção e da gestão da propriedade. Dessa forma, 

as mulheres não são preparadas, nem estimuladas a se envolver ou se interessar por essas 

questões”. 

Com isso, podemos encontrar muitas situações que permeiam os objetivos das jovens 

rurais em não suceder os pais na unidade produtiva, como o fato de ter irmãos, por não ter 

decidido ainda, também por não querer, e aquelas que manifestaram ter perspectivas, têm 

possibilidade de serem filhas únicas, ou a perspectiva mesmo é de permanecer para trabalhar 

na agricultura. 

No entanto, entre as pesquisadas, principalmente dos Grupos I e II, a expectativa de 

não ser sucessora e permanecer no campo pode estar intimamente ligada à cultura patriarcal, 

que define os papéis dos gêneros, do trabalho subalterno da mulher, mas também de outras 

condições ligadas à gestão da unidade produtiva, às dificuldades enfrentadas na agricultura e 

por não vislumbrar na agricultura um futuro profissional. 

Considerando a relação da sucessão familiar e a conclusão do curso de graduação em 

que as pesquisadas estão matriculadas em relação à permanência no espaço rural, duas jovens 

do Grupo III afirmam não ter mais o objetivo de permanecer no espaço rural. A Jovem A 

(2015) relata: 

 

Não, porque assim que nem eu falei, eu já vi muito sofrimento da minha 

família né, e assim, não tem um meio onde você consegue receber de volta o 

que eles fazem né, o trabalho deles é tão maior do que eles conseguem 

receber, então não tenho interesse. 

 

Nesse relato da jovem, percebemos as dificuldades encontradas pelos pais na 

realização das atividades, que exigem grande esforço físico e que o valor pago pelos produtos 

produzidos não paga o trabalho realizado. Dessa forma, “o trabalho ‘pesado’, ‘sofrido’ e de 

baixa remuneração, na agricultura aparece em oposição ao trabalho ‘leve’, ‘manuseável’ e 

bem remunerado da cidade” (AGUIAR e STROPASOLAS, 2010, p. 166).  

A segunda jovem do Grupo III relata em relação à permanência: “então, eu acredito 

que não, devido até né, pela questão da formação, é de querer outros ambientes e coisa” 
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(JOVEM C, 2015). Como podemos perceber, no decorrer do curso de graduação novas 

perspectivas surgem nos projetos profissionais das jovens rurais. 

 

3.3 ESPAÇOS DE SOCIABILIDADE DAS JOVENS RURAIS 

 

A espacialidade se constitui a partir das práticas dos sujeitos no espaço, através das 

relações sociais. Dessa forma, neste estudo, buscamos conhecer as várias formas de 

sociabilidade das jovens rurais, através do seu envolvimento em grupos de jovens ligados à 

pastoral, em sindicatos, em programas de lazer com familiares e amigos (as), festas 

comunitárias, e a prática de esportes, no período anterior ao ingresso no ensino superior e 

posterior ao ingresso, para verificar o envolvimento das pesquisadas nestas atividades. 

Iniciamos pela Igreja, que tem um lugar de centralidade na organização das famílias 

rurais, em especial as famílias ligadas à Igreja Católica. De acordo com Antunes (2006), a 

Igreja aparece como relevante na vida social das pessoas que residem nas comunidades rurais, 

sendo ponto de encontro, de lazer e de conversas.  

No caso das jovens estudadas, podemos verificar, através do gráfico 22, que antes de 

ingressar na universidade, 100% das jovens do Grupo III, 96% do Grupo I, e 78% do Grupo II 

participavam de um processo de socialização via o espaço da Igreja. Nenhuma das 

pesquisadas declarou não participar e nunca ter participado. Percebemos que a participação é 

grande das jovens na Igreja, considerando que a ida aos cultos ou missas aos domingos de 

manhã, serve também como um ponto de encontro e conversas entre os jovens da 

comunidade. No entanto, não são espaços de sociabilidade especificamente juvenis, sem 

contar que, tanto na infância como na adolescência, há pouca autonomia em relação aos 

programas familiares. 
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Gráfico 22 - Antes de ingressar na universidade participava da Igreja 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 
 

 

Com o ingresso no ensino superior, a rotina universitária e, em muitos casos, a 

mudança de local de moradia influencia na participação das jovens na Igreja. De acordo com 

o gráfico 23, o destaque é para o Grupo III, no qual 66% das pesquisadas participa da mesma 

forma, justamente o grupo que pretende permanecer. No Grupo I, 60% das jovens pouco 

participa, e 46% do Grupo II. No Grupo II, das pesquisadas que não querem permanecer, 14% 

não tem mais participado da Igreja. 

 
Gráfico 23 - Após o ingresso na universidade como ficaram as participações na Igreja 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 
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Uma jovem relatou, em depoimento, que as atividades da universidade têm levado a 

pouca participação, “[...] eu sou católica e atualmente eu não sou muito participante, 

antigamente eu era mais, até pela falta de tempo, que a faculdade acaba tomando um pouco de 

tempo da gente mais [...]” (JOVEM G, 2015).  Podemos perceber uma maior autonomia em 

relação aos programas familiares após o ingresso na universidade. 

Com o propósito de envolvimento dos jovens com a Igreja, aparecem os grupos de 

jovens, vinculados, principalmente, à Pastoral da Juventude nas comunidades rurais. De 

acordo com a Pastoral da Juventude, no início os grupos foram formados por poucos 

membros, e foram uma iniciativa para a criação das dioceses, que tinham como objetivo 

evangelizar, acompanhar na organização e na formação dos jovens.  

Com o intuito de verificar se as jovens participavam antes de ingressar no ensino 

superior, questionamos sobre a participação em grupo de jovens ligado à pastoral. De acordo 

com o gráfico 24, a maioria das jovens não participava dos grupos de jovens ligados à 

pastoral, sendo que, no Grupo I, 60% das jovens afirmaram não participar, 57% do Grupo II e 

41% do Grupo III. No Grupo I, 28% das pesquisadas participava e no Grupo III 17% 

participava como liderança no grupo de jovens. 

 No entanto, podemos perceber que a maioria das jovens não participava do grupo de 

jovens ligado à pastoral, e as que participavam tinham pouco envolvimento na atividade.  

 
Gráfico 24 - Antes de ingressar na universidade participava de grupo de jovens ligados à 

pastoral. 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 
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 A participação das jovens rurais em grupos de jovens, antes de ingressar no curso de 

graduação já era pequena, e com o ingresso na universidade, muitas jovens rurais precisaram 

residir mais próximo da UFFS, em muitos casos, deixando a casa dos pais, a comunidade e 

até mesmo o município, com isso, muitas das jovens acabaram se distanciando ainda mais das 

atividades realizadas pelos grupos de jovens.  

No que se refere à participação das jovens, após o ingresso no curso de graduação, no 

Grupo I, das indecisas, 56% das pesquisadas afirmaram nunca ter participado. As que não têm 

mais participado, o Grupo III, das que pretendem permanecer, apresenta o maior percentual, 

com 41% das jovens, e no Grupo II, das que não pretendem permanecer, 3% participa da 

mesma forma que antes do ingresso. O Grupo I apresenta o maior percentual, com 20% das 

jovens que pouco participam, nos demais grupos o percentual é menor.  

Ao compararmos os dois gráficos, 24 e 25, no período anterior e posterior ao ingresso 

na universidade, a maioria das jovens rurais não participou de grupo de jovens ligados à 

pastoral, sendo possível que nas comunidades rurais, o baixo número de jovens e a falta de 

interesse pelos mesmos, não tenha grupos formados. A participação das pesquisadas 

representa menos de 50%, o que mostra uma desvinculação na forma de sociabilidade através 

destes grupos. Segundo Kuhn (2014), os grupos de jovens articulados através da religiosidade 

aparecem como um dos únicos espaços de sociabilidade especificamente juvenil, sem o 

controle exercido pela família. 

No entanto, as jovens rurais pesquisadas possuem relações de amizades com jovens 

urbanos, e suas relações sociais são pouco estabelecidas com os jovens da comunidade.  

 

Gráfico 25 - Após o ingresso na universidade como ficaram as participações no grupo de 

jovens de pastoral. 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014 
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O sindicato é uma forma de organização política presente nas unidades de agricultura 

familiar, pois o papel da organização é de ser um espaço representativo, de promoção e para 

defender os interesses dos (as) agricultores (as). Exemplo disso é a FETRAF-SUL, que 

congrega os sindicatos atuantes da região e procura estar “[...] articulando a luta política de 

forma integrada (visão global) com a organização econômica/social, construindo caminhos e 

alternativas concretas para os agricultores e agricultoras familiares” (FETRAF-SUL, 2015), 

também teve papel importante de mobilização e na coordenação do Movimento Pró 

Universidade Federal. 

 Ao considerarmos o gráfico 26, é possível verificarmos que entre as pesquisadas há 

pouca participação em movimentos sindicais. Nenhuma das pesquisadas tinha participação 

ativa. No Grupo III, das jovens que pretendem permanecer no campo, 35% participava 

raramente. E nos Grupos I e II, cerca de 90% afirma não ter participação e, até mesmo, nunca 

ter se envolvido, demonstrando pouquíssima participação.  

 

 

Gráfico 26 - Antes de ingressar na universidade participava de algum sindicato 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 
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comunidade é onde as famílias costumam promover diversas atividades. Os espaços de lazer 

nas comunidades rurais “[...] foram constituídos em grande medida conjuntamente com o 

espaço religioso, sendo construídos “salões paroquiais” onde eram realizados os eventos 

sociais das comunidades” (KUMMER, 2013, p. 93). Dessa forma, verificamos, entre as 

pesquisadas, a participação das mesmas em festas, bailes e associações da comunidade.  

Como podemos observar no gráfico 27, antes de ingressar na universidade, nos Grupos 

I e III, 92% das jovens participava das atividades, e após o ingresso, no Grupo II, que não tem 

interesse em permanecer, 25% das pesquisadas continua a participar da mesma forma, 

enquanto que no Grupo I, 16% mantém a participação da mesma forma. Cabe destacar ainda, 

que são atividades esporádicas e não ocorrem, por exemplo, em todos os finais de semana na 

comunidade, mas que podem ocorrer em comunidades vizinhas, como relata a JOVEM H 

(2015) “[...] sempre tem baile no fim de semana, eu acho que o jovem do interior ainda vai 

muito em bailão e sempre tem [...]”. Contudo, esses espaços de sociabilidade não são 

especificamente juvenis, mas são espaços importantes para a vivência e troca de experiências 

entre eles. 

 

 

Gráfico 27 - Participação em bailes, festas e associações da comunidade antes e depois de 

ingressar na universidade. 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 
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pois muitas precisaram residir em outra cidade, dificultando a participação nas atividades 

desenvolvidas na comunidade.   

No entanto, é importante ressaltar que os espaços de lazer e de sociabilidade no espaço 

rural não são espaços exclusivos para os jovens, mas para todas as faixas etárias. Outro 

aspecto referente à pouca participação nas atividades, como festas e bailes comunitários, é que 

elas acontecem esporadicamente. Outros espaços, como campos de futebol, não existem mais 

em muitas comunidades rurais, e as que possuem, em muitos casos, raramente ocorrem 

partidas. 

No que se refere ao envolvimento das pesquisadas em programas de lazer com 

familiares e amigos, observando a tabela 14, antes do ingresso na universidade, o percentual 

de jovens que participava das atividades de lazer era superior ao percentual que participa após 

o ingresso na UFFS. O Grupo I é o que estava mais envolvido nos programas antes do 

ingresso, com 92%, e os que mantêm a mesma assiduidade na participação, após o ingresso, 

são os Grupos II e III, com 34% das jovens. 

Tabela 14 - Participação em programas de lazer com familiares e amigos antes e depois do 

ingresso na universidade 

Antes do Ingresso Grupo I Grupo II Grupo III 
Participava 92% 88% 75% 

Participava 

raramente 

4% 12% 25% 

Não soube/Não 

opinou 

4% 0% 0% 

Após o ingresso Grupo I Grupo II Grupo III 
Pouco participo 76% 60% 58% 

Participo da 

mesma forma 

24% 34% 34% 

Não participo mais 0% 3% 8% 

Nunca participei 0% 3% 0% 

Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 

 

O acesso à universidade, pelas jovens rurais, possibilita que elas tenham contato com 

jovens urbanos, e a partir das relações em outros espaços, possibilita a elas a formação de 

outros grupos de amigos e frequentar outros espaços de lazer e sociabilidade na cidade.  

 No que se refere a programas de lazer com amigos, familiares e nas comunidades 

rurais, Carneiro (2007, p. 78) afirma que os jovens rurais “[...] querem não apenas melhores 

condições de trabalho e mais bem remunerado, mas também educação de melhor qualidade e, 

não menos importante, querem acesso ao lazer”. O lazer está entre os direitos sociais 
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estabelecidos na Constituição, como os outros direitos, a educação, a saúde, a alimentação, 

trabalho, moradia, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a 

assistência aos desamparados. 

 Como podemos perceber no depoimento de uma pesquisada do Grupo III, sobre o 

lazer no espaço rural: 

 

[...] eu vejo que falta um pouco, mas eu vejo que lá na comunidade onde que 

eu moro tem eu e mais uma outra menina apenas, e já vejo em outra 

comunidade que tem mais jovens, que falta um pouco lazer, antigamente se 

tinha os encontros de jovens que hoje não tem mais. (JOVEM E, 2015) 

 

 A jovem chama atenção para o baixo número de jovens na sua comunidade, e em 

outras comunidades há um número maior, o que demonstra a diminuição de jovens rurais 

devido à migração, à diminuição na quantidade de filhos e de famílias agricultoras no espaço 

rural. Muitas atividades de sociabilidade que eram realizadas nas comunidades foram se 

perdendo durante os anos com o esvaziamento do campo, e inclusive a diminuição de 

espacialidades destinadas aos jovens rurais que acabam se isolando nas unidades produtivas. 

 Podemos verificar através dos dados do Censo do IBGE de 2000 e 2010, o baixo 

número de jovens no espaço rural no Sudoeste do Paraná. Entre o intervalo dos dois censos, a 

população jovem rural diminuiu 11,9%, enquanto que a população jovem urbana aumentou 

esse mesmo percentual. Ao considerar o número de municípios que compõe a região, pelo 

número total de jovens rurais, cada município possui em média 775 jovens. Os municípios da 

região Sudoeste do Paraná, que possuem o menor número de jovens na faixa etária de 15 a 29 

anos são Pinhal de São Bento com 264, Mariopólis com 367, Bom Sucesso do Sul com 375, 

Sulina com 414, Pranchita com 437 jovens e Salgado Filho com 474 jovens. 

 

Tabela 15 – População na faixa etária de 15 a 29 anos por situação de domicílio na Região 

Sudoeste/PR no período de 2001 – 2010: 

Censo População 

Urbana 

(%) População 

Rural 

(%) População Total 

2001 75.519 62,5% 45.155 37,5% 120.674 

2010 94.947 74,4% 32.587 25,6% 127.534 

Fonte: SIDRA/IBGE – Censo Demográfico (1991; 2000; 2010). 

Em relação ao lazer, podemos perceber no depoimento de uma jovem do Grupo III, a 

importância dos espaços de lazer para a população rural, principalmente para os jovens rurais. 
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E lazer, tem que ter alguma coisa pra manter eles lá, senão eles também vão 

embora, porque eles vão fim de semana, antes os fins de semana eram mais 

animados, tinha mais jovens no campo, então cada 15 dias a gente fazia uma 

festinha, dança no pavilhão da comunidade mesmo, se reunia todos os jovens 

lá, dava quase um matiné e agora não tem mais isso, de vez em quando eles 

se reunem pra jogar bola e só. Diminuiu o número de jovens e daí não tem 

mais aquele interesse, não tem alguém que puxe, alguém que incentive a ter 

isso mais, porque antes a gente mesmo se organizava e fazia, e aí como o 

pessoal foi saindo em busca de trabalho, foram saindo, foram indo embora, 

diminui a quantidade e não teve nenhum que puxasse. (JOVEM H, 2015) 

 

 Outra jovem do Grupo III, também destaca a importância do lazer no espaço rural, 

sendo necessário para a permanência dos jovens rurais: 

 

[...] lá aonde a gente mora tem uma igreja, e lá de vez em quando tem uma 

coisinha e as mulheres não se reúnem, elas ficam mais em casa trabalhando, 

não tem assim muito lazer assim e as pessoas se acostumam com aquela 

rotina [...] por isso acho que os jovens têm saído do campo acho, na cidade 

eles tem mais opção de fazer as coisas, quando a gente vai pra casa a gente 

fica em casa, não tem outra coisa pra fazer, podia ter um investimento ou 

mais programas para incentivar os jovens a ficar, tendo mais lazer, eu acho 

[...]. (JOVEM B, 2015) 

 

Pelo depoimento da jovem, podemos observar a presença da Igreja como um local de 

encontro, mas que dificilmente as mulheres se reúnem para alguma atividade, acostumada 

com a rotina das atividades da unidade de produção. No entanto, a jovem afirma a 

importância do lazer no campo, e de investimento para que os jovens permaneçam. O 

depoimento apresentado demonstra pouca diversificação no uso do tempo livre para 

atividades de lazer, sendo que as práticas espaciais da jovem estão mais restritas à casa dos 

pais e à universidade. 

De acordo com Abramo (1994), além do lazer ser considerado um espaço importante 

para o desenvolvimento das relações de sociabilidade entre os jovens, é uma das dimensões 

mais significativas da vivência juvenil, sendo um espaço menos regulado e disciplinado que o 

da escola, do trabalho e da família, onde ele pode expressar seus desejos, aspirações e projetar 

outro modo de vida.  

No entanto, com a diminuição do número de famílias nas comunidades rurais, os 

órgãos governamentais demostra pouco interesse em investir em formas de lazer para os 

jovens rurais, justificando pela ausência de jovens nas comunidades. Os jovens rurais que 
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residem com os pais nas unidades de produção buscam lazer em comunidades vizinhas ou no 

espaço urbano ou se isola dentro da propriedade. 

Segundo Pieron (2004), nos últimos anos o conceito de vida saudável também 

adquiriu importância. Para o autor “[...] a participação regular em uma atividade física está 

associada a vários benefícios psicológicos, fisiológicos e físicos” (PIERON, 2004, p. 11) de 

quem pratica. No que se refere à prática de atividades físicas ou esportivas, que contribuem 

para uma vida mais saudável, 48% das pesquisadas afirma que antes de ingressar no ensino 

superior praticava. Sendo que 42% das jovens praticavam raramente e 10% das jovens não 

praticavam nenhum tipo de atividade física ou desportiva. 

Com o ingresso no ensino superior, a prática de atividade física, devido à nova rotina 

universitária, para maior parte das jovens, tornou-se esporádica. Essa característica não difere 

entre os grupos analisados. Podemos observar que a atividade física não é uma prática 

constante, nem antes e nem depois, no caso das jovens pesquisadas. Como mostra o gráfico 

28, cerca de 70% das jovens pratica atividades físicas quando possível, e 12% do Grupo I e 

4% do Grupo II, pratica diariamente.  

 

 
Gráfico 28 - Após o ingresso na universidade está praticando alguma atividade física ou 

esportiva 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 

 

Outro ponto, que consideramos, é a atratividade exercida pelo espaço urbano para as 

pesquisadas, em relação ao espaço rural. Entre as jovens, a maioria delas não considera o 

espaço urbano mais atrativo que o espaço rural. No Grupo I, no qual as jovens ainda não 

decidiram pela permanência, 72% declararam considerar o espaço rural mais atrativo, e 28% 
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considera o espaço urbano mais atrativo. No Grupo II, no qual as jovens declaram não ter 

interesse em permanecer, 59,4% declara considerar o espaço urbano mais atrativo, e 40,6% 

considera o espaço rural. E no Grupo III, que tem interesse em permanecer, mas com 

mudanças, 75% consideram o espaço rural mais atrativo e 25% consideram o espaço urbano 

mais atrativo, como podemos verificar no depoimento de uma jovem do Grupo III: 

 

[...] eu particularmente não gosto de cidade, e sei lá, pra mim o campo é bem 

mais tranquilo, antigamente era mais seguro, hoje não é mais tanto, mas se 

comparar com a cidade é mais tranquilo, não tem barulho, tem mais sossego, 

se tu é dono, não vai cumprir hora, vai fazer o horário que tu quiser, eu 

prefiro [...] (JOVEM D, 2015) 

 

No Quadro 3, sistematizamos o que mais atrai as jovens no espaço rural, pois muitas 

das respostas das jovens foram semelhantes, o que possibilitou organizamos desta forma. 

Tanto que, nos Grupos I, II e III o que as jovens mais evidenciaram no espaço rural foi a 

tranquilidade, a qualidade de vida e contato com a natureza. No Grupo I, as jovens destacaram 

também a produção do próprio alimento, o modo de vida das pessoas do espaço rural, sendo 

uma vida simples e de sossego. O contato e as relações interpessoais, a liberdade nas decisões 

e horários foram também levantados pelas jovens rurais do Grupo I.  

No Grupo II, as jovens responderam que o que as atrai é a tranquilidade, a qualidade 

de vida, o contato com a natureza, a simplicidade e vivência entre as pessoas. E no Grupo III, 

o que mais atrai as jovens é a natureza, a tranquilidade, sossego, a qualidade de vida e 

produção de alimentos para o consumo.  

Quadro 3 - Síntese do que mais atrai as jovens rurais no espaço rural. 

  

 

 

Grupo I 

Contato com a natureza; 

Qualidade de vida; 

Tranquilidade; 

A produção do próprio alimento; 

O modo de vida; 

O contato e as relações interpessoais; 

Liberdade nas decisões e horários; 

O sossego e a vida simples; 

 

Grupo II 

Tranquilidade; 

Qualidade de vida; 

Contato com a natureza; 

A simplicidade e vivência entre as pessoas;  

 

Grupo III 

Natureza; 

Tranquilidade e sossego; 

Qualidade de vida; 

Produção de alimentos para o consumo; 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 
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Todos os grupos destacaram como atrativa, no espaço rural, a qualidade de vida. 

Segundo, Almeida, Gutierrez e Marques (2012), cada vez mais se fala em qualidade de vida, 

sendo que sua concepção envolve parâmetros da área da saúde, arquitetura, urbanismo, lazer, 

gastronomia, esportes, educação, meio ambiente, segurança pública e privada, entretenimento, 

novas tecnologias que se relacione com o ser humano, sua cultura e seu meio, dessa forma, 

qualidade de vida lida com inúmeros elementos do cotidiano do ser humano. 

Para os autores, o senso comum resume qualidade de vida à melhorias ou ao alto 

padrão de bem-estar na vida das pessoas, seja econômica, social e emocional. No entanto, 

qualidade de vida é uma área do conhecimento em construção de identidade, que para 

compreensão lida com inúmeros campos do conhecimento humano, biológico, social, político, 

econômico, médico, entre outros, numa constante inter-relação. 

Diante disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) (1995), definiu como qualidade 

de vida “a percepção do indivíduo de sua inserção na vida no contexto da cultura e sistemas 

de valores nos quais ele vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações”. Um conceito amplo que abrange o indivíduo com relação ao meio ambiente, 

aspectos físicos, psicológicos e sociais. Com isso, consideramos a percepção da pesquisada 

sobre qualidade de vida, pois como podemos perceber pelos depoimentos de algumas jovens 

rurais entrevistadas, elas abordam a partir de expectativas próprias de conforto e bem estar 

para si e sua família.  

Nesse sentido, uma jovem rural do Grupo III afirma que para se ter qualidade de vida 

no espaço rural é preciso rever formas de organização do trabalho, pois nas atividades rurais, 

principalmente a bovinocultura de leite, suinocultura e avicultura, exigem diariamente do 

agricultor e de sua família o manejo desses animais, até mesmo nos finais de semana, sendo 

que as pessoas envolvidas nessas atividades não possuem tempo livre. Nesse sentido, a 

pesquisada do Grupo III afirma que a questão dos finais de semana pode refletir na sua 

permanência: 

 

Eu acho que um período de descanso, digamos um final de semana de 

descanso, lá é dia e noite, dia você tem que trabalhar e é todos os dias, você 

tem aquele descanso da noite, mas durante o dia você tem que trabalhar o dia 

todo, faça sol ou faça chuva e no fim de semana, isso é o motivo que eu vejo 

de dificuldade pra você tá trabalhando no campo. (JOVEM A, 2015) 

 

 Em outro depoimento, uma jovem destaca o esforço físico necessário para desenvolver 

as atividades, que acabam, em muitos casos, causando problemas de saúde, e o tempo 
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necessário para que os agricultores consigam acessar a aposentadoria, que em alguns casos, o 

agricultor já possui a idade, mas por questões burocráticas não consegue receber o benefício. 

 

Devia ter mais políticas que ajudassem as pessoas que trabalham no campo, 

elas trabalham mais, tem mais esforço físico, e isso diminui a qualidade de 

vida, daí elas não têm assim muitos benefícios lá, até que a pessoa se 

aposentar, tipo meus pais já estão velhos, tipo com sessenta e poucos anos e 

ainda não se aposentaram, tipo meu pai tem sessenta e cinco anos e ainda 

não conseguiu se aposentar, então a qualidade de vida tá onde, e trabalham 

bastante, se for ver é muito esforço físico que é feito [...] (JOVEM B, 2015) 

 

Entretanto, em outro depoimento, uma jovem rural considera como qualidade de vida 

“saúde no meio rural, lazer, trabalho, trabalhar é a melhor coisa que tem se desestressa, e tá 

com a família” (JOVEM D, 2015). A jovem destaca muito a questão do trabalho, do 

entusiasmo em desenvolver as atividades agrícolas, da convivência da família, de ter presente 

o lazer e, principalmente, a saúde. 

A questão da convivência da família, dos espaços de diálogo entre os membros da 

família, é ponto importante para uma pesquisada, que afirma ter presente na sua casa a relação 

com os vizinhos, das visitas realizadas e de se conhecer. Porém, em muitas comunidades 

rurais, com a introdução do capital na agricultura, essas relações sociais com vizinhos foram 

sendo rompidas, principalmente nas unidades produtivas que tem o sistema de integração, no 

qual não é permitida a entrada de outras pessoas, e também com as mídias, principalmente, no 

espaço rural, a televisão, que prende as famílias em casa. A seguir o depoimento de uma 

pesquisada sobre a relação com a família e vizinhos: 

 

A tranquilidade assim, a relação com a família, os vizinhos, que eu vejo lá 

em casa, a gente tem o tempo de conversar com a família, trocar ideia, na 

cidade tudo é diferente assim, todo mundo naquela correria, só se enxerga na 

hora do almoço, e a relação com os vizinhos que a gente se visita, se 

conhece, um ao outro, e às vezes na cidade, isso não acontece. (JOVEM E, 

2015) 

 

 A jovem ainda destaca que essa convivência entre a família e os vizinhos não acontece 

no espaço urbano, que principalmente nas cidades não se conhece os vizinhos, e a correria 

diária, de cada membro da família, acaba dificultando os espaços de diálogo e convivência.  

 Outra situação, que uma jovem rural aponta como qualidade de vida, é a realização 

pessoal, de estar se sentindo bem nas suas atividades. Porém, em algumas atividades 

agrícolas, como na produção de leite, aviários e suinocultura o agricultor e sua família 
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precisam estar envolvidos diariamente nas atividades, que não permitem férias e um tempo 

para o descanso dos membros da família, por não ter alguém para substituir e pela dificuldade 

de encontrar mão de obra. No caso das jovens, o trabalho penoso e sem ter folga, tem 

significativa repercussão na questão do tempo livre para o lazer. 

 

Eu acho assim, a gente se sentir bem, como pessoa, tá feliz, tá realizado com 

o que você tá fazendo, e sei lá, ter um tempo pra si também, ter umas férias, 

coisas mais organizadas assim, ter uma rotina, mas manter tua folga também, 

são coisas que você precisa ter mais organizado no campo, que hoje você 

não tem. (JOVEM F, 2015).  

 

Para as pesquisadas, são vários os aspectos do espaço urbano que causam atração. No 

Grupo I, as jovens afirmaram que a comodidade, as opções de lazer e de compras, o acesso a 

comércios, bancos, postos de saúde, farmácia, e a praticidade, as opções de trabalho e o 

salário fixo são aspectos que causam atração. No Grupo II, as pesquisadas relatam o que atrai 

são os momentos de lazer, a facilidade de acesso, a opção de serviços e produtos, ofertas de 

emprego, ensino, tecnologias e descanso. No Grupo III, as jovens destacaram a facilidade e 

praticidade, opções de lazer, oportunidades de trabalho, acesso à saúde, comércio e finais de 

semana livres.  

No Quadro 4, sistematizamos o que mais atrai as jovens no espaço urbano, pois muitas 

das respostas das jovens foram semelhantes, o que possibilitou organizamos desta forma. 

 

Quadro 4 - Síntese do que mais atrai as jovens rurais no espaço urbano 
Grupo I Comodidade; 

Opções de lazer e de compras; 

Acesso a comércios, bancos, postos de saúde, farmácia; 

Praticidade; 

Opções de trabalho; 

Salário fixo; 

Grupo II Momentos de lazer; 

Facilidade de acesso e a opção de serviços e produtos; 

Ofertas de emprego e ensino; 

Tecnologias; 

Descanso; 

Grupo III Facilidade e praticidade; 

Opções de lazer; 

Oportunidades de trabalho, acesso à saúde e comércio; 

Finais de semana livres; 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 

 

As justificativas para escolha desses pontos de atração podem estar vinculadas com 

questões de sociabilidade das jovens, que querem aproveitar seu tempo livre em atividades de 
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lazer pouco encontradas no espaço rural. Sem contar que as pesquisadas estabelecem uma 

relação com o lugar onde moram, no espaço rural, com a carência de oportunidades de 

trabalho, serviços, alternativas de locais e atividades para o tempo livre. Com isso, as jovens 

rurais podem idealizar o espaço urbano pelas opções encontradas. 

Podemos observar através dos dois quadros, que o espaço urbano apresenta para as 

jovens rurais mais opções de lazer e momentos de descanso, mas, por outro lado, elas não 

apontam aspectos referentes à tranquilidade e ao modo de vida de quem vive no campo. 

Sendo que muitas das pesquisadas apontam para a falta de opções de lazer, acesso a bens e 

serviços, poucas oportunidades de trabalho para os que vivem no espaço rural. 

A seguir vamos analisar o ingresso no ensino superior, como a jovem conheceu a 

universidade, o incentivo para continuar estudando, as dificuldades encontradas, objetivos e 

aspectos da rotina universitária e intenções ao concluir o curso de graduação.  

 

3.4 INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR 

 

Anteriormente analisamos as características das jovens rurais, o trabalho na unidade 

produtiva familiar, os espaços de sociabilidade no período anterior e posterior ao ingresso no 

ensino superior. A partir de agora, analisaremos aspectos relacionados ao curso de graduação 

matriculado.  

Inicialmente, para ingressar na UFFS, as jovens precisaram se inscrever no processo 

seletivo para conseguir uma vaga em algum dos cursos de graduação, para fazer isso, foi 

preciso conhecer a universidade e os cursos de graduação oferecidos. Como a UFFS é uma 

instituição nova na Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, foi necessário divulgação 

para conhecimento da população. Entre as pesquisadas dos Grupos II e III, o maior percentual 

tomou conhecimento da universidade através da escola em que estudavam. No Grupo I, a 

maioria das jovens teve conhecimento a partir da imprensa.  

No campus Realeza, para divulgação dos cursos de graduação da UFFS, é realizada 

divulgação através de uma comissão que visita as escolas e secretarias municipais de 

educação na região de abrangência do campus. 

Somente uma jovem, do Grupo II, ficou conhecendo a universidade através de 

sindicato, apesar de que os sindicatos são abrangidos pela FETRAF-SUL, que esteve 

envolvida diretamente em prol da criação da UFFS. 
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Gráfico 29 - A jovem rural conhece a UFFS 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 

 

A partir do conhecimento sobre a UFFS, seus cursos de graduação, inscrição no 

processo seletivo, classificação e matrícula das pesquisadas, podemos observar na Tabela 16, 

que em 2010, ano de início das atividades da universidade, com o primeiro processo seletivo 

realizado, temos o maior número de ingressantes, com o total de 26 pesquisadas. O ano de 

2013 é destaque pela diminuição da entrada de jovens provindas da agricultura.  

Os cursos de graduação oferecidos no campus têm duração de cinco, a cinco anos e 

meio. No caso do curso de Nutrição, que tem duração de cinco anos, as pesquisadas que 

ingressaram em 2010, e que concluíram todos os requisitos, colaram grau no início de 2015, e 

no Curso de Medicina Veterinária, que possui duração de cinco anos e meio, os primeiros 

ingressantes de 2010 colaram grau no segundo semestre de 2015.  

 

Tabela 16 - Ano de ingresso no curso de graduação. 

Ano de ingresso Grupo I Grupo II Grupo III Total 

2010 10 14 2 26 

2011 11 8 4 23 

2012 3 8 4 15 

2013 1 2 2 5 

Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 

 

Quanto ao curso de graduação matriculado pelas pesquisadas, o curso de Nutrição 

aparece com o maior número de matriculadas, com 30%, sendo no Grupo II, 14 jovens, no 
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Grupo I quatro jovens e no Grupo III são três jovens. Na sequência, aparece o curso de 

Ciências Biológicas com 19% das pesquisadas, com seis jovens do Grupo II, cinco do Grupo I 

e duas do Grupo III.  No curso de Medicina Veterinária são 17% das pesquisadas, com seis no 

Grupo I, quatro no Grupo III e duas no Grupo II. No curso de Química são 13%, no curso de 

Letras: Português/Espanhol são 12% e no curso de Física são 7% das pesquisadas. O curso de 

Ciências Naturais tem apenas 2%, sendo a jovem do Grupo III, que concluiu o curso em 2014 

e retornou à universidade em 2015, matriculada no curso de Química. 

 

Tabela 17 - Curso de Graduação matriculado  
Curso de Graduação Grupo I   % Grupo 

II 

% Grupo 

III 

% Total % 

Ciências Biológicas 5 20% 6 19% 2 17% 13 19% 

Física 2 18% 2 6% 1 9% 5 7% 

Medicina 

Veterinária 

6 24% 2 6% 4 32% 12 17% 

Química 4 16% 4 13% 1 9% 9 13% 

Nutrição 4 16% 14 43% 3 24% 21 30% 

Ciências Naturais 0 0 % 0  0% 1 

 

 9% 1 2% 

Letras: 

Português/Espanhol 

4  16% 4    13% 0    0% 8 12% 

Total 25 100% 32 100% 12 100% 69 100% 

Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 

 

 Na área das Ciências Agrárias no Campus Realeza, temos o curso de Medicina 

Veterinária, que no total das jovens rurais, apenas 17% das pesquisadas estão frequentando 

esse curso, que teria uma relação mais direta com as atividades rurais. Porém, como as jovens 

destacaram nos seus depoimentos, depende muito da pessoa e seu interesse nas atividades 

agrícolas, não apenas estar relacionadas ao curso. 

 No entanto, não podemos deixar de considerar que o curso de graduação pode 

contribuir ainda com a qualidade de vida, a partir das mudanças e ampliação do 

conhecimento, e não necessariamente os cursos vinculados aos processos produtivos, mas, os 

outros também podem contribuir com a permanência no campo ou proporcionar melhoria nas 

condições de vida. 

Para ingressar na universidade, as pesquisadas tiveram apoio principalmente dos pais. 

No gráfico 30, podemos verificar que o Grupo III foi o que mais recebeu apoio do pai e da 

mãe, com 75%. Receberam apoio principalmente da mãe, 16% das pesquisadas de cada 

grupo, e apoio somente do pai foram 9% do Grupo II e 4% do Grupo I. Entre as jovens 
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pesquisadas, uma jovem destacou que não teve apoio da família para continuar os estudos, e 

duas jovens declararam ter apoio de toda família. 

Estes dados reforçam a importância do incentivo da família para ingressar na educação 

superior, pois, como podemos perceber no depoimento de uma pesquisada do Grupo III, “eles 

dão o incentivo, porque várias vezes eu já pensei em desistir, daí eles conversavam, não 

desiste porque é uma coisa diferente, porque eu sou uma das únicas da família que consegui 

entrar em uma universidade, daí eles estão sempre apoiando para eu não desistir pra eu ter 

uma formação. (Jovem E, 2015). Outra jovem do Grupo III relata o apoio recebido para estar 

no ensino superior: “sempre me apoiaram, sempre tiveram a visão que eu deveria ter um curso 

de graduação”. (Jovem C, 2015). 

 

 

Gráfico 30 - Apoio para ingressar no ensino superior 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 

 

Entre as jovens rurais, os familiares aparecem de maneira fundamental para ingressar 

no ensino superior, e também para a permanência na universidade, como mostra a Jovem F 

(2015): “sempre me apoiaram e até hoje é assim, eles me apoiam psicologicamente, 

financeiramente, em tudo assim são minha base” (Jovem F, 2015).  

As jovens rurais são mais incentivadas a continuar os estudos, como destaca Carneiro 

(1999, p. 108), 

 

[...] as filhas têm uma vantagem em relação aos filhos homens. Como 

normalmente não são herdeiras da propriedade produtiva familiar, são mais 

estimuladas a prosseguirem no estudo até completar o terceiro grau. As 
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despesas com a manutenção dessas jovens na cidade é entendida como uma 

compensação pela sua exclusão "natural" da partilha da terra. 

 

Para a autora, o incentivo dado pelos pais para continuação dos estudos está ligado à 

partilha das terras. Porém, no caso de duas jovens rurais pesquisadas, percebemos que o 

incentivo não está ligado intimamente à questão da partilha das terras, mas sim à continuidade 

das atividades na unidade de produção, porque, as duas jovens afirmam em seus depoimentos 

que os pais desejam que retornem à unidade de produção, pois as irmãs casaram e migraram 

para o espaço urbano, e o incentivo ao estudo aparece mais como uma expectativa de 

qualificação profissional. Sem contar que a oportunidade de um membro da família ingressar 

no ensino superior é muito valorizada, pois são poucos os pais das pesquisadas que tiveram a 

chance de estudar. 

Em relação ao objetivo de ingresso no ensino superior, podemos observar na tabela 18, 

que a maioria da pesquisadas dos Grupos I, II e III declararam ter ingressado na universidade 

por escolha própria, para ter uma formação, sendo que no Grupo I, 56% das jovens, no Grupo 

II, 79% e no Grupo III, 56% das pesquisadas. No depoimento de uma jovem rural, podemos 

perceber, bem claro, o objetivo de ter uma formação “Meu objetivo seria profissão futura, 

como no caso, eu faço nutrição, ser uma nutricionista, que tenha sua atuação, como eu gosto 

muito da clínica, que tenha sua atuação na clínica, seria essa minha intenção no curso [...]” 

(Jovem A, 2015).  

Outra jovem do mesmo grupo argumenta que seu objetivo é: “tornar-me uma 

profissional competente, que eu possa não ser mais uma no mercado de trabalho, que eu possa 

aplicar tudo o que eu aprendi, mesmo já foi um grande ganho eu ter saído de casa, estudado, a 

gente aprende muita coisa [...]” (Jovem B, 2015). Ainda, duas jovens rurais afirmaram, em 

seus depoimentos, ter como foco a docência “meu objetivo é a licenciatura, sempre foi, foi 

meu foco, ser professora [...]” (Jovem C, 2015). “Assim, meu objetivo, desde pequena eu quis 

ser professora, agora, com a oportunidade da UFFS aqui, eu tentei entrar e estou aqui” (Jovem 

F, 2015). 

 No entanto, muitas jovens responderam que foram incentivadas a estudar e buscar 

trabalho em outra profissão, não agrícola, sendo no Grupo I, 24% das jovens, no Grupo II, 

13% e no Grupo III, 8% das pesquisadas.  

Outras jovens tiveram outra intenção, como 24% das jovens do Grupo III e 8% das 

jovens do Grupo I, querem trabalhar na agricultura, e o curso superior vai auxiliar no 

desenvolvimento das atividades na unidade produtiva familiar, como podemos observar no 
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depoimento “[...] mas se der certo lá em casa, fazer mais granja e tal, quero mais voltar pra 

casa e tocar a granja, tocar como dona e tem o curso para auxiliar [...]” (Jovem D, 2015). 

Outra jovem rural, em seu depoimento, afirma que, “meu objetivo é crescer, porque, assim, eu 

ficar no interior sem ter uma base de estudo, pra mim seria complicado, por mais que numa 

dessas eu possa conseguir um trabalho perto de casa, ajuda em casa mesmo assim, mas é 

evoluir como pessoa, amadurecer a mente tudo” (Jovem F, 2015). 

No Grupo III, 8% das jovens rurais responderam que o jovem enfrenta muitas 

dificuldades no espaço rural, e com o objetivo de mudar isso buscam o ensino superior, como 

uma jovem declara que seu objetivo é “Tentar melhorar a qualidade de vida da minha família 

[...] (Jovem H, 2015). No Grupo II, 6% das jovens e no Grupo I, 4% afirmam que o jovem 

enfrenta muitas dificuldades no espaço rural. No Grupo I, 8% das pesquisadas declararam 

outro motivo, que não foi relatado, e 3% do Grupo II não quer permanecer na agricultura, e 

continuar estudando é uma alternativa de migrar. 

 

Tabela 18 - Objetivo do ingresso no ensino superior. 

Objetivo Grupo I Grupo II Grupo III 

Fui incentivada a estudar para buscar trabalho em 

outra profissão 

24% 13% 8% 

Escolha própria, quero ter uma formação 56% 79% 56% 

O jovem enfrenta muita dificuldade no meio rural 4% 6% 8% 

Não quero permanecer no campo e continuar 

estudando é uma alternativa de migrar  

0% 3% 0% 

Quero trabalhar na agricultura e o curso superior 

vai me auxiliar no desenvolvimento das atividades 

na unidade produtiva 

8% 0% 24% 

Outro 8% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 

Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 

 

Portanto, do total das pesquisadas, 66% teve como principal objetivo, ao ingressar no 

ensino superior, uma escolha própria da pesquisada com a intenção de ter uma formação 

profissional. Conforme Stropasolas (2011), as moças valorizam mais a educação do que os 

rapazes, pois “para elas, dar continuidade aos estudos, fazer um curso superior significa ter 

uma profissão, ou seja, ter reconhecimento profissional, condição que se apresenta como 

necessária para o reconhecimento social” (STROPASOLAS, 2011, p. 28). 
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 De acordo com Silva (2011), para muitas jovens mulheres, a busca de níveis mais 

elevados de ensino é o primeiro movimento para saída do espaço rural. Para a autora, as 

jovens desde cedo já vislumbram uma alternativa profissional independente da unidade de 

produção familiar, sendo outro meio de desvinculação da agricultura, através do ingresso no 

mercado de trabalho. 

 No entanto, ao ingressar na universidade muitos estudantes encontram dificuldades, 

às vezes financeiras, de adaptação à nova cidade, distância de casa, família, amigos, entre 

outras, que são enfrentadas pelos universitários para permanecer. No que se refere  

às pesquisadas, o maior percentual de dificuldades encontradas para ingressar, foram as de 

ordem financeira. Nos Grupos I, II e III, a maioria das pesquisadas declarou ter encontrado 

dificuldades financeiras, sendo que, o Grupo III apresenta o maior percentual, com 59%, no 

Grupo II, 55% e no Grupo I, 52%.  

Outra dificuldade apontada foi a distância de casa, com 41% das jovens do Grupo III, 

como podemos perceber no depoimento de uma das jovens desse grupo: “[...] mas pela 

distância é ruim, porque eu vou pra casa, as aulas começaram em agosto e eu ainda não fui 

pra casa ainda, mas tipo eu sinto bastante saudade de casa [...]” (Jovem D, 2015).  

Para 4% das jovens do Grupo I, a maior dificuldade foi a falta de apoio da família, e 

25% das jovens do Grupo II afirma não ter enfrentado dificuldades. As jovens que vieram de 

cidades mais distantes, para estudar, sentem a distância da casa, dos familiares, e as 

dificuldades financeiras são consequência dos gastos com moradia, transporte e alimentação 

fora de casa.  

 

Gráfico 31 - Maior dificuldade encontrada no ingresso na universidade 

Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 
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Verificamos também, se a jovem rural enfrentou dificuldades para ingressar na 

universidade. A partir do início dos estudos no curso de graduação, 68% das jovens afirmam 

enfrentar dificuldades para se manter, pois as mesmas possuem gastos com moradia, 

transporte, alimentação, entre outras despesas econômicas. E 33% das pesquisadas afirma não 

enfrentar dificuldades em se manter na universidade. 

Durante o curso de graduação, muitos acadêmicos conseguem alguma modalidade de 

bolsa acadêmica, de pesquisa ou extensão. De acordo com o gráfico 32, das pesquisadas que 

já foram bolsistas, no Grupo I, são 24%, no Grupo II, 22%, e no Grupo III, 25% das jovens. 

No Grupo III, 41% não conseguiu bolsa, e 36% das pesquisadas do Grupo I estão 

participando de projetos como bolsistas.  E 7% das jovens do Grupo II declararam não ter 

interesse nas bolsas de pesquisa e extensão.  

 

 
Gráfico 32 - Possui algum tipo de bolsa de pesquisa ou extensão 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 
 

Além do objetivo de ingresso no ensino superior, organizamos um quadro com os 

motivos para escolha do curso de graduação matriculado. As respostas obtidas foram 

organizadas em um quadro, com a síntese dos motivos da escolha do curso de graduação e 

mais uma vez obtivemos respostas semelhantes. 
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Quadro 5 - Motivo da escolha do curso de graduação. 

Grupo I Identificação com a docência e o ensino; 

Identificação com o curso, área de atuação e da saúde; 

Influência da família; 

Das atividades na unidade produtiva; 

Próximo de casa; 

Grupo II Interesse pela área da saúde e o curso; 

Afinidade e identificação com o curso; 

Objetivo de vida; 

Importância da profissão; 

Grupo III Dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelos pais; 

Gostar da profissão; 

Interesse e gosto pela docência; 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 

 

Podemos perceber, pelo quadro, o interesse por cursos ligados à área da educação e da 

saúde, sendo que, são áreas com grande percentual de mulheres matriculadas. No Grupo III, 

das jovens que pretendem permanecer, aparece como motivo da escolha do curso de 

graduação, dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelos pais. Entre os motivos também 

aparece a proximidade de casa, às vezes não é o curso desejado, mas pela proximidade e por 

ser uma instituição pública, motivou a escolha de um dos cursos oferecidos pela UFFS.  

Como muitas jovens estão em fases avançadas da grade curricular do curso de 

graduação matriculado, em breve o curso será concluído. Dessa forma, o gráfico 33 apresenta 

os principais objetivos que as jovens rurais possuem ao concluir seu curso de graduação na 

UFFS. 

No Grupo III, das jovens que pretende permanecer no espaço rural, mas com 

mudanças, 50% das jovens desse grupo, afirma que pretende continuar residindo no espaço 

rural e trabalhar na profissão. No Grupo I, das jovens indecisas, 24%, e 3% do Grupo II tem 

esse mesmo objetivo. Nesse sentido, podemos perceber que as pesquisadas pretendem 

conciliar morar no espaço rural e trabalhar na profissão, a exemplo do que uma jovem do 

Grupo III já vem realizando, residindo no espaço rural com a família, trabalhando durante o 

dia em uma escola municipal e frequentando no período da noite as aulas na universidade.  

No Grupo II, das jovens que não possuem interesse em permanecer, aparece o maior 

percentual de pesquisadas que, após a conclusão do curso, pretendem ingressar no mercado de 

trabalho, sendo que 34% afirmaram ter esse objetivo, no Grupo II, 24% e no Grupo III, 8%. 

Entre os objetivos, chama atenção o Grupo III, no qual 34% das jovens pretende trabalhar na 

formação, migrar para a cidade e ajudar os pais, pois, primeiramente, as jovens afirmaram que 

pretendiam permanecer, mas ao concluir o curso de graduação o objetivo se mostra contrário.  
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No Grupo II, 15% das pesquisadas tem outros objetivos que não estavam nas 

alternativas, mas descrito pelas jovens, sendo que, duas declararam que seu objetivo é 

trabalhar com os pais na unidade produtiva, o que se mostra contrário ao não interesse em 

permanecer. Outra pesquisada afirma ter como objetivo trabalhar na formação e dar 

continuidade aos estudos. Uma jovem declarou não ter decidido ainda e outra jovem declarou 

que pretende voltar a morar mais próximo da sua família. No mesmo grupo, 3% das 

pesquisadas tem como objetivo casamento e filhos.   

 

 

Gráfico 33 - Principal objetivo ao concluir o curso de graduação 

Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014.  

 

 De acordo com estudo realizado por Carneiro (1999, p. 111): 

 

Terminar um curso superior e retornar ao município de origem, visando se 

instalar como profissional, é projeto de muitos jovens que, atualmente, não 

vislumbram mais um rompimento definitivo com o universo cultural de 

origem, mas a possibilidade de combinar os dois mundos: a realização de um 

projeto próprio e a segurança (afetiva e econômica) oferecida pelos laços 

familiares, valorizados por todos os jovens entrevistados de ambas as 

comunidades estudadas. Para eles, seria a possibilidade de conjugar o melhor 

dos dois mundos: a “tradição” – representada pela família, altamente 

valorizada como universo afetivo, além da expressão e condição de pertencer 

à localidade e à cultura de origem – e a “modernidade”, autônomo, 

representado na figura de um profissional liberal [...]. 
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Nesse sentido, a autora aborda a conciliação ao concluir o ensino superior e se instalar 

como profissional, mantendo o vínculo com o espaço agrícola, é anseio perceptível entre as 

jovens rurais pesquisadas, sendo que 19% do total delas tem o objetivo de combinar os dois 

mundos, da realização do projeto de formação com o espaço de moradia no espaço rural. 

Além disso, é importante destacarmos que o objetivo de casamento e filhos ao concluir 

o curso de graduação, é de apenas uma jovem pesquisada. Conforme Stropasolas (2004), o 

significado do casamento para filhas e filhos de agricultores teve mudanças atualmente, pois 

 

[...] os jovens redefinem e ampliam a noção de família de forma a 

contemplar as expectativas e os projetos de vida formulados ou curso de 

realização no seu cotidiano; no entanto, sua constituição não desaparece dos 

planos dos jovens, embora estes visualizam sua consolidação em um prazo 

mais distante que aquele comumente observado nas gerações precedentes. 

(STROPASOLAS, 2004, p. 257) 

 

 Além disso, Stropasolas (2004) destaca que o acesso à educação pode se constituir 

como um verdadeiro ‘divisor de águas’ matrimoniais, pelas oportunidades profissionais e 

afetivas que se ampliam para os jovens que dão continuidade aos estudos, ficando para depois 

a concretização de outras dimensões da vida pessoal, como particularmente o casamento e a 

família.  

No entanto, para Silva (2011), a perspectiva de elevar a escolaridade coloca as jovens 

em contato direto com outros rapazes e com outro universo, diferente do universo rural, sendo 

comum elas casarem com rapazes do espaço urbano, o que para Silva (2011, p. 7) “[...] pode 

significar a quebra de vínculos com a autoridade paterna e o controle dos pais”.  Mas no caso 

das jovens pesquisadas, esta opção não é destacada como prioritária entre elas, pois apenas 

uma jovem tem como objetivo o casamento. 

A maioria das jovens está matriculada em cursos de graduação ligados à área da 

educação e da saúde, sendo que o curso não tem relação direta com as atividades agrícolas da 

unidade produtiva familiar, mas a formação da jovem pode contribuir para a melhoria das 

condições de vida. Porém, verificamos com as jovens se o curso de graduação matriculado 

contribui para a permanência no espaço rural, e de acordo com o gráfico 34, as jovens do 

Grupo III são as que mais acreditam que o curso contribua, com 41%. No Grupo II, 54% das 

jovens acredita que o curso não contribua, e 40% das pesquisadas do Grupo I acredita que o 

curso contribua parcialmente. 
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Gráfico 34 - O curso de graduação matriculado contribui para permanência no espaço rural 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 

 

No entanto, a presença da universidade na região e o ingresso no curso de graduação 

não garantem que este jovem permaneça na universidade, e nem no espaço rural. Como 

podemos perceber no depoimento a seguir, no qual a jovem indaga se a universidade está 

contemplando mesmo os jovens rurais, das dificuldades encontradas pelos que conseguem se 

matricular para se deslocar diariamente da unidade de produção até a universidade, fazendo 

com que o jovem migre para a cidade para dar continuidade aos estudos, a falta de transporte 

e de infraestrutura: 

 

[...] veio bastante gente de fora estudar aqui e eu não sei até que ponto ela 

está contemplando os jovens rurais mesmo né, não sei assim, não tenho esse 

dado pra saber, que ela tá aqui, mas será que ela tá abrangendo os jovens 

rurais, porque quando eu começei a estudar aqui, teve mais dois que 

passaram pra cá e depois cada ano tinha dois três que passavam que 

moravam na mesma comunidade que eu, dos que entraram só dois 

continuam, eu e outra, porque a maioria não tem transporte pra trazer a 

gente, ou você se muda pra cidade, porque eles mudaram eu não, uma 

mudou mas desistiu e voltou pra casa, ou você vem pra cidade ou sofre na 

estrada, porque transporte a gente não tem, também deveria ter um 

transporte, um acesso, da minha casa até aqui da 24 km quase e eu venho de 

moto, se eu não tivesse moto, como é que eu iria vir. (JOVEM H, 2015) 

 

Segundo Aguiar e Stropasolas (2010), as condições de infraestrutura, de um modo 

geral, são precárias no espaço rural. São recorrentes as queixas em torno das más condições 

das estradas, da distância dos centros urbanos e da má qualidade do serviço, que dificulta a 

continuidade dos estudos dos jovens que desejam frequentar o ensino médio ou ensino 

superior. 
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Em outro depoimento, a jovem destaca as relações entre pais e filhos, dos conflitos de 

geração para gestão da unidade de produção, os quais fazem com que a universidade não 

contribua para a permanência dos jovens no espaço rural: 

 

Dos jovens eu acho que não, que a maioria que eu converso não quer voltar 

não [...], pois, se voltar pra casa, tanto que meus colegas falam que os pais 

não aceitam, tudo que a gente aprende e vai ensinar eles não aceitam, voltar 

para casa é meio difícil, a pessoa tem que gostar mesmo. (JOVEM B, 2015) 

 

A permanência na universidade possibilita o acesso a novas atividades, tanto na vida 

acadêmica como na vida pessoal do universitário, assim as jovens rurais tem acesso as novas 

atividades, pois há poucas, ou nenhuma, opção de lazer no espaço rural, conforme aparece nos 

depoimentos das jovens. Dessa forma, questionamos as jovens rurais se após o ingresso na 

universidade elas estão participando de novas atividades, que antes de ingressar não 

realizavam. Podemos observar no gráfico 35, que o Grupo II apresenta o maior percentual, 

com 56% das pesquisadas, e no Grupo I, 52% das entrevistadas participa de novas atividades.  

O Grupo III apresenta o menor percentual de participação de novas atividades, com 

33%, e apresenta o maior percentual de jovens que gostariam de participar de novas 

atividades que não foram descritas por elas quais seriam. Como podemos destacar o relato de 

uma da jovem do Grupo I que participou da pesquisa: “Gostaria de participar do PIBID e de 

mais encontros em outras cidades, mas devido ao marido, filho e emprego, isso não é 

possível”. Ao analisar seu depoimento percebemos a jornada dupla dessa jovem, que possui 

casa, marido, filho, emprego e estuda. 
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Gráfico 35 - Participação de novas atividades após o ingresso na universidade 

Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 

 

 Das jovens rurais que estavam participando de novas atividades depois de ingressar na 

UFFS, identificamos as novas atividades. Para melhor analisar, organizamos um quadro 

destacando as novas atividades.  

Quadro 6 - Novas atividades desenvolvidas pela jovem rural. 
Grupo I Atividades acadêmicas (palestras, minicursos, grupo de estudos, eventos, cursos); 

Participação em projetos pesquisa e extensão, PIBID; 

Futebol, jiu-jitsu; 

Trabalho; 

Sair à noite; 

Grupo II Atividades acadêmicas (palestras, minicursos, grupo de estudos, eventos, cursos, 

atividade de formação, viagens de estudos, debates); 

Projetos de pesquisa e PIBID; 

Jogos Universitários; 

Academia; 

Eventos culturais e artísticos; 

Conhecer novas pessoas; 

Grupo III Atividades acadêmicas (viagens de estudos, palestras, seminários, congressos); 

Projeto de capoeira; 

Academia; 
Fonte: MULLER, M.P. Trabalho de campo. Realeza/PR – 2014. 

 

 Conforme o quadro 6, percebemos que o ingresso no curso de graduação oportunizou 

às jovens rurais a participação em novas atividades, sendo que o que mais destacam são as 

atividades acadêmicas relacionadas ao curso de graduação, como a oportunidade de estar 

participando em projetos de pesquisa. Outro ponto que chama atenção é a participação em 

projetos de capoeira e jiu-jitsu, a frequência em academia de ginástica, a participação em 
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eventos culturais e artísticos, sendo atividades que dificilmente são disponibilizadas no espaço 

rural. 

 

3.5 A PERCEPÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR E AS PERSPECTIVAS DAS 

JOVENS RURAIS 

 

 Um dos objetivos do Movimento Pró Universidade Federal, era o de garantir o acesso 

à universidade pela população até então excluída do ensino superior, especialmente o público 

e gratuito. A UFFS priorizou este objetivo com a implantação de política de acesso aos 

estudantes de escolas públicas. No período de 2010 a 2012, não foi realizado vestibular para o 

ingresso, somente processo seletivo, tendo como critério de seleção a nota do ENEM, 

adicionando bonificação para cada ano frequentado em escola pública. Segundo Trevisol 

(2015), os ingressantes da UFFS, nesse período de 2010 a 2012, a maioria oriunda de famílias 

de baixa renda, de famílias de trabalhadores urbanos e pequenos produtores rurais da região 

de abrangência da universidade. 

 Tendo em vista que a instituição primou pela democratização do acesso, consideramos 

importante verificar como a jovem rural percebe a oportunidade ou o direito de estar cursando 

um curso de graduação em uma universidade pública federal, dando continuidade aos estudos. 

Os depoimentos das jovens foram diversos.  

Uma pesquisada destaca que ingressar em uma universidade federal, e esta ser 

próxima de casa é considerada como uma grande oportunidade. Como relata a jovem do 

Grupo II: “Não tem preço. Sem a UFFS em Realeza, eu não teria perspectivas de futuro. 

Nossa propriedade é pequena, mas mesmo assim não trocaria pela cidade. Vou fazer 

especialização fora e voltarei dar aulas em Realeza, para continuar no campo”. Diante do 

depoimento, podemos perceber que as jovens mulheres estão dispostas a prosseguir os 

estudos, mas pesa o vínculo com o espaço rural, de forma que elas buscam se qualificar 

profissionalmente, e conciliar com a agricultura, mesmo que só residindo no campo. 

 A seguir outros depoimentos das jovens rurais: 

Estou muito feliz e sinto muito orgulho das minhas origens e dos meus pais. 

Pois, não basta apenas ingressar em uma universidade pública, vai além... 

deve-se pensar na "sobrevivência" longe de casa, aqui temos diversos gastos 

os quais no meio rural não teríamos (aluguel, alimentação, transporte) e é 

com o trabalho e esforço dos meus pais na agricultura e com bolsas da 

universidade que estou conseguindo concluir o ensino superior. Outro fato é 

a maior inserção da mulher do meio rural na universidade, principalmente 
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pública, antigamente a oportunidade era dada apenas aos homens da família, 

ou seja, apenas eles tinham permissão de sair de casa para estudar, hoje em 

dia estamos mais ativas e participativas na sociedade, podendo assim, 

concluir o ensino superior e voltar a morar ou trabalhar no meio rural. 

(JOVEM RURAL, GRUPO II, Trabalho de campo, 2014) 

 

Acredito ser um grande avanço no meio acadêmico, filhos de agricultores 

estarem com a oportunidade do ingresso em curso superior, o que antes era 

algo distante, hoje em dia, é real e próximo de todos. Acaba tendo algumas 

perspectivas de vida diferenciadas das que acabavam sendo monótonas em 

outros tempos. (JOVEM RURAL, GRUPO III, Trabalho de campo, 2014) 

 

Tenho muito orgulho em dizer que vim da área rural, filha de agricultores e 

consegui ingressar em uma Universidade Federal, mais feliz me deixa 

sabendo que essa universidade UFFS, foi fundada a partir de agricultores, 

dentre quais muitos não sabem ler, não tiveram oportunidades de cursar nem 

se quer as séries iniciais e que pelas dificuldades e força de vontade de ver os 

filhos, jovens estudarem juntamente com o auxílio de movimentos como o 

MST, fundaram esta universidade de sonhos e muitas conquistas. (JOVEM 

RURAL, GRUPO III, Trabalho de campo, 2014) 

 

É uma boa oportunidade de o filho permanecer na residência ajudando os 

pais, mas ao mesmo tempo dar continuação aos estudos e possuir uma 

formação superior que lhe renda um salário maior, ou que aprimore as 

técnicas na propriedade. (JOVEM RURAL, GRUPO I, Trabalho de campo, 

2014) 

 

Primeiramente é um sonho que se realiza, poder estudar em uma 

Universidade Federal e estar perto dos familiares; Segundo: é uma ótima 

oportunidade para filhos de agricultores, pois se torna acessível, quanto a 

transporte e sem contar os preços das mensalidades em cursos particulares. 

(JOVEM RURAL, GRUPO I, Trabalho de campo, 2014) 

 

 A partir dos depoimentos das jovens rurais, o ingresso no ensino superior possibilita às 

jovens melhorar a qualidade de vida com uma formação profissional, sem romper o vínculo 

com a unidade produtiva familiar. Os debates realizados pelo Movimento, foram primordiais 

para criação de uma universidade popular, que garantisse a inclusão social, pois até então, o 

acesso sempre foi eletizado nas instituições públicas federais. 

 Entretanto, no presente trabalho, temos como objetivo analisar as perspectivas das 

jovens rurais em relação à permanência no espaço rural. Logo na introdução, apresentamos 

que a análise dos dados foi realizada a partir dos grupos, pois no questionário, a maioria das 

jovens deixou claro as dúvidas em relação à permanência, e o não interesse pelas atividades 

agrícolas. Porém, no Grupo III, as jovens rurais apresentaram a perspectiva de permanecer, 
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mas com mudanças. Diante disso, ficamos indagados para investigar quais seriam estas 

mudanças, e o que precisaria para permanecer no espaço rural. Foi através da realização de 

entrevistas com as jovens deste grupo que verificamos o que almejam para permanecer. 

 O Grupo III é formado por 12 jovens rurais, que representa 17% do total das 

pesquisadas, e foram realizadas nove entrevistas com as jovens deste grupo. Nas entrevistas 

realizadas, nossa primeira questão foi se a jovem pretendia, e o que era preciso para 

permanecerem no espaço rural, as respostas que obtivemos foram diversas. 

 Inicialmente as jovens rurais tinham o interesse em permanecer, no momento uma 

jovem se mostra contrária, como podemos verificar no depoimento a seguir: 

 

 

[...] eu não consigo ver  oportunidade no campo, hoje em dia pra você 

conseguir crescer e chegar num status que a gente sempre tenta buscar. [...] 

se eu não conseguir um trabalho na cidade ou coisa assim, eu não digo que 

eu não vou permanecer no espaço rural, eu vou continuar lá, eu vou dar 

sequência o que a minha mãe tá fazendo, tipo assim, vamos tocar as coisas, 

mas não vejo um motivo para ficar, meu maior motivo seria se eu não 

conseguir alguma coisa na cidade, talvez um período curto, mas minha 

intenção não é ficar lá. (JOVEM A, 2015).  

 

É possível perceber, que a jovem não possui interesse em permanecer no espaço rural, 

devido à perspectiva econômica, pois a “[...] maior integração aos valores da sociedade 

urbano-industrial estimulam a formulação de projetos individuais voltados para o objetivo de 

“melhorar de vida” (CARNEIRO, 1999, p. 104).  

 

Na verdade, lá em casa é muito pequeno entende [...] tudo assim é muito 

pequeno, não tem muita coisa, não vejo assim perspectiva. Assim para 

residir, mas, não para trabalhar na agricultura lá [...] o que faria, eu 

permaneceria lá, não sei, ou eu trabalharia com licenciatura no meu curso, ou 

ficaria numa escola mais próxima da cidade, no sentido de eu trabalhar na 

agricultura, eu não, só residir, talvez isso. (JOVEM C, 2015). 

 

 Dentre as jovens que destacaram o desejo de trabalhar na formação, elas manifestam a 

possível dificuldade de não conseguir ingressar no mercado de trabalho, permanecer na 

unidade produtiva até que consiga, e o desejo de conciliar o trabalho na formação, mas que 

fique próximo da unidade produtiva, para manter residência. 

Para Carneiro (1999), apesar da intenção declarada de alguns jovens, de residirem na 

localidade de origem, são poucos os que retornam, após a conclusão do curso de graduação. 

Quando perguntamos se pretendem permanecer, após o término do curso de graduação, 
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algumas jovens mostraram claramente a vontade de permanecer, e retornar para unidade 

produtiva familiar. Alguns trechos de cinco depoimentos das jovens rurais do Grupo III: 

 

- “Minha intenção é permanecer no espaço rural, poder potencializar uma 

agroindústria familiar”.  

- “Eu não penso em mudar, nunca tive essa intenção de mudar, parece que a 

gente cria raízes”.  

- “Sim, eu ainda pretendo”. 

- “como os pais são do interior, sempre moraram lá e estão sozinhos lá, então 

eu tenho a ideia de voltar”  

- “pretendo permanecer” 

 Concomitantemente à vontade de permanecer, as jovens reiteram que é preciso 

mudanças para que se consiga viver no espaço rural. Em termos gerais, as mudanças vão 

desde a questão de melhoria de infraestrutura e estradas de acesso à unidade produtiva 

familiar, na gestão da propriedade, nos conflitos de geração, da dificuldade em aceitar novas 

maneiras de aprimorar as atividades agrícolas, até o incentivo dos governos, principalmente 

em políticas de preços dos produtos. 

 

Assim como eu falei, até o pai e mãe incentivam bastante para a gente ficar, 

mas com mudanças, que nem eu falei, por exemplo, lá em casa a gente 

trabalha com suinocultura, erva mate e tal como eu vou me formar médica 

veterinária, eu voltaria se o pai deixasse eu comandar lá, e se a gente 

ampliasse a granja, porque assim não tem como voltar com o que só tem lá 

entende, tipo eu voltaria se desse pra amplia lá e tem como ampliar entende, 

se fosse assim eu voltaria, senão não voltaria. Precisaria de incentivo tanto 

da família, como do governo também, porque não adianta eu acho que 

voltar, se continuar assim o preço como que tá, ter mercado pra vender, 

porque se não tem mercado, tu ai produzir se não tem mercado, então ter 

incentivo, ter com quem trabalhar, ter uma indústria boa que pague bem, 

assim. (JOVEM D, 2015) 

 

O que acho que precisa principalmente é dialogo assim, é uma coisa que é 

bem difícil de acontecer entre pais e filhos, é difícil de você por as tuas 

ideias, pra fazer funcionar as coisas, que muitas vezes o pai não aceita, e 

mesmo no final de semana você vai pra casa e tenta fazer alguma coisa, o pai 

não quer saber, então que  mais falta assim é dialogo assim, você se acerta 

pra você poder fazer as coisas assim,  não só aceitar, e fazer como era as 

coisas antes. (JOVEM F, 2015) 

 

Não é fácil sair de casa, você ficar cinco anos fora, e voltar e provavelmente 

não será mais a mesma coisa, de quando eu morava lá, então provavelmente 

eu vou voltar com ideias novas, e eles vão estar com as mesmas ideias ou 

com poucas mudanças, então eu espero que de certo esta interação de 

modernidade com sistema mais antigo. (JOVEM G, 2015) 
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[...] eu continuo naquela com mudanças, porque eu acho que falta muito 

incentivo para pessoas. É cobrado muito de quem mora no campo, por 

exemplo, nós trabalhamos com leite e plantamos um pouquinho. Então 

porque tem que vacinar as vacas todo ano, tem que comprova vacinação, de 

tudo quanta coisa, é brucelose, é aftosa, tu tem que comprovar, isso tudo 

gera gasto, mas a gente não tem um incentivo pra melhorar a propriedade 

assim, porque fora isso ali tem muita cobrança, aí do leite mesmo, a 

instrução normativa 51 e outras cobranças. [...] mais valorização mesmo do 

produto, estrada, que as estradas estão sempre ruim, a gente não tem 

locomoção a maioria vai embora, não tem estrada boa, daí é difícil o acesso, 

daí se tiver uma estrada boa ajuda muito. 

 (JOVEM H, 2015) 

 

[...] eu gostaria de permanecer trabalhando lá, só que as condições de 

trabalho e a valorização da agricultura ultimamente tá difícil, a questão do 

preço das mercadorias, essas questões. Eu acho que precisa de mais 

conhecimento, mais valorização, porque como eu citei antes a questão da 

desvalorização de produtos, de preços, o que o agricultor tem mais pra 

vender, lá que a gente tira o nosso sustento e aí o que sobra a gente 

comercializa, mas o preço é pequeno né. (JOVEM E, 2015) 

 

Ah, mais lazer eu acho, por isso acho que os jovens têm saído do campo 

acho, na cidade eles tem mais opção de fazer as coisas, quando a gente vai 

pra casa a gente fica em casa, não tem outra coisa pra fazer, podia ter um 

investimento ou mais programas para incentivar os jovens a ficar, tendo mais 

lazer, eu acho. (JOVEM C, 2015) 

 

 Os depoimentos das pesquisadas, são um bom ponto para análise do tema. O primeiro 

mostra quanto a jovem está dividida, pelo fato da agricultura não ter conseguido proporcionar 

renda para garantir o sustento da família. A falta de incentivo do governo, a situação do 

mercado, são fatores que desestimulam aos jovens a viver na agricultura. Além dessa 

situação, de vulnerabilidade da atividade agrícola, a jovem coloca em questão a gestão da 

unidade produtiva familiar, passando o comando de pai pra filha, possibilitando possíveis 

tensões que envolva a gestão da unidade produtiva, pois como destacam Aguiar e Stropasolas 

(2010, p. 172), “[...] os projetos da família são coletivos, com pouco espaço para que o jovem 

invista num projeto individual na propriedade do pai”. Portanto, os conflitos de geração, entre 

os membros da família, são marcados pela desigualdade de gênero, no caso da jovem, ela tem 

a perspectiva de assumir a gestão da unidade produtiva familiar, após a conclusão do curso de 

graduação, com a permissão do pai e com participação nas decisões.  
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 Em depoimento, as jovens afirmam a falta de diálogo entre pais e filhos, no caso da 

jovem rural, dos pais aceitarem as inovações propostas e de desenvolver seu projeto próprio, 

dentro da unidade produtiva familiar. Nesse sentido, Aguiar e Stropasolas (2010, p. 171-172) 

destacam o “[...] modelo de gestão da propriedade centralizada na figura do pai, chefe de 

família, que centraliza também as decisões; na dificuldade dos pais em dialogar e aceitar 

ideias e inovações propostas pelos filhos (as) [...]”.  

 As condições precárias de infraestrutura, encontradas no meio rural, aparecem como 

uma das queixas, como as más condições das estradas, que dificultam a continuidade dos 

estudos para os que desejam continuar, e também para transporte da produção agrícola. O 

preço dos produtos, e incentivos para melhorias na unidade de produção, foram considerados 

importantes para a permanência no espaço rural, e também as inúmeras exigências no 

processo de produção, no caso citado pela jovem, na produção de leite.  

 Outro aspecto, que recai sobre as jovens rurais para a permanência, são as poucas 

opções de lazer, ou a ausência destas, nas comunidades rurais. Além da jovem acima, outras 

jovens destacaram, em suas entrevistas, a falta de espaços de lazer no espaço rural. Segundo 

Aguiar e Stropasolas (2010, p. 164), “são as moças quem mais se ressentem da falta de lazer 

no meio rural”. Segundo os autores, via de regra, os jovens homens são os que têm mais 

acesso a formas variadas de lazer e mais autonomia para sair. 

 As jovens rurais, que colocam como projeto de vida a permanência, fazem questão de 

apresentar o desejo de mudanças, não querendo reproduzir o que os pais fazem, querendo 

implantar novas formas de trabalhar na unidade produtiva familiar. Não sendo possível a 

mudança, desejam trabalhar na profissão, fora do estabelecimento. Outras almejam melhorias 

de infraestrutura, mais investimentos, preços justos e espaços de lazer para a consequente 

permanência no espaço rural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O principal objetivo deste trabalho, foi analisar as perspectivas das jovens rurais que 

estudam na UFFS/Campus Realeza, em relação à permanência no espaço rural. Para tanto, 

focamos nossa análise sobre as perspectivas das jovens rurais, principalmente nas pesquisadas 

do Grupo III, que, inicialmente, tinham a pretensão de permanecer, mas com mudanças. Mas, 

no transcorrer da pesquisa, o objetivo dessas jovens rurais passa a não ser mais o mesmo. 

A vantagem de dividirmos as pesquisadas em três grupos, foi que nos possibilitou 

focarmos nas jovens do Grupo III, que apresentavam inicialmente a perspectiva de 

permanecer, e com isso fazermos comparações entre os três grupos. O Grupo III, por ser um 

grupo pequeno, conseguimos entrevistar 75% das jovens rurais deste grupo, e analisarmos as 

perspectivas destas jovens em relação à permanência. As desvantagens de realizar o 

grupamento, somente através da perspectiva de permanência no espaço rural, foram que não 

nos permitiu fazer análises através de outros grupamentos, com perspectivas diferentes, o que 

poderia resultar em uma pluralidade de respostas sobre migrar ou permanecer no campo. 

 No primeiro capítulo, buscamos compreender a definição de juventude estudada por 

diversos teóricos, estudos realizados sobre juventude rural, e os problemas enfrentados no 

espaço rural que afligem a juventude.  

No segundo capítulo, procuramos enfatizar o processo de expansão do ensino superior, 

que, através do REUNI, ampliou o número de vagas nas universidades e também a criação de 

novas universidades federais, sendo uma delas a UFFS, criada com compromisso social de 

inclusão das classes populares, e com campus localizado em uma região com forte presença 

da agricultura familiar. Sendo que, ainda neste segundo capítulo, buscamos aspectos atuais e 

históricos da criação da Universidade Federal, do local de estudo, o Campus Realeza, 

caracterização da agricultura familiar na região Sudoeste do Paraná, e das unidades produtivas 

das jovens rurais. 

 No terceiro capítulo, buscamos analisar as jovens rurais, bem como, sua relação com o 

curso de graduação matriculado, buscando evidenciar os objetivos iniciais propostos. A partir 

da pesquisa empírica, realizada com as jovens rurais que estudam no campus Realeza, 

podemos afirmar que as perspectivas das jovens rurais em relação à permanência no espaço 

rural são influenciadas por uma série de fatores.  

 Nesse sentido, corroboramos, em parte, a hipótese de que as jovens rurais ingressam 

no ensino superior em busca de qualificação profissional para permanecer no espaço rural. 

Pois, ao longo do texto, nos depoimentos, as jovens rurais revelam que ingressaram no ensino 
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superior, em busca de qualificação profissional, com o intuito de permanecer no espaço rural. 

No entanto, percebemos também, no decorrer das análises, que as jovens rurais também têm o 

objetivo de se qualificar para ingressar no mercado de trabalho não agrícola.  

Em se tratando dos Grupos I e II, inicialmente, através da análise do questionário, 

revelam o não interesse e a indecisão em permanecer no espaço rural. Os dois grupos 

apresentaram maior incentivo dos familiares para migração do espaço rural, pois, em muitos 

casos, o apoio dos pais acontece por querer poupar os filhos das dificuldades e sofrimentos 

que enfrentam. Quanto ao objetivo de ingressar no curso superior, os dois grupos aparecem 

com o maior número de jovens rurais, que responderam ter sido uma escolha própria de ter 

uma formação, que pode contribuir para melhores condições de vida, bem como, na 

realização de um projeto profissional, pessoal e financeiro.  

Além disso, o principal objetivo ao concluir o curso de graduação, que aparece nesses 

dois grupos, é de ingressar no mercado de trabalho, o que pode ser justificado pelo desejo de 

ter uma autonomia financeira, que por um lado, permite acesso a bens de consumo e serviços, 

festas e outras atividades, e por outro, pode representar a autonomia que elas não conseguem 

trabalhando com os pais. Nesse sentido, a conquista de ter autonomia financeira através do 

trabalho, de um projeto profissional fora da unidade de produtiva, é um passo para a conquista 

de autonomia em relação à família, principalmente, em relação à autoridade paterna. 

Ainda que não tenhamos feito uma investigação mais direta, junto às jovens rurais do 

Grupo I e II, como foi realizada no Grupo III, pode ser proposta, para a realização de trabalho 

futuro, mais aprofundado, sobre os motivos das jovens rurais buscarem qualificação 

profissional, dando continuidade aos estudos, não querendo permanecer no espaço rural. 

 Enquanto isso, a UFFS consegue cumprir com os objetivos de criação, de atingir os 

filhos de trabalhadores urbanos e de agricultores, no que se refere ao ingresso no curso de 

graduação, pelo menos nos primeiros anos de sua criação, pois a maioria das jovens 

pesquisadas é ingressante dos três primeiros anos de criação da universidade. No que tange ao 

Campus Realeza, as jovens rurais apontam como uma grande oportunidade de qualificação e 

continuidade dos estudos, para as famílias de agricultores familiares, sem contar, que a 

proximidade da instituição com a unidade produtiva familiar, possibilitou o acesso aos jovens 

rurais, evitando o deslocamento dessas jovens para outras regiões em busca de qualificação. 

 Ainda no que diz respeito à UFFS, a instituição aparece como uma grande 

oportunidade para os jovens da região se qualificarem, principalmente por oferecer ensino 

superior gratuito e de qualidade. Sem contar, que proporciona aos acadêmicos, por meio do 

ensino, alteração de valores, melhores condições de vida, tanto para o estudante como para 
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sua família e possibilita aos jovens rurais que não desejam permanecer no espaço rural 

acessarem o mercado de trabalho urbano de forma mais qualificada. 

 Além de reconhecer a oportunidade de acesso, e a facilidade pela diminuição da 

distância, em ter uma universidade federal na região, as jovens apontam que a universidade 

contribui na permanência do jovem rural na região, mas não que os mesmos permaneçam no 

espaço rural por causa da universidade. Já que, algumas destacaram que a permanência e a 

vinculação do curso de graduação matriculado, dependem muito de cada sujeito, e de seu 

objetivo com a formação no curso de graduação. 

 Das pesquisadas, a grande maioria são jovens na faixa etária de 19 a 25 anos, solteiras, 

as quais, com o ingresso no ensino superior, precisaram residir mais próximo da universidade, 

deixando um pouco de lado o vínculo com a unidade produtiva. A maioria delas, recebeu 

incentivo dos pais e familiares para ingressar no ensino superior. São filhas de pequenos 

agricultores, os quais, conciliam, na unidade de produção, mais de uma atividade agrícola, 

utilizando principalmente, de mão de obra familiar. Dentre as atividades agrícolas realizadas, 

as que mais se destacam são a produção de leite e de grãos. Outras atividades, como a 

produção de hortaliças, fumicultura, avicultura e suinocultura são desenvolvidas em menor 

proporção dentro das unidades produtivas. 

 A maioria das jovens já executou alguma atividade dentro da unidade produtiva 

familiar, e as mesmas autoavaliam seu trabalho apenas como uma forma de ajuda, pois muitas 

das atividades realizadas não estão ligadas ao aspecto produtivo. Chama atenção que nos 

depoimentos, algumas jovens afirmam não perceber a presença do patriarcado na família, no 

entanto, percebemos que, apesar de todos os membros participarem das decisões, elas estão 

ligadas ao chefe da família, e na inserção de mudanças na unidade produtiva, as jovens rurais 

encontram dificuldade para serem aceitas. 

No envolvimento com atividades de sociabilidade das jovens, percebemos que no 

período anterior ao ingresso, acontecia uma maior participação nas atividades, e após o 

ingresso, acontece uma diminuição, principalmente em atividades de lazer com família, 

amigos e comunidade local (Igreja, Associações etc.), devido à nova rotina de atividades 

acadêmicas, a distância e o contato com o espaço urbano possibilita a participação de novas 

atividades e também com jovens do espaço urbano. A participação em sindicatos rurais já era 

pequena antes do ingresso, e depois não teve aumento considerável. No entanto, esse quadro, 

futuramente, pode se inverter, com uma maior participação das jovens rurais na organização 

de espaços de luta por seus direitos, e de mudanças em pontos que as jovens destacam como 

relevantes para permanência. 
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 Além da decisão de migrar ou permanecer no espaço rural, entre os grupos tiveram 

diferenças significativas na questão do incentivo dos familiares para permanência, sendo que 

o Grupo III recebe mais incentivo para permanecer na propriedade, os pais estão trabalhando 

na unidade produtiva e 91% das propriedades são próprias. Nos demais elementos, não 

observamos diferenças significativas entre os três grupos, pois são jovens rurais da região de 

abrangência da UFFS, mas principalmente, do Campus Realeza. Os pais trabalham em 

pequenas unidades de produção, conciliando até duas ou mais atividades econômicas, 

utilizando de força mecânica, de tração animal e manualmente, ocupando da mão de obra 

familiar. 

 Outro aspecto que é importante destacar, é que as jovens, mesmo as que não têm 

interesse em permanecer no espaço rural para realização do seu projeto profissional, 

representam um avanço em relação aos seus pais, pois elas têm a possibilidade de ingressar 

mercado de trabalho com qualificação, o que significa uma geração com mudanças, diferente 

da geração da maioria dos pais, que mal tiveram acesso à educação básica, e que, se optassem 

por migrar do espaço rural para o urbano, o ingresso no mercado de trabalho seria de maneira 

desqualificada. 

Portanto, ao longo do trabalho, estudamos sobre o acesso das jovens rurais 

pesquisadas ao ensino superior, mas também procuramos destacar as perspectivas das mesmas 

em relação à permanência no espaço rural. De todo modo, as pesquisadas, permanecendo ou 

não no espaço rural, representam uma esperança de reconhecimento social e de realização de 

um projeto profissional, que talvez não consiga ser desenvolvido na unidade produtiva, mas 

no mercado de trabalho não-agrícola, pois o ingresso no ensino superior público, por 

segmentos desprivilegiados, se mostra palpável a partir da expansão do ensino superior e da 

criação da UFFS. 

Salientamos que, os estudos sobre a juventude rural são recentes na Geografia, sendo 

que, esperamos que se abram caminhos para estudar mais sobre a juventude rural, e as 

contribuições que esta categoria pode trazer para a transformação do espaço rural.  

Além disso, a oportunidade de acesso ao ensino superior pelos (as) jovens rurais, em 

muitas famílias representa um projeto familiar, sendo valorizada pelos (as) jovens rurais e 

suas famílias, como possibilidade de crescimento, ascensão e mudança de vida. As jovens que 

conseguem ter acesso à educação superior, têm aberto um campo de possibilidades, que lhes 

permite a mudança de visão sobre valores, em especial, da valorização do papel da mulher no 

mercado de trabalho. 
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APÊNDICE A 

Questionário para jovens rurais que estudam na UFFS – Campus Realeza 

Termo de consentimento livre e esclarecido: Pesquisador responsável: Merce Paula Muller 

Gostaria de convidá-la para participar da pesquisa que estou desenvolvendo para construção 

da Dissertação de Mestrado, sob orientação da Prof. Dr. Roselí Alves dos Santos do Programa 

de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de 

Francisco Beltrão. O objetivo da pesquisa é identificar as perspectivas e limites das jovens 

rurais que estudam na Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Realeza em relação a 

permanência ou migração. É importante ressaltar que será mantida a confidencialidade do 

sujeito e que os dados serão utilizados somente para fins científicos. Esperamos contar com 

sua colaboração nesta pesquisa que acreditamos ser de fundamental importância.  

( ) Eu autorizo a utilização das informações por mim prestadas de acordo com o exposto neste 

Termo de Consentimento. 

( ) Eu não autorizo a utilização das informações por mim prestadas de acordo com o exporto 

neste Termo de Consentimento.  

1) Nome:* 

___________________________________________________________________________

2) Idade? 

 15 a 18 anos  22 a 25 anos 

 19 a 21 anos  26 a 29 anos 

3) Estado civil? 

 Solteira  Separada 

 Casada  Divorciada 

 União estável  Viúva 

4) Seus pais são agricultores? 

 Sim, estão trabalhando na agricultura  Já foram, não trabalham mais na 

agricultura 

 Sim, mas já estão aposentados  Não são agricultores 

5) Com quem residia antes de ingressar na UFFS? 

 Com pais e irmãos  Amigos 

 Outros familiares, exceto pai e mãe  Sozinha 

 Marido  Avós 



149 

 

 Outros____________________________   

6) Antes de ingressar na UFFS residia em que município e UF? 

___________________________________________________________________________ 

7) Antes de ingressar na universidade você participava de grupos de jovens ligados a pastoral? 

 Como liderança  Participava raramente 

 Apenas participava  Não participava 

8) Antes de ingressar na universidade você participava da Igreja? 

 Participava  Não participava 

 Participava raramente  Nunca participei 

9) Antes de ingressar na universidade você participava de bailes, festas e de associações da 

comunidade? 

 Participava  Não participava 

 Participava raramente  Nunca participei 

10) Antes de ingressar na universidade você participava de algum sindicato? 

 Como liderança  Não participava 

 Participava raramente  Nunca participei 

11) Antes de ingressar na universidade você participava de programas de lazer com familiares 

e amigos? 

 Participava  Não soube/ Não opinou 

 Participava raramente  Nunca participei 

 Não participava   

12) Antes de ingressar na universidade você participava de alguma atividade física ou 

esportiva? 

 1. Praticava  Não praticava  

 Participava raramente   

13) Situação fundiária do estabelecimento em que sua família reside? 

 Propriedade particular  Ocupação 

 Arrendada  Cedida 

14) Qual o tamanho da unidade produtiva familiar? 

 Menos de 10 hectares  De 31 hectares a 49 hectares 
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 De 11 hectares a 20 hectares  50 hectares a 99 hectares 

 De 21 hectares a 30 hectares  Acima de 100 hectares 

15) Qual a principal atividade econômica desenvolvida na unidade produtiva familiar? 

 Produção de grãos  Suinocultura 

 Produção de leite  Hortaliças 

 Fumicultura  Integrados de avicultura 

 Silvicultura  Outros_________________________ 

16) A atividade principal é desenvolvida com o uso de força mecânica? 

 Sim  Não 

 Parcialmente   

17) Qual a segunda principal atividade econômica desenvolvida na unidade produtiva 

familiar? 

 Produção de grãos  Suinocultura 

 Produção de leite  Hortaliças 

 Fumicultura  Integrados de avicultura 

 Silvicultura  Outros_________________________ 

18) A segunda atividade principal é desenvolvida com o uso de força mecânica? 

 Sim  Não 

 Parcialmente  NS/NO 

19) Quais tecnologias utilizadas para produção agropecuária? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

20) Você trabalha na lavoura da unidade produtiva familiar? 

 Sim, integralmente  Sim, esporadicamente 

 Sim, em tempo parcial  Nunca trabalhei 

 Já trabalhei   

21) Você trabalha na criação de animais da unidade produtiva familiar? 

 Sim, integralmente  Sim, esporadicamente 

 Sim, em tempo parcial  Nunca trabalhei 
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 Já trabalhei   

22) Você trabalha na ordenha do leite na unidade produtiva familiar? 

 Sim, todos os dias  Sim, esporadicamente 

 Sim, em, pelo menos, uma ordenha por dia  Nunca trabalhei 

 Já trabalhei   

23) Você desenvolve atividades domésticas na unidade produtiva familiar? 

 Sim, ajudo as mulheres da casa  Sim, executo sozinha 

 Sim, dividindo o trabalho com todos os 

membros da casa 

 Não desenvolvo 

24) Como você avalia a execução do seu trabalho na unidade produtiva familiar? 

 Apenas era uma forma de ajuda  Importante, mas não é valorizado 

pela família 

 Fundamental para o desenvolvimento da 

propriedade 

 Não era importante 

25) Como você vê o trabalho realizado por seus pais na agricultura? 

 Difícil  Bom 

 Pesado  Leve 

26) Qual seu interesse nas atividades da unidade produtiva familiar? 

 Nenhum  Pequeno 

 Médio  Grande 

27) Você pretende dar continuidade ao trabalho dos pais na unidade produtiva? 

 Sim, da mesma forma  Ainda não me decidi 

 Sim, mas com mudanças  Não tenho interesse 

28) Você considera a vida no espaço urbano mais atrativa que no espaço rural? 

 Sim  Não 

29) O que mais lhe atrai no espaço rural? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

30) O que mais lhe atrai no espaço urbano? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

31)Você tem incentivo dos seus pais, marido ou familiares para migrar do campo? 

 Sim  Não 

33) Você tem perspectivas de ser sucessora na unidade produtiva familiar e permanecer no 

espaço rural? 

 Sim  Não 

34) Na sua família você percebe diferença no trabalho realizado pelas mulheres e homens? 

 Sim  Não 

35) Mais alguém do seu grupo familiar possui ensino superior? 

 Mãe  Marido 

 Pai  Sou a primeira a ingressar no 

ensino superior 

 Irmão (ã)   

36) De quem você recebeu o maior apoio para ingressar no ensino superior? 

 Mãe  Amigos 

 Pai  Namorado ou marido 

 Pai e mãe  Vizinhos 

 Irmãos   Outros 

 Irmãs   

Questões relativas ao período que ingressou no ensino superior: 

37) O ingresso no ensino superior foi por? 

 Fui incentivada a estudar para buscar trabalho em outra profissão 

 Escolha própria, quero ter uma formação 

 Poucas vagas no curso de graduação 

 Distante de casa 

 Falta de informação 

 Não encontrei dificuldades 

38) Qual sua maior dificuldade para o ingresso na universidade? 

 Dificuldades financeiras  Distante de casa 
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 Falta de apoio da família  Falta de informação 

 Poucas vagas no curso de graduação  Não encontrei dificuldades 

 Outro   

39) Município e UF que você reside atualmente? 

___________________________________________________________________________ 

40) Com quem reside atualmente? 

 Com pais e irmãos  Sozinha 

 Outros familiares, exceto pai e mãe  Colegas da universidade 

 Marido  Outro 

 Amigos   

41) Como ficou sabendo da UFFS? 

 Sindicato  Organizações da agricultura 

familiar 

 Escola  Imprensa (rádio, TV, jornal, 

revista) 

 Redes sociais  Familiares, amigos 

42) Curso de Graduação matriculado? 

 1. Ciências Biológicas  5. Nutrição 

 2. Física  6. Ciências Naturais 

 3. Medicina Veterinária  7. Letras: Português/Espanhol 

 4. Química  99. NS/NO 

43) Ano que ingressou na UFFS? 

 1. 2010  4. 2013 

 2. 2011  5. 2014 

 3. 2012  6. NS/NO 

44) Fase atual do curso? 

 1. 1ª fase  4. 4ª fase  7. 7ª fase  10. 10ª fase 

 2. 2ª fase  5. 5ª fase  8. 8ª fase   

 3. 3ª fase  6. 6ª fase  9. 9ª fase   

 



154 

 

45) Foi sua primeira opção o curso de graduação matriculado? 

 1. Sim  2. Não 

46) Quais motivos para a escolha do curso de graduação matriculado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

47) Seu curso de graduação contribui para permanência espaço rural? 

 1. Sim  2. Não 

 3. Parcialmente   

48) Você possui dificuldades financeiras para se manter na universidade? 

 1. Sim  2. Não 

49) Você já teve ou tem alguma bolsa de pesquisa ou extensão? 

 Já fui bolsista  Não consegui bolsa 

 Sou bolsista  Não tenho interesse 

49) Depois do ingresso na universidade como ficaram suas participações no grupo de jovens? 

 Pouco participo  Participo da mesma forma 

 Não participo mais  4. NS/NO 

50) Qual sua principal intenção com o acesso ao ensino superior? 

 Ter uma formação em um curso graduação;  Não trabalhar na agricultura 

 Em busca de qualificação profissional para 

ingressar no mercado de trabalho; 

 Migrar para cidade 

 Melhor qualidade de vida para você e sua 

família no espaço rural; 

 Outro: 

51) Quando você concluir o curso de graduação na UFFS, qual seu principal objetivo? 

 Ingresso no mercado de trabalho  Trabalhar na profissão, migrar 

para cidade para ajudar meus pais 

 Trabalhar com meus pais na unidade 

produtiva 

 Continuar residindo no espaço 

rural e trabalhar na minha 

formação 

 Migrar definitivamente para cidade  Casamento e filhos 

 Dar continuidade aos estudos  Outro: 
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52)Você acredita que a universidade está atendendo as necessidades dos jovens rurais? 

 Sim  Não atende 

 Parcialmente   Outro 

53) Quais expectativas sua família tem em relação a sua formação no curso de graduação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

54) Depois do ingresso na universidade como ficaram suas participações no grupo de jovens 

da pastoral? 

 Pouco participo  Participo da mesma forma 

 Não participo mais  Depois de ingressar começei a 

participar 

 Nunca participei   

55) Depois do ingresso na universidade como ficaram suas participações na Igreja: 

 Pouco participo  Participo da mesma forma 

 Não participo mais  Depois de ingressar começei a 

participar 

 Nunca participei   

56) Depois do ingresso na universidade como ficaram suas participações no sindicato: 

 Pouco participo  Participo da mesma forma 

 Não participo mais  Depois de ingressar começei a 

participar 

 Nunca participei   

57) Depois do ingresso na universidade como ficaram suas participações nos bailes, festas e 

associações da comunidade? 

 Pouco participo  Participo da mesma forma 

 Não participo mais  NS/NO 

58) Depois do ingresso na universidade como ficaram suas participações em programas com 

familiares e amigos? 

 Participo pouco  Participo da mesma forma 

 Não participo mais  Depois de ingressar começei a 

participar 

 Nunca participei   
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59) Depois do ingressar na universidade você está praticando alguma atividade física ou 

esportiva? 

 Pratico diariamente  Praticava 

 Pratico quando posso  Depois de ingressar na 

universidade começei a participar 

 Nunca pratiquei   

60) Com o ingresso na universidade você está participando de novas atividades que antes não 

participava? 

 Sim, estou participando de novas atividades  Não estou participando 

 Gostaria de participar de novas atividades   

61) Se está participando de novas atividades, quais são? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

62) Como você percebe, sendo filha de agricultores está oportunidade de estar cursando um 

curso de graduação em um universidade pública? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA ENTREVISTA 

 

- Você pretende permanecer no espaço rural? 

 

- O que precisa para permanecer no campo? 

 

- O que espera desta permanência? 

 

- Quais as vantagens e as desvantagens de ser jovem mulher no espaço rural? 

 

- Como se sente sendo jovem rural? 

 

- Como ocorrem as relações de poder entre os jovens e os membros da família? 

 

- Como é sua relação na tomada de decisão com o pai ou marido? 

 

- Como é sua relação na tomada de decisão com a mãe? 

 

- O que o espaço rural precisa ter para que você permaneça? 

 

- Qual objetivo em cursar o curso de graduação matriculado? 

 

- A família apoiou sua escolha? De que forma? 

 

- O seu curso de graduação proporciona condições para permanência na agricultura? 

 

- A existência da universidade na região contribui para permanência na agricultura? Sim ou 

não? 

 Justifique? 

 

- O campo tem condições de oferecer melhor de qualidade de vida? 

 

- Quais elementos você considera primordial para qualidade de vida? 

 

- Como considera os valores do patriarcado, os valores da Igreja atualmente no espaço rural? 

 

- A entrada na universidade alterou a visão desses valores? Em qual sentido? 

 

- Como é a sua inserção na organização da agricultura familiar no local em que reside? 

 

 

 

 

 

 


