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RESUMO 
 
Na pesquisa busquei entender como são construídos os projetos de vida dos jovens 
oriundos da reforma agrária. Estudei o caso da família Oliveira Rodrigues, da qual 
faço parte, no Assentamento União Rodeieense, em Sant‟Ana do Livramento/RS. 
Busquei identificar as origens da família, a conquista da terra e os desafios 
enfrentados, conhecer as trajetórias de vida do jovem Andrey e da jovem Josieli e 
tentar entender as motivações que o/a levaram a decidir entre ficar ou sair do 
campo, além de compreender quais são as perspectivas para o futuro do lote e 
principalmente do jovem e da jovem. Fiz entrevistas individuais com meu pai, minha 
mãe e meu irmão e utilizei minhas memórias e percepções como jovem do campo e 
integrante da família. Também utilizei fotografias. Identifiquei que fatores como a 
falta de infraestrutura no rural, o encantamento com o mundo urbano e a intenção 
dos pais de que os jovens não passem pelas dificuldades que eles passaram na 
agricultura favorecem a saída dos jovens do campo. Entretanto, é possível 
permanecer no lugar onde os e as jovens crescem vivendo bem ou sair por um 
período e retornar diante de novas oportunidades. Os (as) jovens precisam de apoio 
para viver no campo com qualidade de vida e garantir a sucessão na agricultura 
familiar. 
 
Palavras-chave: Juventude do campo; Trajetórias de Vida; Perspectivas de Futuro; 
Reforma agrária. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 
 
En la investigación traté de entender cómo se construyen los proyectos de vida de 
los jóvenes desde la reforma agraria. Estudié el caso de la familia Oliveira 
Rodrigues, de la que soy miembro, en el Asentamiento UniãoRodeieense, en 
Sant‟Ana do Livramento/RS. Intenté identificar los orígenes de la familia, la conquista 
de la tierra y los desafíos enfrentados, conocer las trayectorias de vida del joven 
Andrey y del joven Josiéli e intentar comprender las motivaciones que lo llevaron a 
decidir entre quedarse o dejar el campo, además de comprender cuáles son las 
perspectivas para el futuro del lote y especialmente para los jóvenes. Hice 
entrevistas individuales con mi padre, mi madre y mi hermano y utilicé mis recuerdos 
y percepciones como hija del campo y miembro de la familia. También usé 
fotografías. Identifiqué que factores como la falta de infraestructura en las zonas 
rurales, el encantamiento con el mundo urbano y la intención de los padres de que 
los jóvenes no pasen por las dificultades que atravesaron en la agricultura favorecen 
la salida de los jóvenes del campo. Sin embargo, es posible quedarse en el lugar 
donde los jóvenes crecen viviendo bien o irse por un tiempo y regresar ante nuevas 
oportunidades. Los jóvenes necesitan apoyos para vivir en el campo con calidad de 
vida y garantizar la sucesión en la agricultura familiar. 
 
Palabras clave: Juventud del campo; Trayectorias de vida; Perspectivas futuras; 
Reforma agraria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a população rural no Sul do Brasil vem ficando cada vez mais 

envelhecida e masculinizada. Isso faz com que muitas propriedades familiares 

fiquem sem sucessão devido ao êxodo rural de jovens do campo. Com a falta de 

estrutura para se manter no meio rural, muitas vezes, o(a) jovem acaba se mudando 

para a cidade, para realizar seus sonhos de estudar e ter um emprego. Porém, se 

os(as) jovens permanecessem no campo, também poderiam ter condições de viver 

com qualidade de vida, mas a maioria deles(as) não pensa assim. Como causas, 

preliminarmente apontam-se as maiores possibilidades de escolarização 

encontradas pelos(as) jovens, a crescente integração campo-cidade, a insatisfação 

com o ganho obtido com a agricultura, e a imagem negativa e de penosidade do 

trabalho agrícola (MENDONÇA, RIBEIRO, & GALIZONI, 2008). 

Os principais motivos para a emigração rural são os atrativos da vida urbana, 

principalmente as opções de profissionalização e trabalho remunerado; bem como 

os fatores de expulsão, como as dificuldades da vida no meio rural e da atividade 

agrícola como um todo (BRUMER, 2007). Por outro lado, as perspectivas são 

positivas quanto à continuidade de jovens nas propriedades rurais quando eles(as) 

encontram propriedades bem capitalizadas, com renda satisfatória e boas condições 

de trabalho e gestão. Além disto, o acesso à terra, educação e lazer, a autonomia 

que o(a) jovem pode encontrar dentro da propriedade, o crédito e as políticas 

públicas de incentivo, juntamente com o estímulo recebido de instituições de 

fomento técnico e extensão rural para a formação e instalação como agricultor(a), 

são aspectos que tendem a ser favoráveis ao sucesso perante o processo de 

sucessão na agricultura familiar (SPANEVELLO, LAGO, 2007). 

Segundo Abramovay e Camarano (1998), nas últimas décadas ocorreu no 

Brasil um intenso esvaziamento no campo, principalmente de jovens em busca de 

melhores oportunidades de trabalho, com predominância da migração feminina para 

centros urbanos. Estas são duas faces de uma realidade que vem acarretando o 

envelhecimento da população e a masculinização do meio rural do sul do Brasil. 

A juventude rural se encontra diante de muitos desafios e incertezas entre 

“sair e ficar” no campo (CASTRO, 2005). Entre as dificuldades de permanecer na 

agricultura há os limites impostos pela escassez da terra, da baixa renda das 

famílias e, consequentemente, de investimento na produção. Além disso, 
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Abramovay, Silvestro, Mello, Dorigon e Baldissera (s.d.) assinalam que o desejo 

destes(a) jovens de se tornarem proprietários de terra está relacionado com as 

possibilidades de geração de renda. Sendo assim, mesmo que haja o desejo de 

permanecerem na terra, onde são mais capacitados(as), partem para novos desafios 

em centros urbanos com o objetivo de ampliar suas oportunidades. 

Citando Carneiro (2005), Sifuentes (2009) argumenta que o poder televisivo 

produz na juventude novas aspirações e desejos, o que estende suas referências a 

modos de viver. Na televisão predominam temas da vida urbana, e mesmo quando 

surgem os temas referentes ao meio rural, estes também são “urbanizados”. Outro 

aspecto é a própria imagem desses dois universos presentes na sociedade: ao 

campo é agregada a ideia de um lugar simples, singelo e harmônico, enquanto a 

cidade é concebida como um lugar de comunicação, conhecimento e luz. No lado 

oposto: ao primeiro é vinculada a ideia de ignorância, limitações e pobreza; e ao 

segundo, de barulho e competição, etc. (WILLIANS, 1989 apud SIFUENTES, 2009).  

Sifuentes (2009) discute ainda como as instâncias de socialização 

representadas pela mídia, além da família e da escola, influenciam o(a) jovem na 

construção das representações do campo e da cidade. No plano da família, há 

incentivo dos pais para que os(as) filhos(as) não parem de estudar e este 

geralmente faz parte de um projeto de mudança para uma profissão diferente 

daquela do campo, do trabalho árduo e de constante dependência da natureza, 

como mostram também os depoimentos dos universitários. Em síntese, o(a) jovem 

hoje se vê confrontado com diversas realidades, tanto em relação ao meio rural, 

associadas às condições concretas de trabalho e de identidade na profissão, quanto 

urbano e tudo o que este representa em termos simbólicos, enquanto possibilidades 

de lazer, renda regular, entre outros benefícios que avaliam poder usufruir. Dentre 

os(as) que partem, cresce o número daqueles que ingressam no ensino superior na 

perspectiva de melhorar suas chances no mercado de trabalho e condições de vida, 

pela ampliação do capital cultural (SITUENTES, 2009). 

O termo juventude remete a uma série de conceitos e, em função disso, 

muitos especialistas o definem de maneira divergente. Conforme Weisheimer (2009) 

e Troian (2014), a juventude é uma construção social e cultural, uma condição, uma 

fase fundada em representações coletivas variadas, tais como as que conferem 

sentidos ao pertencimento a uma faixa etária, que demarca um período de transição 

no ciclo de vida no qual se experimenta uma série de novos papéis sociais. A 



12 

 

juventude é uma situação vivenciada em comum por certos indivíduos; conjunto de 

jovens interagido com o meio social em que vivem. Já por jovens, entendem-se os 

atores que estão na juventude e que possuem papéis específicos e pré-

determinados. São os sujeitos que vivem os processos de socialização específicos 

(TROIAN, 2014).  

De acordo com Carneiro e Castro (2007), a demarcação desta etapa da vida 

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

à saída da casa paterna ou à constituição de uma nova família ou, ainda, a uma 

faixa etária. Abramovay et al., (1998, p. 37) explanam que: “não existe uma definição 

universalmente aceita para os limites de idade em que se encontra a juventude”. 

Para os autores, a principal característica da juventude corresponde à naturalização 

da continuidade do modo de vida dos pais.   

Os(as) 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". Dentro dessa 

ambiguidade está em curso a construção de uma nova identidade. Cultuam laços 

que os prendem ainda à cultura de origem e, ao mesmo tempo, veem sua 

autoimagem 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. Essa inserção, no entanto, 

não implica a negação da cultura de origem, mas supõe uma convivência que 

resulta na ambiguidade de quererem ser, ao mesmo tempo, diferentes e iguais aos 

da cidade e aos da localidade de origem. 

Nesse contexto, decidi estudar o tema „Jovem rural da reforma agrária e seus 

pensamentos em relação ao lote e ao futuro‟. Sobre esse tema, surgem várias 

perguntas como: Como é a trajetória até a conquista da terra e após esse momento? 

Como é o modo de vida nesse contexto? Os pais acreditam que existem meios de 

sobrevivência atualmente para os/as jovens no campo? Quais os motivos que levam 

os/as jovens a permanecerem no loteou a optar pela cidade? Quais os pontos 

positivos e as dificuldades de permanecer no lote e na reforma agrária? Existe 

espaço dos pais para que o/a jovem sinta vontade de assumir a propriedade, 
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possibilitando a sucessão familiar? Quais são as perspectivas para o futuro da 

família e principalmente dos/as jovens?  

 Nesse contexto, o problema de pesquisa é “Quais são e como se constroem 

os projetos de vida de jovens oriundos/as da reforma agrária no contexto do 

município Sant‟Ana do Livramento/RS?” 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar e compreender a forma como são construídos os projetos de vida 

de jovens oriundos/as da reforma agrária através do caso da família Oliveira 

Rodrigues, do Assentamento União Rodeieense, em Sant‟ana do Livramento/RS. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Objetivo 1:  Identificar as origens da família, a conquista da terra e os desafios 

enfrentados; 

Objetivo 2: Conhecer as trajetórias de vida do jovem Andrey e da jovem 

Josieli; 

Objetivo 3: Entender as motivações que o/a levaram a decidir entre ficar, sair 

e retornar ao campo; 

Objetivo 4: Compreender quais são as perspectivas para o futuro do lote e 

principalmente do jovem e da jovem. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Minha pesquisa é um estudo de caso com uma família da reforma agrária. 

Não encontrei outras pesquisas realizadas com apenas uma única família até os 

dias atuais sobre projetos de vida de jovens no âmbito da reforma agrária. Também 

não encontrei nenhum estudo sobre juventude rural e sucessão no assentamento 

escolhido, União Rodeieense. O estudo de caso possibilita trabalhar com 

profundidade a questão. 

Sou filha de agricultores da reforma agrária, e acabei migrando para o meio 

urbano logo aos 14 anos, para estudar. Logo já com 16 anos comecei a trabalhar até 

os dias de hoje. Quando consegui a vaga para ingressar na universidade, não tive 

dúvidas em escolher o curso de Desenvolvimento Rural e Gestão Agroindustrial, 

pois é uma área que tenho um vasto conhecimento e nunca perdi o interesse pelo 

meio rural, mesmo tendo mudado para a cidade.  

O que me levou a pesquisar este assunto do meu trabalho de conclusão de 

curso foi minha motivação pessoal e preocupação em relação aos(às) jovens das 

propriedades rurais estarem evadindo para a cidade para realizar suas projeções 

para o futuro e não retornando a área rural, causando o êxodo rural e falta de 

continuidade nas propriedades de agricultores da reforma agrária e da agricultura 

familiar, de forma geral. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 SOBRE OS ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA 

 

Primeiramente, é conveniente tratarmos da questão agrária no Brasil para 

posteriormente ser abordado sobre os assentamentos de reforma agrária de 

Sant‟Ana do Livramento. Assim sendo, Rodolfo Alves Pena (s.d) menciona que a 

questão agrária no Brasil deve ser compreendida como se tivéssemos nos referindo 

à ocupação, posse e distribuição das terras, tanto em relação aos aspectos 

históricos como também em seus aspectos geográficos. 

Ainda conforme o referido autor, “a distribuição das terras esteve diretamente 

ligada à colonização do nosso país, que foi responsável por um processo de 

ocupação que privilegiou apenas a s elites econômicas da época”, deixando de 

lado, excluindo, os pobres, indígenas e os negros. Ou seja, houve uma distribuição 

de terras para aqueles que possuíam maior concentração de riquezas, fazendo com 

que a ocupação do espaço agrário no país fosse marcada pela formação de 

latifúndios, que compreende a propriedades rurais extensas. 

Frente a esta desigualdade na distribuição de terras, muitos movimentos 

sociais começaram a surgir no Brasil. Com o passar dos anos, eles foram se 

organizando e unificando cada vez mais, dando origem ao MST – Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

Neste entendimento, Isabela Moraes (2019) aduz que o MST se originou 

oficialmente em 1984, no Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terras, o qual 

foi realizado no Paraná, no entanto, outros movimentos sociais já existiam desde o 

século XX, os quais agiam como forma de manifestação popular e combate às 

desigualdades em relação à distribuição de terras, o que representava uma 

característica no Brasil em decorrência de uma estrutura latifundiária. 

Ademais, a referida autora menciona que o MST possui como objetivo central 

a reforma agrária, assim, através de marchas e ocupações de propriedades de terra 

de maneira irregular/ilegal. Em um primeiro momento, o Movimento estabelece 

acampamentos, ou seja, passam a viver e produzir nestas propriedades de terras 

como forma de exercer pressão pela desapropriação das respectivas propriedades 

ocupadas e, a partir da desapropriação pelo Governo estas propriedades de terras 
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são concedidas para aquelas pessoas/famílias que ali estão vivendo e produzindo, 

isto se dá o nome de assentamento. 

Portanto, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) visa como 

demanda central a Reforma Agrária. Para Danniel Figueiredo (2019), a Reforma 

Agrária consiste em uma reorganização das terras no campo, onde grandes 

extensões de terras que são concentradas em poder de uma única pessoa ou de 

poucos proprietários, são divididas em terras com proporções menores e distribuídas 

a outros donos. 

Podemos encontrar uma melhor definição para o que vem a ser Reforma 

Agrária no artigo 1º, § 1º da Lei nº 4.504/64, a qual trata sobre o Estatuto da Terra. 

Assim, o referido dispositivo legal prevê que a Reforma Agrária consiste no conjunto 

das medidas que possuem o intuito de promoverem melhor a distribuição da terra, 

mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender ao princípio 

da justiça social e ao aumento da produtividade. 

O artigo 16 do mesmo diploma legal estabelece que: 

 

Art. 16. A Reforma Agrária visa a estabelecer um sistema de relações entre 
o homem, a propriedade rural e o uso da terra, capaz de promover a justiça 
social, o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento 
econômico do país, com a gradual extinção do minifúndio e do latifúndio. 
     
Parágrafo único. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será o órgão 
competente para promover e coordenar a execução dessa reforma, 
observadas as normas gerais da presente Lei e do seu regulamento. 

 

Ainda se tratando de Reforma Agrária, a Constituição Federal de 1988 

estabelece que: 

 

 Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de 
reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, 
mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com 
cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte 
anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será 
definida em lei. (...) 

 

Diante desta previsão legal, tem-se que a desapropriação de propriedades de 

terras é possível quando o imóvel rural não estiver cumprindo com sua função 

social, isto para fins de reforma agrária, indenizando o respectivo proprietário. 

Ademais, por mais que a lei trate da reforma agrária, a mesma até os dias atuais 

não ocorreu verdadeiramente no Brasil, pelo contrário, pois concentração de terras 
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vem aumentando com o passar dos anos.  Conforme o Censo Agropecuário 2017, 

em 2006 eram 47.578 estabelecimentos com 1.000 ha ou mais no Brasil, ocupando 

150.143.096 ha. Já em 2017, esses passaram a serem 51.203 estabelecimentos, 

ocupando 167.227.511 ha (IBGE, 2019). Dessa forma, em 2017, os 

estabelecimentos com mil hectares ou mais representavam 1% do total e ocupavam 

47.6% da área total no país (IBGE, 2019). 

Diante disso, a nível nacional e com foco no Município de Sant‟Ana do 

Livramento/RS, a maneira em que é buscada a redistribuição das terras segue 

sendo através da ocupação de propriedades de terras pelo Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terras (MST). Valendo-se desta forma e do que a própria 

Constituição Federal estabelece em seu artigo 184, o MST exerce através da 

ocupação destas propriedades rurais uma pressão para que as autoridades 

competentes tomem a iniciativa de desapropriar as respectivas áreas e redistribuir 

para os que ali estão vivendo e produzindo. 

César Augusto da Ros (2006) trata da questão agrária a partir de uma 

perspectiva política, onde a mesma é posta como sendo um problema na agenda 

dos governos federais e estaduais devido as ações protagonizadas pelos agentes 

sociais do campo em virtude de suas lutas constantes pelo acesso imediato a terra, 

bem como visando a implementação de uma reforma agrária no país. A reforma 

agrária para ele seria definida como sendo um processo político, o qual implica em 

diversas mudanças nas relações de poder em favor daqueles que na terra 

trabalham, em detrimento dos que acumulam riquezas mediante o controle sobre a 

propriedade de terra rural e o trabalho (DA ROS, 2006). 

Ainda segundo o referido autor, atualmente o MST representa um movimento 

social que é considerado como sendo o mais importante no Brasil, o qual se 

expandiu pelo território nacional e vem fazendo com que o tema reforma agrária 

permaneça em evidência no cenário político. Por volta dos anos 70, os 

acampamentos de agricultores sem terras no Estado do Rio Grande do Sul foram de 

tamanha significação para o MST como sendo um agente político que luta pela 

reforma agrária (DA ROS, 2006). 

Foi através do MST que diversos assentamentos foram constituídos no 

Estado, o movimento no Estado do Rio Grande do Sul pode ser dividido em quatro 

grandes fases conforme Da Ros (2006). A primeira gira em torno dos anos 1978 a 

1984/1985, época que pode ser compreendida como sendo o momento em que o 
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movimento se formou, período em que começam a ocorrer as primeiras ocupações 

de terras, onde colonos após serem expulsos da reserva indígena de Nonoai, em 

1978, acabaram ocupando as fazendas de Macali e Brilhante, ambas de propriedade 

do governo Estadual, localizadas no Município de Ronda Alta, resultando mais tarde 

no assentamento de uma boa parte das famílias expulsas. As demais famílias 

decidiram ocupar a fazenda Anoni em 1980, a qual já se encontrava em processo de 

desapropriação há mais de 10 anos. Posteriormente, por volta do ano de 1981, 

estes(as) colonos(as) formaram um assentamento ao longo da BR-324, a qual liga 

Passo Fundo a Ronda Alta, assentamento este denominado de Encruzilhada do 

Natalino (DA ROS, 2006). 

A segunda fase foi nos anos de 1984 a 1990, momento em que o MST se 

consolidou e se organizou, estando presente em 18 estados da federação, tornando-

se um movimento de caráter nacional. Essa fase no Rio Grande do Sul foi marcada 

pela ofensividade do MST no processo de ocupação, em que um grande marco 

histórico no Estado se deu diante da ocupação da fazenda Anoni por 1.500 famílias, 

totalizando 6.500 pessoas, no ano de 1985. Esse período foi marcado por grandes 

conflitos contra fazendeiros. Para que fossem assentadas estas pessoas na 

mencionada fazenda, o movimento se dirigiu em caminhada até a capital, Porto 

Alegre, em maio e junho de 1986, mesmo ano em que o MST promoveu a ocupação 

da fazenda São Juvenal (DA ROS, 2006). 

Nos anos seguintes a 1989, diversos confrontos graves foram travados entre 

sem terras e forças militares estaduais, um exemplo disto foi quando da ocupação 

da Fazenda Santa Elmira, onde resultou em diversos feridos. Por volta do ano de 

1990, outro episódio destes ocorreu quando o Movimento ocupou a Praça da Matriz, 

em frente ao Palácio Piratini, a fim de pressionar o governo pela aquisição de mais 

terras para os assentamentos, onde um soldado acabou sendo morto e dezenas de 

outras pessoas foram feridas de ambos os lados (DA ROS, 2006). 

A terceira fase se deu nos anos de 1990 a 1994, momento em que o MST se 

estabilizou na expansão territorial. No Estado do Rio Grande do Sul este período foi 

marcado pela receptividade do governo do Estado pelas reivindicações do 

Movimento, o qual concentrou sua política de assentamentos em duas frentes: uma 

na cessão de terras da rede de pesquisa pública do estado e outra na utilização de 

recursos alocados no Fundo de Terras (FUNTERRA) para a aquisição de novas 

áreas (DA ROS, 2006). 



19 

 

A quarta fase deu início no ano de 1995 e se estende até os dias atuais, 

período em que o MST se afirma nacionalmente como sendo o principal agente que 

visa a reforma agrária ampla e massiva. No âmbito Estadual, foi marcado por uma 

época em que não houve nenhuma abertura para as reivindicações do Movimento, 

onde o MST permanece até os dias atuais exercendo a pressão pelo acesso 

imediato da terra, lutando constante por uma reforma agrária ampla e massiva, por 

uma sociedade sem exploradores e explorados e por cooperativas em torno das 

demandas imediatas da sua base social (DA ROS, 2006). 

No município de Sant‟Ana do Livramento/RS, conforme Felipe Monteblanco 

(2013), o primeiro assentamento da reforma agrária foi criado no ano 1992, PA 

Liberdade no Futuro (Cerro dos Munhoz). Em 2008, o município contava com trinta 

assentamentos, o que permanece até hoje, e com 936 famílias (MONTEBLANCO, 

2013). Esses espaços trouxeram revitalização social ao rural esvaziado que existia 

ali no território que era das estâncias. Assim, se criou um lugar de inclusão para 

quem era excluído(a) (MONTEBLANCO, 2013). 

Em 1999 foi criado o Assentamento União Rodeieense(MONTEBLANCO, 

2013). Ele foi criado no ano de 1991 pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

a partir da pressão da luta organizada do MST. O assentamento se originou em área 

que originalmente era da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária 

(FEPAGRO) com 17 famílias. Cada lote tem 15 hectares. Atualmente, 16 famílias 

vivem ali, sendo 14jovens de 14 a 29 anos. As famílias que vivem atualmente no 

assentamento costumam ter como renda a produção de alimentos em geral, 

bovinocultura de leite, aposentadoria, etc. 

 

4.2 SER JOVEM ASSENTADO(A) DA REFORMA AGRÁRIA 

 

Antes de tratarmos dos jovens assentados da reforma agrária é interessante 

mencionar que geralmente quando falamos na vida da roça, do campo, 

imediatamente nos vem a ideia de ser um lugar calmo, desprovido de tecnologias e 

onde se pode ter a percepção de que a vida esta passando mais devagar, onde não 

há aquela correria existente nos grandes centros urbanos, no entanto, esta realidade 

do campo com o passar dos anos mudou, o que contribuiu para atrair a atenção dos 

jovens, fazendo com que os mesmos busquem empregos e permaneçam na área 

rural. 
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Neste entendimento, Fabiana A. Vieira (2018) menciona que com o passar 

dos tempos a realidade do campo mudou, onde o que era visto anteriormente como 

sendo um lugar pacato, em “que não atraía a atenção dos jovens para a garantia de 

um bom emprego e de permanência na área rural, hoje pode ser visto como uma 

terra de oportunidades”. 

Diante disso, a juventude, período da vida do homem compreendido entre a 

infância e a idade viril, começa a ganhar destaque e importância no âmbito rural, a 

qual representa a geração futura de agricultores, a que continuará o trabalho no 

campo, bem como fará parte de novos movimentos visando à reforma agrária. 

Conforme Marin e Froehlich (2019) questões envolvendo a juventude rural 

estão desde a última década do século XX ganhando bastante destaque e 

importância nas pautas e também nos debates de agentes sociais afiliados a algum 

movimento social, ONGs, instituições estatais e organizações de representação da 

agricultura familiar, bem como os próprios jovens começaram a se interessar mais e 

a fazer parte da política a fim de debater e propor soluções para os problemas por 

eles encontrados. 

Diante da relação entre a agricultura familiar e da juventude rural, foi 

constituída a questão sucessória, “cujo ponto de partida era de que os jovens rurais 

representavam os futuros agricultores familiares e a continuidade do 

desenvolvimento de territórios rurais”. (MARIN E FROEHLICH, 2019).  

Após a década de 1990, a juventude rural passou a ganhar importância, 

sendo objeto central de diversos estudos acadêmicos, bem como está temática e 

outras correlacionadas tiverem um continuo crescimento ao longo dos anos (MARIN 

E FROEHLICH, 2019). 

Joel Orlando Bevilaqua Marin (2019) com base em seu estudo menciona que 

somente em meados da década de 1950, debates em torno de problemáticas da 

juventude rural e a institucionalização de políticas públicas destinadas a jovens 

foram introduzidas, onde antes deste período, expressões como “juventude rural”, 

“jovem rural” e “jovem” nem ao menos faziam parte do vocabulário da população 

rural, sendo comum naquele linguajar as expressões “moça”, “rapaz”, “rapaziada” ou  

“mocidade”, expressões estas que serviam tanto para designar a individualização e 

coletividade como também para fazer distinções entre os sexos e gêneros. 

Os jovens rurais são considerados como importantes agentes sociais a 

fazerem parte de diferentes propostas no tocante ao desenvolvimento territorial, 



21 

 

onde coletivos juvenis da contemporaneidade correspondem a promessas 

demográficas imprescindíveis para o desenvolvimento territorial ou representam 

futuros adultos agricultores ou agricultoras familiares, os quais devem primar pela 

reprodução de sua respectiva categoria social e pela continuidade de seus modos 

de vida (MARIN, 2019). 

Assim, a juventude rural pode ser compreendida como sendo uma categoria 

social, a qual apresenta demarcadores etários, porém, a sua compreensão exige a 

análise das relações em que os jovens fazem parte nos diversos contextos 

históricos, espaciais e sociais, devendo a juventude rural ser vista como uma 

categoria social diversa e plural, não como somente destinada à reprodução da 

agricultura familiar (MARIN, 2019). 

Para Anita Brumer (2007) existem certas dificuldades no tocante a delimitação 

do inicio e do término da juventude, haja vista os aspectos sociais, culturais, políticos 

e econômicos inerentes a definição deste termo, no entanto, “existe algum acordo na 

consideração da faixa etária de 15 a 24 anos, grosso modo, como o período da 

juventude”. 

Ainda segundo a referida autora, em se tratando da juventude rural, estudos 

apontam que a migração de jovens do campo para a cidade é ainda bastante 

recorrente, tendo como principal motivo, por um lado, os atrativos da vida urbana, 

como opções por trabalhos remunerados, o que representam os fatores de atração, 

já por outro lado, as dificuldades encontradas na vida do campo e da própria 

atividade agrícola, que constituem os fatores de expulsão (BRUMER, 2007). 

Neste passo, a autora constatou através da realização de entrevistas com 

jovens filhos de agricultores familiares no sul do Brasil, que as reivindicações dos 

mesmos apresentam basicamente dois aspectos: acesso a uma renda própria e a 

falta de autonomia diante dos pais, onde para o primeiro a solução é um tanto que 

complicada, pois dentro da economia familiar, geralmente os recursos não são 

divisíveis e ficam sob a administração do pai, o que faz com que os jovens, como 

alternativa, acabem buscando o assalariamento no meio urbano, bem como a 

solução para o segundo gira em torno de mudanças que se fazem necessárias 

dentro das relações familiares, onde decisões devem ser tomadas por meio da 

participação de todos os trabalhadores familiares e os jovens devem possuir cada 

vez mais espaço para poderem atuar (BRUMER, 2007). 
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A autora conclui em sua obra que diversos são os estudos que abordam 

acerca dos motivos em que os jovens decidem por sair do meio rural, onde os 

mesmos evidenciam suas representações negativas diante da atividade agrícola, 

apontando como dificuldades concretas os níveis de rendimentos baixos, a 

dificuldade de acesso à terra, a dureza que o trabalho e as condições de vida 

representam e a ausência de autonomia (BRUMER, 2007). 

Jeferson Cupsinski Martinelli (2019) menciona que atualmente a grande 

questão a ser debatida em relação ao campo é a da permanência ou não dos 

jovens, pois havendo a permanência dos mesmos, será possível ocorrer à sucessão 

e ao mesmo tempo contribuir para que não ocorra o envelhecimento rural, devendo, 

assim, haver cada vez mais incentivo aos jovens. 

O referido autor consegue através de sua pesquisa evidenciar que as 

dificuldades, barreiras ou limitações que os jovens assentados mais enfatizam são 

em virtude do difícil acesso, onde estradas que permitem o acesso ao assentamento 

estão praticamente abandonadas pelos órgãos responsáveis, bem como a fonte de 

renda, a qual é capaz de dar a tão sonhada independência para os jovens, onde os 

que permanecem no campo lutam para tal pretensão e os que acabam saindo do 

meio rural vão em busca deste objetivo, já outros acabam saindo do meio rural a fim 

de estudar, o que leva alguns anos, sendo que alguns retornam para as 

propriedades com o propósito de colocar em prática aquilo que aprenderam com os 

estudos (MARTINELLI, 2019). 

Ademais, em se tratando da produção de alimentos nos assentamentos, a 

compra de insumos e materiais de trabalho estão contribuindo para cada vez mais 

para aumentar o custo da produção, diminuindo consequentemente o lucro daquele 

que produz, bem como o mercado que comprar os produtos acaba desvalorizando 

cada vez mais os mesmos, ainda existe a disputa de mercado interno com o 

externo, onde produtos são adquiridos em outras cidades, estados e até países, 

fazendo com que a renda no meio rural seja prejudicada (MARTINELLI, 2019). 

O jovem rural possui tamanha importância dentro de um assentamento de 

reforma agrária, pois é ele que dará continuidade no trabalho do campo, que 

sucederá com o trabalho que já havia sendo feito no sistema de produção, o qual 

produzirá alimentos e outros insumos provenientes do campo visando à boa 

qualidade e a boa procedência, onde cabe inclusive aos próprios jovens dos 

assentamentos de reforma agrária terem esperança por esta continuidade no 
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campo, não deixando cair no esquecimento a agricultura familiar, a luta pela divisão 

de terras, lutando pela respectiva autonomia, pela sua renda e produzindo. 

 

4.3 PROJETOS DE VIDA DE JOVENS ASSENTADOS (AS) 

 

Em relação aos projetos de vida de jovens assentados, Castro (2013) tratou 

sobre o assentamento Mutirão Eldorado, no Rio de Janeiro. Em conversa com o 

presidente da Associação dos Pequenos Produtores do assentamento a fim de 

pesquisar as maiores dificuldades que o referido assentamento enfrentava, a autora 

ouviu que o assentamento é velho, onde os jovens não querem ficar e nem trabalhar 

a terra no assentamento. Isso surpreendeu a pesquisadora, pois geralmente se 

obtêm como respostas para esta indagação questões referentes a problemas de 

infraestrutura, de produção, comercialização, etc. (CASTRO, 2013). Diante disso, os 

jovens acabaram ocupando papel central dentre os problemas que o assentamento 

poderia estar enfrentando, pois com o desinteresse dos jovens e a atração cada vez 

maior pela cidade, bem como diante do alistamento militar, ocorrerá à 

descontinuidade do assentamento (CASTRO, 2013). 

Após dois anos da primeira entrevista, agora em 2000, novamente a referida 

autora foi até o assentamento Eldorado, onde o cenário havia mudado. Agora a 

presidente da Associação era uma jovem de 27 anos, Dália, a qual mencionou que o 

alistamento militar seria corriqueiro, pois dentre os vários que se alistavam, poucos 

eram chamados, e a presença de jovens foi evidenciada com a Dália na presidência 

da Associação, não havendo mais como problema central os jovens e sim a 

produção (CASTRO, 2013). 

Assim, nesse caso, para jovens homens de 18 anos, em grande parte o 

projeto de vida dos mesmos era o alistamento militar, onde o “ficar ou sair” estava 

sempre presente diante dos e das jovens do assentamento. Eles buscavam na 

cidade por trabalho com renda fixa, formação escolar, onde por não haver escolas 

no assentamento. Os jovens precisavam caminhar ou pedalar por longos trajetos 

para chegar nas escolas mais próximas, o que era cansativo e árduo (CASTRO, 

2013). 

Castro (2013) conclui em sua obra que os jovens acabam saindo de casa, do 

assentamento, na busca de uma independência e ruptura da posição de 

subordinação à família, o que acontece por etapas. Uma delas é quando passam a 
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frequentar as escolas, onde por mais que não haja uma alteração nas construções 

familiares, a ida para a escola acaba trazendo mais preocupações para os pais, já a 

saída atrás de emprego externo pode acabar transformando em parte as relações 

internas familiares e a percepção sobre este jovem, isto devido a redução da 

dependência econômica da família e a contribuição para com a composição da 

renda familiar (CASTRO, 2013).  

Marin (2018) menciona que a autonomia dos jovens rurais se traduz pela 

perspectiva profissional e financeira, bem como pela afirmação de sujeitos sociais, 

que buscam determinadas inserções sociais, apropriação de alguns recursos 

técnicos, vinculações trabalhistas, bem como concepções do mundo para orientar os 

projetos de vida. 

Já Malagodi e Marques (2007) defendiam que a juventude rural engloba 

grupos com situações espaciais, sociais e históricas diversas, bem como são 

múltiplas as estratégias de reprodução social dos mesmos. Alguns ficam na zona 

rural fazendo parte do trabalho familiar, outros acabam migrando para trabalhar em 

safras de cana de açúcar ou em outras atividades agrícolas, outros que engajam no 

trabalho urbano em capitais de seus respectivos estados ou metrópoles, bem como 

os que buscam por meio da educação formal a devida capacitação para outras 

profissões (MALAGODI, MARQUES, 2007). Assim sendo, ficar ou sair 

correspondem a opções que ocultam, de um lado, valores que se formam na mente 

dos e das jovens diante das condições que as suas respectivas famílias dispõem, 

isto conjuntamente com alternativas do exercício de trabalho dentro do meio rural e 

fora deles (MALAGODI, MARQUES, 2007). 

Os jovens rurais enfrentam diversos obstáculos nos assentamentos, como no 

que diz respeito à educação, ETC. Assim, algumas alternativas surgem com o 

propósito de minimizar estes obstáculos, primeiramente é conveniente que os 

poderes públicos ofertem cursos profissionalizantes e de capacitação voltados para 

a atividade agrícola ou para o artesanato, em segundo lugar, é necessário 

proporcionar para aqueles jovens interessados estudarem em escolas e 

universidades agrícolas, em terceiro lugar, a geração de renda em diferentes 

situações mediante a elaboração de projetos produtivos específicos para a 

juventude rural, inclusive se valendo de financiamento pelo Pronaf Jovem 

(MALAGODI, MARQUES, 2007). 
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Jeferson Martinelli (2019) após realizar entrevistas com pessoas que deram 

início ao assentamento Liberdade no Futuro, de Sant‟Ana do Livramento, no início 

da década de 1990, e que eram jovens na época, e jovens da atualidade desse 

assentamento constatou que alguns jovens da atualidade e os que já foram jovens 

no início do assentamento acabaram saindo, porém, outros permanecem até os dias 

atuais, tantos jovens como adultos. Os jovens da atualidade são motivados a sair do 

assentamento devido ao mundo tecnológico que existe atualmente nas cidades e 

não mais devido às dificuldades apontadas antigamente, como o acesso. Entretanto, 

diante de uma comparação entre os jovens de algum tempo atrás, os do início do 

assentamento, e os da atualidade, são notáveis as melhorias que ocorreram com o 

passar dos tempos, onde a tecnologia já faz parte também no campo, o acesso a 

informação e à educação passam a ser melhor, o acesso ao assentamento se 

tornou melhor em comparação com a época anterior, o meio de transporte de quem 

podia era através da utilização de cavalos e hoje um jovem possui uma moto ou um 

carro a sua disposição, os celulares possuem maiores recursos, dentre outros 

avanços que ocorreram (MARTINELLI, 2019). 

Nos assentamentos de reforma agrária de Sant‟Ana do Livramento viviam 448 

jovens em 2014, com idade entre 15 e 24 anos (COPTEC, 2014). Conforme pode 

ser observado na Tabela 01, o percentual de jovens e o de moças nesta faixa etária 

variava bastante entre os assentamentos. 
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Tabela 1 – Percentual de população de 15 a 24 anos e percentual de moças nesta 

faixa etária nos assentamentos de reforma agrária de Santana do Livramento/RS 

atendidos pela COPTEC 

 
Fonte: Dados do SIGRA disponibilizados pela equipe local da COPTEC, 2014. 

 

Existem assentamentos onde o percentual da população jovem era alto, como 

Capivara, com 34,4%. Já em outros, este percentual era baixo, como Banhado 

Grande II, representando apenas 6,9% da população. Em alguns assentamentos, as 

moças predominam na população jovem, representando 73% no caso do 

Assentamento Leonel Brizola. Já em assentamentos como Posto Novo, as moças 

representam apenas 30,8%. No Assentamento União Rodeiense, jovens dessa faixa 

etária representavam 22% da população, sendo a maioria moças. Em relação ao 

número total de assentados e assentadas do município, a população de 15 a 24 

anos representava 17,3%, com distribuição equilibrada entre os sexos.  
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Esses/as jovens costumavam ter baixa escolaridade. Entre a população de 

assentados(as) da reforma agrária de Sant‟Ana do Livramento com idade entre 15 a 

24 anos em 2014, 1% era de analfabetos, 19% tinha ensino fundamental completo, 

40,6% tinha ensino fundamental incompleto, 12,3% tinha ensino médio completo, 24, 

3% tinha ensino médio incompleto e 2,2% tinha ensino superior completo ou 

incompleto (COPTEC, 2014). No município apenas uma escola de ensino médio 

está localizada no espaço rural e o acesso ao ensino de jovens e adultos não é fácil 

para a população rural. O acesso à educação é um dos aspectos que precisa 

melhorar de forma substantiva no município para fomentar a permanência de jovens 

no campo com qualidade de vida. 
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5 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi realizado no município de Sant‟Ana do Livramento – 

RS, de forma específica em uma propriedade do assentamento da reforma agrária, 

Assentamento União Rodeiense, localizado ao lado do campus da Fepagro, cerca 

de 15km do centro do município. Esse assentamento e a família pesquisada também 

são onde nasci e morei parte de minha vida, o que facilita a pesquisa e a 

compreensão da realidade da família estudada. 

O método de pesquisa é o Estudo de Caso. Segundo Yin (2001, p.32): “o 

estudo de caso é uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo 

dentro de um contexto da vida real, sendo que os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definido”. 

Neste trabalho foram entrevistados os integrantes da família Oliveira 

Rodrigues. Meu pai, minha mãe, e dois jovens, eu e meu irmão Andrey. Utilizei 

roteiros de questões para as entrevistas. As entrevistas foram gravadas e 

transcritas. Também utilizei o recurso das fotografias oriundas de arquivos da 

família. Como autora e jovem pesquisada, trouxe minhas memórias, experiências e 

angústias ao longo do texto. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 

6.1 A CONQUISTA DA TERRA PELA FAMÍLIA RODRIGUES 

 

O agricultor José Pedro Rodrigues, meu pai, tem origem em Planalto das 

Missões, RS. Ele trabalhava com seus pais plantando nas terras tudo para sua 

subsistência. O tempo foi passando e José viu que estava na hora de ir em busca de 

suas aspirações para seu futuro. Ele tinha apenas 16 anos, então seu pai teve que 

fazer uma emancipação para ele poder fazer o cadastro no acampamento, então ele 

foi para o acampamento de reforma agrária do MST. “Desde pequeno sempre tive 

muita vontade de ter minha própria terra” (José Pedro Rodrigues). 

Primeiramente ele foi acampado na cidade de Palmeiras das Missões. No 

primeiro mês mais ou menos jáforam para o município de Cruz Alta a pé. O 

município de Cruz Alta pertence à Boa Vista do Incra. Ficaram ali aproximadamente 

um ano, e o grupo de acampados ocuparam uma fazenda ali mesmo, ficaram cerca 

de oito dias cercados pela polícia e os donos da fazenda sem poder sair e nem 

entrar comida para eles. Depois de inúmeras negociações, liberaram a saída sem 

confrontos entre ambas as partes. Saindo dali voltaram para o acampamento de Boa 

Vista do Incra, onde ainda havia ficado integrantes das famílias guardando o 

acampamento. Quando saíram da ocupação, o governo prometia dar terras para as 

famílias sem fazer novas invasões, e depois desses fatos se passou quase mais um 

ano sem respostas.  

Como em qualquer acampamento, eles vão trocando de regiões ao longo de 

suas jornadas. Logo após, foram para a cidade de Bagé e lá ficaram 

aproximadamente mais uns três meses. O tempo ia passando e nada de conseguir a 

terra. Foram feitas inúmeras reuniões, e decidiram que deveriam ocupar outra 

fazenda para chamar a atenção do governo. Logo de início foram surpreendidos 

pela Brigada Militar dentro da fazenda, teve confronto e nessa ocupação a polícia 

acabou matando um de seus companheiros de luta. Os acampados ficaram muito 

revoltados com essa situação e acabaram fazendo de refém alguns policiais e 

fazendeiros para poder negociar com o governo a situação das terras. Eles já 

estavam cansados, na negociação com o governo, prometeram que iram dar terra 

todas as famílias existentes nesta luta. Com essa decisão, voltaram para o 
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acampamento, o tempo passou e nada aconteceu, mais dois meses de espera e 

nada.  

Então o pessoal do acampamento resolveu ir em direção a Porto Alegre. O 

jeito era ir de apé, várias famílias com crianças pequenas, umas quinhentas  

pessoas foram nesta caminhada, a metade do grupo. A outra metade ficou 

aguardando no acampamento. Foram de cidade em cidade parando, e pedindo 

ajuda para sua alimentação nas comunidades e igrejas. Após vinte e um dias de 

caminhada chegaram à Porto Alegre. Na chegada lá o governo se preocupou e 

chamou os coordenadores do grupo para uma negociação, onde a equipe exigiu 

terras. O governo tomou uma decisão, porém só liberaram oito áreas das estações 

experimentais, para fazer assentamentos para famílias. O pessoal teve que voltar 

para o acampamento para fazer o sorteio das áreas entre as famílias. Após 

negociação feita o prefeito de lá liberou ônibus da prefeitura para trazer as famílias 

de Porto Alegre para Bagé. Chegando em Bagé os coordenadores tiveram que 

explicar que muitas famílias iriam ficar sem terra, o agricultor não sabia também se 

ele iria ser sorteado para alguma área. No sorteio o grupo do agricultor José Pedro 

foi sorteado para Sant‟Ana do Livramento em 1991. 

 

Imagem 1 – José Pedro com bois para lavrar as lavouras no início do assentamento 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Logo após o agricultor José Pedro já estar em seu lote, a agricultora Clenir, 

minha mãe, veio para Sant‟Ana do Livramento com sua irmã, que também ganhou 

lote ali na estação experimental, para ajudar cuidar o sobrinho. Elas moravam no 

município de Capão do Cipó. No decorrer do tempo, eles se conheceram e logo 

foram morar juntos, formando uma família. A agricultora Clenir Salete de Oliveira 

veio de Rodeio Bonito e conta sua trajetória de luta pela terra: “Fui  acampada com 

meus  pais na Fazenda Annoni, em Sarandi, em 1985 que foi um dos primeiros 

acampamentos que surgiu do MST. Logo após meus pais conquistaram um pedaço 

de terra no município de Capão Do Cipó”. 

Clenir sempre morou no campo, trabalhou sempre junto aos seus pais nas 

lavouras. Ela conta que jamais teve vontade de ir morar ou trabalhar no meio 

urbano. Ela não gosta da vida na cidade, porém sempre incentivou seus filhos a 

estudarem e trabalharem para não ter que ficar no campo, pois afirma que o trabalho 

ali é mais sofrido. Entretanto, ela também defende quer a vida no campo é mais 

saudável, e tudo que se planta se consome, não precisa gastar em muitos 

alimentos, já quem mora na cidade tem mais gastos, com carne, verduras e 

legumes. 

Imagem 2 - Clenir ordenhando as vacas no lote 

 
  Fonte: Autora (2021) 
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O agricultor conta que no início da conquista da terra não foi nada fácil. Não 

havia recurso para trabalhar no lote e nem meios de sobrevivência ali. Logo na 

chegada não havia casa para morar então tiveram que erguer lonas e fazer cada um 

seu barraco para morar.  

Não tinham nem dinheiro pra passagem do ônibus, então tinham que ir de a 

pé para a cidade, são quinze quilômetros. Foram muitos os desafios enfrentados até 

conseguirem se estabilizar no lote. Não havia meios de transporte logo na chegada. 

Precisaram fazer lavouras de milho para poder vender e se sustentar.  

O casal sempre batalhou junto desde o início. A vida não era fácil, eles não 

tinham carro, nem se quer carroça para poder vender suas produções. Tudo que 

plantavam tinham que esperar que os donos de mercado viessem buscar. Assim 

que deu compraram uma carroça e um cavalo, ai as coisas já começaram a 

melhorar, pois tudo que produziam podiam vender seus produtos de casa em casa 

na rua. Assim eles fidelizaram muitos clientes que há mais de 20 anos ainda 

compram seus produtos. Com tempo começaram a cultivar e a adquirir carroças de 

boi para puxar a produção da lavoura, e com os bois também lavravam as terras 

pois não tinham tratores, e nem dinheiro para pagar alguém para lavrar. A família 

começou a fazer feiras de porta em porta e deu muito certo, pois até os dias de hoje 

vendem seus produtos na cidade. Eles sempre falam que a melhor coisa da vida é 

produzir e ter orgulho de ser agricultor e não ter vergonha de dar a cara a tapa e sair 

vender de porta em porta. 

Atualmente a família faz entrega de produtos no fim de semana, apenas no 

domingo. No resto da semana, vende leite para a cooperativa dos assentados da 

reforma agrária, Coperforte. Também produz vários alimentos para sua subsistência. 
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Imagem 3 – José Pedro fazendo melado com a sua neta 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

O agricultor afirma que eles, adultos, tiveram várias projeções para o futuro e 

lutaram por elas. Desde de que conseguiram comprar uma carroça, batalharam 

muito até conseguir comprar o primeiro automóvel,que era um de seus sonhos, 

sempre em busca de sempre ajudar seus filhos em seus sonhos também. Nessa 

caminhada, desenvolveram uma nova forma de renda, o agricultor começou a fazer 

vendas de roupas e doces, em outra cidades vizinhas como Santiago(RS) onde 

mora a família de sua esposa, e em Piratini (RS) onde moram parentes dele. Ele diz 

que somente com a renda da produção da propriedade não da para suprir todas as 

despesas da família no lote. 

Conforme Monteblanco (2013) os assentamentos da reforma 

agrária configuram um território camponês em construção em Santana do 

Livramento. Como tal, se inserem em contraponto às características da grande 
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propriedade patronal, historicamente dominante desde sua formação oriunda da 

distribuição de sesmarias no século XIX (MONTEBLANCO, 2013). 

As práticas agrícolas desenvolvidas pelos (as) agricultores (as) 

assentados(as) no município de Santana do Livramento são muito importantes para 

a população, pois se os(as) agricultores(as) não plantarem, a população fica sem 

alimentos oriundos da agricultura familiar, e acabam por ter que ingerir produtos 

vindo de outras regiões. Esta região faz parte do Bioma Pampa, cuja biodiversidade 

tem sido ameaçada pelo avanço de megaprojetos extrativistas do agronegócio, 

como o avanço de áreas de monocultivo de soja. A reforma agrária possibilita que o 

rural de Santana do Livramento esteja forte, com muitas famílias que produzem uma 

diversa produção agropecuária para autoconsumo e comercialização e reproduzem 

modos de vida. Essas famílias carregam histórias de luta e resistência para 

conquistar a terra e para garantir a reprodução social no campesinato, como a de 

José Pedro e Clenir. 

 

6.2 AS TRAJETÓRIAS DE VIDA DO JOVEM ANDREY E DA JOVEM JOSIÉLI 

  

Quando tratamos da luta pela terra no caso estudado, preocupa a José Pedro 

e Clenir o futuro do lote. Para tratar da sucessão familiar, vamos primeiro apresentar 

os jovens filhos do casal, meu irmãoAndrey e eu.Marin (2018) menciona que a 

autonomia dos jovens rurais se traduz pela perspectiva profissional e financeira, bem 

como pela afirmação de sujeitos sociais, que buscam determinadas inserções 

sociais, apropriação de alguns recursos técnicos, vinculações trabalhistas, bem 

como concepções do mundo para orientar os projetos de vida. 

O jovem Andrey atualmente tem 18 anos e mora no lote com a família. Desde 

pequeno seus pais o incentivam a aprender todas as atividades no campo, mas ele 

tem preferência por trabalhos que não sejam relacionados às atividades 

agropecuárias. O jovem que já nasceu na nova geração, desde criança já brincava 

com brinquedos elétricos, de plásticos, depois vem à era do celular onde as crianças 

já não brincam como antes. Ele teve sua infância rodeada de vizinhos que 

brincavam juntos no campo, mas atualmente já não se relacionam com tanta 

frequência. 
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Imagem 4 – Infância de Andrey no lote 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

Notando as dificuldades para se manter no campo, o jovem está estudando e 

se capacitando para logo ingressar no meio profissional para obtenção de renda. Ele 

está terminando o ensino médio que cursou em escola urbana e aguando se será 

chamado para o serviço militar obrigatório. Andrey também já fez curso de mecânico 

de motos e de atendente de farmácia. Atualmente, ele trabalha por dia em uma 

propriedade empresarial na localidade onde mora e se envolve pouco com as 

atividades do lote da família. Castro (2013) defende que os jovens acabam saindo 

do assentamento na busca de uma independência e ruptura da posição de 

subordinação à família, o que acontece por etapas. A primeira delas é a 

escolarização e em seguida a busca por emprego externo para romper com a 

dependência econômica da família (CASTRO, 2013).  
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Imagem 5 – Andrey fazendo melado com seus pais 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

Já eu, a jovem Josiéli, estou com 24 anos. Desde pequena brinquei com 

vizinhos de jogos ali criados, pois antigamente não exista muita inclusão de 

tecnologias. Desde pequena acompanhava a família na lida no campo e fazia feira 

com a família no fim de semana. Sempre gostei de morar no campo e das lidas do 

campo, como pode ser visto nas imagens abaixo. 

Imagem 6 – Eu quando criança andando a cavalo com meu pai no lote da família 
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 Fonte: Autora (2021) 

 

Desde jovem fui estudar na cidade, devido não haver escolas de ensino 

médio no meio rural onde morava. Assim fui me encantando com o meio urbano e já 

criando varias projeções para o futuro na cidade. Quando acabei o ensino médio 

com 16 anos ingressei no mercado de trabalho urbano, trabalhando no comércio. 

Assim fui me distanciando um pouco das atividades na propriedade de família. 

Devido à falta de meios de transporte, posava durante a semana na casa da 

madrinha no centro da cidade e logo no sábado retornava à propriedade rural.  

Já com 20 anos teve a oportunidade de ingressar na universidade, não tive 

dúvida do curso que iria escolher, pois como sempre gostei da vida no campo, de 

toda a linda história que ali se cria, escolhi o curso de Desenvolvimento Rural e 

Gestão Agroindustrial na UERGS. Ao logo do curso reforcei meus conhecimentos e 

pude também compartilhar com meus colegas e professores minhas experiências 

que já carregava comigo, pois mesmo estudando e trabalhando na cidade, nunca 

deixei de ajudar na lida do campo. 

Anos se passaram e revolvi me casar com um ex vizinho do assentamento e 

sair da casa de seus pais. No início aluguei uma chácara na frente da casa da minha 

família, mas devido ao difícil acesso para ir e vir do trabalho, tivemos que nos mudar 

definitivamente para a cidade, para estudar e seguir trabalhando. São muitas as 

dificuldades para ir e vir todos os dias da área rural para a cidade, nos dias de chuva 
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é quase impossível de andar nas ruas de chão, pois o barro e muito perigoso, ainda 

mais eu que andava só de moto. Passei muitas dificuldades para ir e vir todos os 

dias da área rural para a cidade, porém sempre pensei que se um dia fosse 

possível, retornaria ao campo. 

As áreas rurais do município estão muito desassistidas, estão abandonadas. 

As famílias já se acostumaram com as estradas cheia de buracos, a falta de 

assistência técnica, pois se houvesse algum suporte para ajudar o (a) agricultor (a), 

isso ajudaria na formação dos (a) jovens no campo, os ajudariam olharem para o 

campo com uma visão de futuro, de prosperidade ali na propriedade, e não teriam 

essa vontade intensa de evadir do campo para a cidade. Dessa forma, a falta de 

estrutura e de políticas públicas no rural favorece a saída de jovens do campo. Essa 

realidade precisa ser modificada. 

 

 

6.3 FICAR, SAIR, RETORNAR: PERSPECTIVAS PARA O FUTURO 

 

O jovem Andrey entende que é difícil permanecer no campo devido às 

dificuldades encontradas para poder estudar e obter renda, devido à falta de 

estradas em boas condições para locomoção. Ele lembra que, na maioria das vezes, 

os pais também incentivam os filhos a ter uma formação profissional para garantir 

um futuro melhor e menos sofrido que o deles no campo. O jovem também diz que 

os pais, devido à falta de terra para produção em grande escala, não abrem espaço 

para os jovens trabalharem no campo junto com eles. O lote foi uma conquista 

deles, então os filhos também tem que correr atrás do futuro de si próprios, e não 

dependerem só de seus pais. Ele também afirma que as vezes não é questão de 

escolha entre sair e ficar no campo, e sim falta de perspectivas na área rural 

atualmente. 

Assim, a falta de estrutura e de apoio governamental para que jovens do 

campo permaneçam no lugar onde nasceram com qualidade de vida é aspecto 

central para ele no processo decisório, como é para outros (as) jovens. De forma 

específica, o município de Santana do Livramento oferece uma estrutura de estradas 

rurais mal conservadas, grandes distâncias da cidade, poucas opções de transporte 

coletivo para áreas rurais, dificuldade para acessar internet e utilizar celular em 

muitas áreas rurais, o que prejudica muito os(as) jovens. Nessa realidade dura, 
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precisariam ser desenvolvidas ações públicas específicas voltadas à juventude do 

campo, o que infelizmente não acontece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 7 – Andrey fazendo curso de mecânico de motos 

 
         Fonte: Autora (2021) 

 

Ele também afirma que só com o passar do tempo poderá dizer se sairá do 

campo, e se um dia irá retornar. Andrey diz que vai em busca de seus sonhos e 
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realizações para sua vida, que todo o jovem é assim, tem muita vontade de andar 

com suas próprias pernas, sem ter que depender tanto de sua família. Claro que ele 

nunca abandonará seus pais, e quando eles precisarem sempre estará disposto a 

ajudar. 

O casal José Pedro e Clenir contam que sempre querem ver o melhor para a 

vida de seus filhos, por isso sempre os incentivaram a estudar para conseguir tudo 

que almejam. Eles estão sempre apoiando e incentivando os filhos a caminhar com 

suas próprias pernas e não dependerem de ninguém. Eles mencionam que seu 

orgulho é verem sempre seus filhos no caminho certo, batalhando sempre, assim 

como ele batalham até os dias de hoje. Atualmente os agricultores afirmam que não 

há sucessão no lote, e apostam as fichas na neta Melyssa, de apenas 2 aninhos, 

que já gosta da lida no campo. 

 

 

Imagem 8 – Família Oliveira Rodrigues 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

Os jovens, na mesma linha de pensamento, afirmam que em relação ao futuro 

do lote não tem pretensão em assumir enquanto seus pais tiverem saúde para 

trabalhar e realizarem suas atividades no campo. Porém, se um dia precisar de 

sucessão no lote, com certeza assumiriam para dar seguimento nas atividades. Os 
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jovens têm muitas projeções para seu futuro, e dizem que há muitas etapas a serem 

vencidas até adquirirem sua estabilidade e se dedicarem mais ao meio rural, de 

onde vêm suas origens. 

Talvez essa questão seja um aspecto central, a ausência de um processo 

gradual de incentivo da família ao desenvolvimento de atividades do (a) jovem no 

lote. Quando se espera para que o(a) filha volte ao lote para dar continuidade ao 

trabalho de seus pais diante da velhice dos mesmos, torna-se mais difícil a 

sucessão. Marin, Coradin e Costa (2015) constataram no estudo realizado com 

jovens feirantes de Santa Maria/RS que quando o processo de sucessão na 

propriedade familiar acontece de maneira gradual, com a possibilidade dos (as) 

filhos(as) assumirem responsabilidades dentro da propriedade e também terem 

parte da renda para si, as chances da permanência dos(as) jovens aumenta. Assim, 

os autores entendem que a abertura da família para que os(as) jovens possam ter o 

seu próprio espaço de produção e renda na propriedade, é importante (MARIN, 

CORADIN, COSTA, 2015). 

Entendo que não escolhi entre ficar ou sair do campo, as condições foram me 

levando até agora. Como precisei estudar desde cedo no meio urbano, quando me 

dei por conta já havia me contaminado com tudo que há nos centros urbanos. E, de 

repente, em busca de realização de sonhos e objetivos para o futuro, comecei a 

trabalhar no comércio, deixando aos poucos de lado as atividades no campo. Devido 

a muitas dificuldades encontradas para se deslocar do rural para o urbano, optei por 

morar na cidade, porém nunca perdi meus traços culturais e meu apego pelo lugar 

onde cresci. Assim, da mesma forma que meu irmão, penso que as questões 

estruturais são centrais para a permanência de jovens no campo. 

No decorrer da escrita da minha monografia mudei dei um novo passo no 

meu projeto de vida. Existia uma incógnita: eu, a jovem que evadiu do campo, um 

dia retornaria? Sim, já estou retornando aos pouquinhos. Assumimos um lote vago 

no assentamento onde cresci, e em 2020 começamos a cultivar lá. Os planos pra 

2021, até fim do ano, é ir arrumando o lote, para futuramente se mudar em definitivo, 

criar animais e plantar. 

 

Imagem 9 – Eu e meu esposo Jonas na lavoura que fizemos no lote que estamos 

assumindo 
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                             Fonte: Autora (2021) 

 

Olhando a imagem acima me sinto realizada, podendo retornar ao campo 

hoje com minha família. Isso é a valorização de toda a educação que meus pais me 

deram em relação à sobrevivência e uma vida tranquila. Já plantamos e colhemos 

milho, feijão, mandioca, melancia e melão na nossa terra. 
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Imagem 10 – Minha filha Melyssa na lavoura do nosso lote 

 Fonte: Autora (2021) 

 

Quando vejo essa imagem da minha filha de um ano na lavoura de nosso 

lote, nos acompanhando no trabalho, penso na transmissão de cultura de geração 

em geração. Nessa foto estávamos colocando adubo nas melancias e ela ia nas 

mandiocas, fazia um buraquinho bem igual e dizia: “Bota aqui, bota aqui”. Ela olha e 

já quer fazer tudo igual. Acho que isso é uma transmissão do saber fazer da 

agricultura familiar. Tudo que Mellyssa vê eu, o pai dela, ou os avôs dela fazendo no 

campo, ela diz “Tô fazendo igual à vó, tô fazendo igual à mãe” (Melyssa). 

Ela pede para ir no lote da vó para tirar leite, ela diz que gosta. Iria começar a 

ensinar para ela, mas ela já nasceu com isso, já sente. É algo que é da gente. As 

crianças já nascem com essa vontade, com esse sentimento, e veem nós 

trabalhando nas lidas de campo e querem fazer igual. 

 



44 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nessa monografia busquei entender como são construídos os projetos de 

vida dos(as) jovens oriundos da reforma agrária. Estudei o caso da família Oliveira 

Rodrigues, da qual faço parte, no Assentamento União Rodeieense, em Sant‟Ana do 

Livramento/RS. Inúmeras vezes me emocionei no decorrer das entrevistas com 

meus familiares, na escrita. Pensei até em trocar de tema por não ser uma tarefa 

fácil ser entrevistadora e entrevistada sobre um assunto que me envolve diretamente 

em minhas emoções e angústias de minha trajetória de vida, nos dias de hoje e 

futuramente. Mas o interesse por esse tema de estudo partiu de mim, é importante 

para mim e para outros (as) jovens do campo. 

Quando retomo a trajetória de meus pais para conquistar a terra e as suas 

lutas depois que chegaram ao assentamento penso que são batalhas vencidas. Tem 

que ter muita garra e perseverança porque muitos não conseguiram. Eles 

batalharam juntos todos os dias, venceram todos os obstáculos e vencem até hoje. 

Sinto muito orgulho deles pela trajetória e luta. Muitas famílias da reforma agrária 

tiveram trajetórias semelhantes, lutando muito para conquistar a terra e depois para 

permanecer nela com qualidade de vida. Entretanto, depois de tanto esforço para 

alcançar a vida que a família leva atualmente, muitos(as) jovens saem dos 

assentamentos, isso me chamou a atenção. 

Entendo que vários fatores interferem na construção de projetos de vida de 

jovens do campo, como as relações de poder dentro da família, o gosto de cada 

um(a) pelo modo de vida do campo, etc. Entretanto, nesse caso estudado duas 

questões se sobrepõem, as condições estruturais deficitárias do rural de Santana do 

Livramento e a falta de incentivo à construção de projetos próprios de trabalho e 

renda dos(as) jovens dentro do lote.  

Devido à falta de oportunidades no campo, o (a) jovem acaba despertando 

interesse pelo meio urbano, e se encanta com o fato de poder trabalhar e estudar 

com menos dificuldades. Para quem mora em localidades rurais de Santana do 

Livramento, é difícil a acessibilidade ao meio urbano devido às longas distâncias e 

costumeiro péssimo estado de conservação das estradas. Nem todos(a) 

agricultores(as) têm condições de que seus(suas) filhos(as) continuem estudando 

nos últimos anos do ensino fundamental, no ensino médio e no superior morando ali, 

pois não costuma ter transporte público à noite em muitas localidades, e de dia em 
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poucos horários. Além disso, questões como a dificuldade de acessar internet e de 

fazer ligações telefônicas em muitos lugares também são comumente enfrentadas 

por quem vive no campo. Sendo assim, o(a) jovem tem escolha, mas as condições 

de vida também são determinantes, Ele (a) segue no campo na lida com a família ou 

muda para os centros urbanos. Na maioria das vezes, os pais também incentivam 

seus(suas) filhos(as) a estudarem e adquirir uma profissão para não sofrer no 

campo como eles que ali batalham dia a dia. 

Os(as)jovens agricultores(as) precisam de mais apoio do Estado, mais 

incentivo para que sigam no campo, produzindo e criando, seja para subsistência ou 

para comercializar. Sendo assim, os(as) jovens não teriam essa intensa vontade ir 

para o meio urbano, já teriam projeções para seu futuro, pensando na vida no 

campo. Ainda existem muitas pessoas que não entendem que todos precisam que 

existam pessoas no campo e que produzam para poder ter alimentos em sua mesa. 

Também é importante que as famílias da reforma agrária, como da agricultura 

familiar de forma geral, sejam orientadas a abrirem mais espaço para os (as) jovens 

nas propriedades. A possibilidade de participação efetiva na gestão da propriedade, 

o incentivo ao desenvolvimento de atividades sob a responsabilidade dos (as) jovens 

e a possibilidade de ter uma renda própria são importantes para eles(as) e facilitam 

o processo sucessório. 

Muitas vezes, os(as) jovens da reforma agrária pensam que futuro tem que 

ser indo trabalhar na cidade, que não conseguem se manter no campo. Entretanto, é 

possível buscar alternativas para as diferentes realidades, e nas adversidades lutar 

como nossos pais lutaram pela terra. No fundo, todos nós sabemos que a vida do 

campo é mais prazerosa, mais segura, e na maioria das vezes nunca se passa 

necessidades, pois tudo que se planta no campo nasce, e tudo do campo é mais 

saudável e fresquinho, principalmente na alimentação. É o nosso modo de vida. 

Entendi que a vida no campo é muito melhor que na cidade, demorei para 

entender isso. Espero que meu irmão estude e trabalhe e que obtenha esta mesma 

linha de pensamento minha, e que se possível, escolha o campo, ou retorne para ele 

para ali trabalhar e construir sua família. Espero também que outros (as) jovens da 

reforma agrária possam ter incentivos da família e do Estado para, se quiserem, 

construírem projetos de vida felizes nos assentamentos. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE QUESTÕESPARA ENTREVISTA COM PAIS 
 

1- Nome completo e sua origem? 

2- Idade? 

3- Quantas pessoas moram na casa atualmente, e quantas já foram 

embora? 

4- Se algum integrante da família já não mora mais ali, por que motivos ? 

5- Você agricultor mora na propriedade por que gosta?ou por única 

escolha? 

6- Tem vontade de abandonar o campo? Se sim, por qual motivos? 

7- Gostaria que seus filhos permanecessem no campo?se não, por que? 

8- Tem algum filho que foi mora na cidade, quais motivos? 

9- Será que eles voltariam a morar no campo? 

10- Foi por falta de oportunidades, dificuldades? Quais? 

11- Ou por escolha mesmo? 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE QUESTÕESPARA ENTREVISTA PARA ANDREY 
 

1-Nome completo? 

2-Idade? 

Me conte sua trajetória de vida. 

Como você começou a participar de atividades na propriedade? 

3-Gostaria de permanecerem ali no campo? 

4-Se não, por que? 

5-Quais dificuldade são encontradas ali, para estudar? 

6-No campo há meios de sobrevivênciasó dali? 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE QUESTÕESPARA JOSIÉLI 
 
1- Nome completo? 

2- Idade? 

3- Por que evadiu do campo? 

4- Motivos mais fortes que os levaram a sair dali? 

5- Tem vontade de retornar ao meio rural? 

6- Na sua visão qual é o futuro de seus pais no campo? 

7- Você acha que no campo não há meios de sobrevivência? 

 


