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 “ A agricultura é a arte de saber esperar”. 

(Riccardo  Bacchelli)



 

RESUMO 

Com a saída dos jovens agricultores familiares do interior, além da diminuição da população 
rural, a escassez de mão de obra e de alimentos acabará gerando um aumento no custo de vida 
da população de um modo geral. Porém, esse processo é um desafio, devido à falta de 
políticas públicas de incentivo a permanência dos jovens. Sendo assim esse estudo busca 
identificar o que determina o abandono da propriedade rural pelos jovens no município de 
Tapejara/RS. Para tanto, foi realizado um questionário com perguntas fechadas, abertas e de 
escala para jovens de 15 a 25 que residem no interior do município de Tapejara. Notou-se 
que, principalmente as mulheres pretendem deixar o meio rural, para estudarem ou 
trabalharem fora de casa, o que acaba comprometendo a continuidade das famílias no meio 
rural. Para tanto deve-se estudar políticas públicas de incentivo a permanência feminina e de 
jovens no meio rural do município.  
 
Palavras-chave: Agricultura Familiar; Jovem; Êxodo Rural. 
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1 INTRODUÇÃO 

O êxodo rural ocorre com a migração da população do campo para a cidade. Ocorreu 

de forma mais intensa nas décadas de 1960 a 1980 com a industrialização do país, e também 

com a mecanização nas atividades rurais, antes desempenhadas apenas por pessoas, 

substituindo assim a mão de obra em atividades agrícolas. 

A cidade também se torna mais atrativa em relação ao campo visto que muitos se 

mudam para buscar melhores condições de vida e de emprego. Por sua vez a maioria dos 

trabalhadores não possuem a qualificação necessária para o mercado que está cada vez mais 

competitivo, gerando um aumento desordenado da população na cidade e desemprego. 

 Estudos nessa área contribuem para o desenvolvimento das pequenas áreas 

produtivas do País, que são geradoras de alimentos, assim como poderá basear políticas 

públicas de incentivo para que os jovens permaneçam no campo. 

Esse estudo busca identificar o perfil dos jovens e os fatores que levam ao abandono 

da propriedade pelo mesmo, o impedindo de dar continuidade a atividade econômica e 

produtiva das propriedades no município. 

Para a realização do estudo foram aplicados questionários com perguntas fechadas e 

abertas para mapear o perfil dos jovens que residem no interior, identificar os motivos que os 

levam a sair do interior e verificar qual o grau de envolvimento dos jovens na agricultura 

familiar. O levantamento foi realizado junto aos jovens que residem nas comunidades do 

interior do município de Tapejara/RS. Após a coleta, os dados foram tabulados e apresentados 

em formato de tabelas. Resultando na evidência de um número maior de mulheres deixando o 

meio rural e migrando para as cidades, buscando estudar e um melhor emprego para que 

possam gerir sozinhas seus recursos. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

É fato a relevância dada ao assunto do êxodo rural, especialmente pelos jovens.  Esse 

trabalho delimitou-se em coletar dados sobre o perfil do jovem que reside no interior e os 

fatores que determinam sua saída do meio rural. A saída do jovem de pequenas propriedades 

rurais, pode comprometer a continuidade das atividades produtivas, prejudicando importantes 

cadeias de produção de alimentos, típicos da agricultura familiar. Esse trabalho teve como 

referência de pesquisa jovens, de 15 a 25 anos, agricultores familiares do interior do 

município de Tapejara/RS.    

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 



12 

 

O jovem agricultor familiar faz parte de uma estratégia para a continuidade de um 

modo de vida e a continuação do patrimônio da família. Uma vez que essas propriedades 

também são geradoras da economia do município, considera-se relevante abordar a temática 

do êxodo rural em Tapejara - RS. Sendo assim, esse estudo quer saber o que determina o 

abandono da propriedade rural pelos jovens? 

 

1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Identificar o que determina o abandono da propriedade rural pelos jovens no 

município de Tapejara/RS. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) mapear o perfil dos jovens que residem no interior; 

b) identificar os fatores determinantes para o êxodo rural de jovens agricultores 

familiares; 

c) verificar o grau de envolvimento dos jovens nas atividades da agricultura familiar; 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Saber os fatores que levam os jovens a saírem do meio rural é uma forma de ajudar a 

resolver essa situação, já que atualmente a população rural apresenta-se envelhecida e em sua 

maioria ocupada por homens (MELLO et al., 2003; SPANEVELLO, 2008; STROPASOLAS, 

2004). As mulheres por serem deixadas muitas vezes de lado com a sucessão nas propriedades 

acabam por deixar o meio rural migrando para a cidade, mas sem sua presença muitos homens 

também fazem o mesmo, fazendo com que o êxodo ocorra em maiores quantidades.  

Devido especialmente a invisibilidade de seu trabalho, as mulheres 
tendem a deixar as áreas rurais em maior proporção do que os homens e os jovens 
emigram em maior proporção que os adultos (BRUMER,2004;2006). 

Dados do IBGE em 2011 apontam que 30% das terras agricultáveis no Brasil, são 

responsáveis por cerca de 80% dos alimentos produzidos para o abastecimento interno do 

país, trazendo à tona a importância das famílias agricultoras que contribuem para a economia, 
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geram empregos e contribuem com menores impactos ao meio ambiente (PASQUALOTTO; 

GODOY; VERONA, 2013). 

A agricultura precisa de jovens que deem continuidade a atividade econômica e 

produtivas das propriedades. Pesquisas desenvolvidas nessa área também contribuem para a 

economia do país, principalmente para as pequenas propriedades que são geradoras de 

alimentos, empregos e renda. Desta forma esse estudo é relevante porque ajudará a identificar 

quais são os fatores que levam os jovens ao êxodo rural e poderá basear políticas públicas de 

incentivo para que permaneçam no campo. Dessa forma, esses jovens podem dar continuidade 

a atividade rural e, consequentemente manter a produção de alimentos, renda e emprego no 

campo.  



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico serve como embasamento para o desenvolvimento do trabalho, 

nesta etapa são explanadas as discussões de autores sobre os assuntos abordados. Na revisão 

de literatura é feita a contextualização teórica do problema e o que vem sendo pesquisado a 

respeito (GIL, 2002). Diante disso, para uma melhor organização o presente referencial 

teórico foi dividido em seções. São abordados em cada segmento, assuntos referentes ao 

êxodo rural (2.1), políticas públicas de incentivo a permanência (2.2) e agricultura familiar 

(2.3). 

 

2.1 ÊXODO RURAL 

As migrações internas redistribuem a população do campo com produções agrícolas 

para as cidades com industrias (BRITO, 2009). Ainda segundo o autor, esse fluxo aumentou 

com o desenvolvimento da economia brasileira, nas décadas de 1950 a 1980, com a 

possibilidade de migrar para o setor moderno da economia. 

O êxodo rural ocorre com a migração da população da zona rural para a zona urbana 

em busca de melhores condições de vida, mas não é o que sempre acontece, já que a maioria 

dessas pessoas não está preparada para o mercado de trabalho na cidade. 

O êxodo rural atinge mais jovens do que o restante da população e dentre os fatores 

que influenciam a debandada estão as dificuldades enfrentadas em seus locais de vivência 

(FACIONI; PEREIRA, 2015). 

A ida dos jovens para o meio urbano acontece com maior frequência, no caso dos 

homens, entre 20 e 24 anos e com as mulheres entre 15 e 19 anos, porém, dificuldades 

financeiras e baixa escolaridade dificultam a entrada deles no mercado de trabalho (COSTA 

JÚNIOR, 2007). O esvaziamento é uma ameaça para o desenvolvimento rural, o êxodo da 

juventude promove o envelhecimento do meio rural e a masculinização do campo, já que a 

maior parte dos imigrantes são moças (ABRAMOVAY et al., 1998). 

Os jovens são inseridos nas atividades da família de modo subalterno, trabalham e 

dependem dos pais para terem recursos financeiros para a compra de objetos ou para o lazer 

(BRUMER, 2004). Com o passar do tempo, a fim de se manter na atividade agrícola e 

introduzir-se em novos mercados como renda complementar, o jovem tem ingressado na 

faculdade, estudando para trabalhar, mantendo os vínculos com o meio rural, mesmo que não 

seja na atividade agrícola (FREITAS, 2009). Grande parte da população que vive no campo 

não possui nível superior, constantemente ligado ao fato de que para algumas famílias o alto 
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grau de escolaridade significa ascendência social, parecendo que quem estuda quer sair e 

quem não estuda não possui outra alternativa a não ser ficar. (STRAPASOLAS, 2011). 

Parte dos integrantes das famílias rurais não dependem mais exclusivamente da 

agricultura, suas atividades de renda foram ampliadas sendo realizadas fora da propriedade, 

algumas em tempo parcial (SCHNEIDER, 2013). Ainda segundo o autor, o fato de não 

depender mais exclusivamente da agricultura acaba se tornando um problema na questão da 

sucessão, pois na medida em que seus ganhos forem maiores fora da propriedade há uma 

maior chance de abandonarem o local. 

Além desses, outro fator determinante para o esvaziamento do meio rural é a falta de 

um sucessor (SILVESTRO et al., 2001). Já que muitas vezes pela falta de incentivos do 

governo, falta de crédito em instituições financeiras e baixo número de filhos geram a 

diminuição de propriedades familiares, crescendo então as propriedades patronais 

(SILVESTRO et al., 2001). 

Apesar da crescente importância do meio rural, há um fluxo de migração alto dos 

jovens para o meio urbano (SPANEVELLO et al., 2011). O tamanho reduzido da área de terra 

familiar muitas vezes é incapaz de trazer uma boa satisfação financeira ou que atenda a todas 

as necessidades das famílias. 

Para Costa Junior (2007), além da falta de estrutura, as dificuldades de acesso às 

políticas voltadas à agricultura familiar, as dificuldades financeiras e a baixa escolaridade dos 

agricultores são fatores que contribuem para a saída dos jovens do meio rural em busca de 

trabalho na cidade. Outros fatores que podem influenciar a saída ou a permanência do jovem 

no meio rural são a proximidade geográfica, econômica e social com as cidades 

(SPANEVELLO, 2008). Além das incertezas no meio rural, a demora da passagem do 

patrimônio, a falta de momentos de lazer encontrada nos centros urbanos e o trabalho difícil 

que é pouco valorizado (BREITENBACH; CORAZZA et al., 2019). 

Segundo as autoras Dalcin e Troian (2009), fatores como a timidez, a falta de diálogo 

entre a família, influência dos pais na tomada de decisão, impossibilidade de estudar, não 

terem renda própria, falta de infraestrutura, moradia e transporte, fazem com que os jovens 

pensem em deixar o campo. Em outros casos, alguns pais não querem que seus filhos passem 

pela mesma dificuldade que eles passaram e até mesmo incentivam a saída deles do interior. 

Famílias com um menor número de pessoas aptas ao trabalho também têm uma maior chance 

de abandonar a vida no campo, por conta da sobrecarga imposta aos mesmos com o excesso 

de trabalho (CHAYANOV, 1976).  Muitas vezes para os agricultores parece ser a melhor 

solução deixar a propriedade, como maneira de não deixar os filhos exercerem um trabalho 
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duro e difícil e não passarem por dificuldades financeiras (GRUBBSTROM e ERIKSSON, 

2018). 

Os autores Spanevello e Lago (2007) também citam fatores que contribuem para a 

saída do jovem do meio rural, entre eles: (1) a pouca valorização da profissão de agricultor, 

(2) a escolha dos filhos de buscarem melhor qualificação por meio da educação e (3) a 

escolha profissional que não seja de acordo com a expectativa dos pais. As famílias das quais 

os jovens buscaram qualificação em outros lugares não devem pensar nisso como um 

abandono da propriedade, já que muitas vezes eles retornam para implementar tudo aquilo 

que aprenderem durante o tempo fora podendo até mesmo aumentar a renda e agregar valor à 

produção (SPANEVELLO e LAGO, 2007). 

Para aqueles jovens que permanecem no campo, houve uma melhora na qualidade 

dos empregos em algumas comunidades rurais, mas ainda sofrem com baixos salários e carga 

horária excessiva (MATTE e MACHADO, 2016). 

Segundo Alves e Marra (2009) 

O êxodo rural acelera a urbanização. Mas, o crescimento de nossas 
cidades é cada vez menos influenciado pelo êxodo rural. Pelas estimativas feitas do 
êxodo rural em relação ao crescimento da população urbana, no período entre 1991 a 
2000, 33,1% do crescimento da população urbana foi contribuição do êxodo rural. Já 
no período de 2000 a 2007, é verdade que seja um período mais curto, a 
contribuição do êxodo rural caiu para 19,2%. 

 
Um estudo divulgado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura aponta que houve uma melhora nas condições de trabalho, mas as dificuldades 

permanecem nas comunidades rurais da América Latina (FILHO,2016). Ainda segundo o 

estudo, no ano de 2016: 

Quase 40 milhões de jovens entre 15 e 29 anos moram em áreas rurais 
nos 20 países da América Latina. Desses, a maior parte – 11,9 milhões – são 
inativos, cerca de 9,6 milhões trabalham no setor agrícola, e 8,2 milhões exercem 
atividades não agrícolas.   

2.2 POLITICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO A PERMANÊNCIA  

Para incentivar a permanência dos agricultores familiares em suas propriedades, 

podemos destacar o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) 

que é hoje uma das principais políticas públicas de apoio aos agricultores familiares, que 

possibilita acesso a créditos e tecnologias. Mesmo assim, ainda não é capaz de atender a todas 
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as demandas existentes, que possam garantir a permanência da população no meio rural, 

principalmente os mais jovens. 

É recorrente a necessidade de se ampliar políticas públicas e incentivos para a 

permanência do agricultor familiar em suas propriedades. Em países mais desenvolvidos os 

incentivos ocorrem fortemente. Segundo os autores Oliveira, Souza e Júnior (2008, p. 20 

apud Silva; Antoniazzi e Novak, 2019, p. 5). 

Os países capitalistas que hoje ostentam os melhores resultados e 

indicadores de desenvolvimento humano, dos Estados Unidos da América ao Japão, 

apresentam forte presença da agricultura familiar, cuja evolução desempenhou um 

papel fundamental na estruturação de economias mais dinâmicas e de sociedades 

mais democráticas e eqüitativas. A expansão e o dinamismo da agricultura familiar 

basearam-se na garantia do acesso à terra que, em cada país, assumiu uma forma 

particular, desde a abertura da fronteira oeste americana aos ‘farmers’, até a reforma 

agrária compulsória na Coréia e em Taiwan.  

Políticas públicas de crédito são essenciais para o desenvolvimento rural, sobretudo 

para o agricultor familiar que habitualmente demora a conseguir obter os benefícios. 

Conforme Risso, Unior e Pauli (2009). 

O crédito é um instrumento importante para o desenvolvimento de um 
município, de uma região e do próprio país, pois propicia que muitos projetos se 
tornem realidade. No meio rural, especialmente entre as populações de renda mais 
baixa, o crédito pode desempenhar um papel fundamental na geração de trabalho, 
pois são inúmeros os projetos que podem ser desenvolvidos a partir da terra e do 
capital existente.  

As políticas públicas ainda são uma das maiores dificuldades das famílias 

produtoras, pois nem sempre atendem suas necessidades, diminuindo assim a permanência 

das mesmas no campo, mesmo o governo oferecendo programas de linhas de crédito e 

assistência, não é o suficiente pois não abrange a todos da mesma forma (ARRUDA e 

ARAÚJO, 2019). Ainda segundo os autores, propriedades não regularizadas indicam maiores 

dificuldades uma vez que não conseguem obter os documentos fundamentais reprimindo seu 

acesso. 

Ainda como forma de incentivo, segundo Troian e Breitenbach, os fatores que 

estimulam a permanência dos jovens na agricultura no Brasil são: 
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a) Instituições de caráter técnico voltadas para a promoção da extensão 
rural com programas de extensão rural geradores de oportunidades de trabalho aos 
jovens. 

b) Cooperativas de agricultores atuando como fornecedoras de crédito, 
assistência técnica, aperfeiçoamento produtivo e informacional e fomento social. 

c) Fortalecimento de grupos locais e das organizações de agricultores. 

d) Iniciativas e atividades voltadas para o lazer, através de encontros que 
propiciem trocas de experiências, jogos recreativos, entre outros. 

e) Tecnologia, modernização do campo, máquinas e equipamentos que 
facilitem a realização das atividades agrícolas/ redução da penosidade do trabalho. 

f) Valorização dos espaços rurais e reconhecimento da importância da 
agricultura. 

g) Políticas voltadas para juventude rural não podem ser limitadas 
somente à agricultura, mas incluir, por exemplo, uma educação de qualidade, com 
estimulo ao desenvolvimento de projetos inovadores, que façam do meio rural uma 
opção de vida. 

 

Segundo a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (2021) o 

programa Bolsa Juventude Rural, atende jovens em 491 municípios no Rio Grande do Sul, 

voltado para a capacitação dos jovens do meio rural, é um auxilio pago a alunos de escolas 

públicas, estaduais ou instituições educacionais sem fins lucrativos. 

Conforme dados do Gov RS Novas Façanhas (2021), nos últimos anos houve uma 

maior procura e interesse de jovens pelo programa, cerca de 77% dos jovens investem o valor 

da bolsa em projetos produtivos, 18% em projetos e para uso pessoal, 5% apenas para uso 

pessoal. Para a coordenadora do projeto, o programa está cumprindo um dos seus principais 

objetivos que são garantir a sucessão rural, já que os jovens usam os recursos que recebem 

para investir na sua propriedade.  

 

2.3 AGRICULTURA FAMILIAR 

A agricultura familiar é caracterizada pelo exercício da atividade no interior da 

família que passa de geração para geração (ABRAMOVAY et al., 1998). Também para 

Abramovay et al (1998) agricultura familiar é aquela na qual o proprietário ao mesmo tempo 

em que gerencia é o próprio trabalhador. 

A categoria de “agricultor familiar” foi criada através da pressão do sindicato dos 

trabalhadores rurais do país, além de outros movimentos (SPANEVELLO, 2008). É uma 
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atividade de grande importância, de base familiar, onde a administração da propriedade e o 

trabalho são feitas por pessoas que têm laços familiares, são elas que fazem com que 

alimentos cheguem até a mesa do consumidor (ABRAMOVAY, 1997). 

No Brasil a categoria foi caracterizada segundo Abramovay (1997, p. 3 apud 

Schneider, 2003, p. 41) “A agricultura familiar é aquela em que a gestão, a propriedade e a 

maior parte do trabalho vêm de indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de 

casamento. ” O autor ainda compreende que fatores como gestão, propriedade e trabalho 

familiar também fazem parte dessa caracterização. 

Uma estimativa divulgada pela FAO (2014), aponta que existem mais de 570 

milhões de propriedades agrícolas, dessas 500 milhões são geridas por agricultores familiares. 

Segundo dados (DEL GROSSI; MARQUES et al.,2010) são considerados 

agricultores familiares todos aqueles que: 

I. não detivessem estabelecimentos com área maior que quatro módulos 
fiscais; 

II. utilizassem predominantemente a mão de obra da própria família nas 
atividades do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III. tivessem a renda familiar predominantemente originada de atividades 
vinculadas ao próprio estabelecimento;  

IV. dirigissem o estabelecimento em conjunto com sua família. 

Mesmo possuindo uma quantidade menor de terra possui um importante papel na 

cadeia produtiva de alimentos que chega até a mesa da população, sendo também relevante 

para a economia brasileira. 

O processo modernizador pelo qual passou a agricultura brasileira nas 
últimas décadas, sobretudo a partir de 1960, resultou em grandes transformações 
econômicas, ambientais, políticas e sociais no campo. Este cenário resultou no 
modelo atual de produção, no qual se evidenciam grandes concentrações de terras 
por parte de poucos proprietários e um número elevado de famílias agricultoras que 
sobrevivem de pequenas áreas. (PASQUALOTTO, GODOY, VERONA, 2013). 

 

Predominante no meio rural a agricultura familiar é muito importante para a geração 

de renda, contribuindo para o crescimento econômico do país, trazendo melhores condições 

de vida à população, sendo eficiente na redução da migração do campo para a cidade 

(AHLERT, 2016). Além de gerar renda tem relação direta com a empregabilidade no campo. 

Conforme os Censos Agropecuários de 2017, 77% dos estabelecimentos agropecuários no 
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Brasil estão classificados dentro do segmento da Agricultura Familiar, empregando mais de 

10 milhões de indivíduos, representando 67% do total de pessoas ocupadas no campo. 

A agricultura familiar necessita de auxílios financeiros, já que não recebe tanto apoio 

do governo, porém é basicamente dela que vem a produção de alimentos (FAO, 2014). 

Conforme o Incra/FAO (2020, p.2): 

A agricultura familiar brasileira apresenta grande diversidade em relação 
ao seu meio ambiente, situação dos produtores e infraestrutura, até mesmo dentro de 
cada região. Isso mostra a necessidade de conhecimento profundo, com objetivo de 
estabelecer políticas públicas eficientes. 

 As propriedades da agricultura familiar têm tamanhos, condições sociais e 

financeiras diferentes. A sua existência está diretamente ligada à forma de gerir a produção 

agrícola internamente, sendo assim são afetados diretamente pelo contexto social e 

econômico. 

Quando se fala em agricultura familiar também é indispensável falar de seu 

protagonismo social e econômico. Seus movimentos são importantes na Reforma Agrária e 

políticas públicas no Brasil, movimentações sociais têm papel fundamental em sua definição 

como um modelo de agricultura, categoria associada a direitos e identidade política de 

diversas famílias no campo (DELGADO; BERGAMASCO, 2017). 

A agricultura familiar vem ganhando destaque e relevância, devido a sua importância 

econômica e social, além de produzirem alimentos que abastecem a população (COSTA, 

2011). Também é responsável pela geração de empregos e tem grande papel na preservação 

do meio ambiente (ABRAMOVAY et al., 1998).  

A concepção de um novo rural evidencia a modernização na agricultura e a 

valorização da agricultura familiar com a ajuda dos consumidores, que buscam por alimentos 

mais saudáveis, trazendo benefícios também para a mão de obra jovem que permanece na 

atividade rural (ALENTEJANO, 2015). 

Porém, com a modernização da agricultura também foram implantados “pacotes” 

impostos pelas multinacionais, resultando em uma utilização intensiva de maquinários e 

insumos agrícolas, reduzindo a mão de obra no campo (STÉDILE, 2005). Outra 

transformação resultante da modernização segundo Strapasolas (2011), são a relação entre 

indústrias e famílias agricultoras, onde as famílias tornam-se dependentes das regras e 

exigências dos mercados, carecendo de mais especializações da produção e do aumento da 

tecnologia. 
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 Hoje em dia a maior parte dos alimentos consumidos no mercado doméstico é fruto 

da agricultura familiar. Segundo o autor Wanderley (2013), a agricultura familiar passou a 

ocupar um espaço importante na economia e que isso se deve principalmente pelo comando 

familiar. Além disso, mesmo em momentos de crise a população não deixa de consumir 

alimentos básicos que em sua maioria provém da agricultura familiar e não deixa de 

contribuir com a economia.  

A figura 1 indica estatísticas da agricultura familiar, para garantir a sua importância e 

garantir sua legitimidade quanto à sociedade brasileira. 

 
Figura 1- Indicadores médios da agricultura familiar brasileira 
Fonte MDA (2014 apud JOACIR RUFFINO de AQUINO; MARCIO GAZOLLA; SERGIO SCHNEIDER, 
2018) 

Segundo dados do IBGE em 2017: 

A agricultura familiar é a base da economia de 90% dos municípios 
brasileiros com até 20 mil habitantes. Além disso, é responsável pela renda de 40% 
da população economicamente ativa do País e por mais de 70% dos brasileiros 
ocupados no campo. A agricultura familiar ainda produz 70% do feijão nacional, 
34% do arroz, 87% da mandioca, 46% do milho, 38% do café e 21% do trigo. O 
setor também é responsável por 60% da produção de leite e por 59% do rebanho 
suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos. (ALBINO, 2019). 

Atualmente a agricultura familiar tornou-se importante na questão da 

sustentabilidade social e ambiental. Estando presente em debates sobre sustentabilidade 

ambiental e segurança alimentar para as futuras gerações. Alternativas vêm surgindo no 

desenvolvimento da mesma, determinadas por organizações e pela sociedade, produzindo 
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consumos alternativos na busca pela sustentabilidade, tendo como foco a soberania alimentar 

e a agroecologia (DELGADO; BERGAMASCO, 2017). 

Nas últimas décadas a renda obtida com grãos dentro das pequenas propriedades 

caiu, devido à concorrência com os grandes produtores, tornando a agroecologia e a atividade 

leiteira como alternativa de renda (PASQUALOTTO, GODOY, VERONA, 2013). De acordo 

com Fritz (2008), muitas famílias agricultoras, garantem a sua sobrevivência no campo sem 

interferirem de forma agressiva no ambiente, optando pela produção agroecológica. 

Esses dados trazem à tona a importância das famílias agricultoras, que contribuem 

para a economia local, geram empregos e cooperam com menores impactos ao meio ambiente 

(PASQUALOTTO, GODOY, VERONA, 2013). 

Ainda segundo Pasqualotto, Godoy e Verona (2013), o cultivo de determinados 

produtos e atividades, geram o acúmulo de trabalho na unidade de produção e uma maior 

demanda por mão de obra nas propriedades familiares. Questões como a mão de obra e a 

sucessão nas propriedades, encontram-se entre as principais dificuldades nas propriedades, 

justificadas pela crescente migração de jovens para os centros urbanos e contrária a demanda 

por mão de obra na agricultura familiar (PASQUALOTTO, GODOY, VERONA, 2013). 

A agricultura no âmbito familiar passa por momentos de instabilidade com a ida dos 

jovens para o meio urbano (SILVESTRO et al., 2001). Estudos na área demonstram a 

incerteza da sucessão devido aos filhos almejarem outras perspectivas e não mais a agricultura 

(CHECCHI et al., 2013). A adequação às normas produtivas das indústrias também acaba 

desapontando o jovem do campo, fazendo assim com que se sinta atraído pela vida na cidade 

(PASQUALOTTO, GODOY, VERONA, 2013). 

Segundo o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), a saída do 

jovem do meio rural é assombrosa, pois a mão de obra é composta basicamente pelos 

integrantes da família e a continuidade depende da sucessão geracional já que 70% dos 

alimentos no Brasil vêm da agricultura familiar (BRASIL, 2016a).  

De acordo com Abramovay et al., (1998) os jovens desempenham um papel 

importante não só para o futuro da produção agrícola do país, mas também na continuidade 

em seus territórios que passam por grandes processos de êxodo rural. Fazendo assim com que 

seja importante olhar para os desejos e anseios dessa parcela da população 

(PASQUALOTTO, GODOY, VERONA, 2013). 

A parcela jovem da população carrega o peso da hierarquia e da submissão, marcada 

por difíceis condições familiares (CASTRO,2009). Mesmo desempenhando um papel 
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importante na agricultura familiar, a questão de “ficar” ou “partir” ainda são constantes 

(WEDIG et al,.2007). 



3 METODOLOGIA 

Ao fazer uma pesquisa que tenha como objetivo proporcionar respostas aos 

problemas que são propostos (GIL,2002), faz-se necessário descrever os procedimentos 

metodológicos, os quais descrevem os procedimentos feitos na elaboração da pesquisa e tem 

por objetivo responder aos questionamentos propostos pelo trabalho e nortear o percurso a ser 

seguido. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Este estudo sobre o êxodo rural na cidade de Tapejara/RS se classifica quanto à 

natureza como empírico. Para Bonat (2009), a pesquisa empírica busca informações reais por 

meio de amostras, baseada em práticas, porém requer fundamentação teórica como suporte 

para estudo dos dados. 

Para entender os fatores que delimitam a saída do jovem do meio rural, foram 

necessários dois tipos de análise: quantitativo e qualitativo. Segundo Bonat (2009), a pesquisa 

quantitativa compara o que pode ser mensurado, portanto possui um alto teor descritivo. Já a 

pesquisa qualitativa constitui ”[...] uma propriedade de ideias, coisas e pessoas que permite 

que sejam diferenciadas entre si de acordo com suas naturezas’’ (MEZZAROBA, 2003, 

p.110). 

Quanto ao seu objetivo, esta pesquisa caracteriza-se como sendo de caráter 

exploratório. Segundo Gil (2002), nesta etapa ocorre a investigação informal, onde procura-se 

obter o entendimento dos fatores de influência sobre a pesquisa. E explicativa, pois aprofunda 

o conhecimento da realidade, explicando o porquê das coisas (GIL, 2002). No caso deste 

estudo procura-se saber o que determina o abandono da propriedade rural pelos jovens no 

município de Tapejara/RS. 

Em relação aos procedimentos técnicos, num primeiro momento foi feito um 

levantamento para identificar a quantidade de jovens que estão no meio rural. De acordo com 

Gil (2002) o levantamento se caracteriza pela interrogação direta das pessoas, buscando 

conhecer o comportamento das mesmas. Após, encaminhou-se a aplicar o cálculo estatístico 

identificando a quantidade de jovens que deveriam ser entrevistados, caracterizando-se assim 

um estudo de campo. Para Gil (2002) o estudo de campo é um estudo de maior profundidade 

e observação de um único grupo, no caso, jovens que residem no meio rural. 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 
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Esse trabalho destinou-se a ser realizado na área rural do município de tapejara, nas 

comunidades de Vila Campos, Linha Scariot, Paiol Novo, Linha Três, Linha Quatro, Coroado 

Baixo, São Brás, Linha Calegari, Cachoeira Alta, Cachoeira Média, São Domingos, 

Caravagio e Santa Rita.  

Também foi aplicada uma pesquisa intencional, a qual o grupo é escolhido de acordo 

com um critério pré-determinado, nesse caso a idade dos respondentes, para saber quantos 

jovens são e posteriormente um cálculo para saber o número suficiente de pessoas para a 

veracidade do estudo, sendo utilizada a calculadora amostral do site Comentto (2021), com 

uma margem de erro de 5% e nível de confiança de 95%. Chegando assim ao número de 147 

questionário a serem aplicados. 

 Também foi realizado um pré-teste com 02 jovens e, posteriormente feitas as 

alterações necessárias. Segundo Gil (2002), o questionário somente será validado após a 

aplicação do pré-teste, pois fará a avaliação, visando garantir que tenha exatamente o que se 

pretende medir e se houve alguma dificuldade em responder.  

 

3.3 COLETA DE DADOS 

Para esta pesquisa os dados coletados foram de origem primária. O procedimento 

utilizado foi a aplicação de um questionário à população jovem de 15 a 25 anos que reside no 

interior do município de Tapejara/RS com perguntas fechadas, de escala e abertas para atestar 

a veracidade das respostas obtidas. O questionário buscou mapear o perfil dos jovens que 

residem no interior, identificar os motivos que os levam a sair do mesmo, bem como verificar 

o seu grau de envolvimento nas atividades da agricultura familiar. 

Os questionários foram aplicados nas comunidades durante o mês de setembro de 

2021. A aplicação dos questionários foi realizada de modo presencial. Inicialmente era 

realizado uma breve explicação sobre o trabalho e quais eram os objetivos e em seguida era 

aplicado o questionário.  

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados foram tabulados em planilhas eletrônicas do Microsoft Excel. Todas as 

analises, de soma, média e agrupamento foram realizadas no Excel. Esse software também foi 

utilizado para a confecção das tabelas que ilustram os resultados obtidos. 

Com o perfil dos jovens que responderam ao questionário traçado, foram analisadas 

as questões aplicadas no questionário. Os respondentes deveriam informar os fatores de 

influência para a sua permanência ou não, nos assuntos questionados. 
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Para a análise, foi utilizada a escala com respostas variando de 0 a 10, assim, as 

respondentes tinham uma margem maior para a resposta. Para a análise ficou configurado da 

seguinte forma: notas de 0 a 1: discordo totalmente; notas 2 e 3: discordo parcialmente; notas 

4, 5, 6: não concordo e nem discordo; notas 7 e 8, concordo parcialmente; notas 9 e 10: 

concordo totalmente. 

 Finalizando as análises, consta a análise qualitativa, a qual busca fazer a análise de 

conteúdo referente a questões com respostas abertas que continha no questionário. 



4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram coletados dados por meio de 

questionários aplicados a jovens residentes no interior do município de Tapejara/RS. Com os 

dados coletados e tabulados foi possível identificar num primeiro momento o perfil dos 

respondentes. Após averiguar o perfil, foi feita a análise quantitativa e qualitativa das 

respostas. 

 

4.1 ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA 

Primeiramente foi feita análise quantitativa, e após a análise qualitativa de 

interpretação dos resultados que estão nas tabelas.  

 

4.1.1 Perfil dos respondentes  

Esta seção busca apresentar as principais características dos jovens entrevistados. 

Foram entrevistadas 147 pessoas com idades de entre 15 a 25 anos. Inicia-se apresentando a 

faixa etária a porcentagem de jovens do sexo feminino e jovens do sexo masculino, se 

possuem filhos, sua escolaridade, atividade ocupacional, local de trabalho, área de atuação e o 

tempo em que residem no interior.  Os dados constam na tabela 1. 

Tabela 1– Perfil do jovem produtor rural do município de Tapejara – RS  (continua) 

Item de pesquisa Qtd (%) 

Faixa etária  

De 15 a 19 anos 39% 

De 20 a 25 anos 61% 

Gênero 

Feminino 32% 

Masculino 68% 

Possui Filhos 

Sim 5% 

Não 95% 

Escolaridade 

Ensino Fundamental 7% 

Ensino Médio 51% 

Curso Superior 39% 

Pós-Graduação 3% 

Atividade Ocupacional 

Trabalhando e Estudando 33% 

Apenas Trabalhando 55% 

Apenas Estudando  12% 



28 

 

Tabela 1– Perfil do jovem produtor rural do município de Tapejara – RS (conclusão) 

Local de Trabalho 

Na Propriedade 64% 

Fora da Propriedade 36% 

Área de Atuação 

Agricultura 44% 

Pecuária 20% 

Agroindústria 11% 

Outro 25% 

Tempo que Reside no Interior 

Sempre 98% 

Pouco Tempo 2% 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Conforme consta na tabela 1, a faixa etária predominante foi de 20 a 25 anos. De 

acordo com Abramovay (2000), a juventude é caracterizada em dois períodos: adolescência e 

juventude. Sendo que a adolescência vai dos 15 aos 19 anos e a juventude dos 20 aos 24 anos 

(TROIAN, 2014). Para Carneiro e Castro (2007), essa fase da juventude, marca uma etapa da 

vida imprecisa, com o fim dos estudos, início da vida profissional, a saída de casa, 

constituição de uma família.  

Com relação ao gênero, predomina o sexo masculino (68%) entre os jovens 

produtores rurais da agricultura familiar. Assim como em um estudo realizado em Arroio do 

Tigre no Rio Grande do Sul com produtores de tabaco, em 2014, o qual evidencia que entre os 

entrevistados, 67% eram homens e 33% eram mulheres (TROIAN et al., 2014).  

Para Costa et al., apud Hermes p. 21: 

A gravidade do processo de masculinização rural está nas implicações da 
diminuição da presença feminina neste contexto social, que pode modificar a forma 
de conviver nas comunidades, comprometer a formação da família e, portanto, a 
sucessão familiar dos estabelecimentos. Dessa forma, o processo de masculinização 
rural, quando ocorre de forma intensa e continua, pode comprometer a própria 
sustentabilidade social destes territórios (COSTA et. al., 2014, p. 28 apud 
HERMES, 2017 p. 21). 

Da Costa et al., apud Hermes p. 23, retrata o celibato masculino rural: 

No Brasil, nas últimas décadas, existe uma tendência de migração de 
mulheres de localidades rurais para as cidades, havendo uma concentração feminina 
principalmente em torno dos grandes centros urbanos. Esta fuga feminina, para os 
centros urbanos.... provoca a intensificação do celibato rural masculino (DA 
COSTA, 2013, p. 4 apud HERMES, 2017, p. 23). 
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Com a ameaça de não poder constituir família, os jovens acabam deixando o meio 

rural, comprometendo a sucessão nas propriedades e o futuro da agricultura familiar.  

Outro fator que pode explicar o fato e que mais mulheres deixam o campo é a 

desigualdade salarial. Um levantamento evidencia que 56% das mulheres que trabalham com 

o agronegócio acreditam ganhar menos que os homens e ter menos acesso a créditos em 

bancos (EXAME, 2021). 

A maior parte dos respondentes que não pretendem permanecer no meio rural são 

jovens mulheres de 15 a 19 anos que cursaram ou estão cursando o ensino médio (32,65%). 

Em conversa com as mesmas, o seu principal objetivo é sair de suas casas no interior para 

cursarem o ensino superior em outras cidades, os cursos pretendidos mais citados foram o de 

medicina e odontologia. Para Wedig (2014), o fato de saírem em busca de formação 

educacional, é a explicação para o êxodo rural feminino. 

 As mesmas possuem apoio de seus pais e familiares e são incentivadas a buscarem 

outra profissão que não seja a dos pais. Com a invisibilidade de seu trabalho, as mulheres 

tendem a deixar as áreas rurais em maior proporção do que os homens e jovens em maior 

proporção que os adultos. Conforme Brumer (2004), 

A seletividade da migração por idade e sexo pode ser explicada, em 
grande parte, pela falta de oportunidades existentes no meio rural para a inserção dos 
jovens, de forma independente da tutela dos pais; pela forma como ocorre a divisão 
do trabalho no interior dos estabelecimentos agropecuários e pela relativa 
invisibilidade do trabalho executado por crianças, jovens e mulheres; pelas tradições 
culturais que priorizam os homens às mulheres na execução dos trabalhos 
agropecuários mais especializados, tecnificados e mecanizados, na chefia do 
estabelecimento e na comercialização dos produtos; pelas oportunidades de trabalho 
parcial ou de empregos fora da agricultura para a população residente no meio rural; 
e pela exclusão das mulheres na herança da terra (BRUMER, 2004, p. 210). 

 
Com a predominância de chefes masculinos se transmite a socialização no trabalho 

onde as mulheres se subordinam aos homens e os jovens aos seus pais (WEISHEIMER, 

2009). Ainda segundo o autor, a desvalorização do trabalho feminino e a subordinação 

funcionam como um instrumento para a apropriação do valor gerado pelo trabalho no interior 

da unidade de produção familiar. Assim muitas mulheres, principalmente as jovens valorizam 

o trabalho fora da unidade de produção, porque, quando têm um trabalho independente, elas 

mesmas gerenciam os recursos obtidos com seu trabalho. 

Dos entrevistados entre 19 e 25 anos, 6,79% tinham filhos e todas com apenas um 

filho por família. Os pequenos agricultores estão tendo menos filhos, uma vez que não há 

muitas terras para serem divididas, fazendo com que eles tenham que procurar outras formas 
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de sobreviverem (SPANEVELLO; DREBES; LAGO, 2011). A redução da taxa de 

fecundidade é uma tendência mundial, se em 1950 a média de filhos por mulher era de 4,7; 

em 2017 esse número caiu para 2,4 e pode chegar a 1,7 até o final deste século (VOLLSET et 

al., 2020). 

Apesar da maioria dos entrevistados (55%) estarem apenas trabalhando, 51% deles já 

concluíram o ensino médio e 39% já possuem ensino superior. Dentre as formações citadas 

estavam, agronomia, recursos humanos, tecnólogo em alimentos, engenharia mecânica, 

agronegócio e administração. Segundo Troian (2014), os jovens adquirem novos 

conhecimentos, informações e possuem expectativas diferentes, mas sua postura nem sempre 

é reconhecida ou aceita pelos pais, gerando conflitos de ideias entre as gerações. Para Hermes 

(2017), a educação é um dos causadores do êxodo rural feminino, já que elas saem para 

estudar e mesmo após formadas acabam não retornando.  

Entre os entrevistados, 64% trabalhavam na propriedade, sendo a agricultura a área 

predominante de atuação (44%). Weisheimer (2009) verificam que existem casos onde os pais 

destinam uma parcela da propriedade para que os jovens produzam de forma autônoma. Isso 

pode garantir a esses jovens produtores maior liberdade na tomada de decisão sobre assuntos 

gerenciais da propriedade e, consequentemente, um nível maior de amadurecimento, 

tornando-os mais preparados para assumir, definitivamente, a propriedade rural. A parcela 

que não trabalha na propriedade (36%) atua como como auxiliar de escritório, vendas, 

manutenção de máquinas agrícolas, padaria, recursos humanos, mecânica, judiciário, 

desenhos técnicos e bancário. 

Quando perguntados sobre se pretendiam continuar morando no meio rural, 54% dos 

jovens afirmaram que não pretendiam continuar residindo no interior.  A vontade de querer 

trabalhar na cidade e a falta de identificação com a profissão é o que motiva esses jovens a 

desejarem abandonar a propriedade. Em concordância com relação aos jovens rurais nota-se 

que estão mais propensos a deixarem as propriedades de seus pais e irem às cidades, eles são 

resistentes a continuarem morando no meio rural e trabalhando com a agricultura, tornando-se 

vulneráveis a migração (DREBES, 2014).  

 
4.1.2 Fatores para a permanência no meio rural 

Em busca pelos fatores de permanência no meio rural do jovem agricultor familiar, 

continham na entrevista perguntas de escala (Tabela 2). Sendo com isso possível verificar o 

grau de concordância com as afirmativas. 
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Tabela 2 - Fatores para a permanência do jovem produtor rural do município de Tapejara - RS  

PERGUNTA Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não concordo 
nem discordo  

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Investimentos feitos na 
propriedade 6% 9% 27% 39% 19% 

Incentivo de políticas públicas 15% 34% 37% 8% 6% 

Autonomia na tomada de decisão 3% 13% 24% 39% 21% 

Boa remuneração 0% 13% 25% 30% 32% 

Identificação com a profissão 6% 3% 18% 28% 45% 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os investimentos feitos na propriedade, são um importante fator para a permanecia 

dos entrevistados no meio rural. Para Brumer et al., (2000) a perspectiva de permanecer na 

atividade agrícola depende das condições econômicas da família, para dar entrada em novo 

mercados e obter maiores rendas. A realização de investimentos em pacotes tecnológicos 

melhora o processo produtivo, reduz atividades braçais, aumenta a produtividade e a 

lucratividade da propriedade. Além disso, os jovens pesquisados compõem a geração Z, sendo 

denominados de “nativos digitais”, são mais adeptos as novas tecnologias. Portanto, o 

investimento em tecnologia é um fator importante para a permanência do jovem no campo.  

Com relação as políticas públicas, os entrevistados não acreditam ser um fator 

importante para sua permanência no campo. Para Peters (1986) políticas públicas são 

atividades realizadas pelos governos que influenciam a vida dos cidadãos. Muitos dos 

entrevistados desconhecem o seu real significado e para eles as políticas públicas não 

possuem tanta influência para a sua permanência. Como as políticas públicas são mais 

requeridas pelos pais, que ainda, efetivamente administram as propriedades, os jovens tendem 

a ficar alheios a elas. 

A autonomia para a tomada de decisões é um fator importante para a permanência 

dos jovens no campo. Para que os jovens permaneçam é necessário que eles possam realizar 

seus projetos. Segundo Troian (2014): 

As demandas dos jovens rurais são: acesso à terra, a renda, visibilidade, 
autonomia, participação na tomada de decisão, políticas públicas específicas, 
educação, saúde, transporte e lazer. 

Em relação aos entrevistados, em sua maioria, concordaram que possuem autonomia 

jovens do gênero masculino de 20 a 25 anos que cursaram ou estão cursando o ensino médio 

ou superior.  
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Sobre a boa remuneração de seu trabalho, os dados foram bem positivos, sendo a 

afirmação que mais tem influência para a permanência dos jovens agricultores. Os mesmos 

recebem incentivos financeiros provenientes de instituições financeiras, assistência técnica 

quando associados a cooperativas, assim tendo mais renda e consequentemente uma boa 

remuneração gerando uma maior satisfação. 

Por fim a identificação com a profissão é um fator importante para a permanência do 

jovem no campo. Na agricultura familiar os jovens integram-se aos afazeres ajudando e 

acompanhando os pais desde cedo, com esse contato já tem uma percepção de como 

executarem as tarefas da melhor forma possível (SILVESTRO, 2001). Destaca-se que, a 

maioria que se identificam com o que desempenham dentro da propriedade, são homens de 20 

a 25 anos, o que, em certa medida, reflete a masculinização das atividades.  

 

4.1.3 Fatores para não permanecerem no meio rural 

A sociedade ainda se volta a ver o meio rural como um lugar que não seja possível 

ter boas condições de vida, por isso encara aqueles que permanecem no campo como pessoas 

que ainda não se encaminharam pela “verdadeira façanha civilizatória”, a urbana 

(ABRAMOVAY, 1998). 

Em busca pelos fatores da não permanência no meio rural do jovem agricultor 

familiar, continham na entrevista perguntas de escala (Tabela 3). Sendo com isso possível 

verificar o grau de concordância com as afirmativas.  

 

Tabela 3 – Fatores para a não permanência do jovem produtor rural do município de Tapejara – RS 

PERGUNTA Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não concordo 
nem discordo  

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Não possui autonomia 24% 22% 21% 10% 23% 

Falta de incentivo 29% 15% 6% 22% 28% 

Não gosta 14% 2% 41% 15% 28% 

Pouca oportunidade de trabalho 6% 18% 35% 16% 25% 

Sempre quis trabalhar na cidade 4% 0% 26% 20% 50% 

Falta de diversão 17% 19% 22% 18% 24% 

Distância da cidade 17% 15% 24% 11% 33% 

Insatisfação financeira 15% 15% 20% 17% 33% 
Falta de incentivos de políticas 
públicas 16% 12% 29% 19% 24% 

Não se identifica com a profissão 12% 7% 23% 20% 38% 
Poucos investimentos feitos na 
propriedade 25% 7% 21% 18% 29% 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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A respeito da tabela 3, sobre a autonomia nas atividades da propriedade, 46% dos 

respondentes discordaram como sendo um fator de permanência, podendo estar associado ao 

fato de que já existe uma certa autonomia, não sendo considerada tão importante. Nessa 

questão jovens mulheres foram as que mais concordaram, pois, seus pais não as deixam ter 

grandes responsabilidades. Jovens rurais provenientes da agricultura familiar, amadurecem 

mais cedo em certos aspectos em relação aos que se inserem em outras atividades produtivas, 

devido as responsabilidades no trabalho, no entanto ficam atrás na autonomia, em função do 

caráter patriarcal dessa atividade (TROIAN, 2014). 

A falta de incentivo da família foi um fator importante para a não permanência no 

interior para 50% dos jovens. Entre esses jovens, destacam-se as mulheres, em todas as 

escolaridades e idades, que trabalham ou não. Até mesmo relataram que são incentivadas por 

seus pais ou familiares para que busquem outras profissões que lhe deem mais retornos na 

cidade. Dos que discordam totalmente ou parcialmente nessa questão, foram homens por 

serem os primeiros na linha de sucessão e receberem mais incentivos que as mulheres. 

O trabalho realizado nas propriedades agrícolas é bastante braçal, não sendo bem 

visto pelos jovens principalmente pelas mulheres, sendo assim há um alto índice de rejeição 

por parte delas. Além disso, conforme Manasche et al., (1996), a agricultura familiar na 

região Sul do Brasil é paternalista, divide o trabalho por sexo e geração, onde as mulheres são 

subordinadas apesar de terem papel fundamental no trabalho com a lavoura e com os animais. 

Ainda segundo o autor, as mulheres são desvalorizadas e seu trabalho é visto como de ajuda e 

os trabalhos que elas desenvolvem são vistos como menos importantes por não gerarem 

dinheiro. Para Brumer (2004), as mulheres ocupam uma posição subordinada com relação ao 

trabalho, aparecendo como “ajuda”, mesmo se desempenharem o trabalho da mesma forma 

que os homens. Uma pesquisa realizada pela autora Anita Brumer e Nádia Maria Schuch 

Freire, relata que: 

na divisão de trabalho que se estabelece entre os sexos, ao homem cabe 
geralmente a exclusividade de desenvolver serviços que requerem maior força física, 
tais como lavrar, cortar lenha, fazer curvas de nível, derrubar árvores e fazer cerca. 
Também cabe ao homem o uso de maquinário agrícola mais sofisticado, tal como o 
trator. À mulher, de um modo geral, compete executar tanto as atividades mais 
rotineiras, ligadas à casa ou ao serviço agrícola, como as de caráter mais leve. Entre 
as tarefas em geral executadas pelas mulheres estão praticamente todas as atividades 
domésticas, o trato dos animais, principalmente os menores (galinhas, porcos e 
animais domésticos), a ordenha das vacas e o cuidado do quintal, que inclui a horta, 
o pomar e o jardim. (BRUMER; FREIRE, 2004). 
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Sobre a questão de não gostar de morar e trabalhar no meio rural, 43% dos jovens 

dizem ser um fator alto para a sua intenção de saída, já que buscam por melhores empregos e 

estudar fora para terem a profissão que sempre sonharam. Outros 41% não sabem ou são 

indiferentes nessa questão. 

Entre os jovens o desejo de trabalhar na cidade foi o fator mais determinante para a 

não permanência, pois 70% dos respondentes concordaram (parcial ou totalmente) com esse 

fator. Esses jovens também acreditam que existem poucas oportunidades de trabalho. Os 

jovens entrevistados que possuem esse desejo estão ou já concluíram um curso superior, até 

mesmo na área da agricultura, pecuária e agroindústria, mas trabalham em cooperativas ou 

empresas localizadas na cidade, e pela distância não querem permanecer no meio rural. 

Alguns deles também já estão empregados e com isso o desejo de sair do interior e morar na 

cidade para ficar perto do trabalho é ainda maior.  

A falta de diversão também foi um fator para a não permanência no interior de 42% 

dos jovens. Jovens de 15 a 19 anos, relataram que para irem a festas, bares e a casa de amigos, 

tem que se deslocarem para a cidade, percorrendo em alguns casos longas distâncias, assim 

evidenciando uma dificuldade que é a locomoção. Como não possuem permissão para 

dirigirem, precisam de carona ou que seus pais os levem até os lugares desejados. Como nem 

sempre acontece, ficam frustrados por não poderem ir até os lugares que gostariam, 

despertando assim o desejo de não permanecer no meio rural. 

A distância com a cidade também é um fator determinante para a saída dos jovens 

(44%). Como a maioria dos jovens busca por diversão nas cidades ou até mesmo por conta do 

trabalho, muitas vezes o trajeto é longo, dificultando o acesso. Há o gasto com combustível, a 

depreciação e o tempo gasto por ser um trajeto todo de terra. Para os que trabalham na cidade 

muitas vezes é vantajoso que morem na cidade por conta do trajeto a ser percorrido. 

Para 50% dos jovens a insatisfação financeira também é um fator relevante para a 

saída do meio rural. Isso foi mais evidente para mulheres e homens de 15 a 19 anos (39%) que 

moram com os pais, não trabalham (12%) e estão cursando o ensino médio (51%). Na 

agricultura familiar, em muitos lugares são percebidas dificuldades com a renda e 

infraestrutura, além de poucos recursos disponibilizados para pequenos produtores (FARINÃ; 

BERTOLINI; MENEGHATTI, 2017). De acordo com Jesus (2012), a decisão de ficar ou de 

sair do meio rural é muito influenciada pelo fator econômico, variando conforme as condições 

de cada família, portanto quanto menor a renda menor o interesse de se tornarem 

proprietários, sendo mais propensos ao êxodo rural.  Dessa forma, esses jovens estão 
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insatisfeitos pois não possuem independência financeira e dependem diretamente do dinheiro 

de seus pais. 

De acordo com a pesquisa, a falta de políticas públicas voltadas à agricultura familiar 

é um fator indiferente para a não permanência dos respondentes. De fato, poucos ambientes 

familiares recebem esse auxílio, muito menos os jovens agricultores. A política pública tem 

papel fundamental no desenvolvimento rural, em especial na agricultura familiar (MORAES; 

SCHWAB, 2019). Assim, os jovens não têm incentivos direcionados a eles para que 

permaneçam na atividade agrícola. 

Outro fator relevante para a não permanência no interior entre os jovens é a falta de 

identificação com a profissão (58%). Esses jovens optaram por trabalharem na cidade ou se 

ainda residem no interior, não trabalham nos afazeres da propriedade, se dedicando 

exclusivamente aos estudos. Conforme relatos, a falta de identificação se dá pela excessiva 

carga de horário dos trabalhadores rurais, que não possuem férias, e trabalham todos os dias, 

inclusive finais de semana, não possuem folga e por ser um trabalho pesado. Atrelados a isso, 

a falta de investimentos e de recursos na propriedade, também acabam desmotivando os 

jovens a permanecerem no meio rural. 

 

4.1.4 Influência na gestão da propriedade 

A atividade da agricultura familiar é composta basicamente por pequenos 

proprietários de terras, que dependem dessas terras para sobreviverem. A propriedade além de 

ser local de moradia é local de trabalho da família (LAMARCHE, 1993). O local de 

residência se confunde com o de trabalho, a propriedade é moradia e empresa, o proprietário é 

pai e chefe, os demais são familiares e funcionários, não havendo separação entre um e outro 

(SILVESTRO et al., 2001). Para saber qual é a influência dos jovens na gestão da propriedade 

continham na entrevista perguntas de escala (Tabela 4). Sendo com isso possível verificar o 

grau de concordância com as afirmativas. 

 

Tabela 4 – Influência na gestão da propriedade rural pelo jovem produtor rural do município de Tapejara-RS 

PERGUNTA Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem discordo  
Concordo 

parcialmente 
Concordo 
totalmente 

Sabe o que será produzido 16% 11% 21% 19% 33% 

Sabe em que será investido 16% 9% 26% 20% 29% 

Decisões sobre tarefas 23% 16% 26% 17% 18% 

Local de entrega da produção 17% 13% 30% 14% 26% 

Venda da produção 15% 13% 26% 23% 23% 
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Destino do valor recebido 15% 11% 31% 22% 21% 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com os dados apresentados na tabela 04, os jovens possuem influência na 

gestão da propriedade. A maior parte dos mesmos concordou (parcial ou totalmente) quando 

questionados sobre se sabiam o que seria produzido, no que seria investido, onde a produção 

seria vendida e entregue e a destinação do valor recebido pela produção. Contudo, salienta-se 

que entre esses respondentes a maior parcela foi de homens, entre 20 a 25 anos. De acordo 

com Troian (2014), mesmo os jovens que tem o desejo de permanecer no meio rural, não têm 

vontade de seguir na propriedade paterna por ter restrições, desejando gerir sua própria 

propriedade. No caso deste estudo, verificamos que esses jovens estão muito envolvidos com 

as atividades de gestão da propriedade, sendo um indicativo importante para o processo 

sucessório.  

 Apesar disso, quando questionados sobre decisões sobre as tarefas diárias da 

propriedade, nota-se que o maior índice ficou na opção marcada como neutra. Sendo assim, a 

influência da opinião dos jovens é baixa no que se refere a decisões sobre tarefas que devem 

ser cumpridas, relatando a falta de experiências com os afazeres, ou até mesmo que por não 

gostarem do que fazem e por não ter autonomia na tomada de decisão sobre as tarefas, acaba 

despertando o desejo da saída do campo (TROIAN, 2014). 

Entre os jovens produtores, 59% afirmaram não possuírem nenhum conhecimento 

sobre a gestão da propriedade e 51% afirmaram que não realizam a gestão financeira dentro 

de sua propriedade, sendo ela feita pelos pais ou por terceiros, ou até mesmo, sem ser 

realizada de nenhuma forma. 

 

Tabela 5 - Gestão da propriedade rural pelo jovem produtor rural do município de Tapejara-RS 

PERGUNTA 
Sim Não 

Possui conhecimento sobre gestão dentro da propriedade? 41% 59% 

É realizada a gestão financeira dentro da propriedade? 49% 51% 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Daqueles que detinham conhecimentos sobre gestão, áreas como planejamento da 

produção, gestão de custos e da propriedade, produção e riscos das atividades foram as mais 

citadas. Entre os que faziam a gestão financeira da propriedade as ferramentas mais utilizadas 

foram anotações em cadernos, planilhas de Excel, arquivamento de documentos (ex. notas 

fiscais), uso de aplicativos de gestão e ainda com auxílio de um gerente financeiro e/ou 
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contador. Destaca-se que, os jovens que possuem conhecimento e fazem a gestão financeira 

da propriedade, possuem formação em curso técnico voltado a agricultura e pecuária ou curso 

superior completo ou em andamento. 

Com relação a influência das cooperativas para a juventude rural 58% dos jovens não 

são associados e 68% alega não receber qualquer incentivo dessas instituições para 

permanecer no meio rural. Apesar da forte presença das cooperativas ligadas a atividade 

agrícola dessa região, não se pode perceber, entre a juventude rural, uma influência 

significativa. Deggerone e Oliveira (2018, p. 68) explanam essa questão: 

“cabe ao homem a participação e a representação nos espaços de 
interação com a cooperativa, pois ainda existe certa invisibilidade acerca da 
importância da inclusão dos jovens e das mulheres na participação e na tomada de 
decisões”. Deggerone e Oliveira (2018, p. 68) 

Tabela 6 -  Influência das cooperativas segundo o jovem produtor rural do município de Tapejara-RS 

PERGUNTA 
Sim Não 

É associado a alguma cooperativa 42% 58% 

Recebe algum incentivo de cooperativas para permanecer no meio rural? 32% 68% 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforma a tabela 6, entre aqueles que são associados e que recebem algum tipo de 

incentivo, foram citados ganhos de recursos financeiros através de distribuição de sobras entre 

os associados e o Programa Jovem Cotapel. Esse programa leva seus associados a 

conhecerem propriedades em outros municípios e em palestras, fornece suportes técnicos na 

parte de produção, através de conversas e até mesmo disponibiliza empregos dentro das 

cooperativas. Segundo Williamson (1981), cooperativas possibilitam novos elos de 

intermediações que envolvam a cadeia produtiva por trabalharem de forma intermediária no 

processo de comercialização de rendimentos de seus associados. 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nessa pesquisa buscou-se compreender os fatores que levam aos jovens agricultores 

familiares a tomar a decisão sobre sua permanência ou não no meio rural de Tapejara-RS. 

Nesse sentido, compreende-se que a metodologia e demais técnicas utilizadas foram 

suficientes para alcançar o que se buscava.  

Entre os fatores de permanência dos jovens no campo os mais importantes em ordem 

foram: (1) identificação com a profissão, (2) boa remuneração, (3) autonomia para a tomada 

de decisão, (4) investimentos feitos na propriedade e (5) incentivos de políticas públicas. Por 

outro lado, os fatores de não permanência em ordem de importância foram: (1) sempre quis 

trabalhar na cidade, (2) não se identifica com a profissão, (3) falta de incentivo, (4) 

insatisfação financeira, (5) poucos investimentos feitos na propriedade, (6) distância da 

cidade, (7) não gosta, (8) falta de incentivo de políticas públicas, (9) falta de diversão, (10) 

pouca oportunidade de trabalho, (11) não possui autonomia.  

Com o estudo evidenciou-se que principalmente as jovens mulheres pretendem 

deixar o meio rural em busca de melhores qualificações profissionais e por seu trabalho não 

ter a mesma visibilidade de trabalhos exercidos por homens. Para dar maior visibilidade à 

atuação feminina no setor e acabar com a desigualdade de gênero, é necessário valorizar mais 

as contribuições das mulheres para a agricultura. Podendo assim serem criadas políticas 

públicas de incentivo a permanência das mulheres no campo. 

Também se destaca, a importância de cooperativas do município incentivarem a 

permanência dos jovens, sejam eles seus associados ou não. Esses incentivos podem ocorrer 

por meio de cursos, palestras e até oportunidades de empregos. Para que as cooperativas se 

mantenham viáveis é necessário que elas tenham uma atuação mais presente com os jovens 

que sucederão seus pais nas atividades do campo.  

Como sugestão para novos estudos, devido a sua importância social, pode-se estudar 

mais a fundo o do êxodo rural dos jovens e como é a questão das jovens mulheres no campo. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

Perfil do jovem no meio rural 

1.       Faixa etária: 

( ) De 15 a 19  anos       ( ) de 20 a 25 anos     

2.       Gênero: 

( ) Feminino                  ( ) Masculino                   

3.       Escolaridade: 

( ) Até 1º grau            ( ) Até 2º grau                                                                                              

(  ) Curso superior      ( ) Concluído       ( ) Em andamento                                                          

(  ) Pós-graduação         ( ) Concluído     ( ) Em andamento    

Atividade Ocupacional X 

Trabalhando e estudando  

Somente estudando  

Somente trabalhando  

 

4.       Possui filhos:  

( ) Não                                   ( ) Sim              Quantos?___________ 

5.      Você trabalha: 

( ) Na propriedade                 ( ) Fora da propriedade (na cidade, em outro local) 

6.       Área de atuação: 

( ) Agricultura                        ( ) Pecuária              ( ) Agroindústria        

( ) Outro: _____________________     

 

Reside no interior a quanto tempo? ________     

 

7. Pretende continuar morando no meio rural? 

( ) Sim                                ( ) Não 

 

Conforme respondido na questão anterior.  

Se sua resposta foi SIM: 

Qual o seu grau de concordância com as afirmações abaixo, onde 0 significa pouco e 10 

significa muito: 
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Fatores para o permanência da propriedade 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pouca  Muita  

Investimentos feitos na propriedade            

Incentivo de políticas públicas            

Autonomia para tomada de decisão            

Boa remuneração            

Se identifica com a profissão            

Outro:______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Se sua resposta foi NÃO: 

Qual o seu grau de concordância com as afirmações abaixo, onde 0 significa pouco e 10 

significa muito: 

Fatores para o abandono da propriedade 0 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pouca  Muita  

Não possui autonomia            

Falta de incentivo da família            

Não gosta            

Pouca oportunidade de trabalho            

Sempre quis trabalhar na cidade            

Falta de diversão            

Distância da cidade            

Insatisfação financeira            

Falta de incentivos de políticas públicas            

Não se identifica com a profissão            

Pouco investimento na propriedade            

Outro:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Influência na Gestão da Propriedade 

Qual o seu grau de concordância com as afirmações abaixo, onde 0 significa pouca autonomia 

e 10 significa muita autonomia: 
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Possui autonomia para a tomada de decisões 

dentro da propriedade? 

0 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pouca  Muita  

Sabe o que vai ser produzido            

Sabe em que será investido            

Decisões sobre tarefas            

No local onde será entregue a produção            

Para vender a produção (grão/carne, etc.)            

Para o destino do valor recebido da venda da 

produção (grão/carne, etc.) 

           

 

9. Possui conhecimento sobre gestão dentro da propriedade? 

( ) Sim                                ( ) Não 

Quais? _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. É realizada a gestão financeira dentro da propriedade? 

( ) Sim                                ( ) Não 

De que forma? ______________________________________________________________ 

 

É associado a alguma cooperativa? ______ 

Recebe algum incentivo de cooperativas para permanecer no meio rural? Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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