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1 Introdução 

Este texto apresenta alguns aspectos dos problemas socioeconômicos que atingem 

a agricultura familiar. As informações aqui apresentadas são fruto da pesquisa desenvolvida 

com uma parcela da população jovem do município de Xaxim que mora no campo e trabalha 

na cidade. 

Xaxim é um município localizado no Oeste do estado de Santa Catarina, que possui 

aproximadamente 22.857 habitantes (IBGE, 2000). A população escolhida para a pesquisa 

mora na Linha Pilão de Pedra, área rural do referido município. É importante destacar que 

mesmo sendo um estudo de caso a realidade estudada é encontrada em boa parte do 

Oeste Catarinense, região onde a base econômica é a agricultura e a agroindústria de aves 

e suínos. 

 Para evidenciar a importância da pesquisa nesta parcela do espaço geográfico, 

fazemos uso do pensamento de Santos: 

Todo espaço por mais aparentemente longe do centro de decisões 

que pareça estar não é um espaço isolado, neutro e intacto. 

Acreditamos que nenhum espaço é tão pobre de elementos que não 

seja digno de análises quando submetido ao rigor das teorias 

científicas[...] e mesmo o pensamento mais humilde aparece como 

uma preparação à teoria quando através do registro da experiência 

busca no mundo científico uma verificação (1997, p.10). 

 Desse modo, objetivou-se com o trabalho proporcionar a compreensão do fato de 

grande número de jovens de Linha Pilão de Pedra se deslocarem diariamente de suas 

casas para trabalhar na cidade de Xaxim e de Cordilheira Alta3. Considerando que uma das 

realidades encontradas no Oeste de Santa Catarina é, exatamente, o acentuado êxodo rural 

                                            
1 Universidade Comunitária Regional de Chapecó - Unochapecó 
2 rsalba@unochapeco.edu.br 
3 Cordilheira Alta é um município que faz divisa com o Xaxim e possui aproximadamente 3.093 

habitantes (IBGE, 2000). 
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de famílias e, sobretudo, de jovens, morar no campo e trabalhar na cidade está sendo uma 

alternativa a muitos, que vivem no/do campo, como uma maneira de amenizar o grau de 

pobreza. 

2 A agricultura familiar no Oeste de Santa Catarina 

 Antes de apresentarmos a realidade dos jovens que moram no campo e trabalham 

na cidade, é importante entender o contexto que estes se encontram frente a formação da 

pequena propriedade e perceber que esta ocorreu a partir de um processo de exclusão que 

privilegiou no Brasil a preservação da grande propriedade e no Oeste catarinense a 

formação e o desenvolvimento das agroindústrias de aves e suínos. 

 No período colonial a apropriação privada de grandes áreas pelo regime de 

sesmarias impossibilitou o acesso à terra pela população pobre, estes tornaram-se 

agregados, posseiros e moradores de favor. Durante muito tempo a grande propriedade 

dominou o sistema do campo brasileiro e apenas quando da preocupação das elites com a 

proporção excessiva de negros na composição brasileira é que se criam núcleos 

camponeses baseados na pequena propriedade. A partir deste momento incentiva-se a 

vinda do imigrante em oposição ao camponês nacional. Segundo Renk (1990, p.37), “[...] 

com o apoio do estado, os imigrantes viram nos antigos moradores seus inimigos e 

estabeleceram com eles uma relação de hostilidade e desprezo. Empurraram-os para 

espaços acidentados, destruindo o seu papel social”. 

 Verifica-se que a migração européia ocorreu sob estratégias de amenização de 

conflitos entre fazendeiros e nativos. O migrante que chega não concorre com a grande 

propriedade mas sim compra as áreas montanhosas e de difícil acesso no espaço que antes 

era dos nativos. 

 Segundo Martins (1982, p.97): 

O espaço novo para o pobre nasce do interesse velho do rico e 

dessa maneira a formação das pequenas propriedades surgem como 

complemento e reprodução da grande lavoura dentro da mesma 

dialética inclusão/exclusão que marcou a existência do campo 

brasileiro desde a sua origem. 

 A formação e o povoamento da região Oeste catarinense ocorreu tardiamente em 

relação a outras regiões de Santa Catarina, devido à disputa de terras entre Portugal e 

Espanha (no período colonial) e entre Brasil e Argentina (no período republicano). A 

ocupação da região ocorre a partir das frentes pastoris que saíam da região Sudeste em 

busca de gado no Rio Grande do Sul. Surgem desta forma, ao longo desses caminhos, 

grandes fazendas cuja atividade econômica era a criação de gado. 
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O surgimento da pequena propriedade ocorre a partir de 1917 quando da resolução 

de problemas de limites entre SC e PR, quando se inicia o processo de colonização da 

região. O governo estadual age de maneira imediata para incorporar a nova área geográfica 

ao estado, faz concessões de grandes áreas de terra a quem detinha prestígio político 

(empresas colonizadoras) e com o intuito de implantar um modelo econômico na região 

baseado na competição e no lucro, incentiva a vinda do imigrante. 

 A exploração da madeira, erva-mate e a venda de lotes aos migrantes descendentes 

de europeus, que já haviam passado pela revolução agrícola e eram especializados em 

trabalhar em pequenas propriedades, proporcionou o enriquecimento de comerciantes que 

com o apoio do Estado implantaram as agroindústrias. 

 Segundo Werlang (2002, p.8) a partir do processo de colonização “[...] a expansão foi 

tão intensa que meio século depois o oeste catarinense foi dividido em diversos municípios 

constituídos basicamente pela pequena propriedade”. 

 Desse modo a inserção do Oeste catarinense ao restante do estado cresceu com 

suas particularidades. As empresas colonizadoras souberam avaliar as condições locais e, 

desta forma, o processo de colonização baseado na pequena propriedade foi o mais 

adequado. 

 A partir do surgimento da agroindústria um novo sistema que privilegiou a integração 

com a pequena propriedade rural consegue preestabelecer os padrões na produção e ainda 

manter o produtor sob o controle ideológico e econômico destas. Várias famílias encontram 

neste setor uma nova fonte de renda, porém, estratégias adotadas pelas agroindústrias, 

visando a redução de custos e aumento da produção, selecionam os mais adequados e 

eliminam os que não acompanham a modernização, Altamann, (1998, p.35) também 

confirma esta situaçao: 

Em SC, quando foi iniciada a atividade avícola os técnicos 

recomendavam aviários para mil aves... atualmente fala-se em 

ampliar para 18 a 20 mil aves por aviário de 100 metros. Esta 

concentração se faz acompanhar de um processo de seleção de 

produtores, com a escolha dos mais eficientes e eliminação dos 

menos eficientes. 

Na produção de suínos, verifica-se o mesmo processo de concentração espacial da 

atividade suinícola, concomitante com a exclusão de agricultores de tal atividade. Dados 

apresentados por Testa (1996, p. 23) apontam que existiam na região 67 mil suinocultores 

no ano de 1980, e no ano de 1995, restavam apenas 20 mil. 

Diante desse fato, houve grande exclusão daqueles que não acompanharam a 
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modernização, com posterior empobrecimento de muitas famílias que viviam no campo e 

agravamento dos problemas urbanos, resultado do crescente êxodo rural. 

 Também segundo Altamann (1997, p. 40) 

[...] apesar do Estado de Santa Catarina ser considerado minifundista 

existe uma grande heterogeneidade entre as propriedades; as 

políticas públicas implantadas em favor da pequena propriedade não 

analisam essa diferença existente e deste modo aceleram a exclusão 

e empobrecimento de muitas famílias. 

Boa parte dos recursos direcionados para a atividade agrícola foram absorvidos 

pelas agroindústrias, resultando na concentração e centralização do capital por esses 

grupos.  

Desse modo, verifica-se algumas significativas transformações espaciais no Oeste 

Catarinense, a partir dos anos 80 e, principalmente, da década de 90: 

1. Grande número de jovens deixaram e deixam o campo em busca de melhores 

condições de vida na cidade, o que acaba por aumentar as periferias urbanas 

empobrecidas e os problemas urbanos das cidades locais e regionais. Problema 

até pouco tempo vistos apenas em cidade maiores: favelas, violência, 

desemprego etc. 

2. Falta de sucessores no campo. Estudos da Silvestro (2001), apontam que os 

filhos dos atuais proprietários saem do campo, optando por trabalhar na cidade e 

em outras regiões, “comprometendo, assim o destino das novas gerações no 

mundo rural e o próprio destino da agricultura familiar”. 

3. O fim de relações comunitárias. É muito comum observar-se no campo a 

presença de comunidades completamente abandonadas, restando apenas 

algumas famílias residentes. Com isto os laços que as uniam também 

desaparecem. Vê-se uma paisagem em abandono, escolas, igreja, campo de 

futebol, clube etc. espaços antes freqüentados pelas famílias. Segundo Farinelli 

(2001) “destrói-se nesse momento a vida comunitária, a própria paisagem é 

descaracterizada, as relações sociais e comunitárias tendem a diminuir”. Isso 

desencadeia um outro elemento presente na realidade rural: 

4. Atuação do mercado imobiliário na venda das terras dos agricultores, resultando 

na concentração fundiária ou, então, a compra de terras para fins de lazer de 

pessoas que vivem na cidade. 
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 Enquanto a mídia evidencia o grande fato “irreversível” do êxodo rural, nada é feito 

em benefício da juventude rural para a sua continuidade na agricultura familiar. Pesquisas 

realizadas com jovens pertencentes a pequenas propriedades rurais na região Oeste 

mostram que há grandes possibilidades de mudanças, e a simples ação de dar terras aos 

filhos cuja extensão da propriedade não permite a subdivisão é uma ação importante para 

permanência do jovem no campo. 

Também é importante destacar a importância dos jovens no que tange o saber 

apreendido ao longo da vida e que os torna profissionais altamente qualificados para 

trabalhar na Agricultura Familiar. Segundo Taylor (1998, p.553) “Não existe atividade 

econômica onde as relações familiares tenham tanta importância como na agricultura, é nas 

atividades agrícolas que a continuação da atividade paterna é a mais provável o que não 

ocorre em nenhuma outra profissão”. 

 Demonstraremos mais adiante que apesar das inúmeras dificuldades que os jovens 

enfrentam, estes buscam novas alternativas para não deixarem o campo. Porém tais 

alternativas não são buscadas no campo, mas sim na cidade, mudando, desta forma, as 

características tradicionais da Agricultura Familiar onde a maior parte da renda provinha de 

trabalhos agrícolas. 

Nos últimos anos, diante das precárias condições enfrentadas por esse setor e em 

meio as atuais políticas globalizantes de exclusão da grande maioria, os trabalhadores 

rurais tendem a procurar novas alternativas de renda além da própria agricultura e mudar 

um pouco seu papel tradicional. Neste sentido Oliveira (1998, p.82) expõe: 

[...] que essa mudança envolve um processo de individualização de 

membros solteiros das famílias e uma mudança no papel da mulher 

parece estar seguindo padrões diferentes daqueles descritos pelos 

processos mais clássicos. Tem-se tornado difícil encontrar rótulos 

apropriados para esses produtores familiares, num momento em que 

eles têm suas ligações com a produção agrícola enfraquecidas 

enquanto suas ligações com as atividades industriais se ampliam. De 

qualquer modo, eles mantém uma clara distância da mentalidade 

urbana. 

Percebe-se, portanto, o quanto a globalização influencia a agricultura e o modo de 

vida dos mais distantes agricultores, pois observa-se que a produção agrícola não fornece 

nem mesmo a maior parte da renda familiar. 

Outro fator globalizante que está distanciando o jovem do campo é a chamada 

urbanização da cultura. A mídia atribui como qualidade de vida o poder de consumir, 
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levando em conta apenas ganhos financeiros, outros fatores que envolvem a qualidade de 

vida não são levados em conta. 

Outra agressão que o jovem rural enfrenta se refere à educação: houve uma 

urbanização da educação, uma aula no meio rural e uma aula no meio urbano é a mesma. 

Os alunos aprendem matemática somando um refrigerante e um cheese salada e não 

somando um saco de feijão mais um saco de arroz. Também houve o fechamento das 

escolas municipais no interior e por isso o aluno sai de casa cedo, porque tem que fazer um 

trajeto enorme para chegar na escola, volta para casa tarde, cansado e não participa mais 

da vida agrícola. Cada vez mais cria-se um distanciamento, ele se urbaniza mesmo 

morando no campo. 

Todas essas questões devem ser revistas para que o jovem continue morando no 

campo. 

 Entre dificuldades e conquistas, muitos jovens e famílias resistem no campo. Apesar 

da falta de apoio à agricultura e do discurso que associa felicidade com “luzes da cidade”, 

cresce o número de pessoas que apostam na permanência no campo como caminho para 

uma vida mais feliz. 

3 A realidade encontrada 

 A análise dos dados da pesquisa evidenciou que todas as propriedades encaixam-se 

na forma minifundista, pois a quantidade de terra é insuficiente para o módulo adequado 

para a região. 

 Mediante a pouca quantia de terra associada ao relevo acidentado e inexistência de 

máquinas agrícolas (apenas 3 propriedades possuem trator), muitas famílias encontraram 

na integração com a agroindústria uma alternativa para aumentar a renda da mesma. 

Apesar das propriedades apresentarem uma semelhança no que se refere à quantia de 

terras, percebe-se uma clara diferença na renda mensal das famílias. As propriedades que 

estão conseguindo se adequar ao modelo de modernização imposto pela agroindústria4 e 

apresentam uma renda bruta mensal de 3 a 4 mil reais aproximadamente, encaixam-se nas 

chamadas propriedades capitalizadas5; das 70 propriedades existentes na área estudada, 

                                            
4 A modernização exigida pelas agroindústrias de aves e/ou suínos são no sentido de equipar as 

pocilgas ou aviários com climatização automática, sistema automático para o serviço de 

abastecimento de água e alimentos, modelos de esterqueiras e muitas outras exigências.  
5 Pesquisas da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), 

através de Silvestro (2001), fazem a seguinte caracterização das propriedade agrícolas do Oeste 

Catarinense: “1. Agricultores capitalizados são as propriedades cuja atividade agrícola tem 

 11439



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

apenas 10 possuem esta modernização. 

No que tange à sucessão futura das propriedades, percebe-se uma maior certeza 

entre as propriedades capitalizadas. Nestas a sucessão será positiva, pois os filhos ou um 

dos filhos pretendem continuar o negócio paterno. Atualmente, estudam em Casas 

Familiares6 e aplicam em suas propriedades o conhecimento adquirido. 

 Na maior parte das propriedades que se encontram em processo de exclusão, ou já 

totalmente descapitalizadas, observou-se que a continuidade do setor também será positivo: 

um dos filhos pretende dar continuidade ao negócio paterno, (a continuidade é mais 

concreta no que tange o gênero masculino). 

A partir dos questionários aplicados, percebe-se que diante dos 63 jovens presentes 

na área estudada, 40 destes realizam diariamente uma dupla jornada de trabalho 

campo/cidade, e 2 destes migraram definitivamente para a cidade quando iniciou-se a 

pesquisa (2003). Estes jovens deslocam-se diariamente de suas casas para trabalhar na 

cidade de Xaxim e de Cordilheira Alta. 

 Apesar de trabalharem na cidade, a pesquisa nos mostrou que há uma clara 

distância com o mundo urbano. Os jovens consideram-se extremamente rurais mesmo 

estando a maior parte do tempo trabalhando em atividades urbanas. Todos os 

entrevistados, responderam que apesar de trabalharem na cidade sua mentalidade é 

urbana. 

 Quando indagado sobre o porquê do deslocamento diário e da dupla jornada de 

trabalho, aos jovens de linha Pilão de Pedra, obteve-se as seguintes respostas: 

Tabela 1 – O porquê do deslocamento diário 

Variáveis apresentadas Jovens 
entrevistados 

Uma opção, por gostarem de trabalhar em atividades urbanas. - 

Uma necessidade diante da situação das propriedades (pouca 10 

                                                                                                                                        
possibilitado a reprodução da família e também um certo nível de investimento e acumulação, essa 

categoria representa 13%  dos estabelecimentos. 2. Agricultores em transição – correspondem a 29% 

dos estabelecimentos agrícolas do Oeste. São aqueles que vivem da agricultura, mas não conseguem 

realizar investimentos. 3. Agricultores descapitalizados: Correspondem a 42% dos estabelecimentos 

agrícolas, são os estabelecimentos que possuem um valor agregado menor que um salário mínimo por 

pessoa ocupada. 4. Os demais a agricultura apresenta um valor irrisório na formação da renda 14, 5% 

ou são agricultores patronais 1.5%. 
6 Casas familiares são um tipo de Escola Rural que atende filhos de agricultores. 
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terra, máquinas, etc.) 

Uma solução encontrada para poderem continuar a morar no 

campo. 

6 

Uma alternativa, para aumentar a renda da família 11 

Total  27 

Fonte: Pesquisa de campo na comunidade de Linha Pilão de Pedra, 2004. 

 Percebe-se que o deslocamento diário e a dupla jornada de trabalho que os jovens 

de Linha Pilão de Pedra realizam não foi uma opção, mas sim uma necessidade diante da 

atual descapitalização das propriedades. A mão-de-obra excedente, não pelo número de 

pessoas, mas pela quantia de terras aliada à falta de créditos para diversificá-la, encontrou 

neste deslocamento diário uma alternativa viável para aumentar a renda da família e 

melhorar a qualidade de vida das mesmas. É interessante destacar que este fato foi a 

solução encontrada por alguns jovens para continuarem a morar no campo pois mesmo com 

a ausência de perspectivas da unidade familiar encontraram neste deslocamento uma forma 

de resistência para não deixar o campo. 

 Quanto ao destino da renda obtida com o trabalho na cidade os jovens que 

realizavam dupla jornada de trabalho campo/cidade, distribuem à mesma sobretudo na 

alimentação da família, educação, lazer, poupanças, investimentos na propriedade. 

 Ao contrário de outras pesquisas realizadas no Oeste catarinense, nas quais se 

evidenciou que o dinheiro era utilizado principalmente para o lazer e educação, na área 

estudada a maior parte dos jovens entrevistados nesta pesquisa, aplicam o salário na 

propriedade. Verifica-se que em muitas famílias atreladas à agroindústria (porém em 

processo de exclusão), os jovens aplicam seu dinheiro na modernização das edificações 

para continuarem atrelados a este setor que consideram importante pois a renda é mensal. 

Outros, apenas conseguem pagar a prestações de sua primeira “moto” (principal meio de 

transporte, utilizado para o deslocamento diário). É interessante destacar que muitos jovens 

aplicam a renda conseguida com o trabalho na cidade em poupanças e pretendem 

futuramente comprar novas terras ou mesmo modernizar e diversificar a propriedade 

paterna. 

 Ao contrário dos padrões tradicionais onde o trabalho familiar era suficiente para 

satisfazer as necessidades básicas, hoje a produção agrícola não fornece mais nem mesmo 

a maior parte da renda familiar. Diante do processo de descapitalização e empobrecimento 

das propriedades, o deslocamento vem a ser considerado viável e contribui amplamente 

para uma melhoria na qualidade de vida das famílias existentes na área estudada. 

 Constatou-se que em muitas famílias a maior parte da renda familiar provém dos 
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trabalhos realizados pelos filhos na cidade. Entre os pesquisados, 74% responderam que de 

25% a 75% a renda de sua propriedade provém de trabalhos não-agrícolas. 

 Indagou-se aos jovens sobre o que achavam dessa dupla jornada de trabalho que 

quotidianamente realizam, houve uma ampla opinião de que este fato é viável diante da 

situação e uma forma de resistência encontrada para não deixarem o campo, mesmo 

entendendo que o ideal seria trabalhar no campo. Os jovens afirmaram que pretendem 

continuar a realizar este deslocamento diário: trabalhar na cidade e morar no campo. 

 Apesar de inúmeros fatores de expulsão, como falta de créditos habitacionais, 

fundiários e incentivos, o elo afetivo com o lugar (comunidade, igreja, amigos, família) é um 

grande fator de resistência entre os jovens para permanecerem no campo. Percebe-se 

neste sentido que as questões culturais influenciam os grupos humanos. O lugar de vivência 

atrelado às relações sociais que foram se formando possibilitam as pessoas acharem que o 

seu lugar de vivência é o melhor. Neste sentido Tuan (1980, p.285) escreve: 

O grupo, expressando e reforçando os padrões culturais da 

sociedade afeta fortemente a percepção, a atitude e o valor que seus 

membros atribuem ao meio ambiente. A cultura pode influenciar a 

percepção de tal modo que as pessoas verão coisas que não 

existem, podem causar alucinação em grupo. 

As questões culturais, o elo afetivo entre a pessoa e o lugar de vivência ao qual Tuan 

(1980, p.285) chama de Topofilia é um grande fator de resistência que impede a migração 

definitiva desses jovens. 

 Isso nos permite perceber que as pessoas estão presas à terra. Devido às tradições 

e culturas do seu grupo social, e apesar das dificuldades econômicas existe um grande elo 

afetivo entre a pessoa e o lugar onde esta vive, o que impede a possibilidade de mudança. 

E ainda a mudança gera o medo, assim cria-se uma imagem às vezes ilusória de que o 

lugar de vivência é o ideal. Se fosse optado por trabalhar com pessoas que moram na 

cidade e trabalham no campo, talvez também se identificasse a influência cultural no que diz 

respeito a permanecerem morando no seu lugar de origem, e que também consideram o 

lugar ideal para viver. 

4. Pensando algumas alternativas 

O desafio para desencadear medidas que busquem soluções frente à problemática 

apresentada é de criar condições que permitam a essas famílias tanto capacidade de gestão 

para o trabalho em uma propriedade familiar, como a possibilidade de enfrentar os desafios 

da inserção fora da profissão agrícola. 
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A pesquisa constatou um atraso educacional entre os jovens que pararam de estudar 

e que são os mais prováveis sucessores do trabalho nas propriedades. A geração de 

agricultores que está tomando conta dos negócios, hoje, tem um nível educacional muito 

aquém dos desafios que vai encontrar pela frente. Deste modo, é fundamental que as 

escolas familiares rurais possam receber incentivos significativos, já que representam um 

caminho que associa a formação dos mais jovens à mudança da atitude dos próprios pais 

diante do trabalho e uma abertura potencial em direção à inovação. Segundo Abramovay et. 

Al. (2201, p.111), 

A criação de um programa de bolsas de estudo, evitando que os pais 

interrompam a formação dos filhos devido a necessidade de mão-de-

obra na propriedade, pode desempenhar um papel importante para a 

agricultura familiar, além de garantir o acesso à educação aos filhos 

de agricultores, este programa pode tornar-se uma importante forma 

de transferência de renda no meio rural. 

 A casa familiar no município de Xaxim está despertando a consciência de 

valorização do meio rural pelo jovem, porém há ainda muito o que se fazer. 

 Outra questão analisada, que tem o poder de repulsão do jovem rural, é a questão 

da moradia. Constatou-se que este problema é um dos componentes importantes na 

decisão da permanência dos jovens no meio rural, em função da precariedade em que 

vivem as famílias dos agricultores, sobretudo os descapitalizados. 

 A precariedade das casas é mais facilmente aceita pelos pais, mas não pelos jovens, 

que sentem-se constrangidos em receber visitas e principalmente em receber em sua 

residência o(a) namorado(a). No entanto, apesar desta precariedade, observa-se um grande 

esforço para a preservação dos bens e para a manutenção de um ambiente limpo e 

agradável. É a absoluta falta de recursos para fazer as melhorias necessárias que impede 

que esses agricultores morem em condições mais dignas. 

 Portanto, verifica-se a necessidade urgente de melhorar as condições de moradia no 

campo através da criação de um programa nacional de habitação rural para reformar e 

construir casas para o jovem depois do seu matrimônio. A pesquisa constatou que um dos 

jovens que trabalhava na cidade e morava no campo, após o seu matrimônio migrou 

definitivamente para a cidade por não haver espaço suficiente na casa paterna e por não 

haver empréstimos habitacionais para construir a casa no campo. 

 Segundo Abramovay (2001, p.114) 

A organização deste programa deve ser concebida prevendo a 

utilização da mão-de-obra e de materiais existentes nas 
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comunidades rurais, podendo servir também como oportunidade de 

capacitação de agricultores em atividades não agrícolas como 

pedreiros, carpinteiros, eletricistas e pintores. O programa deve ser 

flexível prevendo várias formas de pagamento, tais como: programa 

de renda mínima articulada a um projeto de reflorestamento (para 

pagamento futuro) ou pagamento em dinheiro. 

 Com certeza o custo implanto em um programa habitacional rural é baixo frente ao 

impacto na melhoria da qualidade de vida que ele proporcionaria. 

5 Considerações finais 

A pesquisa aplicada em forma de questionário aos jovens de Linha Pilão de Pedra 

que moram no campo e trabalham na cidade (dos 60 jovens que realizam diariamente esse 

deslocamento) evidenciou que mesmo diante de políticas excludentes das pequenas 

propriedades e principalmente dos jovens agricultores estes vem resistindo a essa exclusão. 

 Uma forma encontrada por esses jovens diante da situação de empobrecimento das 

famílias na área estudada, associada à pouca terra foi realizar diariamente uma dupla 

jornada de trabalho no campo e na cidade. Na área urbana de seu município ou municípios 

vizinhos exercem atividades, principalmente no setor terciário. Apesar de trabalharem na 

cidade, os jovens se sentem extremamente rurais e há uma clara distância do mundo 

urbano.  

A dupla jornada de trabalho se dá por fatores econômicos e não culturais. Nenhum 

dos jovens entrevistados trabalha na cidade por gostar das atividades urbanas, mas sim 

para aumentar a renda da família e por não haver outra alternativa no campo diante da 

situação das propriedades (pouca terra, capital, etc.). É importante destacar que perante 

muitos deles esse deslocamento realizado diariamente foi uma solução encontrada para 

poderem continuar a morar no campo, ou seja, foi uma forma de resistência que o jovem 

encontrou para não deixar o campo definitivamente. 

 Em muitas famílias, o dinheiro que o filho recebe na cidade é maior que a renda 

mensal dos trabalhadores agrícolas, porém é importante destacar que os mesmos aplicam o 

dinheiro ganho na cidade na modernização da propriedade (aviários, compra de sementes, 

insumos), outros dividem seu dinheiro entre a alimentação e lazer, e outros ainda investem 

em poupanças com interesses futuros de comprar uma nova propriedade ou modernizar a 

propriedade paterna. 

 Neste ano de 2004, todos os jovens entrevistados pretendem continuar a trabalhar 

na cidade e morar no campo, embora entendam que o ideal seria trabalhar apenas na 

agricultura. Este deslocamento é viável diante da situação das propriedades encontradas na 
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área estudada. Esse deslocamento pendular ocorre em vários municípios da região Oeste 

catarinense, nas pequenas propriedades de agricultura familiar. Contudo, nos ajuda a 

desmistificar a idéia imposta “de cima para baixo” de que o êxodo rural é um processo 

irreversível, sem ao menos indagar aos jovens quais as suas perspectivas futuras. 

 Muitos jovens acreditam que é possível ser feliz no campo. Diante disso, é possível 

afirmar que o simples fato de dar mais atenção ao jovem rural já é um grande passo para 

reverter o êxodo rural e vários problemas que se refletem nas cidades. 

REFERÊNCIAS 

ABRAMOVAY, Ricardo; [et.al]. Juventude e Agricultura familiar: desafios dos novos padrões sucessórios. 
Brasília: Unesco, 1998, 2.ed. 

ALTMANN, Rubens. A agricultura familiar e os contratos. Florianópolis: Editorial1997. 

IBGE Cidades. Disponível em www.ibge.gov.br. Acesso em 17 de novembro de 2004. 

MARTINS, José de Souza. Expropriação e violência: a questão política no campo. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 
1982. 182 p.  
 

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo. Razão e emoção. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1997. 
308 p.  
 

SILVESTRO, Milton Luiz [et al]. Os impasses sociais da sucessão hereditária na agricultura familiar. 
Florianópolis: EPAGRI, Brasília: Nead/Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2001. 

TESTA, Vilson Marcos (Et al.) O desenvolvimento sustentável do oeste catarinense: (proposta para 
discussão). Florianópolis: EPAGRI, 1996. 247 p.  

TUAN, Yi-Fu. Topofilia., São Paulo DIFIL: 1980. 

WERLANG, Alceu. A colonização do oeste catarinense. Chapecó: Argos, 2002. 

  

 11445


	Rosa Salete Alba  
	3 A realidade encontrada 
	5 Considerações finais 


