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Introdução

Muitos são os estudos que abordam a juventude e 
muitos são os argumentos envolvidos na definição do 
termo. A imagem de um jovem desinteressado pelo 
campo e atraído pela cidade não é nova, faz parte da 
literatura clássica sobre o campesinato [1]. Quando se 
estuda a juventude rural, muitos autores observam a 
tendência emigratória dos jovens. Em casos de 
migração nota-se um abandono não pelo ambiente, mas 
pela atividade agrícola. Champagne [2] deixa esse 
aspecto bem claro quando afirma que “a recusa dos 
filhos de suceder aos pais é, em primeiro lugar, recusa 
do modo de vida dos pais”.

Importante ressaltar que o fato de jovens rejeitarem a 
atividade agrícola não significa que também 
mantenham essa rejeição pela vida no meio rural. 
Podem existir diversas outras questões que impeçam 
estes jovens de querer permanecer na propriedade 
mantendo as atividades que possuíam. 

O modo de produção familiar para subsistência, 
predominante na comunidade de Miracica, localizada 
no município de Garanhuns/PE, muitas vezes não dá 
rendimentos satisfatórios, o que dificulta a busca do 
jovem pela profissão de agricultor e até mesmo sua 
permanência na propriedade rural, levando-o muitas 
vezes a buscar outras profissões e até mesmo tornando-
o indeciso e conseqüentemente acomodado quanto ao 
que pretende seguir. Segundo Carneiro e Castro [3] 
existe uma avaliação positiva, por parte dos jovens 
agricultores, quanto aos atributos da vida no campo e 
viver neste ambiente.

 O objetivo deste trabalho é, então, analisar até onde 
o ambiente rural influencia na futura escolha 
profissional do jovem agricultor na comunidade de 
Miracica. Bem como examinar as escolhas que são 
freqüentemente feitas obtendo uma reflexão sobre as 
vontades que os jovens entrevistados possuem 

referentes ao lugar que gostariam de morar entre outras 
variáveis que serão detalhadas nesta pesquisa.

Material e métodos

Os dados utilizados na análise que constitui este trabalho 
foram obtidos no Distrito de Miracica, localizado no 
município de Garanhuns, Agreste Meridional de 
Pernambuco. Entrevistas foram realizadas na escola rural 
da comunidade, com representantes da comunidade e 
professores da escola. Com alunos foram realizadas 335 
entrevistas do tipo estruturadas. 

Esse processo de entrevistas foi longo e detalhado, 
proporcionando conhecer o jovem por diferentes ângulos. 
A partir desse maior conhecimento sobre a juventude é 
possível propor ações de extensão universitária e políticas 
públicas mais adequadas a real condição e percepção desse 
jovem.

Os dados coletados alimentaram um banco elaborado no 
programa computacional Microsoft Access, que 
possibilitou tabulação simples e/ou cruzada das 
informações e emissão de relatórios para serem analisados.

Resultados

Visando identificar a intenção profissional futura dos 
jovens, durante a entrevista, lhes foi perguntado “o que 
pretendiam ser quando crescessem”. Devido a grande 
variedade de respostas as mesmas foram agrupadas em 
algumas categorias: área de educação; saúde; no setor 
agrícola; esportistas ou artistas; serviços autônomos, dentre 
outros mais citados. Inicialmente, chama à atenção a 
quantidade de alunos que não sabem o que querem para seu 
futuro, num total de 40 alunos (11,9% do conjunto). 

A profissão mais mencionada foi a de professor, com 
22,7% das escolhas. As demais respostas de maior 
freqüência não estavam ligadas diretamente a atividade 
rural, representando 49,2 %. Já as escolhas ligadas ao 



ambiente agrícola tais como agricultor(a),
veterinário(a) e agrônomo(a) somaram apenas 16,2%, 
conforme a figura 2. 

 São necessários alguns passos para se chegar à
profissão que se quer, no entanto, muitos alunos 
demonstraram não saber quais caminhos seguir para 
alcançar a profissão de sua escolha. Muitas vezes não 
sabiam que para chegar a uma profissão como a de 
agrônomo, é necessário passar por uma faculdade, 
através de uma seleção (o vestibular) e que tal 
faculdade fica muito próxima deles, no município de 
Garanhuns e, portanto, acessível a todos.

Dos alunos que mencionaram interesse nas profissões 
relacionadas ao ambiente rural, 04 têm de 8 a 10 anos, 
19 de 11 a 13 anos, 12 de 14 a 16 anos e 19 têm mais 
de 16 anos de idade (tabela 1) totalizando 54 jovens. A 
maior parte já possui idade que possibilita maior 
entendimento da realidade a sua volta bem como 
identificar possibilidades futuras de diversas formas.

Objetivando entender o nível de envolvimento dos 
jovens com o sítio onde moram, lhes foi perguntado 
“quais os possíveis problemas existentes em seu sítio”
as respostas contemplaram questões relativas à falta 
d’água, infra-estrutura precária e violência. Quando 
indagados sobre “como poderiam ajudar a melhorar o 
sítio”, responderam, basicamente, que as soluções 
seriam através do estudo e do aumento da intensidade 
de trabalho realizado. 

Curiosamente para ambas as questões, mesmo
referindo-se apenas aos alunos que mencionaram 
profissões ligadas ao meio rural, um número 
significativo respondeu “não saber”, conforme ilustra a 
figura 1. Aproximadamente 47% destes alunos não 
sabem diagnosticar problemas em sua própria 
propriedade e cerca de 43% não sabem propor formas 
de melhorar o lugar onde residem. Tais resultados 
propõem uma indagação sobre o fato de quererem 
seguir profissões ligadas ao meio rural e sequer 
demonstrar interesse em conhecer onde se vive.

Para Carneiro [4] os jovens rurais, em sua grande 
maioria, oscilam entre o projeto de construírem vidas 
sozinhos e o compromisso com a família, que se 
confunde também com o sentimento de pertencimento à 
localidade de origem, o que talvez justificasse as 
informações analisadas acima.

Esta possibilidade de construção individualizada é 
claramente observada na maioria doa alunos, que 
apresentaram escolhas profissionais que mostram a 
preferência pela saída da zona rural, já que implicam 
em atividades que são exercidas no meio urbano, e um
número de indecisos relevante quanto à profissão a ser 
seguida

Existe ainda o fato de a agricultura na comunidade 
ser principalmente para consumo da própria família, 
sendo comercializado apenas o excedente de acordo 
com 75,5% dos alunos, logo, a visão que os jovens 

adquirem é de uma profissão que não alcança as 
perspectivas financeiras que anseiam. Caso o trabalho no 
campo fosse visto como um trabalho que traz resultados, se 
bem administrado como acontece com qualquer outro, 
provavelmente o número de indecisos cairia. É visível, 
muitas vezes, a busca por uma profissão que mostre mais 
resultados financeiros e com condições diferentes da 
existente, no entanto interpretada de forma meio utópica, 
sem considerar as grandes dificuldades que uma vida 
urbana pode apresentar em seus diversos aspectos, desde 
alimentação com custo elevado e qualidade questionável 
até costuras sociais complexas com redes de 
relacionamento mais desgastantes do que as existentes na 
zona rural. Isso leva jovens que buscam outro meio de 
trabalho, desejando melhores condições de vida a terem 
tentativas frustradas e até mesmo traumatizadas, retornando 
ao meio rural ainda com menores perspectivas futuras e 
com grande desânimo. 

A perspectivas dos jovens no meio rural referente a
escolha de profissão evidencia, ainda, que a condição de
agricultor perde força. No modo como ela é vivenciada,
não é atrativa para a maioria dos jovens, que optam por 
profissões mais “sedutoras”, totalmente diferentes e muitas 
vezes nem sabem o que querem. 

Ainda assim, para alguns existe o desejo de continuar a 
vida no campo. Talvez com maior informação de como 
proceder para chegar onde se quer e, o quanto 
determinadas escolhas poderão trazer melhorias ao meio 
rural, o jovem repense suas escolhas. É preciso 
conscientizar de que muitas vezes sair para estudar não 
significará abandonar o meio rural, mas sim buscar, através 
do estudo, aperfeiçoamento de seus conhecimentos e
motivar-se a aplicar tudo isto na melhoria da condição de 
vida no campo, não mais como expectador, mas como 
agente.
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Figura 1. Conhecimento dos alunos acerca da propriedade Fonte: dados da pesquisa.

Figura 2. Profissão de interesse dos alunos Fonte: dados de pesquisa.


