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A discussão que evoca o presente artigo está circunscrita as múltiplas formas de vivência

dos jovens rurais. Essa categoria analítica se insere numa conturbada situação que pende

entre a permanência no meio rural e a migração para o meio urbano. A dúvida que cerca

essas decisões é também fator de sociabilidade e responde a variação comportamental e

aos aspectos identitários manifestos e perceptíveis.  Pode-se dizer que essa juventude

está cercada não apenas pela definição de um projeto de vida no sentido produtivo e

rentista, mas que implica nas relações de gênero, nas relações geracionais e familiares,

nas carências, nos gostos e preferências, nos medos, enfim, numa dicotomia plural de

dilemas cotidianos. A pesquisa tem como lócus uma pequena comunidade rural do interior

de Santa Catarina e foi objeto da dissertação de mestrado defendida pelo autor em 2013,

sob  o  título:  “Juventude  rural,  entre  ficar  e  partir:  a  dinâmica  dos  jovens  rurais  da
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comunidade de Cerro Azul,  Palma Sola/SC”. O estudo contemplou a etnografia como

forma  de  compreender  as  dinâmicas  internas  desses  jovens  e  é  agora  objeto  de

discussão  melhor  depurado.  Infere-se  que  essas  dinâmicas  apresentam  uma  noção

eminente,  isto  é,  a  conjunção do jovem rural  entre o ficar  e o partir  é subscrita  pela

dúvida, pela oscilação. Fato este que permite afirmar que um conjunto de representações

pulula  entre  esses  atores  e  que  aí  se  abrem  várias  oportunidades  para  pensar  sua

condição como categoria polissêmica e possíveis melhorias a serem estendidas, seja no

caso da permanência, seja na migração.
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Introdução

A juventude é categoria já bastante consolidada dentre o  metier sob o qual  se

debruçam os sociólogos. Os estudiosos da realidade social forjam em sua faina vários

mecanismos práticos, sendo um deles a fragmentação temática. Dessa processualização

de  objetos  e  formulações  “nativas”  subsequentes  vai  se  solidificando  sua  obra  e

lacerando-se suas cisões. Um produto disso são as recorrentes dicotomias. A dicotomia é

um recurso empregado a constituição dos sentidos teóricos das ciências sociais. José de

Souza Martins nos alertava já em 1981 de que essas dicotomias no campo teórico eram

vistas como reproduzidas na realidade de análise.

Conhecemos bem o par  opositivo  rural/urbano,  sendo o  primeiro  expressão de

atraso e o  segundo de progresso,  modernidade.  A visão mais perspicaz nos estudos

sociais  não é aquela que nega como terra  arrasada a contribuição da dicotomização

(afirmação e construção de campos de estudos), tampouco a que insiste em mantê-la.

Modelos  compreensivos  de  maior  aderência  supõem que  seja  percebida  a  realidade

social  como  processo  amplo.  Dessa  percepção  tratou-se  do  desenvolvimento  do

continuum, do  neo-rural, do  ideal rurbano, etc. Neste texto o paradoxo não é superado,

quiçá instigado.

A questão  se  engaja  no  sentido  de  questionar  as  posições  mais  fatalistas  em

relação ao rural. Na pesquisa pode-se comprovar de que embora exista uma “tendência”

a saída dos jovens do meio rural há um contingente importante de permanência (no lócus

algo em torno de 40%). A permanência de jovens, ainda que dúbia e frágil, é objeto de

relativização das teorizações sobre o rural.

Este  não é  apenas um rural  residual  ou  expressão de resistência.   É  possível

pensar  como  objetivação  clara  de  um  projeto  de  ruralidade  florescente  ou  mesmo



resultado de novas configurações. O que importa mais propriamente aqui não é definir a

preponderância desse fenômeno, mas apontar para sua existência e as implicações que

isso significa frente a uma tendência analítica que em geral traçou o caminho de fora. O

problema é justamente discutir o contrário, a manutenção de uma realidade que é, por

força, já outra e interior.

Dessa forma a representação social como recurso de problematização teórica é

aqui  lançada  como  uma  ferramenta  de  compreensão  justamente  das  dicotomias

presentes na forma de definir, associar-se, julgar, inferir, etc., sobre a realidade imediata

daqueles  jovens  que  referenciamos  como  rurais.  Já  a  etnografia  como  método  é

expediente  ordinário  na  perspectiva  que  se  buscou  não  apenas  uma  abordagem

representacional  do ponto de vista  discursivo e semântico,  mas prioritariamente como

esses jovens fazem, o que fazem, a forma como dizem e interpretam o que fazem.

Portanto, discutir  as implicações envolvidas na permanência de jovens no meio

rural  da  comunidade  de  Cerro  Azul  infere  considerar  como  eles  se  organizam neste

espaço. É emblemático problematizar os eventos que ocorreram durante a atividade de

campo.  A  pressuposição  etnográfica  durante  a  pesquisa  possibilitou  a  análise  do

comportamento “em comunidade” destes jovens. Longe de ser uma visão alongada é por

si só uma tentativa de encadear os elementos justificados entre as falas coletadas e a

ação efetiva. São ponderações entre o que esses indivíduos pensam; o que falam e o que

fazem. Discutem-se, rapidamente, aspectos das práticas sociais dos jovens no espaço

familiar,  no sentido das práticas produtivas e de renda; nas incursões na comunidade

(especificamente na observação de um baile).

O  trabalho  está  dividido  em  duas  partes  centrais.  A  primeira  versa  sobre  a

contextualização teórica da pesquisa, especialmente no sentido das representações entre

ruralidade  e  urbanidade.  A segunda  apresenta  o  lócus  de  pesquisa,  as  relações  de

sociabilidade no espaço produtivo e os momentos etnográficos.

Os Elementos Constitutivos das Representações Entre Ruralidade e Urbanidade

O espaço rural suscita muitas representações. Por representações entende-se o

conceito relacional de que conformam modelos de entendimento e convencimento que

produzem e reproduzem as dinâmicas sociais num determinado espaço. Como afirmam

Gaviria e Menasche: “as representações são manipuladas para justificar as ações, as

ações modificam as representações, e nessa relação entre representações e práticas do



espaço e no espaço, em que interferem as diferenças, constroem-se os territórios” (2006,

p. 77-78).

De acordo com Williams (1983) o rural é conceituado por um viés relacional, isto é,

pela  visão  que  os  moradores  do  meio  urbano  fazem  dele.  Assim  a  construção  da

identidade rural, por seus integrantes, é estabelecida pela visão que o difere do urbano.

De toda forma, sustenta Williams, a representação do rural  reside sempre no urbano.

Tanto de onde parte  a  caracterização predominante,  quanto  como o local  de  onde é

extraída a base para pensar a diferenciação com o rural. Entendendo a identidade como

um elemento relacional é possível identificá-la através da manifestação de poder. Aqueles

que dispõem de poder podem indicar ou impor uma definição específica. Neste caso é um

poder localizado no espaço urbano e que denota por essa via as definições em relação ao

rural. 

O campo toma o aspecto de natureza – de barbárie, ao passo que o urbano é o

espaço de civilização – desenvolvimento. Como diz Williams associam-se ao campo e a

cidade características  positivas  e negativas.  A positividade do rural  estaria  explicitada

como “uma forma natural de vida – de paz, inocência e virtudes simples – e da cidade na

“ideia de centro de realizações – de saber, comunicações, luz” (1983, p. 11). Os pontos

negativos  em  relação  ao  campo  seriam  os  de  considerá-lo  como  “lugar  de  atraso,

ignorância e limitação” e em relação à urbe “lugar de barulho, mundanidade e ambição”

(1983, p.  11).  Essas  associações  ainda  se  preservam  nos  discursos  atuais,  mas

remontam a definições da Antiguidade Clássica (WILLIAMS, 1983).

O espaço urbano engendra numa percepção que mescla entusiasmo e tensão, um

reflexo  de  estar  em meio  a  muitas  pessoas  com  práticas  e  interesses  variados.  Os

sentimentos de poder,  de conquista e de transformação são mais latentes no espaço

urbano. Daí se estratificam as definições de um rural natural e um urbano produzido. O

rural é dado – por influência divina – porém o urbano é obra humana e como tal depende

das destacadas qualidades de seus construtores (WILLIAMS, 1983). Essa visão corrobora

com a tendência de considerarem-se os moradores do urbano como mais capazes e mais

perspicazes do que os moradores do rural que são menos inventivos e mais passivos em

relação à natureza.

É  possível  pensar  que  o  camponês  é  o  indivíduo  que  “resiste”  aos  encantos

urbanos. Talvez compreenda que a pressão de uma vida citadina seja mais drástica do

que a rural.  Todavia  os  jovens seriam mais suscetíveis  a  esse encantamento e mais

destemidos para enfrentar o “desafio” de viver na cidade. A dinâmica geracional comporta

intenso papel de demover barreiras ideológicas e sobrepor novas. O entendimento do



urbano como espaço agressivo é substituído por uma representação de oportunidades.

Os jovens nem por isso são sujeitos mais ou menos qualificados para compreender a

realidade.  São  forjadores  de  uma  maneira  diferente  de  se  interacionarem  entre  tais

situações.

O  homem  rural  é  retratado  como  gentil,  simpático,  amável  e  difere  de

comportamentos “frios”, automatizados e rancorosos dos citadinos (WILLIAMS, 1983). A

vida na “roça” é vista como abundância. Mas essa “fartura” não pode ser associada como

natural.  Isso  significa  deturpar  a  realidade.  Se  frutos  e  demais  alimentos  estão  à

disposição é porque alguém teve o trabalho – por menor que seja – de coletá-los, cultivá-

los, prepará-los. Nem sempre o trabalho empenhado para isso é percebido e mesmo

contabilizado pelos próprios agricultores. É cômodo falar positivamente do campo quando

apenas se transita nele, não dependendo das atividades laborais daquele espaço. Ou

inversamente,  daqueles  que  apenas  “passam”  pela  cidade  e  não  vivenciam  suas

contradições e dificuldades.

Como  demonstra  Williams:  “a  ideia  de  um  passado  mais  feliz  era  sempre

enfatizada, quase com desespero, não para ratificar o atual legado, mas para estimular as

mudanças sociais” (1983, p. 66). Isso significa que muitos dos migrantes estando no meio

urbano mostram-se saudosos em relação à vida rural, porém não deixam de propor que

“hoje” é preciso modernizar, trazer o novo, àquilo com que convivem nas cidades. Pode-

se interpretar esse uso das categorias temporais como um exercício que ao falar bem do

passado e desvalorizar o presente, intenta a sua rápida transformação para algo ainda

diferente.  Essas opiniões talvez  sejam mais  frequentes  àqueles  menos oportunizados

pelo  desenvolvimento  econômico,  independente  do local  de  moradia.  Se  veem numa

condição de “não-progresso” e tendem e buscar alento discursivo no passado, justificando

a necessidade de um futuro melhor. 

O agricultor concebido num caráter de depreciação é entendido como um agente

social intensamente explorado. Para Williams essa exploração, tanto do homem como dos

recursos naturais “é concretizada e concentrada na cidade” (1983, p. 72). De fato, existe

uma exploração do homem do campo, mas não é apenas ele, enquanto trabalhador que é

explorado. Parece haver, em alguns níveis, uma comoção maior em torno dele. Seria a

sua, uma exploração maior do que a do operário? De toda forma se visualizam numa luta

constante que demovem ou são demovidos, como família e comunidade, para abrigar-se

sob as égides modernas. Embora existam manifestações de resistência e indiferença ao

moderno à maioria dos agricultores está necessariamente circunscrita a enquadrar-se a

novas formas de produzir, ao consumo de tecnologias e de “aparatos progressistas”. Essa



ideologia de engajamento é, para Williams, sobreposta pela alcunha de “melhoramento”.

Nesse  caso  “as  relações  sociais  que  constituíam  obstáculos  a  essa  forma  de

modernização começaram a ser gradualmente destruídas, por vezes de forma impiedosa”

(1983, p. 89).

Os  exemplos  dessa  dinâmica  se  explicitam no  êxodo,  na  “latifundirização”,  no

empobrecimento, no envelhecimento da população do campo. A tecnologia foi propalada

como  elemento  indiscutivelmente  capaz  de  proporcionar  maiores  ganhos  e  tornar  o

trabalho rural mais leve, menos extenuante. Na prática as novas ferramentas, as novas

técnicas, o uso de máquinas trouxe sim maior produção e menor esforços físicos diretos

numa dada atividade. Entretanto o ciclo de inserção no mercado de tais instrumentos fez

com que os agricultores tivessem que trabalhar mais horas,  sob maior pressão (para

pagamento das dívidas de investimento) e com maior estafa. O custo da modernização

rural  ultrapassou os quinhões financeiros, tomando tempo e predisposições antes não

considerados.  Muitos  agricultores  não  puderam  se  enquadrar  nesse  movimento  de

modernização e viram-se condicionados a migrar para o meio urbano. Como diz Williams

os ganhos produtivos são “tão impressionantes” que não há como não se entusiasmar

com a modernização, porém “o mais difícil de entender é a consequência final desses

melhoramentos que, em termos imediatos, eram tão facilmente justificáveis” (1983, p. 95).

As  expensas  dessas  ambiguidades  entre  melhoramento  rural  e  a  consequente

migração  é  pertinente  considerar  que  geralmente  os  indivíduos  buscam  formas  de

permanecer onde estão. Permanecer no rural implica buscar formas de viabilizar-se e não

uma simples e imediata recusa ao campo e acesso à cidade. Williams diz que “para a

maioria das pessoas a questão sempre foi como continuar a viver onde elas estão” (1983,

p 120). Em todo caso só serão envidados esforços na permanência se ela for percebida

como boa. Paradoxalmente nem ir, nem ficar são tarefas simples. A migração induz uma

condição de inserção urbana,  que nem sempre é tangível.  Nas palavras de Williams,

percebe-se que em alguns casos – embora exista sempre o desejo de se sedentarizar

com qualidade de vida – a sedentarização pode significar não uma satisfação, mas um

aprisionamento.

Para  Williams  as  comunidades  rurais  se  caracterizam  como  locais  onde  a

identidade de vizinhança se coloca acima da condição de classe. Mas, em momentos

decisivos  ela  dará  lugar  aos  pressupostos  de  classe.  Ocorrem tais  situações,  pois  a

identidade e a comunidade “tornaram-se mais problemáticas, em termos de percepção e

avaliação,  à  medida  que  foram  aumentando  a  magnitude  e  a  complexidade  da

organização social característica” (WILLIAMS, 1983, p. 228). Tais interpretações decorrem



também da justaposição formada entre aquele que busca compreender tais realidades na

realidade em si, tangenciada por interesses e posições específicas. 

A  comunidade  por  este  sentido  é  entendida  como  local  de  relacionamentos

pessoais, próximos. Tomada em relação à cidade sobressaem aspectos particulares: “é

menor; seus habitantes são mais facilmente identificáveis e interligados; a estrutura da

comunidade  é,  sob  diversos  aspectos,  mais  visível”  (WILLIAMS,  1983, p.  229).  Essa

visão, continua Williams, é uma “questão de consciência, e de experiência prolongada,

além da cotidiana” (p. 229), pois vários aspectos e comportamentos “comunitários” são

percebidos no ambiente urbano e vice-versa.

Ao pensar a posição ocupada pelos jovens nessa conjuntura social depreende a

máxima de que não apenas para eles, o meio rural – como destaca Paulo (2011, p. 3) – é

um “lugar de vida”, onde tecem suas representações “sobre si e sobre o mundo”. Essas

representações são heterogêneas e não expressam apenas o modo de vida rural, pois a

condição juvenil  na qual  se acham inseridos impele acepções gerais,  formuladas pela

sociedade moderna. Essa construção implica um jogo de pertencimentos e rupturas, não

necessariamente definitivas, entre a tradição e a modernidade. Essa situação exprime

uma característica  que parece inerente  aos jovens,  a  de  estarem num “limite”  (LEVI;

SCHMITT,  1996),  num  momento  em que  precisam se  manifestar,  fazer  opções  para

demarcar sua inserção no mundo – que em todo caso transparece como sendo “dos

adultos”. Esse caráter marginal, limítrofe e manipulável é sintetizado por Levi e Schmitt

(1996), ao proporem os usos que a sociedade faz da condição juvenil, tecendo-a também

a seus interesses.

Os ritos de passagem da juventude (LEVI; SCHMITT, 1996), interacionam-se com

as escolhas feitas pelos jovens. A definição dos papéis sociais aos quais se vincularem

será influenciada pela carreira, pelo local de domicílio, pelas práticas que mantêm.

As  imagens,  os  modos  de  pensar  e  as  representações  forjadas  pelos  jovens

implicam na forma como será o seu comportamento social. Nesse processo, dizem Levi e

Schmitt (1996) que ocorrem batalhas simbólicas, delineadas pelas expectativas familiares

e sociais em contraposição aos interesses particulares, pelos deveres impostos, pelos

direitos almejados. Mas o aspecto crucial dessa batalha é a própria falta de certeza em

relação  às  escolhas  a  serem  feitas.  É  preciso  convencer-se  da  viabilidade  e  da

qualificação que tais e quais definições vão engendrar. Segundo Schindler (1996, p. 271)

é por meio do trabalho que se define a transição da infância para a juventude e desta para

a idade adulta. O jovem é “iniciado” em um conjunto de atividades, geralmente aquela dos

pais,  passando-se a ele paulatinamente uma série de responsabilidades. Essa prática



influencia diretamente para que ele ou ela sintam-se propensos a segui-la ou abandoná-

la.  A  diferenciação  entre  os  sexos,  isto  é,  entre  rapazes  e  moças,  “acentuada  na

socialização infantil, é institucionalizada na juventude” (LEVI; SCHMITT, 1996, p. 14), e

contribui diretamente para instituir uma marcação identitária. Ela ocorre, também através

das tarefas e do trabalho instituído para cada um dos gêneros.

Brumer  (2007),  atesta  que  no  caso  das  moças  ocorre  uma  espécie  de  “não-

socialização” aos papéis rurais. Os pais preocupam-se mais em socializar os rapazes,

prevendo  neles  um  sucessor.  Por  falta  desses  constitutivos  identitários  elas  acabam

assumindo os referenciais urbanos.  As moças vivenciam um “sentimento de exclusão no

meio  rural”  que  desestimula  a  permanência.  Não  se  manifesta  um  “sentimento  de

pertença” ao rural, facilitando a atração pela realidade urbana. Esse movimento incute-se

entre  as  jovens principalmente  “pelos  meios  de comunicação,  através dos quais  elas

veem moças modernas, seguras de si e dispostas a inovações” (2007, p. 14). Destaca

ainda que “os filhos de agricultores familiares são socializados através do trabalho desde

a infância” (2007, p. 9). Segue pontificado que esse processo produz uma situação que

subordina o jovem e lhe interdita a autonomia, pois são submetidos à autoridade do pai e

raramente têm renda própria, precisando pedir dinheiro aos pais. Na opinião de Zapata

(2005)  as  capacidades  e  habilidades  das  moças  nem  sempre  são  reconhecidas  no

ambiente familiar. De maneira geral a experiência é mais valorizada do que a inovação no

meio rural. 

A juventude rural, ou melhor, o ser jovem rural torna-se uma categoria indefinida a

medida que as representações da ruralidade se constroem na urbanidade. A própria no-

ção de urbano e rural tende a diluir-se em favor da elevação conceitual da cidade. Os jo-

vens rurais assumem uma ponderação de suas vidas através dos padrões urbanos (BRU-

MER, et. al., 2007). Toma-se por base a ambiguidade entre um projeto de vida individual,

isto é, aquele vinculado a migração, e um projeto de vida coletivo, ligado à permanência

junto da família. Nesse caso sair, estudar e trabalhar no meio urbano significaria um proje-

to individual. Permanecer no campo, na unidade produtiva familiar, ou mesmo constituir

família significaria um projeto coletivo. Não há apenas uma representação do rural e uma

representação  do  urbano.  Há  uma  representação  do  rural,  do  urbano  e  da  relação

rural/urbano e urbano/rural.

Esse  processo  provoca  uma  mudança  no  perfil  das  comunidades  rurais  como

defendem Gaviria e Menasche. Segundo elas vários fatores influenciam nessa mudança:

a diminuição dos habitantes dedicados especificamente à agricultura; as oportunidades de

trabalho não-agrícola; a pluriatividade; a intensificação de relações com espaços urbanos;



a  expansão  de  valores  urbano-industriais  (2006,  p.  71).  De  acordo  com  Gaviria  e

Menasche “a ruralidade assume formas próprias de acordo com a realidade local” (2006,

p. 75). Nesse sentido os jovens se veem vulneráveis nessa situação tendo em vista que

precisam tomar decisões que trarão irremediáveis consequências na vida particular e para

a comunidade rural.

Spanevello (2005) entende que a identidade do jovem segue a identidade de seu

grupo familiar. A família repassa um modo de vida, seus valores, etc. e o jovem tende a

reproduzi-lo em torno de projeto de vida coletivo. No caso dos agricultores a profissão é

também repassada.  Os  interesses  dos  filhos  são  os  da  família,  de  aspecto  coletivo.

Todavia pode ocorrer um cisma e os jovens construírem seus projetos de forma individual,

rompendo  com  a  reprodução  identitária.  O  rompimento  desses  laços  significa

compreender que a fronteira entre o rural e o urbano se tornou mais tênue, mais teórica

do  que  prática.  A identidade  social  desses  indivíduos  não  se  caracteriza  mais  como

agricultor,  mas  a  profissões  urbanas,  “bem  como  os  valores  e  o  modo  de  vida  em

detrimento da negação dos valores e modo de vida rural” (SPANEVELLO, 2005, p. 2).

Ocorre, como sugere a autora, um processo de “desajustamento”. 

Convivendo com os padrões familiares o jovem acaba recebendo a identidade por

meio de uma socialização rotineira. Os interesses nessa transfusão de  modus operandi

são descritos por Spanevello como uma “garantia da reprodução, cabendo ao sucessor a

perpetuação da família e a integridade do patrimônio que lhe pertence” (SPANEVELLO,

2005, p. 4). O jovem nesse caso assume a identidade rural, porém a reprodução dessa

perspectiva identitária nem sempre se concretiza. A modificação do curso de vida rural,

nitrido por certas expectativas, estabelece uma ruptura com o modo de vida dos pais.

Champagne (1986) define como uma negação da profissão dos pais. A família parece

perder  o  poder  de  pressionar  moralmente  os  jovens  para  projetos  coletivos

(SPANEVELLO, 2005).

A escola, sendo rural ou urbana assume uma função de intermediar o contato dos

alunos agricultores com valores destoantes da vida rural. A matriz curricular e as práticas

pedagógicas estão fundadas nos aspectos urbanos. De toda forma a escola que está no

meio rural é urbana, seja pelos conteúdos ministrados, seja pelos professores urbanos ou

ainda pelas técnicas que desenvolve. O rural é desvalorizado face o urbano. Os alunos,

por  seu  turno,  comparam  os  aspectos  sociais,  os  bens  simbólicos  expostos,  as

perspectivas e tendem a valorizar o que lhes transparece como diferenciação da forma de

vida que têm (SPANEVELLO, 2005).

Bourdieu (2000) entende que os jovens rurais são atraídos pela realidade urbana,



porém sofrem com uma percepção de inércia  pela  influência do  habitus a  que estão

ligados. Essas forças relacionais produzem identidades diferentes entre pais e filhos e

entre os próprios filhos. Alguns forjarão mecanismos de inserção urbana, enquanto outros

tomarão o pressuposto da permanência. Entre rapazes e moças esse processo é aviltado

no  sentido  de  que  as  moças  manifestam  menor  disposição  para  construírem  uma

identidade  influenciada  pelo  habitus.  A urbanidade lhes  surgirá  com maior  afinco.  Na

concepção de Bourdieu as mulheres tendem a fugir das prerrogativas que lhes incitam a

continuidade dos  elementos  a  que desaprovam,  ou como descreve:  “as  mulheres  se

recusam a casar com um camponês que lhes prometa aquilo que querem fugir” (2000, p.

109).

A reprodução da unidade produtiva e da identidade manifesta é negociada entre as

famílias. Em todo caso, a saída do jovem pode ser compreendida pelos pais, já que ele, o

filho,  nas  palavras  de  Spanevello:  “não  está  disposto  a  sacrificar  sua  existência  à

condição profissional  de agricultor”  (2005,  p.  10).  Essa rejeição a vida rural  pode ser

também uma rejeição a vida comunitária, aos símbolos rurais, aos elementos de tradição.

Essa  recusa  compõe  uma  crise  do  espaço  comunitário  rural,  já  que  as  pequenas

propriedades  podem  ser  incorporadas  por  latifundiários  ou  tornadas  florestas

homogêneas.  Perdem-se  atores  do  cenário  rural  estabelecido  e  identitariamente

reconhecido.

As perspectivas do trabalho rural são representadas diretamente pela penosidade e

o escasso rendimento da propriedade (RENK; DORIGON, 2012). A penosidade que nos

espaços coloniais da região Sul do Brasil era valorizada como fortalecimento moral agora

é desvalorizada em face da fadiga e das consequências corporais, tais como problemas

estéticos e de saúde. É uma ressignificação de que agora o trabalho “estraga o corpo”

(RENK; DORIGON, 2012, p. 6).

Como destacam Renk e Dorigon (2012) o rural atual tem uma relação intensa com

o urbano. As comunidades rurais relativizam o seu isolamento e instrumentalizam-se com

instituições e serviços sociais tais como: escolas, postos de saúde, pluriatividade, rádio,

televisão, telefone, internet entre outros pequenos ou grandes aspectos que as tornam

porosas, interligadas, em alguns – poucos – aspectos, “urbanizadas”. “As fronteiras entre

rural e urbana tornam-se cada vez mais fluidas e esgarçadas” (RENK; DORIGON, 2012,

p. 7).

Com a modernização da agricultura foi  alterado o padrão de consumo de bens

urbanos. O que no início do século XX se resumia ao sal agora está lastreado a uma série

de alimentos industrializados. Esses produtos alcançam um nível de preferência maior do



que alguns cultivados na unidade familiar. A opção pela “comida urbana” é uma opção

pela  praticidade,  pela  comodidade,  pele  ensejo  da  mídia.  Essas  opções  alcançam

também os  móveis,  eletrodomésticos,  as  ferramentas,  entre  outros.  Essa  prática  não

significa,  de  qualquer  forma,  um  comportamento  condenável,  apenas  representa  a

influência que aspectos urbanos passam a ter no campo.

Os Jovens Rurais de Cerro Azul

A comunidade rural de Cerro Azul é um pequeno povoado localizado no interior do

município de Palma Sola/SC. Este município, por sua vez, faz parte da região Oeste de

Santa  Catarina.  Essa  região  é  marcada  pela  predominância  das  atividades  rurais

desenvolvidas em pequenas unidades produtivas familiares.

Cerro Azul é o termo nativo utilizado para expressar “Linha Novo Cerro Azul”. Esta

localidade teve sua fundação oficial no ano de 1957 por migrantes teuto-brasileiros do

estado  do  Rio  Grande  do  Sul.  Nesse  sentido  há  um  forte  viés  étnico  e  religioso,

predominando o catolicismo. (PIES, 2001; 2006; DEBONA, 2003).

Esta localidade se caracteriza pela existência de uma vila  e da disposição das

unidades rurais ao seu redor. A dinâmica social é informada e gira em torno da agricultura

e pecuária leiteira, embora existam outras atividades no setor público e autônomo. Essa

caricatura  apresenta-se  como  típica  das  áreas  coloniais  da  região  Sul  do  Brasil  e

apresenta  uma crise na reprodução social  em tempos atuais,  isto  é,  a  migração dos

jovens, a ameaça à sucessão e manutenção do tecido social. (KUMMER, 2013; 2015).

As atividades produtivas dos jovens – já que no caso da pesquisa majoritariamente

rapazes  –  remetem  a  dedicação  às  lides  no  campo.  Acompanham  os  pais  ou  são

diretamente os responsáveis por algumas das práticas. O pretenso vigor físico é colocado

à disposição dos trabalhos mais extenuantes. É comum que determinadas cultivares ou

determinados tratos culturais sejam de responsabilidade dos jovens, principalmente se na

referida situação seja ele perdulário de porcentagem da safra.

Os  jovens  da  comunidade,  portanto,  têm  uma  rotina  circunscrita  ao  espaço

doméstico e produtivo. Há uma ligação direta entre eles e o espaço de cultivo, o local de

trabalho.  Pouco  saem da  propriedade da família.  Quando muito  são  solicitados  a  se

deslocarem até à “cidade” de Palma Sola para comprarem itens de necessidade urgente

(remédios  ou  alguma  ferramenta).  O  fazem  também  porque  são,  na  maioria,  os

“motoqueiros” da família, o que facilita seu deslocamento.

Os  contatos  sociais  extrafamiliares  mais  corriqueiros  se  dão  nas  incursões  à



comunidade  (vila),  que  ocorrem  nos  finais  de  semana.  É  comum  a  esses  jovens  a

circulação  no  espaço  da  vila  nos  sábados  e  domingos  à  tarde.  Eventualmente  a

frequentam numa das noites da semana, seja por conta de um jogo de futebol de salão ou

nos  campeonatos  de  baralho,  sinuca  e  bolão

 realizados na sede do clube esportivo1. 

Fora da comunidade os contatos são rarefeitos, ainda que boa parte do estigma do

isolamento tenha sido rompido já há algum tempo. O jovem tem a sua disposição uma

condição  moral  de  saída,  de  conexões  sociais.  Todavia  a  real  configuração  desta

relaciona-se com as condições estruturais, tais como recursos financeiros e a “logística”

para inserirem-se em outros ambientes.  Preferem as incursões a outras comunidades

rurais das redondezas do que a ida ao espaço urbano. As festas, os bailes e os jogos de

futebol são os acontecimentos mais eficientes de movimentação dos jovens no meio rural.

Os  deslocamentos  à  sede  da  cidade  ocorrem  geralmente  por  conta  de  atividades

esportivas.

Além do espaço comunitário de sociabilidade propriamente dito, alguns se utilizam

da internet. Inicialmente essa ferramenta foi  oferecida na escola da comunidade, mais

precisamente a partir do ano de 2008. É comum que alguns jovens se desloquem nos

horários de “folga” e conectem-se a internet por meio de notebooks, independentemente

de a escola estar ou não aberta. Em 2011 surgiu a oportunidade de instalação de internet

em caráter doméstico. Constatou-se que entre os jovens que permanecem, pelo menos 5

deles possuem acesso à internet em suas casas. A internet  representa um custo fixo

mensal em média de R$ 40,00, além dos equipamentos de instalação (antena, cabos) que

gira em torno de R$ 300,00. Em muitos casos é o próprio jovem que paga essa despesa

com seus parcos rendimentos. 

A telefonia celular é indisponível na localidade. Apenas com uso de antenas fixas é

possível obter sinal. Ainda assim muitos jovens possuem celular. Mesmo com caráter de

fixidez  ele  contribui  nos  contatos  sociais  que  manifestam  com  indivíduos  de  outras

localidades.  Mesmo  com  um  serviço  precário  em  algumas  situações  serve  como

mecanismo para mandar e receber mensagens – já que o sinal não permite conversar –,

para combinar a ida a uma festa no final de semana, para paquerar, ou receber auxílio

nos trabalhos escolares – quando for o caso.

Foi comum, durante a pesquisa, ouvir reclamações acerca da falta de serviço de

telefonia celular e de internet. Não só os jovens enfatizaram as dificuldades de acesso à

informação e a comunicação, mas também alguns pais. Essa constatação rompe com a

concepção de desnecessidade de informação e de contatos sociais presente na ordem do



dia do mundo rural dos antigos colonos. Há uma clara percepção da importância que os

novos recursos de comunicação têm na organização social rural e que vão além do rádio

e da televisão. 

Nesse sentido foi interessante perceber que os jogos eletrônicos – videogames –

estavam presentes nos discursos dos jovens entrevistados. Essa é uma prática normal

entre  eles,  tornando-se  uma  atividade  de  lazer  coletiva,  com  reuniões,  disputas  e

desafios. Durante a pesquisa foi possível presenciar a reunião de alguns jovens para uma

espécie de “torneio” de videogame. Esses “eventos” ocorrem geralmente nos sábados à

noite e constituem uma atividade de lazer essencialmente masculina. A existência dessa

prática infere um contato com mecanismos tidos como urbanos.

Os jovens de Cerro Azul e por proximidade da pesquisa os rapazes, demonstraram

ter  publicamente  pouco  acesso  à  renda.  Embora  muitos  possuam  um  nível  de  vida

confortável  do  ponto  de  vista  das  necessidades  básicas  e  até  mesmo  possuindo

motocicletas, as práticas sociais de lazer e demais inserções em ambientes públicos são

dificultadas. Durante as incursões em campo foi difícil verificar que esses jovens tivessem

momentos de lazer em que gastassem seu dinheiro livremente. Geralmente percebia-se a

falta  dele  ou  a  impossibilidade  de  gastá-lo.  Nas  “bodegas”2,  que  são  seu  ponto  de

encontro, só em alguns momentos consomem bebidas.

Nesse  caso  os  jovens  que  vinham  de  fora,  como  retornados  momentâneos,

criavam situações de lazer, de conversas diferentes e até atípicas em relação aos nativos

de fato. Em algumas situações percebeu-se até mesmo constrangimentos dos jovens da

comunidade sobre falas e atitudes dos jovens que estavam a passeio. Todos geralmente

mantêm  um  tom  animado  nas  falas,  nas  rememorações,  nas  anedotas.  Esse  clima,

contudo, é alterado quando se fazem juízos e sentenças em relação ao ficar e ao sair.

Enfatizam-se as qualidades do meio rural, mas desqualificam-se as oportunidades que se

estabelecem. O discurso toma um caráter de viés urbano, pois o olhar e as sentenças são

urbanas.  Quando um jovem afirma que “se  pudesse ficaria  no  meio  rural  e  que tem

vontade de retorna”, mas não o pode fazer”, ele não está diretamente queixando-se em

relação as suas condições e antes determinando que o meio rural o expulsou e que essa

é a rotina cíclica que irá tragar os demais.  Ou ainda que não há mecanismos de se

contrapor  a esses fatos.  Quem o faz não é necessariamente um vanguardista.  É um

 Bolão é um esporte parecido com o boliche e consiste em rolar uma bola sobre uma pista de madeira em
direção a nove pinos. Vence quem derrubar mais pinos numa série de oito arremessos, sendo quatro
em cada pista.

1  A instituição referida  se chama “SESA:  Sociedade Esportiva  Sempre  Alegre”  e  é  uma associação
comunitária que, além do esporte, concentra parte das atividades culturais da localidade.

2  Na região Sul do Brasil o termo bodega faz referência a bar, que pode ainda comportar um mercado em
anexo.



alienado, um acomodado ou um medroso.

Quando  vão  ser  pagas  as  despesas,  do  balcão  invariavelmente  surgem

constrangimentos recíprocos. Os jovens “citadinos” em muitos casos tendem a desejarem

pagar uma fatia maior das despesas. Os jovens rurais por seu turno não querem se ver

diminuídos,  ainda  que  na  maior  parte  dos  casos  não  dispunham ou  condenem  a  si

mesmos pelos gastos empreendidos.  Não gastarem e se esquivarem de participar da

“roda” é uma solução posta em prática às vezes, mas não os esquiva de constrangimento.

A Sociabilidade dos Jovens no Baile

Os  bailes  são  eventos  importantes  na  organização  da  vida  nos  territórios  e

comunidades  rurais.  Representam  momentos  eufóricos  e  marcam  práticas  sociais

específicas.  Além  de  um  momento  de  descontração  e  diversão  é  uma  oportunidade

privilegiada, talvez única, de estabelecer contatos com o sexo oposto e quiçá encontrar o

futuro cônjuge. O baile observado ocorreu no primeiro sábado do mês de janeiro de 2013.

Trata-se de um evento tradicional na comunidade, o “Baile da Linguiça”, numa acepção

da cultura gastronômica teuto-brasileira. 

O salão da sociedade esportiva da comunidade é onde ocorrem os bailes, as festas

e  demais  atividades  de  lazer.  É  um  prédio  de  um  pavimento,  relativamente  grande.

Comporta cerca de duas mil pessoas. Localiza-se centralmente na comunidade, quase

em frente à praça e da igreja católica. Tem formato retangular. A porta principal fica bem

na fronte da construção. Do lado direito existe a copa e o bolão. No fundo o palco e os

banheiros.  Do  lado  esquerdo  a  cozinha  e  a  saída.  A pista  de  dança  fica  no  centro,

delimitada por uma cerca de ferro. Quando são realizados os bailes a pista de bolão é

coberta  e  permite  a  colocação  de  mesas.  Geralmente  são  casais  que  as  ocupam,

mediante compra. Os mais jovens, ficam ao redor da cerca que delimita a pista de dança.

São os adultos que a utilizam com maior frequência, embora não seja maioria nestes

eventos.

Para pensar nessas práticas da juventude rural, utilizou-se a discussão de Pierre

Bourdieu, “O camponês e seu corpo” (2006), que faz referência a pesquisa realizada na

década de 1960, na região francesa do Béarn. Neste texto Bourdieu discute a condição

camponesa no momento em que ocorre um processo de modernização do campo. 

Analisando o caso francês Bourdieu constatou que os bailes,  naquele contexto

eram “a única ocasião socialmente aprovada de encontro entre os sexos”. Em Cerro Azul

esses encontros podem se dar no dia-a-dia, porém não com os mesmos significados. No



julgamento  de  Bourdieu  as  moças  que  frequentavam  os  bailes  em  Béarn  tinham

aparência citadina, não se distinguindo o local de origem. No baile de Cerro Azul também

se constatou  a  mesma realidade.  Para  Bourdieu  os  bailes  ocorridos  no espaço  rural

configuram um conjunto de acepções urbanas. Seriam as músicas, as indumentárias, as

técnicas corporais que reafirmam modelos de comportamento urbano. 

Observando  o  referido  baile  em  Cerro  Azul,  comprovou-se  que  tais  modelos

urbanos  de  fato  irrompem  e  manifestam-se  entre  os  frequentadores,  sendo  eles

moradores do rural ou do urbano. Todavia ainda persistem elementos que se categorizam

como “nativos”. Isto é, há um modus operandi que diz respeito especificamente ao lugar. A

aplicação dos modelos urbanos, ainda que sentida, não determina ou nega a existência

de um “fazer local”,  onde as características rurais se somam, fundem ou delimitam-se

entre as urbanas. O baile toma contornos particulares a partir do fato de que reproduz

uma tradição comunitária, seja na culinária, seja na marcação temporal de sua realização.

A exemplificação disso remonta as maneiras particulares e peculiares de vivenciar

o  baile,  de  “ser  no  baile”.  São  introjetados  e  está  em  ação  todo  um  conjunto  de

pressupostos urbanos, mas expressos a partir das categorias de análises daqueles que

vivem  uma  existência  dicotômica.  São  jovens  rurais,  atrelados  as  práticas  que  esse

espaço enseja, mas interligados a modelos que seguem por extensão o mundo urbano. O

uso de técnicas corporais (MAUSS, 2003), constituídas como urbanas, neste caso, é mais

fortuito do que corriqueiro, pois o baile o é momento eufórico, marcado temporalmente. Ali

no  seu  mundo  o  jovem  interliga  elementos  para  representar  a  si  e  os  outros  –  os

diferentes – que em algum sentido também pretende ser.

Há uma proximidade entre o que é ser morador rural e urbano em Palma Sola/SC,

porém dadas as experiências identitárias para estes há uma clara distinção entre os rurais

e os urbanos. Do ponto de vista analítica essa distinção é complexa e fluída, dadas as

práticas manifestas. Na proposição de um jovem da cidade de Palma Sola ele é, de fato,

urbano. Assim como o fará um jovem do interior ao se dizer rural. Remete-se a assertiva

de Fredrik Barth (2000) na perspectiva auto atribuição.

Sintetizando o grupo rural de Béarn, Bourdieu comenta sobre as dificuldades de

envolvimento social do “camponês” no baile, por exemplo. Entende que há um “jeito de

ser” manifesto por esses indivíduos circunscrito ao “peso do andar, o mau corte da roupa

e a falta de jeito na expressão” (2006, p. 85). Isso ocorre, segundo o autor porque neste

tipo de evento a conotação é urbana. No baile observado essas demarcações pareceram

mais tênues, embora perceptíveis. As técnicas corporais entre jovens do meio rural e do

meio urbano não parecem ser muito definidas. Invariavelmente a vestimenta é um critério



aparente de diferenciação. Os jovens do meio rural não acompanham as tendências da

moda, apresentam-se com vestes, calçados e adereços modestos. Com maior dificuldade

usam “roupas de marca”. Parecem de toda forma mais receosos e comportam-se no baile

de  maneira  pela  qual  são  nutridas  as  expectativas  sociais,  ou  seja,  com  poucos

“exageros”.

A  percepção  entre  modos  de  ser  é  que  leva  os  indivíduos  do  meio  rural

considerarem seu corpo a  partir  dos  estereótipos cunhados  no  espaço  urbano.  Essa

introspecção constitui, segundo Bourdieu, uma noção depreciativa que tomam em relação

a si: “de fato, embaraçado em relação a seu corpo, ele fica desconfortável e sem jeito em

todas as situações que demandam extroversão e nas quais seu corpo é posto em cena”

(2006, p. 87). Por conta disso, defende, os jovens rurais experimentam uma dificuldade de

estabelecer  relações  entre  o  sexo  oposto  e  com pessoas  do  meio  urbano.  Para  os

rapazes  as  moças  cercam-se  numa  áurea  de  mistério,  dada  a  separação  sexual

interposta nos ambientes rurais.

Durante o baile observado os jovens rurais permanecem em geral reunidos numa

forma chamada de “bolinho”, uma aglomeração circular.  Assim se mantiveram durante

todo o baile. Faziam as conhecidas “rondas” em torno do salão. Isto é, andar em círculos

em torno da pista de dança. Esse comportamento foi repetido insistentemente. Paravam

por algum tempo em frente ao palco e logo depois recomeçavam a sua “cruzada”.

As moças do interior3, em número reduzido, demonstravam estar melhor vestidas

para o baile, assemelhando-se às da cidade. Já entre os rapazes pode-se perceber uma

diferença  nas  vestimentas  e  também  no  comportamento.  Os  rapazes  do  interior

dificilmente foram vistos dançando ou envolvendo-se nos “círculos” de moças. Ficaram,

durante todo o baile no mesmo lugar, circulando de vez em quando. Nem todos do grupo

bebiam. Já entre os rapazes da cidade, todos eram vistos com suas latinhas apoiando os

copos. Está técnica corporal pode ser comparada a uma demonstração fálica. Ou também

porque não se sabe muito bem o que fazer com as mãos livres. A lata é, portanto, um

símbolo/mecanismo de extensão corporal no baile. Mesmo quando não se está bebendo

cerveja, uma garrafa de água pode, não no mesmo nível, cumprir esse papel.

A dança é um dos principais elementos de sociabilidade num baile. Em Cerro Azul

a música ouvida é a chamada “bandinha”, de influência germânica. Em alguns momentos

toca-se música “moderna”, com ritmos mais jovens, mas poucas pessoas envolvem-se

para dançarem. Quem dança? Principalmente casais, já mais velhos. Foram poucos os

jovens vistos dançando e mesmo assim eram em geral casais de namorados. A corte, que

3  Interior é um termo nativo associado como sinônimo de rural, ou melhor, de espaço não urbano.



antigamente era exercida na dança, agora parece se manifestar nas abordagens diretas.

Nesse caso a timidez e falta de trejeitos e até assunto, articulam negativamente entre os

rapazes do meio rural. Frederico, 19 anos relata a experiência do baile.

Rodrigo: Qual é a estratégia para “ficar” com alguém no baile?

Frederico: Depende (...), às vezes é melhor esperar no fim do baile, aí

não tem erro, (risos).

Rodrigo: Nos bailes é mais fácil  ficar com gurias do interior  ou da

cidade?

Frederico:  Cara, é mais fácil  com as da cidade. As do interior  são

muito enjoadas.

Rodrigo: Por quê?

Frederico: O nível que elas querem é outro (...).

A técnica, ou justificativa, é a de “ver no que dá”. É uma analogia em relação à

oportunidade de que uma jovem “dê” condições muito claras de abordagem, ou que ela

mesmo aborde o rapaz. Essa “espera” geralmente dura a noite toda e não acontece.

Enquanto isso os rapazes bebem e continuam a circular através do salão.

Se os rapazes do meio rural têm menos chances de encontrar uma companheira,

de certa forma não são tão grandes as das moças do meio rural. Ou por inibirem algumas

abordagens, sendo “difíceis”, ou pelo controle exercido por um irmão, ou pelos pais, etc.

Talvez o grau de exigência que elas manifestam possa ainda explicar o fato de que muitas

permaneceram sozinhas durante todo o baile.  Se foram vistas acompanhadas era por

rapazes da cidade ou rapazes do interior que no momento “estão” na cidade. Percebeu-se

ainda que a relação entre os solteiros e as solteiras do meio rural  é quiçá uma corte

velada.  Permaneceram próximos,  mas  sozinhos  durante  o  baile,  embora  não  fossem

desconhecidos.

Segundo Bourdieu (2006) no contato com categorias de juventude rural e urbana

há um sentimento de desvalorização dos jovens rurais. Em geral é uma leitura feita a

partir do rural e que diz respeito à posição social que ocupam e a apresentação, isto é

aparência,  vestimenta,  porte,  comportamento.  A permanência  do  campo  pode,  como

demonstra Bourdieu (2006), significar uma condição celibatária, principalmente no caso

masculino.  No  lócus os casamentos não seguem uma regra ou lógica interna. Muitos

matrimônios se iniciam pelo contato na escola da comunidade,  que recebe alunos de

várias outras. Os bailes e festas também são catalisadores de uniões entre comunidades.



Eles significam, na localidade, um momento privilegiado para contatos sociais entre os

sexos. Esses contatos ocorrem em outras situações, mas o baile oferece uma condição

diferenciada. Através da dança, de abordagens furtivas ou reservadas é possível proceder

à corte.

O baile toma contornos de uma oportunidade “quase única” para os jovens do meio

rural  estabelecerem relações com o sexo oposto, principalmente para os rapazes. Os

rapazes,  como  destaca  Bourdieu,  têm  maiores  dificuldades  e  sentem-se  mais

embaraçados nesses ambientes. Para eles além de uma situação “privilegiada” o baile

também infere uma pressão moral. Há nos exemplos do caso francês a dicotomia em

obter  sucesso  numa  abordagem  até  as  duas  horas  da  manhã,  depois  disso  as

possibilidades  desse  sucesso  mitigam-se  drasticamente.  As  moças  manifestam maior

segurança e confiança nessas situações. Bourdieu explica isso pela maior proximidade

das práticas urbanas que as jovens introjetam e reproduzem.

Se  as  mulheres  são  muito  mais  aptas  e  mais  dispostas  que  os

homens para  adotar  os  modelos  culturais  urbanos,  tanto  corporais

como indumentários, isso se deve a diversas razões convergentes.

Em  primeiro  lugar,  elas  são  bem  mais  motivadas  para  adotar  os

modelos culturais  urbanos que os homens,  uma vez que a cidade

representa  para  elas  a  esperança  da  emancipação.  (BOURDIEU,

2006, p. 88).

Essa noção vincula-se também a aspiração que as moças do meio rural têm em

assumirem posições sociais no meio urbano. Desde a moda até o fato de pressupor uma

relação com um rapaz da cidade. Um pretendente citadino representa, em geral, uma

elevação de vida,  pois  um casamento  nesses termos comporta  uma ascensão social

desejada.  Como comenta  Bourdieu,  “é  do  casamento,  antes  de mais  nada,  que elas

esperam  a  realização  de  suas  expectativas.  Ao  porem  todas  as  esperanças  no

casamento,  elas são fortemente motivadas para se adaptar,  adotando a aparência da

mulher urbana” (2006, p. 88). A cidade lhe representa libertação. Ela veria o lado bom da

cidade e anseia nela seu futuro.

Devido ao caráter unilateral e superficial de sua percepção da cidade

é normal que a jovem camponesa associe à vida urbana certos tipos

de  roupas  e  de  penteados,  signos  manifestos,  a  seus  olhos,  de

libertação. Em resumo, ela não vê senão, como se diz, o lado bom da



cidade.  Daí  se  compreende,  por  um  lado,  que  a  cidade  exerça

verdadeiro  fascínio  na  jovem  camponesa  e,  por  meio  da  cidade,

também os homens citadinos; por outro lado, compreende- se que a

jovem  camponesa  empreste  das  mulheres  da  cidade  os  signos

exteriores  da condição das citadinas,  ou  seja,  aquilo  que conhece

dessas mulheres. (BOURDIEU, 2006, p. 89).

As  mulheres,  no  caso,  as  moças,  julgam  os  jovens  rurais  como  não

propositadamente parceiros em potencial. É uma recusa não só a pessoa, mas aquilo que

ela representa e oferece no conjunto das relações sociais.  As expensas da discussão

tecida  por  Bourdieu  em  relação  à  modernização  no  campo,  em  Cerro  Azul  esses

elementos não pareceram, pelo menos no baile, tão influentes. Ele enfatiza a dificuldade

que os rapazes franceses da região do Bearn tinham para encontrar uma esposa, mesmo

entre aqueles que se modernizavam e eram capazes de oferecer boas condições de vida

(financeiramente) a companheira.  Nos bailes esses rapazes perambulavam esperando

oportunidades que geralmente não se confirmavam e mantinham-se numa espécie de

reclusão melancólica. Entende, nesse caso, a condição de solteiro como fatalidade, como

uma ameaça latente a continuidade na atividade e a existência de todo tecido social rural.

É importante frisar que um parceiro desencadeia um conjunto imaginativo. No caso

em análise é muito clara a associação que as moças fazem em relação ao um jovem

rural,  pois  ele  representa a continuidade da vida naquele espaço.  Os muitos estudos

informam uma grande recusa que as jovens rurais enfatizam em não se manterem em

condições pouco favoráveis e numa dominação de gênero pouco aprazível. A confirmação

desta tendência na pesquisa reforça o epiteto de que as trocas sexuais ou matrimoniais

no meio rural se veem relativizadas pelas estratégias de empoderamento feminino.

No baile em Cerro Azul não foram vistos muitos rapazes tido como “solteirões”. O

celibato  nesse  caso  não  é  uma  preocupação  incisiva,  embora  alguns  dos  rapazes

reconheçam  certo  temor  em  relação  à  impossibilidade  de  casamento.  Todavia

considerando  o  baile  na  comunidade  como  uma  oportunidade  expressiva  para

potencializar essas relações e a falta de sucesso entre os rapazes é provável considerar

essa situação com maior atenção. Há também uma insinuação de que esses jovens rurais

não anseiam ao  casamento,  pelo  menos  num futuro  próximo.  A opção  de  protelar  o

casamento segue a mesma posição de esperar melhores condições de vida, melhores

chances de organizar o projeto de vida que, via de regra, não se define efetivamente no

rural ou no urbano.



“Ver no que dá” é uma forma de comportamento defensivo. É manifesto não só em

relação aos contatos sexuais.  De maneira  geral  os  jovens que estão na comunidade

tendem a hesitar quando precisam tomar decisões e de fato agir. Assim constroem seus

projetos de vida. Uma intermitente expectativa. Muitos têm receio de permanecerem da

mesma forma como de migrarem.

Considerações Finais

É possível afirmar que as dinâmicas dos jovens rurais e suas múltiplas formas de

se organizarem são informadas e influenciadas pelas representações que constroem e

manifestam de si e dos outros. Os ambientes em que vivem e aqueles sobre os quais

traçam um conjunto de imagens são instrumentos de reivindicação de sentido. Ser jovem

nos ambientes rurais é diferente das demais situações no que tange as percepções e na

construção simbólica de distinções.

Nessa conjuntura que se constitui num arcabouço de dúvidas e tensões os jovens

articulam uma sociabilidade variada. Dessas questões convém destacar as perspectivas a

influências das questões de renda, de lazer, de gênero, de projeto de vida, enfim, das

perspectivas de mundo em que estão imersos.

As análises aqui tecidas permitem identificar que não existem dados pontuais ou

centrais  quanto  a  questão  da  migração  ou  permanência,  justamente  porque  as

representações são um tecido múltiplo e complexo. Essa tessitura, entretanto, inspira as

pesquisas no sentido de compreender justamente as relações discursivas manifestas e

negadas. Por isso a etnografia se constitui  num mecanismo epistemológico, mais que

meramente metodológico. Problematizar o que fazem e o que dizem que fazem é labor

produtivo e foi a tentativa aqui expressa. Ainda há muito que fazer nessa faina.
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