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Introdução

Pelo Decreto nº 4.739, de 13 de junho de 2003, as 
atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural -
passaram a ser coordenadas pelo Departamento de Ater 
- Dater, da Secretaria da Agricultura Familiar – SAF, 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. 
No mesmo ano, foi construída a Política Nacional de 
Ater, de forma democrática e participativa, em 
articulação com diversos setores do governo federal, 
assim como os segmentos da sociedade civil, lideranças 
das organizações de representação dos agricultores 
familiares e dos movimentos sociais [1].

Essa Política pretende contribuir para uma ação 
institucional capaz de implantar e consolidar estratégias 
de desenvolvimento rural sustentável, estimulando a 
geração de renda e de novos postos de trabalho. Entre 
os pilares fundamentais que sustentam a Política 
Nacional de Ater, destaca-se o respeito à pluralidade e 
às diversidades sociais, econômicas, étnicas, culturais e 
ambientais do país, o que implica na necessidade de 
incluir enfoques de gênero, de geração, de raça e de 
etnia nas orientações de projetos e programas. 
Sobretudo, cabe enfatizar que a busca da inclusão 
social da população rural brasileira mais pobre será 
elemento central de todas as ações orientadas pela 
Política Nacional de Ater [1].

Diante o proposto o Estágio de Vivência representa
um mecanismo de processo de reflexão e necessidade 
de elaboração crítica, de pensar as condições de 
intervenção sobre a realidade, de rediscutir as 
definições de objetivos da Universidade e a 
participação dos estudantes na implementação destes, 
valorizando o diálogo com a sociedade. Enquadra-se 
neste caso como ações da sociedade civil, conotando a 
forma com esta é pensada e analisada. Importa afirmar 
que o estudante, antes de incluir-se nessa condição, é 
um cidadão, interessado e participante na comunidade 
em que se insere [2].

A extensão rural no Brasil sempre foi vista de forma 
pontual, e para que essa forma mude é necessário um 
profundo entendimento das relações existentes bem 
como a aceitação de que inegavelmente há um débito 
do Estado para com os pequenos produtores.  
Concomitante a isso, a pressão exercida pela sociedade 
para que o Estado assuma seu papel no desafio de 
apoiar estratégias de desenvolvimento sustentável e 
assim inicie a discussão no âmbito de uma política 

duradoura de Assistência Técnica e Extensão Rural 
culminou com o Decreto nº 4.739/2003 [1].

A partir de uma tomada de consciência sobre as 
deficiências do processo formativo convencional nos cursos 
de Ciências Agrárias para a promoção do Desenvolvimento
Sustentável e considerando que as universidades 
reproduzem o modelo adotado pela modernização verde, o 
governo considerou relevante criar um programa destinado 
a capacitar técnicos para trabalhar com agricultura familiar 
com base na agroecologia. Assim, surge em 2004, o 
Programa de Formação de Estudantes e Qualificação 
Profissional para a Assistência Técnica e Extensão Rural –
Programa de Residência Agrária. O programa faz parte das 
ações do Pronera (Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária), desenvolvido em parceira entre o Incra 
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e o 
MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário). O 
objetivo é intensificar o relacionamento da universidade 
com a sociedade e preparar profissionais das ciências 
agrárias e áreas correlatas para atuarem nos programas de 
Assessoria Técnica Social e Ambiental (ATES) e 
Assistência Técnica em Extensão Rural (ATER) ligados a 
agricultura familiar, buscando contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida desses atores e para o processo de 
desenvolvimento rural sustentável [3].

Com base em todas essas iniciativas em 2009 foi 
aprovado pelo CNPq o Programa de Intervivência 
Universitária (PIU), visando justamente a integração entre 
a universidade e o meio rural e assim contribuir para um 
melhor diálogo entre sociedade e o poder político. Diante a 
aprovação do PIO o Departamente de Educação da 
UFRPE, formou um grupo de estudantes e professores, 
juntamente com parceiras entre ONG’s para que ocorre 
uma troca de experiência entre estudantes das ciências 
Agrárias e jovens de comunidades as quais são assistidas 
pelas ONG’S e assim elaborar ao longo de um ano 
intervenções não apenas dos estudantes nas comunidades, 
como também dos jovens das comunidades aos estudantes.

Material e métodos

Foram selecionados 11 estudantes da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco dos cursos das Ciências 
Agrárias: agronomia, zootecnia, medicina veterinária, 
engenharia florestal, além de estudantes do curso de 
economia doméstica e ainda estudante que ao mesmo 
tempo em que cursa algum curso das Ciências Agrárias e 
ao mesmo tempo Licenciatura em Ciências Agrícolas. Do 
mesmo modo foram selecionados 11 jovens assistidos por 



algumas das ONG’s parceiras: DIACONIA, Centro 
SABIÁ e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra compreendendo os municípios do Sertão do 
Pajeú, Zona da Mata e Sertão do Araripe do estado de 
Pernambuco.

Como integrante do projeto, na condição de 
estudante de graduação do curso de medicina 
veterinária e licenciatura em ciências agrícolas, o local 
para realização do PIO foi Sítio Santo Antônio I, 
localizado na zona rural de Afogados da Ingazeira, 
Sertão do Pajeú, Pernambuco. Até o momento apenas 
as etapas I e II puderam ser cumpridas.

Etapa I – Compreendeu a fase de integração que foi 
realizada no Instituto Pesquisa Agropecuária de 
Pernambuco (IPA) de Carpina, município da Zona da 
Mata. Neste momento os jovens das comunidades e os 
estudantes participaram de oficinas, debates, 
integrando-os por um período de uma semana. Ao final 
foi realizada a formação das duplas, onde o jovem da 
comunidade convidou um jovem da universidade.

Etapa II – Neste momento é que ocorre o estágio de 
Vivência em si. O estudante inserido no contexto da 
comunidade realizou levantamento e questionamento, 
sempre sem alterar a rotina vivida na comunidade, 
realizando as mesmas atividades e sempre fazendo as 
analises que julgavam importantes, além de pensar 
junto com o jovem qual intervenção a ser realizada nas 
fases futuras do PIO. Esse período compreendeu exatos 
12 dias.

Etapa III – Intervenção, a qual será realizada ao longo 
do ano de 2009.

Etapa IV – Os jovens das comunidades participarão de 
atividades ainda a serem desenvolvidas que ocorrerão 
em janeiro de 2010. Neste caso os jovens das 
comunidades terão a oportunidade de vivenciar e 
analisar o contexto vivido pelos estudantes.

Etapa V – Análise geral do PIO. 

Resultados e Discussão

Do total de 12 dias ao qual se efetuou o estágio de 
vivência, houve uma série de pontos que merecem 
atenção. Relatar a experiência é algo um tanto 
criterioso e bastante enriquecedor. O primeiro contato 
com a comunidade, com a família a qual acolheu o 
estudante universitário é bastante diferente, pois há um 
choque cultural, o que se pode relatar como um choque 
de costumes e hábitos. 

Se adaptar a esse novo ambiente é de fato um ponto 
essencial para o desenrolar do estágio. Respeitar as 
atividades da família, bem como participar das mesma 
é fundamental. 

A família a qual acolheu o estudante tem uma 
produção diversificada, onde há uma área a qual 
plantam-se hortaliças para a comercialização em feiras 
agroecológicas locais, sendo esta a única forma de 
renda da família que é composta por dois adultos e 
quatro filhos, sendo duas mulheres e dois homens.  
Área que não passa de seis hectares ainda possui 

mandioca, feijão-de-corda, milho, laranja, limão, mamão e 
ainda há criação de animais como bovinos em número de 
cinco e ovinos em número de seis. O manejo animal e 
rigoroso, onde todos os dias estes devem ser presos em 
áreas diferentes para assim pastejarem onde houver
alimento, mesmo assim há uma pequena área reservada à 
plantação de capim-elefante para que possa ser 
administrado aos animais. 

A relação de trabalho notada na família é algo que 
merece atenção. Na produção de hortaliças as mulheres 
sempre ditam o que deve ser ou não feito, enquanto os 
homens entram de fato com o trabalho que requer força, ou 
seja, cavar canteiros, adubar a terra com esterco bovino 
além de aumentar a área de produção sempre que 
necessitar, neste ponto pode-se notar uma evolução 
significativa visto que o papel da mulher na produção, nesta 
família em especial, é de extrema importância.

Dentre as atividades de rotina ao qual o estudante esteve 
inserido, uma em especial deve ser destacada; a educação 
escolar. Em relação a este ponto os jovens que cursam o 
segundo grau devem ir até Afogados da Ingazeira, cerca de 
20 km da comunidade em transporte precário e condições 
mínimas. As aulas muitas vezes denigrem a imagem do 
campo e conotam uma situação de inferioridade como pôde 
ter sido acompanhado pelo estudante em uma aula de 
geografia do segundo grau.

No diagnóstico feito pelo estudante, evidenciou-se que o 
grupo de jovens estava bastante desmotivado e juntamente 
com a comunidade a intervenção a ser realizada deverá 
inserir este grupo de jovens na comunidade, motivando-os 
e levando uma experiência de outro grupo de jovens 
estruturado para que ocorra uma troca de experiências.

Diante do exposto, vale ressaltar a importância do 
estágio de vivência na formação dos estudantes das ciências 
agrária, onde conhecendo um pouco a realidade do meio 
urbano este possa estar apto a poder contribuir de uma 
forma mais significativa.
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