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INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é relatar as 
atividades desenvolvidas pelo Programa de 
Intervivência Universitária (PIU)/UFRPE-
CNPQ.Tal Programa, se caracteriza pela vivência 
de estudantes de diversos cursos de graduação da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE) em comunidades de agricultores/as 
familiares em alguns municípios de diferentes 
regiões do estado de Pernambuco (ver gráficos 1, 
2 e 3, anexos).

O PIU visa oportunizar uma troca de 
experiências entre jovens do meio rural e meio 
urbano, aproximando acadêmicos de graduação 
das realidades do campo, bem como aperfeiçoar 
um diálogo na busca de uma “outra” comunicação 
com os atores rurais.

Considerando-se os atuais debates acerca 
do Projeto de Lei de Assistência Técnica e 
Extensão Rural – ATER (PL: 5665/09), que visa 
instituir a Política Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural para Agricultura 
Familiar (PNATER) e criar o Programa Nacional 
de Assistência Técnica e Extensão Rural na 
Agricultura Familiar e na Reforma Agrária 
(Pronater), proporcionar tal experiência com a 
observação e a vivência do cotidiano do meio 
rural aos/as alunos/as de Graduação, coloca-se
como um fator de estímulo às percepções dos/as
mesmos/as sobre as dificuldades, bem como, 
sobre os fatores limitantes à reprodução social e 
econômica e melhoria da qualidade de vida dos/as 
agricultores/as familiares.

Material e métodos

A metodologia de trabalho dividiu-se em seis 
momentos. O primeiro, foi a realização a seleção, 
tanto dos/as jovens universitários, quanto dos/as 
jovens das comunidades rurais. OS/as 
primeiros/as foram selecionados/as a partir da 
convocação de edital público, divulgado na 
UFRPE, que estabelecia como critérios de seleção 
uma análise curricular, uma entrevista e a 
elaboração de uma redação sobre “Agroecologia 

no contexto da Agricultura Familiar”. Os/as 
jovens das comunidades foram indicados/as por 
organizações da sociedade civil, parceiras do PIU, 
como o Centro Sabiá, a DIACONIA e o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 
– MST, a partir de sua inserção na vida 
comunitária e associativa de sua região.

Num segundo momento realizou-se um 
“Seminário de Socialização de Conceitos”, em 
grupo (jovens universitários e jovens rurais), no 
qual durante uma semana, no Centro de 
Treinamento da Empresa Agropecuária de 
Pernambuco –IPA – Carpina, foram 
desenvolvidas as atividades e feito todo o 
exercício de reconhecimento das características 
dos sítios e comunidades a serem vivenciados/as, 
relato das atividades executadas pelos/as jovens 
no contexto da agricultura familiar, localização 
geográfica dos municípios, e suas características 
de clima e atividades agrícolas desempenhadas.

Em um terceiro momento, cada estudante 
acompanhou um/uma jovem agricultor/a para sua 
comunidade, hospedando-se em sua residência, 
passando a conhecer na prática seu cotidiano, 
tanto na produção e criação, como nos afazeres 
domésticos e freqüência escolar ou grupos de 
jovens.
No retorno à UFRPE, como quarto momento, 
realizou-se um planejamento de atividades 
comunitárias, a serem realizadas a cada bimestre, 
conjuntamente com os/as jovens e seus grupos 
familiares e vizinhos.
Os quintos e sextos momentos estão planejados para 
acontecer nos meses de outubro, novembro e 
dezembro do ano em curso. O quinto será momento 
é o de realização de oficinas, palestras e seminários 
realizados nas comunidades, tratando de temas 
como agroecologia, Agricultura Orgânica, Drogas 
na juventude, dentre outros.
Por fim, o sexto momento, acontecerá na UFRPE, 
no qual os/as jovens das comunidades rurais 
vivenciarão o cotidiano da universidade, bem como 
farão uma imersão na vida da cidade do Recife e 
redondezas, através de visitas aos/as produtores/as 
agroecológicos/as, feiras, museus, projetos sociais, 
dentre outros espaços de socialização e 
aprendizado.



Resultados e Discussão

Como resultado observa-se uma formação 
sistemática dos/as estudantes universitários em 
temas como Agricultura Familiar, Agroecologia e 
Juventude Rural, bem como, uma aproximação 
entre universos, aparentemente tão distintos, 
vivenciados por jovens universitários/as 
urbanos/as e jovens de comunidades rurais. Os/as 
universitários/as despertam na perspectiva da 
Agroecologia, respeitando o conhecimento prévio 
dos agricultores e agricultoras, considerando as 
características locais do ponto de vista social, 
econômico, ambiental e se preparam para 
atuações como “novos” agentes técnicos de 
extensão rural (ATER), que visa o fortalecimento 
do trabalho no campo numa outra perspectiva de 
comunicação. Por outro lado, contribui-se para 
desconstrução, pelos/as jovens rurais, do mito da 
universidade como sonho inimaginável, e pelo 
contrário, amplia-se a visão da possibilidade de 
construção de um meio acadêmico plural que se 
aproxima, cada vez mais da sociedade, num 
exercício prático de aproximação entre a 
Universidade e os agricultores familiares e seus 
movimentos sociais.

Conclusões

Acreditamos que experiências deste tipo marcam 
a tentativa de formação de outros/as profissionais 
das ciências Agrárias, bem como, favorecer a 
inclusão de atores sociais, historicamente 
excluídos dos processos universitários de 
produção de conhecimento, como os/as jovens de 
comunidades rurais das diversas regiões do país
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Gráfico 1 – Distribuição dos/as Estudantes participantes do PIU/UFRPE, por curso.
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Gráfico 2 – Distribuição da Área de Atuação dos Licenciandos/as em Ciências Agrícolas, participantes do PIU/UFRPE.
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Gráfico 3 – Distribuição por município dos/as jovens das comunidades rurais vivenciadas


