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RESUMO 
 

Esta pesquisa tem o objetivo de investigar se as ações do Programa de 
Intervivência Universitária, denominado pela equipe executora como projeto 
“Jovens Rurais” têm contribuído, de alguma forma, para a permanência dos 
jovens no campo. Para o desenvolvimento da mesma buscamos compreender 
o conceito de juventude rural e identificar os principais desafios enfrentados por 
essa parcela da população bem como investigar quais são os principais fatores 
que influenciam o êxodo da juventude rural; além de conhecer o contexto 
histórico em que surge a educação rural no Brasil e o surgimento de novos 
espaços formativos para essa parcela da população. De acordo com os 
objetivos estabelecidos, fizemos alguns percursos metodológicos, como a 
pesquisa bibliográfica em que fizemos um levantamento e análise de 
produções sobre o tema utilizado na pesquisa, e concomitantemente uma 
pesquisa documental por meio dos relatórios de visitas realizadas pela equipe 
executora do projeto “Jovens Rurais”. Após estas etapas, iniciamos a fase de 
coleta de dados em campo a partir de um estudo exploratório em que tivemos 
conversas informais com os sujeitos e conseqüentemente a escolha destes. 
Feito a escolha dos sujeitos iniciamos a coleta de informações utilizando 
observação participante com registro no diário de campo e questionário com 
questões abertas e fechadas. Com as informações coletadas no decorrer da 
pesquisa de campo, organizamos e sistematizamos os dados de modo que 
fossem expostos em categorias para serem analisados com coerência. 
Averiguamos o cotidiano dos jovens rurais e seus projetos de vida, e 
analisamos em que medida o Projeto “Jovens Rurais” contribui para a 
permanência desses jovens no meio rural associando teoria e prática, 
educação e trabalho. Pudemos perceber que os nossos sujeitos de pesquisa 
se identificam com o lugar em que vivem, diferente de tantos outros jovens 
rurais que se vêem atraídos pelas cidades. Concluimos que o projeto “jovens 
rurais” tem contribuído de forma efetiva na permanência desses jovens no 
campo auxiliando-os na construção de uma identidade como ujeito de ações, 
reflexões e de cultura, tentando compreendê-lo na perspectiva do lugar que 
ocupa, da percepção de si mesmo e da sociedade, dos seus desejos de 
mudança e de afirmação como membro de um grupo social. 
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