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Resumo: O artigo discute os resultados parciais da pesquisa intitulada “Juventude Rural 
e Ensino Superior” cujo objetivo é identificar e analisar os aspectos que marcam as 
trajetórias escolares de jovens oriundos do mundo rural que ingressam na Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), especialmente aqueles egressos da antiga Escola Agrotécnica 
Federal de São Cristóvão, atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia –  
Campus São Cristóvão (IFS); sob a orientação da Professora Dra. Ana M. F. Teixeira. A 
natureza da pesquisa é qualitativa, tendo como pressuposto a literatura sobre a temática 
e a realização de entrevistas semi-estruturadas. Para esse artigo, tomamos como 
referencia a entrevista realizada com uma jovem estudante de Biblioteconomia e 
Documentação da UFS, oriunda da zona rural.  
Palavras-Chaves: Juventude – Ensino Superior – juventude rural. 

Résumé 
Le document examine les résultats partiels d'une enquête, menée sous la direction de la 
Professeur Docteur Ana Teixeira, intitulée "Jeunesse rurale et enseignement supérieur", 
dont l'objectif est d'identifier et d'analyser les aspects qui caractérisent les trajectoires 
scolaires des jeunes de la campagne qui entrent à l’Université Fédérale de Sergipe 
(UFS), en particulier ceux qui sortent de l'école Agrotechnique Féderale de São 
Cristóvão, l'actuel Institut Fédéral de l'éducation, de la science et de la technologie 
(IFS). La recherche est de nature qualitative, en utilisant la littérature sur le sujet et les 
entretiens semi-structurés. Pour cet article, nous prenons comme référence l'interview 
avec un jeune étudiant de Bibliothéconomie et Documentation de l'UFS, en provenance 
de zones rurales. 
 Mots-clés: Jeunesse - Enseignement supérieur - jeunesse rurale. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo central apresentar resultados preliminares de 

pesquisa sobre a relação entre a juventude rural e o ensino superior. A pesquisa tem 

como questão central identificar e analisar os aspectos que marcam as trajetórias 

escolares de jovens oriundos do mundo rural, compreender como e quais são as 

mudanças que acontecem com esses estudantes durante sua formação superior, 

contribuindo com estudos sobre a juventude e destacando os aspectos relativos á 

pluralidade da condição juvenil, mais especificamente a juventude rural, buscando, ao 

mesmo tempo, compreender as formas de socialização no espaço da escola, família, 

trabalho, a busca por autonomia financeira e visibilidade social. Temos como objeto de 

pesquisa, os estudantes da zona rural,     principalmente, alunos egressos da antiga 

Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão, atual Instituto Federal de educação, 

Ciência e Tecnologia – Campus São Cristóvão, que ingressam na UFS. Contudo, nesse 

artigo tomamos como base para essa análise a entrevista realizada com uma aluna de 

origem rural, mas que não possui ligação com a antiga Agrotécnica.  

 Este trabalho fundamenta-se na literatura que trata da juventude em geral, 

bem como abordam as questões relacionadas à juventude rural. Devemos considerar a 

diversidade dos jovens rurais, pois embora tenham vinculação com o mundo rural não 

podem ser entendidos como um todo homogêneo, como coloca Carneiro (2005) ao 

ressaltar a heterogeneidade presente nos dados da pesquisa ‘Perfil da Juventude 

brasileira’: “Este alerta é importante para termos em mente a impossibilidade de traçar 

um perfil da “juventude rural” (p.247).  

 O alerta de Carneiro (2005) nos deixa cientes das dificuldades, e do quanto 

ainda temos que investigar sobre os jovens rurais na busca de melhor compreender a 

trajetória social e educativa desses sujeitos, para entendermos qual o lugar que atribuem 

ao ensino superior.  

A base teórica desta primeira etapa da pesquisa vem fazer menção ás discussões 

e reflexões sobre a juventude, especificamente a juventude rural, buscando compreender 
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as condições que lhe são favoráveis e desfavoráveis ao desenvolvimento profissional, 

intelectual e social no mundo globalizado. 

Assim, apresentamos, a seguir, um breve balanço da literatura utilizada para 

discutir diferentes dimensões que constituem a juventude rural na sociedade 

contemporânea. 

A busca por visibilidade social  

 

Os jovens rurais sofrem com as representações depreciativas que vinculam o 

rural à ideia de atraso e com as consequências dessa depreciação do meio rural em 

relação ao universo urbano. A juventude rural enfrentar, ainda, problemas de aceitação 

como sujeitos capazes de participarem socialmente e politicamente, tanto na família 

como na sociedade em que vivem, por serem inferiorizados nas relações de hierarquia 

familiar e também “nos espaços de organização coletiva, sejam em assentamentos, 

acampamentos e outras comunidades rurais, seja nos movimentos sociais.” (CASTRO, 

2009, p. 39).  

A juventude rural, atualmente, luta pelos seus direitos enquanto pessoas que 

atuam na sociedade.  Entretanto, no Brasil os estudos sobre a juventude rural não são 

tão relevantes numericamente se tomamos como referencia as pesquisas sobre a 

temática juventude que adotam uma abordagem mais geral.  É provável que essa 

situação ocorra pelo fato da juventude rural ser vista como minoria entre os jovens, 

“temos, de acordo com a PNAD (2006), que a população de 15-29 anos é de 49 milhões 

de pessoas (27% da população total), dos quais 4,5% rurais, ou seja, oito milhões de 

jovens.” (CASTRO, 2009, p.44). Portanto, a juventude rural não é um grupo tão 

pequeno como se pode acreditar a primeira vista. 

A produção bibliográfica que trata da juventude rural no Brasil apresentou um 

crescimento a partir do ano de 2000, com uma estimativa de, “aproximadamente, 22 

trabalhos por ano, com concentração no ano 2006 (40 trabalhos), responsável por 20, 

30% do total da produção.” (CASTRO, 2009, p. 46). Segundo Carneiro (1998, apud 

CASTRO, 2009): “os jovens rurais seriam aqueles que vivem o “dilema” do trânsito 

entre o campo e a cidade, e sofreriam de forma mais direta as transformações sociais no 

meio rural.” A saída do jovem do meio rural coloca, em geral, em evidencia, os 

elementos de atração da vida urbana como o trabalho remunerado, horários regulares de 
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trabalho o que possibilita tempo livre para o lazer e estabilidade financeira, existindo 

uma relação mais atrativa, diferente do lugar de origem, onde as situações não são muito 

atraentes, como por exemplo: a falta de horários regulares, a falta de férias, a percepção 

da atividade agrícola como um trabalho penoso, onde o individuo se expõe ao calor e ao 

frio, sendo também uma atividade com rendimentos instáveis e mal renumerada. 

Os jovens rurais são sujeitos que vivem a passagem para a vida adulta, no 

mesmo contexto histórico de outros jovens, mas possuem peculiaridades pelo fato de 

viverem no meio rural, mesmo transitando em espaços urbanos. O jovem rural é visto 

na sociedade como aquele que vive no campo; como filho de agricultor e pequenos 

produtores sem-terra. Os jovens rurais expressam suas articulações coletivas em busca 

de legitimidade política através de produções musicais, de documentos e poesia, 

buscando maiores espaços de acesso à educação, trabalho, lazer e cultura respeitando as 

suas identidades, permitindo ver os jovens rurais como atores sociais que lutam pelo 

reconhecimento da categoria juventude rurais. 

Nessa luta por reconhecimento os jovens contam com a ajuda da Pastoral da 

Juventude Rural, onde a luta circula no acesso a educação, a terra para os jovens rurais, 

investimentos em escolas e universidades rurais, ajuda de crédito para os jovens 

investirem em suas atividades agrícolas. A Pastoral da Juventude Rural afirma que com 

esses investimentos será possível manter a atuação da juventude tanto no campo como 

nos movimentos sociais direcionados ao campo. 

 A atuação dos jovens em assentamentos rurais é imprescindível para a 

reprodução social do campo; para a manutenção dos assentamentos e para a reprodução 

dos movimentos sociais do campo.  Porém há pouca atuação dos jovens em atividades 

agrícolas e políticas, principalmente entre as jovens que ficam restritas aos afazeres 

domésticos.   

No Brasil houve um aumento de programas do Governo Federal que focam os 

jovens rurais, concentrados no Ministério de Desenvolvimento Agrário, seguido do 

Ministério da Educação e Cultura. Podemos constatar que a juventude rural como foco 

de políticas públicas não tem sido contemplada na maioria dos Ministérios. Porém, há 

uma maior atuação no campo da Educação. Contudo, a juventude rural é uma categoria 

social que luta pelos seus direitos; pela sua participação na sociedade com poder de 

decisão; por melhores condições de vida e trabalho. Dessa forma dão um novo 

significado as identidades que estão, presentes no cenário rural brasileiro. 
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Os jovens rurais na contemporaneidade 

Os estudos sobre a juventude rural evidenciam a migração dos jovens do campo 

para a cidade e os problemas ocasionados pela transferência de estabelecimentos 

agrícolas à nova geração. Uma das razões para a saída dos jovens do meio rural para a 

cidade é a oferta de trabalho remunerado; outra razão são as dificuldades do trabalho 

agrícola.  

       As mudanças sociais, políticas, culturais e econômicas tem causado 

profundas mudanças no meio urbano e principalmente no meio rural. Dois temas têm 

sido bastante discutidos pelos estudiosos que se debruçam sobre a temática da juventude 

rural, são eles: a tendência migratória dos jovens, benefícios, e problemas no meio rural. 

Uns dos principais motivos da migração dos jovens da zona rural para a zona urbana 

têm sido os atrativos da cidade, dificuldades no meio rural, ou seja, aspectos negativos 

do campo como, por exemplo: ausência de férias, fins de semana livres e horários 

irregulares de trabalho. 

A expansão da lógica capitalista em direção ao meio rural, em decorrência do 

processo de industrialização, ocasionou mudanças nas relações sociais, políticas, 

culturais e econômicas. Com isso houve um aumento na produtividade do trabalho, que 

passou a adotar novas técnicas, combinado a uma diminuição na oferta de emprego e 

uma paralisação da produtividade, ocasionando um déficit de terras cultiváveis e a 

monopolização das mesmas pelos grandes proprietários. 

Esses aspectos contribuem de forma significativa para que muitos jovens não 

permaneçam no meio rural, principalmente porque buscam autonomia financeira e 

estabilidade que não alcançam no lugar onde moram. Porém, eles têm uma profunda 

relação com as pessoas e com o ambiente em que vivem e têm mais autonomia no 

processo de produção agrícola familiar. Segundo Brumer (2007, p.37): “O aspecto 

positivo que os jovens salientam é a relativa autonomia do agricultor, que não depende 

de um patrão”. 

Porém, há uma rejeição dos filhos em substituir aos pais, eles não aceitam o 

modo como os pais vivem. Os jovens consideram o trabalho agrícola árduo. Segundo 

Champagne (1986, apud BRUMER, 2007) “Como aspecto positivo os jovens salientam 

a relativa autonomia do agricultor, que não depende de um patrão.” A impossibilidade 
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de acesso a terra como fruto de herança familiar e o assalariamento do meio urbano 

como possibilidade de autonomia econômica em relação aos pais, também impulsiona a 

ida dos jovens para a cidade. Wanderley (2000 apud BRUMER 2007) ressalta “que a 

rejeição à atividade agrícola não significa necessariamente rejeição à vida no meio 

rural”, pois, o meio rural é um espaço de vida único, onde pode haver boas condições de 

ganhar a vida de forma autônoma na produção direta de alimentos. 

Mas, ao mesmo tempo, as pesquisas indicam que entre os jovens rurais que vão 

para a cidade, há uma maior quantidade de moças. Elas criticam a desvalorização e a 

invisibilidade do seu trabalho na agricultura familiar. A presença das moças na escola, o 

casamento e um emprego são alternativas utilizadas por elas para adquirir autonomia, 

que “só é obtida com a saída da casa dos pais, pois o controle sobre elas é exercido 

enquanto estiverem vivendo com eles”, além disso, diferentemente das moças, “o 

alistamento militar obrigatório para homens representa um processo de conquista de 

liberdade, mesmo sem sair da casa dos pais.” (CASTRO, 2005, apud BRUMER, 2007). 

Ao mesmo tempo, as moças valorizam mais a educação como meio de prepará-las para 

o mercado de trabalho na cidade do que os rapazes. 

Outra característica que se destaca entre os jovens rurais é o aumento do nível de 

escolaridade entre as moças. Esse crescimento faz com que as mulheres migrem, mais 

do que os homens, para cidade. Isso trouxe ameaça de celibato entre os homens da zona 

rural comprometendo os valores, identidades de gênero e hierarquia.  

Todas essas questões produzem dualidade no projeto de vida dos jovens rurais, 

pois enquanto alguns planejam ir para cidade outros planejam permanecer no campo. As 

principais, reivindicações de quem permanece no campo são as seguintes: menos 

exclusão social, educação, lazer, ampliação das opções de trabalho não-agrícolas para 

quem permanece no campo e cursos profissionalizantes. Esses aspectos contribuem de 

forma significativa para que muitos jovens não permaneçam no meio rural, 

principalmente porque buscam autonomia financeira e estabilidade que não alcançam no 

lugar onde moram.  

Contudo, podemos perceber que a juventude brasileira rural e urbana é 

perpassada das mais variadas dimensões, valores, culturas, gêneros, etnias, desejos e 

aspirações que possibilitam a heterogeneidade dos universos culturais e sociais que vai 

além de limitações geográficas. 
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O que pensam os jovens do rural 

A juventude rural é uma categoria construída pela sociedade, que enfrenta o 

mesmo processo de desenvolvimento comum a toda juventude. Entretanto, a 

compreensão do rural é ambígua diante da partilha cultural e social entre os jovens do 

campo e da cidade. 

A diversidade do rural requer uma ampliação do seu conceito que ultrapasse o 

setor agrícola. Essa nova maneira de definir a ruralidade não significa melhores 

condições de vida, pois, há uma redução na oferta do trabalho agrícola e uma 

proximidade cultural entre o campo e a cidade. Com isso o jovem rural adquire outro 

referencial de vida, pautado nos valores e hábitos urbanos que influenciam, ou não, na 

migração dos jovens rurais para a cidade. 

A vontade dos jovens de migrarem, ou não, do campo para a cidade e as 

possibilidades de realização dos seus planos em conjunto com seus desejos 

profissionais, tem sido foco dos estudos que tratam da temática juventude rural. 

A educação representa uma vantagem para os jovens rurais. Segundo Carneiro, 

“a educação se destaca em primeiro lugar como assunto que mais interessa a 

aproximadamente um quarto dos jovens rurais (22%)” (2005, p.247). Os jovens que 

residem no campo concebem a educação como possibilidade de obter melhores 

condições de trabalho. Os pais desses jovens almejam outra profissão para seus filhos, 

diferente daquelas ofertadas no meio rural, que se restringe a agricultura familiar, 

pecuária ou exercer tais funções para os grandes latifundiários, que oferecem baixa 

remuneração e péssimas condições de trabalho. 

Em virtude desse panorama o grau de escolaridade dos jovens rurais tem 

aumentado em relação àquele dos pais. Ao mesmo tempo dar continuidade aos estudos 

está condicionada a alguns fatores, dentre eles, a oferta de ensino noturno nas 

imediações da moradia dos jovens, e uma condição social e financeira familiar 

favorável. Os jovens rurais correlacionam o estudo com oportunidades de emprego. 

Muitos deles trabalham na cidade, mas, continuam morando com os pais, porque se 

sentem protegidos e também para evitar gastos com a sua permanência na cidade. 

Os jovens que saem do campo buscando se inserir no mercado de trabalho 

urbano enfrentam dificuldades, desde baixos salários até a informalidade que não são 
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condizentes com o futuro promissor almejado por eles, que pode ser subsidiado pelo 

estudo. Como confirma Carneiro: 

Em uma das amostras parciais realizadas entre jovens rurais que 
trabalham ou já trabalharam (131 entrevistados), 42% ganham menos 
de meio salário mínimo (até 120 reais) e 27% recebem de meio a um 
salário mínimo, o que indica que o investimento na educação, apesar 
de ser um valor compartilhado pela maioria dos jovens, ainda não tem 
sido suficiente para realizar o objetivo normalmente a ele associado: 
conseguir uma melhor inserção no mercado de trabalho alternativo à 
agricultura (2005, p.250).  

Os jovens não relacionam o trabalho à exploração, ao contrário, atribuem a ele 

outras significações. “Após a opção necessidade, que foi selecionada por 44% dos 

jovens rurais, os valores “independência”, “crescimento” e “auto-realização” são os 

mais recorrentes na associação à palavra “trabalho” (CARNEIRO, 2005, p. 251). A 

escola é necessária para a efetivação dos planos dos jovens rurais, mesmo 

comprometendo a sucessão familiar. Por outro lado, o surgimento de oportunidades de 

empregos no campo não vinculados à agricultura, o aumento da violência nas cidades e 

a proteção da família tem influenciado na opção dos jovens de permanecer no campo.  

As tradições familiares também influenciam na escolha dos jovens de prolongar 

os estudos, pois, algumas famílias, escolhem, geralmente, o filho mais velho para 

suceder ao pai, enquanto que os mais novos são conduzidos a estudar como forma de 

obter uma profissão alternativa. As moças são mais instigadas a estudar, tal como 

indicamos acima, porque, para elas é uma forma de serem valorizadas socialmente, 

além de proporcionar um nível de escolaridade superior ao dos rapazes, já que não são 

opções de sucessão familiar. Contudo, os jovens ficam mais vulneráveis ao celibato, 

devido ao comportamento das mulheres que antes eram criadas para serem boas esposas 

e mães, agora saem em busca de independência e realização pessoal. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Este artigo possui base nos resultados parciais da pesquisa intitulada “Juventude 

Rural e Ensino Superior”, tal como assinalado anteriormente. A pesquisa está sendo 

realizada na Universidade Federal de Sergipe no campus-sede localizado no município 

de São Cristóvão, onde os pesquisados são, sobretudo, estudantes de graduação da UFS 
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egressos da Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão, atualmente Instituto Federal 

de Educação, Ciências e tecnologia (IFS) e ou jovens de origem rural. 

Em nossa pesquisa utilizamos de entrevistas semi-estruturadas com roteiro 

organizado em blocos temáticos em tono de questões sobre as estratégias sócio 

familiares rumo ao ensino superior, a trajetória escolar e a trajetória como estudante 

universitário. Como discorre Almeida e Prandini (2008) a entrevista é um rico 

instrumento de pesquisa, mas para obter informações importantes é necessário que o 

pesquisador se aproxime do campo e da realidade investigada. 

Nessa primeira etapa da pesquisa utilizamos da entrevista para que esta nos 

possibilite adentrar no mundo do sujeito investigado, pois através da entrevista podemos 

captar expressões e emoções do entrevistado. Assim, realizamos uma entrevista com 

uma estudante do curso de graduação de Biblioteconomia e Documentação na 

Universidade Federal de Sergipe que apesar de não ser egressa da antiga Escola 

Agrotécnica, atualmente Instituto Federal de Educação, Ciências e tecnologia (IFS), 

reside no meio rural e possui grande relação com atividades rurais. Assim, a entrevista 

foi gravada e transcrita para melhor análise.  

 

A ENTREVISTA 

 

Nossa entrevistada, aluna do curso Biblioteconomia e Documentação na UFS, 

será aqui identificada pelo nome de Maria (nome fictício). Maria tem ligação direta com 

o trabalho rural, sendo originária do povoado de Urubutinga localizado na cidade de 

Lagarto (Sergipe), tendo nascido numa família de lavradores. 

Na nossa entrevista foi possível fazer analisar as influências que a família teve 

na vida da entrevista, a trajetória escolar e as transformações que o correm na trajetória 

da educação do ensino superior ainda vivida pela entrevistada. 

 

Estratégias sócio-familiares rumo ao ensino superior. 

A estudante tem 26 anos é de origem rural, mora, atualmente, em Lagarto (SE), 

mas se desloca constantemente para o povoado Urubutinga onde mora sua família 

composta por pai, mãe e uma irmã mais nova de 16 anos. Seu pai e sua mãe são 
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lavradores, sendo que seu pai estudou até o quarto ano e sua mãe até o sétimo ano do 

ensino fundamental. Já sua irmã (mais nova) está concluindo o ensino médio, indicando 

um processo de elevação do nível de escolaridade dentro da família. 

A estudante tinha uma rotina árdua, pois estudava pela manhã, trabalhava a tarde 

auxiliando os seus pais na roça, e a noite fazia as atividades escolares. Experimentou a 

reprovação no sexto ano do ensino fundamental, pois trabalhava na roça e apresentava 

muito cansaço por conta do trabalho. 

Ao concluir a educação básica recebe incentivo de sua mãe para cursar o pré-

universitário oferecido pelo governo do estado em Lagarto. Depois de enfrentar três 

vestibulares da UFS ela foi aprovada, na quarta tentativa, para o curso de 

Biblioteconomia e Documentação no ano 2011. 

Com o objetivo de ter uma vida melhor e adquirir estabilidade financeira, recebe 

apoio e incentivo de sua mãe para ingressar e permanecer na universidade, conta, 

também, com a ajuda financeira de sua tia (por parte de mãe) para custear os gastos que 

tem na universidade com alimentação, fotocopias etc., já que ela e nem seus pais tem 

uma renda suficiente para ajudar nos gastos da universidade. 

Faz uso também do transporte da prefeitura de Lagarto para chegar até a 

universidade. 

Conta também com ajuda do primo e do avô, pois ambos disponibilizam suas 

residências, localizada em Lagarto já que ela morava no povoado de Urubutinga com 

seus pais e sua irmã. 

Atualmente a estudante passa menos tempo com seus pais na roça em virtude 

das demandas advindas da condição de estudante universitária. Porém, continua 

envolvida na atividade agrícola, ainda planta mandioca e pimenta na propriedade dos 

seus pais, com objetivo de comprar um notebook. O seu pai não incentiva e apoia os 

seus estudos, sempre esteve ausente da vida escolar de sua filha, do ensino fundamental 

ao ensino superior, nem mesmo a estudante compreende os motivos de tal desinteresse.  

Em certa medida, seu ingresso na universidade afastou a estudante de sua família 

já que ela permanece, durante a semana, na cidade de Lagarto enquanto seus pais e sua 

irmã continuam com residência fixa no povoado de Urubutinga. 
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Com o objetivo de ‘’ser alguém na vida’’ sua mãe faz o possível para que sua 

filha tenha um futuro melhor através dos estudos, e a estudante busca estabilidade 

financeira e um bom emprego em sua área algo que não encontrou na agricultura. 

A educação ainda continua sendo um dos principais meios visto pelos pais e 

pelos jovens na busca de melhores condições econômicas e sociais, pois vivemos em 

uma sociedade capitalista que visa à competição, e se os jovens do meio rural querem 

deixar a agricultura e querem ingressar no mercado de trabalho na zona urbana eles 

precisam de qualificação para alcançar a estabilidade financeira, objetivo da maioria dos 

jovens que deixam o campo e migram para cidade. 

 

Encontros e desencontro entre juventude rural e ensino superior: um olhar sobre 

estudantes da UFS. 

Através da entrevistada Maria tornou-se possível a compreensão da relação dos 

jovens rurais com o ensino superior, analisando como e quais são as mudanças que 

acontecem com os estudantes de origem rural que ingressam no ensino superior. 

 Conforme vimos em Carneiro (2005), para o meio rural a educação é vista como 

caminho para uma ocupação remunerada e menos penosa que a agricultura como a 

afirma a entrevistada Maria comentando sobre a sua inserção na UFS: 

Você entra é uma felicidade braba, quando você sai, vai ganhar seu 
dinheiro, vai ter estabilidade, vai pudê fazer um monte de coisa que 
você num pode. Não é bom não (Maria).  

Quando indagamos a Maria sobre as dificuldades encontradas no ensino superior 

percebe-se que a principal dificuldade é deixar o seu local de origem e partir para outro 

local, onde ela se distancia da família, deixar a vida tranquila do meio rural para morar 

na cidade. Observa-se também o choque de cultura. Maria afirma a diferença entre a 

educação básica e o ensino superior que pede maior autonomia do individuo que 

precisar se adaptar ao novo ensino: 

A tudo, no ensino médio você tem tudo na mão o coordenador corre 
atrás de você, aqui você corre atrás de tudo (risos), aqui você tem que 
correr atrás do professor, do material pra mandar por e-mail ou algo 
do tipo, no ensino médio não, é o coordenadorque corre atrás de você 
e o coordenador precisa de você na escola, aqui não é o aluno que 
precisa do professor. (Maria). 

A entrevistada afirma que o seu ingresso na UFS muda a sua relação com as 

pessoas que também moram na zona rural, onde ela passa a ter mais prestigio:  
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Universitária é diferente o tratamento. As pessoas no meu 

povoado me chamam, eu sou conhecida. É eu tava num 

churrasco ontem, é eu nunca fui convidada pra churrasco 

nenhum. (Maria).  

Muda quando eu era um “Zé ninguém”, o povo não tava nem ai, 

eu falava o ovo mal respondia, hoje em dia eu venho no meu 

telefone teretere e o povo fala comigo, eu não posso nem falar 

no telefone que o povo me pergunta. (Maria). 

Maria também alega a sua contínua mudança conhecendo diversas pessoas, 

adquirindo conhecimento e sempre se adaptando ao ensino superior. A entrevistada 

afirma que o ingresso na universidade produziu mudança em si mesma: 

Mudei muito principalmente com minha família, eu vejo 

diferente do que eu via o comportamento to mais tranquila eu 

vejo diferente as coisas sou menos estressada. (Maria).  

Vale ressaltar que depois que Maria ingressou na UFS tem ajudado menos nas 

atividades agrícolas de sua família para que ela possa se dedicar aos estudos, pois é 

através dele que Maria identifica a possibilidade de se desligar completamente das 

atividades agrícolas, pois a entrevistada afirma em não ver nenhuma vantagem com a 

agricultura. 

 

CONCLUSÕES 

Concluímos que os jovens rurais que ingressam no ensino superior mantem-se 

em constante mudança no seu modo de agir e de pensar, mudança que ocorre devido às 

diversas experiências que acontecem durante sua formação acadêmica. Formação que 

muitas vezes é vivenciada como forma de afastar-se das referencias do mundo rural. 

 Contudo, vale ressaltar que nem todos os jovens rurais experimentam a 

formação em nível superior para desviar-se do meio rural, é necessário perceber que 

existe a juventude rural que acredita que a formação acadêmica é conhecimento para a 

vida. Já que, apesar de serem jovens rurais cada um possui seus hábitos e valores o que 

dá origem às diversas juventudes dentro da categoria juventude rural. 
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Após discutir as questões que envolvem a juventude rural e ensino superior e 

analisar a entrevista feita com a estudante de biblioteconomia e documentação, pudemos 

identificar alguns aspectos que são comuns à juventude rural como, por exemplo: o 

baixo nível de escolaridade dos pais (o pai estudou até o quarto ano e sua mãe até o 

sétimo ano), dificuldades financeiras, muitas horas de trabalho no campo, porém com 

baixos salários e o desejo de deixar a agricultura para ter um trabalho melhor, já que o 

trabalho no campo é penoso e mal renumerado. 

A família teve um papel fundamental na vida da estudante, para que ela tivesse a 

possibilidade de prolongar sua escolarização e ter a chance de conquistar melhores 

situações econômicas e sociais no futuro. 

Portanto, concluímos que um dos principais meios da maioria dos jovens rurais 

vislumbrarem a possibilidade de conseguirem estabilidade financeira é a educação, pois 

é através dela que eles são qualificados para o mercado de trabalho, já que o objetivo 

principal de alguns jovens é deixar a agricultura, pois a maioria não consegue 

estabilidade financeira e reconhecimento social.  
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