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Resumo:
O presente projeto se insere no conjunto de estudos acerca da questão agrária no Brasil e na
região que vimos realizando ao longo dos 12 anos de parceria entre a Universidade Federal de
Juiz de Fora e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, através da Escola Nacional
Florestan Fernandes. Ao longo deste período, vimos acumulando reflexões acerca das
manifestações da questão agrária no Brasil enquanto manifestações da questão social e das
formas de enfrentamento que a sociedade civil vem construindo, especificamente a partir dos
movimentos sociais. Neste sentido, o projeto que agora apresentamos pretende pesquisar a
especificidade da juventude rural e as condições sociais em que esta constrói suas referências e
manifestações coletivas. Destina-se a problematizar acerca da relação da juventude do campo
com as inovações tecnológicas, visualizando estas últimas como uma das estratégias possíveis
para se preparar estes sujeitos coletivos para práticas de cidadania na sociedade em que vivem.
Pretende ser desenvolvido paralelamente ao projeto de extensão “Comunicação e juventude no
campo; as inovações tecnológicas no cotidiano de jovens do Assentamento Olga Benário no
município de Visconde do Rio Branco – MG”, desenvolvido pela Faculdade de Serviço Social da
Universidade Federal de Juiz de Fora através da chamada pública nº 01/2011 (Apoio à
capacitação no uso das tecnologias da informação e comunicação para a juventude rural) da
Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações. Este projeto, aprovado no ano de
2011, está sendo desenvolvido a partir de março de 2012, e tem o intuito de capacitar os jovens
do assentamento Olga Benário, localizado no município de Visconde do Rio Branco - MG , os que
estudam em escolas no entorno do referido assentamento e os jovens do Acampamento Dênis
Gonçalves, localizado em Goianá - MG na utilização de novas tecnologias e formas de
comunicação. Através da utilização dos recursos tecnológicos, temos por objetivo que os jovens
passem a pensar a sua realidade por meio de outras dimensões, construindo uma identidade
coletiva que será trabalhada em oficinas sócio-educativas, que também vão abordar temas que
são fundamentais para a juventude no campo como: questão agrária, lutas populares, mudanças
no mundo do trabalho, sexualidade, cidadania, mobilização e participação popular inclusão digital
e diversidade cultural. Neste contexto, entendemos que é necessário realizar, junto a estas áreas
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atendidas, uma pesquisa no sentido de compreender a dinâmica e os impactos que o acesso a
estes instrumentos de inclusão digital viabilizou na vida cotidiana destes jovens.

