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APRESENTAÇÃO

Sejam bem vindos e bem 

vindas ao 2º Módulo do 

Programa Jovem Saber! 

Nesta cartilha, vamos buscar em 

nossas comunidades todo o valor 

que existe no campo. Queremos 

passar a ver todas as riquezas que 

existem à nossa volta e pelas quais 

precisamos lutar: produzimos ali-

mento, cultura, história. Somos lu-

gar de resistência e de preservação 

do meio ambiente. Preservamos 

saberes e sabores que fazem parte 

das identidades de nosso país. 

Neste módulo, vamos nos perguntar como nós, 

jovens, podemos dar continuidade na solidariedade 

e união que sempre existiram no campo, florestas e 

águas de nosso País? Será que conhecemos e valo-

rizamos nossa histórias e saberes?

Vimos na Cartilha de Orientação para os Grupos 

do Jovem Saber que os encontros do programa são 

espaços de reflexão e integração. Por isso, vamos 

nos reunir para partilhar o que sabemos, refletir 

sobre as perguntas, questionar a realidade, buscar 

respostas e planejar ações para fazer com que o lu-

gar onde vivemos possa ser cada vez melhor.

MÔNICA BUFON AUGUSTO
Secretária de Jovens Trabalhadores Rurais 

Agricultores e Agricultoras Familiares da CONTAG

César Ramos

O processo formativo do 

Programa Jovem Saber, re-

sultado da experiência gera-

da pelo Movimento Sindical de 

Trabalhadores(as) Rurais (MSTTR), 

tem preceitos da educação popular 

à medida que se realiza com os su-

jeitos, se fundamenta nos processos 

de luta e resistência, colabora para 

conjugar múltiplos fazeres e sabe-

res (re)criando práticas alternativas 

e emancipatórias na perspectiva 

de processos transformadores, po-

tencializando a conscientização, a compreensão de 

mundo a partir do lugar do sujeito, a reflexão crítica 

sobre a realidade e sua transformação.

Sempre é bom lembrar que a educação popular é 

uma prática política e educativa, tem suas raízes his-

tóricas na luta pela superação da opressão, da mani-

pulação e da dominação, Trata-se de uma prática edu-

cativa que tem em sua história a preocupação com a 

emancipação dos sujeitos envolvidos, a partir do reco-

nhecimento de si e da construção do conhecimento.
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Por que ainda existe a ideia de que o campo é 

lugar de atraso? Por que ainda temos que so-

frer com preconceito sobre a forma como fa-

lamos e nos vestimos? Por que ainda são reforçadas 

as imagens de que os sujeitos do campo, da floresta 

e das águas não têm conhecimento ou cultura?

Sabemos que o campo é um lugar com riquezas 

naturais, de produção, e a principal dessas rique-

sas são as pessoas: guardiões e 

guardiãs de conhecimentos mi-

lenares de antepassados indí-

genas, negros, imigrantes de 

1. LUGAR DE ATRASO?
diversas nacionalidades sobre maneiras de plantar, 

plantas medicinais; nós produzimos mais de 70% 

dos alimentos que vão para a mesa de todos(as) 

os(as) brasileiros(as); produzimos música, artesa-

natos e temos manifestações culturais que formam a 

identidade de nosso País; temos culinárias regionais  

de dar água na boca. Somos, além disso, protetores 

do meio ambiente, pois sabemos da importância de 

manter nascentes, manter as abelhas, as plantas e 

animais silvestres.

Em vez de reproduzir o pensamento de que o 

campo é lugar de atraso, a pergunta que devemos 

nos fazer é: por que ainda hoje não há escolas, 

não há saúde, não há infraestrutura, não há 

opções de lazer ou tecnologia no 

meio rural? Há muitas respos-

tas para essas perguntas 

e, para entendê-las, 

precisamos olhar 

para trás, para 

a história de 

nosso País. 
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Reprodução: Café Cândido Portinari
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1.1 A EXPLORAÇÃO COMEÇOU HÁ 
MAIS DE 500 ANOS

O Brasil foi formado a partir da exploração do tra-

balho de índios e negros escravizados por portugue-

ses e outros povos europeus, que tomavam as ri-

quezas de nossa terra, nossas minas e nossos rios e 

comercializavam na Europa. Esse modelo de desen-

volvimento é o que predomina em nosso país desde 

o ano 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou 

em nosso litoral e deu início ao processo de colo-

nização portuguesa desta parte da América do Sul. 

A exploração de índios, negros e seus descen-

dentes, além de ser uma face perversa da busca ca-

pitalista por riquezas e poder, tem também a marca 

do racismo. As pessoas brancas de sociedades eu-

ropeias consideravam-se superiores aos povos afri-

canos e àqueles que já habitavam esse continente - 

que eles chamaram a todos de índios, ignorando que 

se tratava de uma população de milhares de etnias 

diferentes, cada uma com sua língua, seus hábitos, 

suas crenças, sua cultura. 

A crença dos colonizadores de que esses povos 

eram “inferiores” e não mereciam respeito ou digni-

dade infelizmente ainda é reforçada e reproduzida a 

cada geração e muitas vezes não apenas por pes-

soas brancas, mas também por mestiços, mulatos e 

caboclos que absorveram essa cultura. 

O modo de construção da sociedade brasileira se deu 

de maneira que o poder de mando e de decisão sempre 

foi de um pequeno grupo – no princípio, homens portu-

gueses que ganharam enormes extensões de terra, as 

Capitanias Hereditárias, com o objetivo de explorá-las 

para a Coroa Portuguesa. A palavra “hereditária” signifi-

ca algo que é passado dos pais para seus descendentes. 

Dessa forma, as mesmas famílias, por séculos, 

concentraram o poder de explorar as terras e suas 

riquezas. Além disso, com a chegada da Corte de 

Portugal ao Brasil em 1808, muitos nobres ganha-

ram propriedades e títulos, se juntando aos do-

nos de terra que estavam aqui e formando a elite 

que passaria a tomar as decisões em nosso País 

(sempre influenciados pelas elites de países como 

a Inglaterra ou Estados Unidos, que dominavam o 

comércio mundial) – decisões como deixar de ser 

uma monarquia para ser uma República, depois ele-

ger os presidentes e consolidar um modelo de de-

senvolvimento que mantivesse a riqueza nas mãos 

de poucas pessoas.



1.2 O DESCASO TEM UM PROPÓSITO
Mesmo com a modernização da política, a demo-

cracia brasileira sempre foi controlada por uma eli-

te econômica que também controlava a política e os 

meios de comunicação e produção de nosso país. 

O objetivo era sempre manter e fortalecer o modelo 

de desenvolvimento que mantivesse as riquezas nas 

mãos deste pequeno grupo. Além disso, esse mode-

lo priorizava a organização das cidades. O avanço da 

tecnologia fortaleceu as indústrias e cada vez mais era 

necessário levar mão-de-obra para os centros 

urbanos, que passaram a precisar de mão de 

obra para o trabalho em diversas frentes.

 Dessa forma, as condições de vida da 

população do meio rural brasileiro por sécu-

los foram deixadas de lado pelos governantes, tanto 

municipais quanto estaduais e nacionais. A disputa 

pelo poder, o preconceito de classe, a ganância da 

elite que sempre dominou o País foram algumas das 

razões para a falta de escolas, o analfabetismo, a 

falta de investimento em estradas e meios de trans-

porte, em saúde, saneamento básico, as poucas 

condições de produção e comercialização.

10
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PARA SABER MAIS: Leia mais sobre 
essa história na revista produzida em 

comemoração aos 40 anos da CONTAG!

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: Como 
os governantes do seu município e do 
seu estado trabalham as políticas públi-
cas para os(as) trabalhadores(as) rurais agri-
cultores(as) familiares? Como o sindicato e a 
federação atuam para reivindicar os direitos e 
a melhoria de qualidade de vida dos(as) traba-
lhadores(as) rurais agricultores(as) familiares?



12 2. LUGAR DE RESISTÊNCIA

O campo brasileiro sempre foi lugar de pro-

dução das riquezas que os colonizadores e 

depois a elite brasileira tanto exploraram e 

exploram ainda hoje: a cana de açúcar e outras mo-

noculturas, a pecuária, a extração de ouro, diamantes 

e outras pedras preciosas, o cultivo de frutas para ex-

portação, por exemplo. Para a produção de tudo isso, 

as elites precisam de trabalho humano de baixo custo 

e de pessoas que não tenham condições de se revol-

tar contra a exploração. 

No entanto, o povo brasileiro sempre se rebelou. 

Foram muitas as ações de resistência, todas repri-

midas com muita violência pelo Estado brasileiro: 

vocês já devem ter ouvido falar da formação dos 

Quilombos e na Guerra dos Palmares, no século 17; 

da Cabanada em Pernambuco e Alagoas (1832-1835), 

da Cabanagem, no Pará (1835-1840); da Balaiada, 

no Maranhão (1838-1841); da Guerra de Canudos, 

na Bahia (1896-1897); da Guerra do Contestado, em 

Santa Catarina e Paraná (1912-1916) - isso para men-

cionar apenas algumas entre as centenas de revoltas 

populares registradas na história de nosso País. Se 

ainda não sabem, é muito importante buscar infor-

mações sobre essas lutas: essas fazem parte da his-

tória da luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, 

como veremos no Módulo 3 – Organização da Luta.

Flávio de Barros: Canudos
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3. LUGAR DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

De acordo com o Censo Agropecuário de 2006, nós agricultores e agricultoras fami-

liares somos os(as) principais fornecedores de alimentos básicos para a população 

brasileira: produzimos 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 

34% do arroz, 21% do trigo e 16% da soja. E não para por aí! Somos também importantes 

fornecedores(as) de proteína animal: produzimos 59% dos suínos, 58% do leite, 50% das aves 

e 30% dos bovinos do Brasil.

E apesar de ocuparmos apenas 24,3% da área total dos estabelecimentos agropecuários, a 

agricultura familiar é responsável por 38% do valor bruto da produção agropecuária brasileira 

e por 74% do total de pessoas ocupadas nesse setor.

Esses números mostram a importância que temos para segurança e soberania alimentar do  

País, como dizem as palavras de ordem: “Se o campo não planta, a cidade não janta! Se o campo 

não roça, a cidade não almoça!”. 

Fonte: Censo Agropecuário 2006/IBGE
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4. LUGAR DE CULTURA

Literatura de cordel, churrasco no fogo de chão, 

tacacá e tucupi, cestos de capim dourado, bo-

necas de barro e argila, moquecas, sururus, 

queijos, geleias, infinitos doces das mais variadas 

frutas. Modão de viola, forró, fandango, vaneirão, mi-

longa, maracatu, carimbó... Bumba meu Boi, festas 

juninas, romarias.

Poderíamos passar horas listando as manifesta-

ções culturais produzidas pelos sujeitos do campo, 

floresta e águas em todo o Brasil. Não são apenas 

músicas, danças e comidas regionais: produzimos 

também rendas, artesanatos e pinturas que são ver-

dadeiras obras de arte.

Nós que moramos no meio rural somos também 

guardiões e guardiãs de histórias, mitos e lendas 

criados por nossos antepassados e contados de 

geração em geração. Quem nunca ouviu fa-

lar do Negrinho do Pastoreio, da Iara ou do 

Curupira? Esses são algumas das histórias 

mais famosas do nosso folclore, mas temos 

ainda narrativas lindas como a da criação 

da mandioca, ou sobre como surgiram os 

diamantes. Isso sem falar nas poesias como 

as de Manoel de Barros ou Cora Coralina, nas 

xilogravuras de J.Borges e de outros artistas... 

Podemos citar ainda os conhecimentos das par-

teiras e das curandeiras que usam até hoje ervas 

medicinais, ou lembrar daquelas receitas que nos-

sos avós e bisavós usavam para cuidar dos cabelos 

e da pele, os modos de fiar, de tecer, de bordar...

Todo esse material é um patrimônio riquíssimo de 

todo o povo brasileiro e precisa ser preservado, va-

lorizado e divulgado. Nós, jovens, podemos fazer 

isso, conhecendo e participando de nossas histórias, 

conversando com as pessoas de diversas idades, 

registrando e partilhando esses saberes e sabores 

para as futuras gerações.



PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: Quais são as manifestações culturais típicas da sua comu-
nidade? Quais as histórias, receitas e objetos que são próprios da sua região? Já pensaram 
como são importantes para o conjunto da cultura do seu estado e de todo nosso País?

15

Pablo Regino / MTur

Pablo Regino / MTur

César Ramos / Contag

Ádria de Souza / Prefeitura de Olinda
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COMO NASCEU A PRIMEIRA
MANDIOCA - LENDA INDÍGENA

A mandioca, ou macaxeira, ou aipim, é pro-

duzida em todos os estados brasileiros e há di-

versas histórias sobre a origem desse alimen-

to cheio de vitaminas, minerais, fibras e sabor, 

que fica bem frito, cozido, em bolos, biscoitos...

Vamos ler uma versão dessa história. 

Era uma vez uma índia chamada Atiolô. Quando o 

chão começou a ficar coberto de frutinhas de murici, 

ela se casou com Zatiamarê.

As frutinhas desapareceram, as águas do rio subiram 

apodrecendo o chão. Depois o sol queimou a terra, um 

ventinho molhado começou a chegar do alto da serra.

Quando os muricis começaram outra vez a cair, 

numa chuvinha amarela, Atiolô começou a rir sozi-

nha. Estava esperando uma menininha.

Zatiamarê, porém, vivia resmungando:

- Quero um menino. Para crescer feito o pai. 
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Flechar capivara feito o pai. Pintar o rosto assim de 

urucum feito o pai.

O que nasceu foi mesmo uma menina. Zatiamarê 

ficou tão aborrecido que nem lhe deu um nome. E 

ficou muitas luas sem olhar a sua cara. A mãe, por 

sua própria conta, começou a chamar a menininha 

de Mani.

O único presente que Zatiamarê deu a Mani foi 

um teiú de rabo amarelo. Mas não conversava com 

ela. Se Mani perguntava alguma coisa, ele respondia 

com um assobio.

- Por que você não fala com sua filha? Perguntava 

Atiolô muito triste.

- Porque essa filha eu não pedi - respondia ele. - 

Para mim, é como se fosse de vento.

Até que Atiolô ficou esperando criança de novo.

- Se dessa vez não for um homem, feito o pai, ju-

rava Zatiamarê -, vou botar em cima de uma árvore. 

E nem por assobio vou falar com ela.

Foi, porém, um menininho que chegou: Tarumã.

Com ele, o pai conversava, carregava nas cos-
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tas para atravessar o rio, empoleirava no joelho para 

contar história.

Mani pediu à mãe que a enterrasse viva. Assim, 

o pai ficaria mais feliz. E talvez ela servisse para al-

guma coisa.

Atiolô chorou muitos dias com o desejo da filha. 

Mas, tanto Mani pediu, que ela fez.

Fez um buraco no alto do morro e enterrou Mani.

- Se eu precisar de alguma coisa - explicou a me-

nina -, você saberá.

Atiolô voltou para casa. De noite, sonhou 

que a filha sentia muito calor. De manhã-

zinha foi até lá e a desenterrou.

- Onde você quer ficar en-

terrada? Perguntou.

- Onde tiver mais água - pe-

diu Mani. - Me leva pra beira 

do rio. Se eu não estiver sa-

tisfeita, você saberá.

Na primeira noite, Atiolô não sonhou 

nadinha. Achou que a filha estava 

alegrinha no novo lugar. De tardi-

nha, porém, quando tomava banho de rio, não é que re-

cebeu um recado? Boiando na água, era a voz de Mani:

- Me tira da beira do rio. O frio não me deixa dormir.

Atiolô obedeceu. Levou a filha para bem longe, 

na mata.

- Quando você pensar em mim, disse a menina, e 

não se lembrar mais do meu rosto, está na hora de 

me visitar. Aí, você vem.

Passou muito tempo. Bastante que bastante. Um 

dia, Atiolô sentiu saudade da filha, mas cadê que lem-

brou da cara que ela tinha? Foi na mata.

Em vez de Mani, encontrou uma 

planta muito alta e muito verde.

- Uma planta tão comprida não pode 

ser a minha filha! - resmungou.

Na mesma hora, a planta se dividiu. 

Uma parte foi ficando rasteirinha, 

rasteirinha e virou raiz. Sua mãe 

achou que podia levar aquela raiz 

pra casa.

Era a mandioca...

18



Você sabia que o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) registrou 
40 manifestações culturais como Bens Imateriais 
do Brasil?

1. Oficio das Paneleiras de Goiabeiras (ES)
2. Arte Kusiwa - pintura corporal e arte gráfica 
Wajápi (AP)
3. Samba de roda do Recôncavo Baiano (BA)
4. Círio de Nossa Senhora de Nazaré (PA)
5. Modo de fazer Viola-de-Cocho (MT e MS)
6. Ofício das baianas de acarajé (BA)
7. Jongo (SP, RJ, ES e MG)
8. Cachoeira de Iauaretê - lugar sagrado dos po-
vos indígenas dos Rios Uauapés e Papuri (AM)
9. Feira de Caruaru (PE)
10. Frevo (PE)
11. Tambor de crioula (MA)
12. Matrizes do Samba - partido alto, samba de 
terreiro e samba enredo (RJ)
13. Modo artesanal de fazer queijo Minas nas re-
giões do Serro, da Serra da Canastra e Salitre/
Alto Paranaíba (MG)
14. Ofício dos Mestres de Capoeira (todo o Brasil)
15. Roda de capoeira (todo o Brasil)
16. Modo de fazer Renda Irlandesa tendo como 
referência este ofício em Divina Pastora (SE)
17. Ofício de sineiro (MG)
18. Toque dos sinos (MG)
19. Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis (GO)

20. Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro (AM)
21. Ritual Yaokwa do povo indígena Enawenê 
Nawê (MT)
22. Festa de Sant’Ana do Caicó (RN)
23. Complexo cultural do Bumba-meu-Boi (MA)
24. Saberes e práticas associados ao modo de 
fazer bonecas Karajá (TO)
25. Ritxòkò: Expressão Artística e Cosmológica 
do Povo Karajá (TO)
26. Fandango caiçara (SP, PR)
27. Festa do Divino Espírito Santo de Paraty (RJ)
28. Festa do Bom Jesus do Bonfim (BA)
29. Festividades do Glorioso São Sebastião na 
região do Marajó (PA)
30. Produção tradicional e práticas sociocultu-
rais associadas à cajuína (PI)
31. Carimbó (PA)
32. Tava - lugar de referência para o Povo 
Guarani (RS)
33. Maracatu Nação (PE)
34. Maracatu Baque Solto (PE)
35. Cavalo-Marinho (PE)
36. Teatro de Bonecos - Mamulengo, Babau, João 
Redondo e Cassimiro Coco - RN, PE, PB, CE, DF)
37. Modos de fazer cuias do Baixo Amazonas (PA)
38. Festa do Pau de Santo Antônio de Barbalha (CE)
39. Romaria de Carros de Boi da esta do Divino 
Pai Eterno de Trindade (GO)
40. Caboclinho pernambucano (PE)

19



5. LUGAR DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

A agricultura familiar também é fundamental 

para a preservação ambiental, pois contribui 

de maneira significativa para a manutenção 

das reservas legais e das áreas de proteção perma-

nente, a preservação de nascentes e recursos hídri-

cos, por exemplo. Uma das discussões do MSTTR 

é a necessidade de se buscar incentivos e políticas 

públicas para a transição para a para a produção or-

gânica e para práticas agroecológicas. 

Além disso, os saberes e culturas dos trabalha-

dores(as) rurais devem ser considerados e incenti-

vados na agricultura familiar, buscando a implanta-

ção nos municípios de casas de sementes crioulas, 

produzidas pelos próprios agricultores(as) para o 

uso na produção de alimentos, eliminando a utili-

zação de sementes oriundas do agronegócio com 

grande teor de agrotóxico. 

Devemos ainda reconhecer a agricultura fa-

miliar como uma aliada dos recursos naturais, 

Flavio Andre/MTur

2020
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enquanto que os grandes proprietários de terra, 

as mineradoras e outras grandes empresas de-

gradam o meio ambiente. Diante deste cenário, é 

fundamental o debate sobre o acesso e o uso ra-

cional da água na produção e comercialização de 

produtos agropecuários.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE 
ORGÂNICO E AGROECOLÓGICO?

Para ser considerado orgânico, basta que não 

tenham sido utilizados agrotóxicos na plantação ou 

que a produção de animais não recorra a remédios 

ou hormônios artificiais, produzidos pela indústria 

química. No entanto, alimentos orgânicos podem 

ser produzidos dentro do modelo convencional ou 

da monocultura, sem considerar as condições de 

trabalho ou necessidades dos(as) agricultores(as), 

nem se as culturas produzidas são compatíveis com 

o ecossistema local.

A agroecologia é uma ciência que se dedica 

às relações produtivas entre homem e natureza, 

sempre considerando a sustentabilidade ecológica, 

econômica, social, cultural, política e ética. Seus 

estudos e pesquisas estão a serviço das deman-

das populares, em busca de um desenvolvimento 

que traga soluções sustentáveis para os diversos 

problemas enfrentados na cidade e no campo. As 

práticas agroecológicas se baseiam na pequena 

propriedade, na mão de obra familiar, em sistemas 

produtivos diversificados e adaptados às condições 

locais e em redes regionais de produção e distribui-

ção de alimentos.

Por isso, a agroecologia se contrapõe diretamen-

te ao agronegócio, pois se posiciona contra a mo-

nocultura, a dependência de insumos químicos e a 

alta mecanização, além da concentração de terras 

produtivas, a exploração do trabalhador rural e o 

consumo não local da respectiva produção.

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: Como a questão do meio ambiente e produção de alimentos 
saudáveis é debatida no sindicato e federação do seu estado? Qual a contribuição da agricul-
tura familiar para o uso racional e a preservação dos mananciais da água? Vocês conhecem 
sistemas de produção e de tecnologias que reduzam o consumo de água na produção?

21
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6. LUGAR PELO QUAL VALE A PENA LUTAR

Já vimos até aqui que o campo não é lugar de 

atraso: por séculos fomos negligenciados e não 

tivemos acesso adequado à educação, saúde 

e infraestrutura. Mesmo assim, o campo sempre foi 

lugar de resistência, cultura, produção de alimentos, 

preservação do meio ambiente, de qualidade de vida 

e de solidariedade.

Tudo isso é cada vez mais importante nesse mo-

mento em que a sociedade se torna cada vez mais 

individualista, como consequência das estratégias do 

capitalismo: esse modelo econômico valoriza a com-

petição entre as pessoas, a busca por bens materiais 

e transforma tudo em mercadoria – ou seja, na lógica 

capitalista, tudo pode ser comprado por algum preço.

Por isso, é preciso resgatar os valores de solidarie-

dade, de compartilhamento, de trabalho em conjunto, 

que sempre estiveram muito presentes nas comuni-

dades rurais, onde é preciso trabalhar em coopera-

ção, cada um fazendo sua parte para que conjunto 

seja forte agora e no futuro.

PARA DIS-
C U S S Ã O 
EM GRUPO: 
Quais as ativida-
des/ações são fei-
tas em conjunto na 
comunidade? Como 
podemos fazer com 
que as pessoas se 
relacionem melhor 
e consigam bons re-
sultados para supe-
rar os desafios?

22
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DESCONTRUINDO ESTEREÓTIPOS
Você já ouviu falar do Jeca Tatu? Ele é um per-

sonagem do livro Urupês, do escritor Monteiro 

Lobato. Jeca, por sofrer da doença conhecida como 

“amarelão”, está sempre cansado, indisposto para 

o trabalho. A intenção de Monteiro Lobato era a de 

denunciar o descaso dos poderes públicos com a 

população do campo, pois a doença poderia ser er-

radicada com saneamento básico e acesso a cui-

dados médicos. Quando tem acesso a tudo isso, o 

personagem vira “um novo homem”, cheio de saúde 
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PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: Você 
já sofreu preconceito por ser do cam-
po? Como foi a experiência?

e energia. Mas a crítica social do escritor ficou em 

segundo plano para a sociedade. A imagem de pes-

soa indolente e pobre ficou associada ao meio rural, 

o que sabemos que é uma visão totalmente distorci-

da e preconceituosa sobre todos os que moram no 

campo, florestas e águas do Brasil.

 As novelas também muitas vezes reforçam 

uma imagem negativa da população rural, mostran-

do de forma cômica a maneira de falar, as expres-

sões, o sotaque, a maneira de se vestir ou de se 

comportar. Mas nós sabemos que a imagem de Jeca 

Tatu não é verdadeira: homens e mulheres do campo 

são trabalhadores, se levantam antes do sol nascer e 

labutam faça chuva ou faça sol, mesmo em domin-

gos e feriados. Os sujeitos do campo, da floresta e 

das águas têm todo o conhecimento de quem vive 

diariamente a relação com os animais, plantas, com 

as condições climáticas, sabe produzir objetos com 

as próprias mãos, consertar e construir.

 Além disso, a maior parte do meio rural não 

está mais isolada, como há décadas atrás, quando 

nossos avós e bisavós não tinham nem energia elé-

trica. Atualmente, temos acesso às informações pela 

internet, por meio de televisões 

ligadas a satélites e podemos 

nos comunicar com todo o 

mundo pelo celular. Nós, jovens 

do campo, floresta e águas, es-

tamos igualmente sintonizados nas 

novidades da música, do entretenimento, da cultura, e 

podemos compartilhar nossas experiências com ami-

gos e familiares em outras cidades, estados ou países, 

se quisermos.



7. TAREFA DE ESTUDO

- Qual a história de sua comunidade? De onde vem o nome, quais as 
origens das pessoas?

- Quais são as atividades produtivas realizadas em seu município?
- Quais as atividades culturais de sua comunidade?
- Quais as tradições, histórias, mitos e lendas do local onde vocês 

vivem? Existe algum registro? Se não tiver, o que acham de vocês pro-
duzirem textos, vídeos, fotos sobre isso?

- Que tradições e manifestações culturais/culinárias/esportivas de 
sua comunidade podem ser valorizadas, resgatadas ou mais divulgadas?

- Como a juventude rural, juntamente com o sindicato, poderia reivindi-
car junto aos Poderes Executivo (Prefeitura, gover-
no estadual) e Legislativo (Câmara de Vereadores, 
Assembleia Estadual) o direito ao esporte, ao la-
zer e à cultura?
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