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Acre (FETACRE) - Fernando José Feitosa Alves
Alagoas (FETAG-AL) - Marielle dos Santos Silva
Amazonas (FETRAGRI-AM) - Suzilane Valente Freitas
Amapá (FETTAGRAP) - Idelnice da Silva Araújo
Bahia (FETAG-BA) - Maria Cândida dos Anjos Queiroz
Ceará (FETRAECE) - Milena Magalhães Camelo
Distrito Federal (FETADFE) - Arianny Alves Sobrinho
Espírito Santo (FETAES) - Taíza Bruna Assunção Medeiros
Goiás (FETAEG) - Dalilla dos Santos Gonçalves
Maranhão (FETAEMA) - Geová de Oliveira Góes
Mato Grosso do Sul (FETAGRI-MS) - Jorge Bento Soares
Mato Grosso (FETAGRI-MT) - Cleuma Maxine Rodrigues Ferreira
Minas Gerais (FETAEMG) - Marilene Faustino Pereira
Pará (FETAGRI-PA) - Moisés de Sousa Santos
Paraná (FETAEP) - Alexandre Leal dos Santos
Paraíba (FETAG-PB) - Josildo Irineu da Silva
Pernambuco (FETAPE) - Antônio Neto Marcelino de Sousa
Piauí (FETAG-PI) - Francisco de Assis Oliveira Aguiar
Rondônia (FETAGRO) - Gilmar Fagundes da Silva
Roraima (FETRAFERR) - Edilene Rosa de Oliveira
Rio Grande do Sul (FETAG-RS) - Diana Hahn Justo
Rio de Janeiro (FETAGRI-RJ) - David Santos da Silva
Rio Grande do Norte (FETARN) - Ana Paula Reinaldo da Silva
São Paulo (FETAESP) - Carolina Aparecida Barboza
Santa Catarina (FETAESC) - Adriano Gelsleuchter
Sergipe (FETASE) - Cledison Soares Lisboa
Tocantins (FETAET)- Jefferson Bezerra Gomes Borges
CONTAG
Secretária de Jovens Trabalhadores(as) Rurais - Mônica Bufon Augusto
Secretária de Políticas Sociais - Edjane Rodrigues Silva
Secretária-Geral - Thaisa Daiane Silva
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APRESENTAÇÃO

N
6

César Ramos

os módulos anterio-

– tenham garantidos seus

res, vocês refleti-

direitos e uma vida digna.

ram sobre a impor-

Nossa luta é para que o

tância do seu papel como

campo, floresta e águas do

jovem dentro da família, da

Brasil tenham um desen-

comunidade e de toda a so-

volvimento sustentável e

ciedade. Depois debateram

solidário, para que o Brasil

sobre todas as razões pe-

seja um País justo e com

las quais vale a pena estar

oportunidades iguais para

e lutar pelo campo, por sua

todos(as), com democracia

cultura, por sua qualidade

forte, em que a educação,

de vida, por ser um lugar de

saúde, saneamento básico,

colaboração e fraternidade.

segurança, geração de ren-

Tudo isso é fundamental

da, lazer, cultura, esportes

para as discussões que fa-

e tecnologia sejam acessí-

remos neste módulo.
Agora, vamos começar a conhecer o Movimento
Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
(MSTTR), que é a organização que luta para que
você, jovem, e todos os outros sujeitos políticos
existentes no meio rural – as mulheres, a terceira idade, as pessoas LGBT, negros indígenas, etc

veis para todos(as).
Essa luta começa em cada sindicato, passando
depois para as federações e pela CONTAG.
Vamos continuar a caminhada?

MÔNICA BUFON AUGUSTO
Secretária de Jovens Trabalhadores Rurais
Agricultores e Agricultoras Familiares da CONTAG

1. ORGANIZAÇÃO E LUTA DOS(AS) TRABALHADORES(AS) RURAIS
1.1. O QUE É E QUAL O PAPEL DO
SINDICATO?

O

políticas e democráticas, formativas e informativas
de base. Entre essas ações estão as assembleias

Sindicato é o representante legal e polí-

deliberativas dos(as) associados(as), as atividades

tico da categoria trabalhadora rural e o

de formação, as mobilizações, a participação em

principal meio de participação na cons-

conselhos e articulação com os poderes públicos e

trução de políticas públicas, de mobilização e lu-

outros movimentos sociais para garantir a democra-

tas que contribuirão para a melhoria da qualidade

cia e os direitos de toda a classe trabalhadora.
Além disso, o sindicato também exerce funções

de vida das famílias e da comunidade.

práticas como atender demandas mais imedia-

A ação sindical deve seguir os princípios da ética, da democracia, da transparência. Dessa forma, o sindicato tem
como missão exercer ações estratégicas
ÃO
CAÇ
U
D
E
DO
PO
CAM

POR A
TIÇ
JUS IAL
SOC

ESPORTE
CULTURA
E LAZER

tas, por meio de prestação de serviços como:
• Registro da Declaração de Aptidão ao Pronaf
(DAP), que é o documento com o qual o(a) tra-

MEIO
E!
AMBIENT

7

balhador rural é reconhecido em sua ocupação
e tem acesso a créditos e políticas públicas;
•

Organização dos documentos para o acesso
à Previdência Social Rural;

•

Organização de documentos para o acesso a

1.2. O SISTEMA CONFEDERATIVO
DO MOVIMENTO SINDICAL DE
TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS
O Sistema confederativo é a estrutura de luta

benefícios como aposentadoria rural, licença sindical composta pelos Sindicatos, Federações
maternidade, auxílio-doença, etc.
•

Colaborar para a declaração do Imposto Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares
Territorial Rural (ITR);

•

8

(CONTAG). Os sindicatos representam todos(as)

Contratos agrários (parceiros, meação, arren- os(as) trabalhadores(as) rurais de um municídamento, comodato);

•

e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores

pio e atuam dentro da esfera municipal, junto à

Formalização das relações de trabalho, for- Prefeitura, à Assembleia de Vereadores, aos
mas de ocupação da terra;

Conselhos Municipais.

•

Projetos de financiamento;

•

Habilitação dos agricultores para acesso ao cré-

dos estados, que, por sua vez, representam

dito, como Pronaf, Pronaf Jovem, Pronaf Mulher;

os interesses da categoria junto aos Governos

Atuação junto aos poderes públicos para o aces-

Estaduais,

so à políticas públicas de acesso a terra, habita-

Conselhos Estaduais e outras instâncias na esfera

•

Os Sindicatos estão filiados às Federações

às

Câmaras

Legislativas,

aos

ção rural, crédito, seguro, acesso à água, além das Unidades Federativas (UFs). As Federações
de negociação de pagamento de dívidas, articu- de cada estado são filiadas à CONTAG.
lação para melhores condições de comercialização e regulamentações das atividade rurais.

Nossa Confederação luta pelos direitos dos(as)
trabalhadores(as) rurais de todo o Brasil junto

ao Governo Federal, ao Congresso Nacional e ao
Poder Judiciário federal, assim como em espaços
nacionais e internacionais de construção de políticas públicas. O trabalho da CONTAG é traçar, sem-

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: Vocês
conhecem as ações do sindicato do seu
município? E da Federação do seu estado? E da CONTAG?

pre junto com Federações e Sindicatos, quais
os caminhos mais amplos da luta.
Assim, nosso sistema confederativo é composto por mais de quatro

CONTAG

tos dos(as) trabalhadores(as) rurais que

mil sindicatos em todo o Brasil,

estejam em diálogo constante, com

27 federações e a CONTAG.

muita transparência e a consciên-

Representamos cerca de 15
milhões de trabalhadores(as) rurais. É muito

sindicatos, federações e a CONTAG

FEDERAÇÕES

cia de que a construção de uma
nova realidade só será possível com muita parceria

importante para a

e união.

luta pelos direi-

SINDICATOS
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1.3. HISTÓRIA DA LUTA SINDICAL
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A CONTAG foi fundada em 22 de dezembro de
1963 e desde então tem participado as principais
lutas gerais dos trabalhadores e trabalhadoras do
nosso país. Mas o caminho para que se formasse
um movimento unificado de luta pelos direitos dos
trabalhadores(as) rurais foi longo.
Já vimos no Módulo 2 que sempre houve movimentos de resistência no campo ao longo de toda a história
do Brasil. Mas nas décadas de 1940 e 1950, em diferentes estados, os camponeses começaram a se organizar para enfrentar injustiças e conquistar direitos. Em
Porecatu, no Paraná (1950-1951), trabalhadores(as) se
organizaram contra as ações de despejos acionados

pelos usineiros e latifundiários, por exemplo. As primeiras lutas históricas em Goiás (1954-1957), onde várias
lideranças de base se destacaram, foram as dos posseiros e arrendatários de Trombas e Formoso.
No ano de 1945, em Pernambuco, fundaram a
Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores,
promovendo uma das mais importantes lutas da
época, no Engenho Galiléia, no município de Santo
Antão. Foi quando surgiu a primeira experiência de
Ligas Camponesas e, consequentemente, de resistência articulada a objetivos políticos mais definidos:
organizar escolas para os filhos dos lavradores; adquirir caixões devido ao alto índice de mortalidade
infantil na região; adquirir sementes, inseticidas e

Arquivo CONTAG

Arquivo CONTAG

instrumentos agrícolas; auxílio governamental para
assistência técnica, entre outros.
A batalha judicial entre trabalhadores (as) e os
donos do engenho durou 14 anos. Iniciada em 1945,
só terminou em 1959, quando foi aprovada a desapropriação do Engenho Galiléia. A vitória não somente deu visibilidade para a luta dos camponeses,
como também transformou o engenho no primeiro
núcleo das Ligas Camponesas, símbolo da reforma
agrária que os trabalhadores rurais reivindicavam.
No processo de organização e luta, foram criadas outras organizações como o Movimento dos
Agricultores Sem Terra (MASTER), em 1960, no
Rio Grande do Sul. Em 1954, surgiu a União dos
Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil
(ULTAB). O primeiro presidente da ULTAB foi
Lyndolpho Silva, que, uma década depois, viria a ser o
primeiro presidente da CONTAG. Foi criada ainda em
1962 a Ação Popular (AP), ligada à esquerda cristã.
As várias formas de organizações camponesas
passaram a sentir a necessidade de uma articulação
nacional que representasse os interesses e as demandas específicas da categoria. Depois de vários
congressos e encontros realizados por essas instituições e também depois de luta no Ministério do
Trabalho para reconhecimento de sindicatos, federações e diferentes confederações, no dia 22 de de-

zembro de 1963 foi criada a Confederação Nacional
dos Trabalhadores Rurais (CONTAG).
A CONTAG tornou-se, assim, a primeira entidade
sindical camponesa de caráter nacional, reconhecida legalmente. Ao unificar a luta, reuniu diversas
correntes de pensamento, desde os setores mais
à direita, ligados à igreja, até os comunistas. Essa
diversidade de pensamentos se mantém até hoje,
sempre com muito respeito. Essa é uma de suas
características mais marcantes: ser unificada na diversidade ideológica, regional, cultural e produtiva.
A radicalização e ampliação da luta camponesa
forçou o então presidente, João Goulart, a avançar
com a proposta de reforma agrária. Isso jogou os
latifundiários contra seu governo e, em 1964, ele foi
deposto por um golpe militar, acusado de corrupção
e de querer implementar o comunismo no Brasil.
Assim, o rompimento com a democracia se deu justamente quando a reforma agrária entrou na agenda
de reformas do capitalismo brasileiro.
O governo militar reprimiu duramente todos os movimentos populares e, com eles, políticos e lideranças

11
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comprometidos com as reformas de base, em especial, a reforma agrária. A CONTAG sofreu intervenção,
os militares colocaram uma junta governativa para
controlar a entidade. O presidente Lyndolpho Silva e
demais diretores foram presos imediatamente, o mesmo acontecendo com outras lideranças sindicais rurais nos estados. Todos os militantes sindicais urbanos
e rurais que lutavam por reformas de base, ou eram
ligados aos setores de esquerda, foram presos e torturados, muitos foram exilados ou assassinados.
Mesmo assim, o Movimento Sindical dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais resistiu e participou de todas as lutas de resistência à ditadura militar, sendo a primeira entidade sindical nacional a
apoiar a luta pela Anistia e a retomada da bandeira
da Reforma Agrária. A CONTAG participou da luta e
das greves dos canavieiros do nordeste em 1977 e
ao longo dos anos 80, assim como da retomada dos
sindicatos e federações que ainda estavam sob intervenção militar. Participou da campanha pelas Diretas

Já e também contribuiu com a Assembleia Nacional
Constituinte para a elaboração da Constituição de
1988, conhecida como Constituição Cidadã, que criou
o Sistema Único de Saúde (SUS), a Previdência
Social Rural e diversos outros direitos.
Em 1995, no 6º Congresso Nacional dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (CNTTR), o
MSTTR identificou a necessidade de construir um
Projeto Alternativo de Desenvolvimento, que orientasse a ação sindical para a superação dos problemas oriundos dos modelos de desenvolvimento
excludentes, que sempre foram impostos para o
campo brasileiro. Naquele mesmo ano foi realizado
o primeiro Grito da Terra Brasil (GTB), mobilização
permanente dos trabalhadores e trabalhadoras rurais junto ao Estado brasileiro.
O Grito da Terra foi muito importante para a conquista, pelo nosso movimento sindical, do Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). A
política de crédito acessível, com juros mais baratos,

Arquivo CONTAG

para os trabalhadores e trabalhadoras rurais era uma
das demandas da nossa categoria e foi concedida em
1996, com o Decreto 1.946/1996, do então presidente
Fernando Henrique Cardoso. (No Módulo 5 – Agricultura
Familiar, você conhecerá mais sobre o Pronaf.)
Portanto, são mais de 50 anos de existência em
defesa da classe trabalhadora rural, ampliando o
fortalecimento da organização e representação
sindical no meio rural: reivindicando, mobilizando, negociando e propondo políticas agrícolas diferenciadas, direitos trabalhistas, políticas
sociais que resgatem a área rural enquanto espaço
de vida, de luta, de trabalho e de construção de conhecimentos capazes de promover as transforma-

ções necessárias para um desenvolvimento sustentável em nosso país.

PRINCIPAIS CONQUISTAS DO MSTTR

f) Reivindicação permanente de valorização do salá-

Por meio de grandes mobilizações de massa como os

rio mínimo;

Gritos da Terra, Marchas das Margaridas, e Festivais da

g) Formulação de políticas de educação do campo,

Juventude, assim como articulações diárias com os pode-

que foram incorporadas na Lei de Diretrizes e Base;

res públicos, o MSTTR conquistou, entre outras vitórias:

h) Titulação conjunta para os assentados e assenta-

a) O Programa Nacional de Fortalecimento da

das da Reforma Agrária;

Agricultura Familiar (PRONAF)

i) Projeto de Saúde Reprodutiva da Mulher;

b) Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRF)

j) Implementação da organização econômica através

c) Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF)

de cooperativas de produção, crédito e comerciali-

d) Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER);

zação;

e) Intensificação do combate a informalidade no cam-

k) Inclusão e manutenção dos agricultores e agricul-

po e ao trabalho escravo;

toras familiares no Regime Geral de Previdência.

Arquivo CONTAG

PARA SABER MAIS: Leia mais sobre
essa história na revista produzida em
comemoração aso 40 anos da CONTAG!
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1.4. REPRESENTAÇÃO E
REPRESENTATIVIDADE DA
AGRICULTURA FAMILIAR

todos os 15 milhões de agricultores e agricultoras
familiares, e não apenas aqueles que são sócios(as)
dos sindicatos. Quando conquistamos algum direito,

Para compreender uma parte importante da

ele será valido para todos da categoria, e não ape-

história do MSTTR, precisamos saber o que sig- nas para os(as) associados(as). Se um município
nificam Representação e Representatividade. tem quatro mil agricultores(as) familiares, mas apeQuando compreendemos esses conceitos, po- nas 200 são sócios(as) do sindicato, e esse sindicademos entender mais facilmente o processo de to negocia alguma política pública com a Prefeitura,
dissociação sindical, sobre o qual falaremos logo essa política beneficiará todos os quatro mil e não
a seguir.
apenas os 200.

14

A Representação sindical é propriedade jurídica

A partir desse último exemplo podemos com-

que a lei garante aos sindicatos: através do Registro preender a Representatividade, que é sinônimo de
Sindical efetivado pelo Poder Público, uma entidade liderança e de reconhecimento. Se o sindicato de
sindical passa a ter representação sindical e repre- um município com quatro mil agricultores(as) tem
sentar os interesses de toda uma categoria profis- apenas 200 associados(as), a representatividade
sional. Em outras palavras, é uma “procuração” para dele está enfraquecida. Por que tão poucos(as)
que as entidades sindicais lutem pelos direitos de quiseram fazer parte da entidade? Será que os
todos(as) os(as) trabalhadores(as) de uma catego- outros 3.800 trabalhadores(as) acreditam na forria, mesmo que não sejam filiados(as) ao sindicato. ça e na capacidade daquela instituição para lutar
Para uma entidade sindical ter uma representação por seus direitos? A representatividade tem a ver
oficial, ela precisa possuir o registro sindical junto ao

com o respeito, a capacidade de liderança e de

Ministério do Trabalho.

influência que um grupo de pessoas tem para que

Por

exemplo,

o

Movimento

Sindical

dos

uma categoria confie nelas e trabalhem juntos na

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais representa luta por direitos e dignidade.

1.5. DISSOCIAÇÃO SINDICAL
E o que a representação e representatividade Isso significa que nossa confederação representatêm a ver com a dissociação sindical?
Vamos primeiro entender o que foi a dissocia-

va os interesses desses dois tipos de trabalhadores
rurais. No entanto, cada categoria tem demandas

ção. Até o ano de 2015, a CONTAG representou diferentes e cada vez mais sentiu-se a necessidaduas categorias profissionais: os(as) assalaria- de de organizar uma entidade que se dedicasse
dos(as) rurais e os(as) agricultores(as) familiares.

mais especificamente às necessidades dos(as) assalariados rurais.

ASSALARIADOS(AS)

AGRICULTURA FAMILIAR

Por isso, em outubro de 2015, depois de um
longo processo de debates e planejamento,
foi criada a Confederação Nacional dos
Trabalhadores Rurais Assalariados e
Assalariadas Rurais (CONTAR), uma
organização que trabalha em sintonia com a CONTAG que, por sua
vez, passou a representar somente a
agricultura familiar e teve seu nome
mudado de Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura
para Confederação Nacional dos
Trabalhadores Rurais Agricultores e
Agricultoras Familiares.
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2. ORGANIZAÇÃO DA JUVENTUDE
RURAL NO MOVIMENTO SINDICAL
2.1. HISTÓRIA DA LUTA DA
JUVENTUDE NO MSTTR

Arquivo CONTAG

O
16

s jovens sempre estiveram presentes no
Movimento Sindical, desde os primeiros anos de
luta. Muitos(as) dos(as) dirigentes sindicais que
atuam há muitas décadas em sindicatos e federações
começaram seus trabalhos antes dos 32 anos. Mas por
muito tempo, os(as) jovens não eram vistos como sujeitos políticos – eram vistos apenas como “filhos(as)” ou
“netos(as)” dos(as) trabalhadores(as) rurais.
Por isso, temas e direitos específicos da juventude
rural – como sucessão rural, dificuldades para acessar
crédito e assistência técnica, participação nos espaços de controle social, violência, sexualidade, drogas
e diversos outros assuntos – não eram debatidos no
movimento sindical e, portanto, não havia propostas
de políticas específicas. As bandeiras do movimento
que mais se aproximavam das questões da juventude
eram a de acesso à terra e a de educação do campo. Mas, a partir de 1998, no 7º Congresso Nacional
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (CNTTR),
os(as) jovens participantes começaram a discussão
para organizar a participação da juventude.
A partir dos primeiros debates, em 1999 foi realizado pela Secretaria de Formação da CONTAG o

I Encontro Nacional de Juventude, base para uma plenária onde foram realizadas discussões sobre a participação da juventude nos espaços de decisão. O 2º
Congresso Extraordinário, realizado em 2001, também
foi um momento importante para a luta dos(as) jovens
rurais porque deliberou a criação das Comissões de
Jovens nas três instâncias: sindicatos, federações e
CONTAG. Graças a essa decisão, a chapa eleita no 8º
CNTTR já contava com o espaço da Coordenação de
Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, e para
esse espaço foi eleita a capixaba Simone Battestin.
O 8º CNTTR também definiu o(a) jovem rural
como agente e destinatário do Projeto Alternativo
de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário

(PADRSS). Ou seja, nesse projeto que estava em
construção, a juventude precisava contribuir para que
suas demandas e necessidades estivessem presentes e fossem consideradas.
O principal trabalho a partir daquele momento foi
constituir as Comissões de Jovens estaduais, além
de tirar a juventude da invisibilidade dentro dos espaços de deliberação de decisão da CONTAG e outros
espaços de diretoria. Entre 2001 e 2004 o número
de Comissões Estaduais passou de 5 para 19 estados. Entre muitas atividades e avanços, também podemos destacar o concurso nacional para a Logo da
Comissão Nacional de Jovens, ganho pela capixaba
Erica Imaculada Fardin, do município de Castelo (ES).
Mas era preciso consolidar a participação da juventude e, para isso, os(as) jovens sentiam a necessidade
de conteúdo para que pudessem realmente atuar no
movimento sindical, não apenas estar de corpo presente. Juntando a isso a necessidade de comprovar atividade de formação para acessar o crédito do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf), nasceu o Programa Jovem Saber (leia mais
sobre essa trajetória na nossa Cartilha de Orientação
para Organização dos Grupos do Jovem Saber).
No 9º CNTTR, em 2005, foi eleita para a
Coordenação Nacional de Jovens a potiguar Elenice

CNJTTR - CONTAG

Anastácio. Junto com a Comissão Nacional de
Jovens, foi realizado um intenso trabalho de fortalecimento do Programa Jovem Saber, além de parceria com o Governo Federal - então encabeçado pelo
Presidente Lula – que resultou no Consórcio Social
da Juventude Rural - Rita Quadros, que foi um amplo
processo de formação política e capacitação profissional de jovens rurais coordenado pela CONTAG
entre 2005 e 2008. O consórcio foi resultado de intensa negociação com o Ministério do Trabalho, na
intenção de promover ações formativas específicas
com jovens do campo e capacitou mais de quatro mil
jovens das cinco regiões do país.
A partir de 2013, no 11º CNTTR, a trajetória da luta
da juventude no MSTTR continua com a piauiense
Mazé Morais. A Comissão Nacional de Jovens estava
cada vez mais consolidada, e já realizava nos estados diversos trabalhos de formação e organização da
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QUEM FOI RITA QUADROS?
Arquivo CONTAG
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juventude. Ficou cada vez mais forte a participação
dos(as) jovens rurais em diversos espaços nacionais
e internacionais de construção de políticas públicas,
como o Comitê de Juventude do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar
(CONDRAF), o Grupo de Trabalho de Juventude
da Reunião Especializada da Agricultura Familiar
do Mercosul Ampliado (Reaf Mercosul), o Conselho
Nacional de Juventude (Conjuve), ligado à Secretaria
Nacional de Juventude (SNJ), por exemplo.
A juventude rural, por meio da Secretaria de
Jovens da CONTAG, participou das três Conferências
Nacionais de Juventude, para onde levou as pautas
dos(as) jovens do campo, florestas e águas, e também da elaboração do Plano Nacional de Juventude
e Sucessão Rural, aprovado em 2016 por decreto da
presidenta Dilma Rousseff.

Filha de agricultores e nascida em São João do Sul,
no Sul de Santa Catarina, Rita Janaina Monteiro de
Quadros fez história no Movimento Sindical em apenas
28 anos de vida. Aos 20 anos, ela foi eleita vereadora
de São João do Sul e exerceu o cargo entre 1997 e
2000. Em julho de 1998, Rita se associou ao Sindicato
dos Trabalhadores (as) Rurais de São João do Sul,
onde iniciou sua trajetória no Movimento Sindical, contribuindo com o desenvolvimento da agricultura familiar do Estado Catarinense.
Rita participou de diversas reuniões em comunidades
nos anos de 1997 e 1998, integrou o Movimento de
Mulheres Trabalhadoras Rurais e representou os Jovens
Rurais do município. Após assumir como 1ª secretária
do Sindicato, em 2003, a jovem foi coordenadora da
Microrregião do Vale do Araranguá e coordenadora de
Jovens da Federação dos Trabalhadores na Agricultura
do Estado de Santa Catarina (Fetaesc), em 2005, quando faleceu, aos 28 anos, devido a um infarto.
Data de nascimento: 03/09/1977
Data de falecimento: 20/03/2005
Informações: Comunicação FETAESC

Arquivo FETAESC

Lívia Barreto

2.2. GOLPE NA JUVENTUDE RURAL
O Golpe de 2016 - no qual Dilma Rousseff sofreu
um impeachment sem ter cometido qualquer crime para que fosse possível colocar no poder Michel
Temer, o representante dos interesses de uma elite
preconceituosa e do capital internacional – interrompeu o processo de inclusão social que estava sendo
colocado em prática pelos governos de Lula e Dilma.
Os espaços de participação da sociedade civil foram
boicotados, extintos ou ocupados por simpatizantes
de uma agenda de retrocessos e desigualdade social.
A juventude rural passou a ter cada vez menos espaço de diálogo com o governo federal e perdeu muitos
programas importantes para garantir sua permanência no campo. O governo Temer extinguiu o Ministério
do Desenvolvimento Agrário, diminuiu drasticamente
o orçamento para as políticas da agricultura familiar,
educação do campo, habitação rural, acesso a terra...
O Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural ficou engavetado, mesmo com a pressão feita para que
a voz dos(as) jovens rurais fosse ouvida.
É nesse cenário que se dá o atual momento da
luta dos(as) jovens rurais. Em 2017, o 12º CNTTR
elegeu a também capixaba Mônica Bufon para a
Secretaria Nacional de Jovens, com o desafio de
fortalecer a organização da juventude nos estados

e, junto à Comissão Nacional de Jovens, resistir aos
retrocessos, buscando junto aos jovens nas comunidades a força para construir novas bases de luta.
A atualização e fortalecimento do Programa Jovem
Saber é uma dessas estratégias, pois é com a união
da juventude em cada comunidade, em cada município que será possível erguer novamente um país de
oportunidades para todos(as).

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: Como
o Golpe de 2016 afetou a comunidade
de vocês? Houve corte nas políticas públicas? Como passou a ser a discussão política
entre a juventude? Como podemos reverter as
consequências dos cortes nos programas para
a agricultura familiar e para a juventude rural?
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2.3. OS FESTIVAIS DA JUVENTUDE
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Assim como grandes ações de massa do MSTTR
como o Grito da Terra Brasil e a Marcha das
Margaridas, o Festival da Juventude Rural é um importante espaço de proposição, pressão e negociação de políticas públicas – mas voltado especialmente para a juventude do campo. É também um espaço
de debate, formação e de valorização das linguagens
juvenis, por meio da cultura e do esporte. Esta ação
de massa deve permanecer forte na agenda sindical,
e deve vir acompanhada dos processos estaduais e
municipais, demarcando o protagonismo e luta da juventude pelo direito de permanecer no campo, com

sustentabilidade e qualidade de vida. Muitas vezes,
é por meio das atividades dos festivais municipais e
estaduais que muitos jovens do campo se aproximam
do movimento e passam a conhecer as bandeiras de
luta e a necessidade de se organizar para garantir
acesso a direitos e melhores condições de trabalho
e de vida.
A CONTAG já realizou três festivais nacionais, trazendo em cada um deles cerca de cinco mil jovens
para debater e apresentar propostas de melhorias
para a permanência da juventude no campo com
qualidade de vida.

O 1º Festival Nacional da Juventude
Rural foi realizado de 26 a 29 de
março de 2007 e reuniu no Albergue
da Juventude e Ginásio Nilson Nelson,
em Brasília (DF), mais de cinco mil
jovens de todo o país em Brasília
com o lema “Lutando por Educação,
Esporte e Cultura”

O 2º Festival da Juventude Rural foi
realizado nos dias 27 a 30 de julho de
2010, já no governo de Dilma Rousseff,
e outra vez trouxe cinco mil jovens para
Brasília debater “Sucessão rural com
terra, políticas públicas, meio ambiente
sustentável, trabalho e renda”.

O 3º Festival da Juventude, realizado
de 27 a 30 de abril de 2015, teve
caráter internacional, e teve como
lema “Juventude na luta por terra,
políticas públicas e sucessão rural
na América Latina”.

CNJTTR -

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: Como podemos fortalecer cada vez mais a realização de festivais da juventude
em nossos estados? O que é mais interessante promover
em um festival – debates políticos ou atividades culturais e
esportivas? Como garantir a participação dos(as) jovens? O
que esperam de um Festival Nacional da Juventude?
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2.4. A COTA DE, NO MÍNIMO, 20%
DE JOVENS
Outra grande conquista da juventude foi feita durante o 9º CNTTR, em 2005: a aprovação da cota de,
no mínimo, 20% de jovens nas diretorias e conselhos
fiscais de todas as instâncias do MSTTR: Sindicatos,
Federações e CONTAG. A cota é a garantia de que
os(as) jovens terão espaço para deliberar e contribuir para a luta de todos(as) os(as) trabalhadores(as)
rurais, além de defender suas questões específicas.
Em 2017, o Conselho Deliberativo da CONTAG
aprovou a Resolução 004/2017 que estabelece
uma consequência para os sindicatos e federações
que não garantirem a participação de, no mínimo,
20% de jovens em suas instâncias deliberativas
(diretorias e conselhos): esses não poderão participar dos próximos congressos, a partir do 13º
CNTTR, em 2021.

Lívia Barreto
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Temos que destacar que não se trata apenas de
garantir os números: é importante que todos(as)
os(as) integrantes das diretorias de sindicatos, federações e da CONTAG compreendam que contar com
a participação da juventude é garantir a diversidade
de ideias, a preparação de futuros líderes sindicais,
comunitários e políticos, além de garantir que os(as)
jovens tenham a oportunidade de lutar pelo que querem e precisam, exercendo assim suas capacidades
de articulação, planejamento, gestão e ampliando
sua compreensão do mundo.
PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: O sindicato de seu município cumpre a cota
de, no mínimo, 20% de jovens em sua diretoria e conselho fiscal e nas suas respectivas
suplências?

2.5. AS COMISSÕES DE JOVENS

Sindicato, da Federação ou da CONTAG, proposAs Comissões de Jovens têm o papel de re- tas e estratégias para superação de problemas que
presentar a juventude rural dentro do Movimento atingem a juventude rural, como programas e proSindical de Trabalhadores (as) Rurais e devem se jetos para a qualificação política e profissional de
reunir periodicamente para tratar de questões de in- jovens rurais, com o objetivo de fortalecer a partiteresse da juventude rural e do MSTTR.
cipação no MSTTR, na geração de renda e no merNos municípios, a Comissão é formada pelo cado de trabalho.
Secretário(a) de Jovens do Sindicato e por um gruA Comissão Nacional de Jovens é compospo de jovens associados(as) que tenham interesse ta pelos(as) 27 Secretários(s) Estaduais e o(a)
de desenvolver atividades para fortalecer a luta pe- Secretário(a) Nacional de Jovens da CONTAG.
los direitos da juventude no município.
Eles(as) devem se reunir periodicamente para defiNos estados, a Comissão Estadual é formada pelo nir os grandes temas nacionais que devem nortear a
Secretário Estadual, eleito para integrar a diretoria luta da juventude, assim como as estratégias e ações
da Federação, e pelos(as) Secretários de Jovens para atingir esses objetivos nos estados. Os(as) sedos Sindicatos.
cretários(as) dos Sindicatos, das Federações e da
As comissões devem apresentar e sugerir ao CONTAG devem ser eleitos(as), de acordo com os
Conselho Deliberativo e à Diretoria Executiva do estatutos de cada instância.
Luiz Fernandes
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2.6. ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO
DA JUVENTUDE
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Além de atuar do movimento sindical como sócios(as) do sindicato ou integrantes das Comissões
de Jovens, é possível também fortalecer a luta participando dos processos formativos que o MSTTR
realiza – como o Programa Jovem Saber e os itinerários formativos da Escola Nacional de Formação
da CONTAG (ENFOC).
E ainda existem muitos outros espaços em que
os(as) jovens rurais podem atuar: os conselhos de
políticas públicas, o movimento estudantil e a política partidária são alguns deles. Vamos conhecer um
pouco mais?

2.6.1. A JUVENTUDE E O CONTROLE SOCIAL
Todos os cidadãos e cidadãs brasileiros devem
não apenas eleger seus(suas) representantes,
mas também devem estar comprometidos(as) a
acompanhar e fiscalizar permanentemente o trabalho deles(as), para assegurar o bom funcionamento das instituições públicas e para promover
debates e tomar decisões para alcançar o bem
estar coletivo.
A participação de toda sociedade e, principalmente, dos(as) jovens é muito importante para

garantir que as políticas atendam, de fato, às
necessidades prioritárias da população. Quando
a população está atenta para o que ocorre nas
escolas, ou no posto de saúde, no meio rural ou
mesmo nas políticas nacionais, temos políticas
públicas de melhor qualidade.
O direito à participação popular na formulação das políticas públicas e no controle das
ações do Estado está garantido na Constituição
Federal de 1988 e regulamentado em leis específicas, como a Lei Orgânica da Saúde (LOS), o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e o
Estatuto das Cidades.
Entre os espaços de controle social podemos
destacar os Conselhos de Políticas Públicas, as
Conferências e os Orçamentos Participativos, lugares onde é possível estabelecer o diálogo e deliberação direta entre representantes da sociedade civil e do governo. É dever do Estado garantir
estrutura física e recursos para que estes espaços institucionais funcionem adequadamente. O
Estado também deve garantir meios para participação e a capacitação sistemática e permanente dos(as) conselheiros(as), tanto de governo
quanto da sociedade civil.
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2.6.2. CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Os conselhos de políticas públicas são espa-

Nacionais – como, por exemplo, o Conselho

ços vinculados a órgãos do Poder Executivo, e têm

Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável

como objetivo promover a participação da socieda-

(Condraf), o Conselho Nacional de Saúde (CNS), o

de na definição de prioridades para a agenda políti-

Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS),

ca, bem como na formulação, no acompanhamento

o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e

e no controle das políticas públicas. Cada estado e

Nutricional (Consea), o Conselho Nacional dos

município pode criar, por decretos, conselhos dos

Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda),

mais diversos temas. A maior parte dos municí-

o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama),

pios brasileiros conta com Conselhos de Saúde, de

o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CDM)

Assistência Social e Direitos da Criança e
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Atualmente, a CONTAG participa de 22 Conselhos

do Adolescente, Conselho de
Educação, Conselho da
Alimentação Escolar,

e o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso
(CNDI) - e de outros 98 espaços
de participação da sociedade civil, como comi-

entre outros. Mas

tês, fóruns, grupos de

nem todos contam

trabalho, comissões

com Conselhos de

e câmaras temáticas

Juventude...

ou setoriais.

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: Quais os conselhos existentes em seu município? O sindicato
participa de quais deles? Existe conselho de Juventude? Se existe, como a juventude rural está
participando e quais as propostas pode levar para esse espaço? Se não existe, será que a juventude
do sindicato poderia reivindicar a criação de um?

2.6.3. GRÊMIOS ESTUDANTIS
O grêmio estudantil é uma organização composta por um grupo de estudantes eleitos(as) para defender os interesses e necessidades de todos(as) os(as) alunos(as)
de uma escola, além de realizar atividades culturais e esportivas e promover o diálogo entre os estudantes e professores(as), diretores(as) e gestores(as)
do local.
O grêmio pode ser uma das primeiras oportunidades que os jovens têm de
representar seus interesses e agir politicamente por meio da participação democrática, conciliando opiniões diversas
por meio do diálogo, sendo, assim, uma
importante forma de protagonismo juvenil.
O grêmio representa os interesses dos alunos nas
reuniões dos representantes de classe, do conselho
escolar e da associação de pais e mestres (APM). É
nesses momentos que ele pode levar as demandas
estudantis para professores, direção e comunidade,
além de participar de decisões que impactam diretamente na vida da escola. Vale destacar que a escola
deve ceder um espaço para os encontros dos alunos
responsáveis pelo grêmio.
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A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas
(Ubes) têm uma cartilha sobre o que é, quais os objetivos e como montar um grêmio estudantil. Se vocês
tiverem interesse, vejam no site: http://ubes.org.br/
gremios/#cartilha
A Câmara dos Deputados também tem uma cartilha
sobre o mesmo tema: http://www.educacaoadistancia.
camara.leg.br/cartilhas/cartilha_gremio/

2.6.4. POLÍTICA PARTIDÁRIA
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Os partidos políticos representam os diversos valores e
ideologias presentes em uma
sociedade. É de acordo com esses valores
e ideologias que seus integrantes, quando
eleitos(as), elaboram leis e direcionam as
ações políticas do País. Por isso, para garantir que as demandas e anseios da juventude estejam representados de forma
consistente e permanente nos projetos
políticos que atuam nos poderes Executivo
e Legislativo, a participação da juventude no ambiente político-partidário é de extrema importância.
Mas muitos fatores contribuem para que haja a
diminuição da participação dos(as) jovens na política e nos partidos. Um deles é a falta de oportunidade e de espaços dentro dos partidos políticos para a atuação efetiva da juventude. Muitas
lideranças mais antigas não querem abrir mão do
controle que já exercem para abrir caminhos para
novas ideias e práticas. No entanto, é preciso que a
juventude não desista diante desse obstáculo e se
organize para fortalecer suas ideias e propostas,
para que ganhe visibilidade e possibilidade de se

PRESERVAÇÃO
DO MEIO
AMBIENTE!
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DE
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CIAL

candidatar e transformar a realidade por meio de
mandatos nos quais deve atuar de acordo com os
interesses de seus eleitores(as).

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: Por que
os(as) jovens brasileiros(as) atualmente
participam tão pouco dos partidos políticos? Por que há tão poucos(as) jovens em nossas disputas eleitorais? Se os(as) jovens não
se identificam com nossas instituições políticas o que acontecerá com nossa democracia?

3. TAREFA DE ESTUDO
- Qual a história do sindicato do seu município?
- Quais são as principais atividades realizadas pelo sindicato (políticas
e práticas)?
- Como é a participação da juventude no sindicato? Existe a secretaria
de Jovens?
- A cota de 20% de juventude nas instâncias deliberativas é cumprida?
Se ainda não for, por que não?
- Existe Comissão de Jovens no município de vocês? Como são os 29
encontros e quais as ações da comissão?
- Em que outros espaços de participação vocês acham que podem contribuir para mudar a realidade de vocês para melhor?
- Quais as propostas do grupo para fortalecer a
participação da juventude no MSTTR e em outros
espaços?

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Anais do 11º Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
- Cartilha “Gestão e Política Sindical - Programa Nacional de Fortalecimento das
Entidades Sindicais”. Secretaria de Administração e Finanças/CONTAG, 2006.
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