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APRESENTAÇÃO

Neste módulo, vamos 
conversar sobre o 
Projeto Alternativo 

de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário 
(PADRSS). Você já ouviu falar 
dele? O PADRSS existe como 
proposta do movimento sin-
dical como alternativa para o 
modelo que predomina até 
hoje em nosso País - que va-
loriza a monocultura para ex-
portação, a concentração de 
terras e de renda, a exploração 
de trabalhadores e trabalhado-
ras em benefício do capital, o 
uso de agrotóxicos e o descaso com a preservação 
e conservação da água, do solo e da flora e fauna.

Acreditamos que é muito importante apresentar 
o PADRSS à juventude e debater esse projeto com 
ela, pois esse projeto traz as bases para um campo 
com oportunidades, com vida, com produção de ali-
mentos saudáveis, com qualidade de vida para nós e 
nossas famílias. Nós, jovens, como sujeitos políticos 
que somos, precisamos defender esse projeto e, para 
isso, precisamos fortalecer nossa capacidade crítica 
e mobilizadora, para sermos capazes de propor polí-

MÔNICA BUFON AUGUSTO
Secretária de Jovens Trabalhadores Rurais 

Agricultores e Agricultoras Familiares da CONTAG

ticas públicas que influenciem 
mudanças nos padrões de de-
senvolvimento implantados há 
séculos no Brasil e que aten-
dam às necessidades da gente 
do campo. É preciso ainda que 
nossa militância seja capaz de 
atuar nos espaços de gestão 
e controle dessas políticas, 
além de outros espaços onde 
possam ser construídas ações 
para uma sociedade mais jus-
ta para todas e todos.

Para debater esse módulo, 
vamos contar, principalmente, 
com os princípios da educa-

ção popular do diálogo, da conscientização e da pes-
quisa da realidade concreta (lembram-se da Cartilha 
de Organização?), porque o PADRSS foi construído 
dessa forma: com muita troca de experiências, muita 
análise crítica da realidade e, acima de tudo, com 
muita esperança. Vamos juntos conhecer mais so-
bre esse projeto?

César Ramos
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1. PROJETO ALTERNATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO (PADRSS)

1.1 POR QUE O PADRSS FOI 
CONSTRUÍDO?

Ao longo de toda a história brasileira e espe-

cialmente durante a Ditadura Militar e a dé-

cada de 1980, tivemos no campo a consoli-

dação de um modelo de desenvolvimento altamente 

excludente, concentrador de terra e de renda, assen-

tado na renúncia tributária bilionária, na existência 

de trabalho análogo a escravo, de de-

gradação ambiental e em práticas 

que geram grandes impactos 

na saúde humana.

Para responder a este con-

texto, o Projeto Alternativo 

de Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Solidário (PADRSS) foi concebido pe-

los trabalhadores e trabalhadoras rurais como um re-

ferencial político, um instrumento de luta do MSTTR 

contra o pensamento hegemônico (predominante) 

consolidado na década de 1990 que adotava integral-

mente o ideário neoliberal (que consiste na defesa do 

Estado Mínimo, na privatização das empresas esta-

tais, na redução das políticas públicas, na globaliza-

ção e desregulamentação do setor financeiro).
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PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: Vocês 
já tinham ouvido falar no PADRSS? O 
que sabiam sobre o projeto?

O desenvolvimento rural tinha, e ainda tem, foco 

predominante no aspecto econômico, desconside-

rando os sujeitos (as pessoas) e as suas necessida-

des. Para o campo era previsto um desenvolvimen-

to baseado exclusivamente na agricultura patronal, 

com a redução da população rural e a consequente 

restrição da agricultura familiar a um papel apenas 

residual; meramente um espaço de produtores de 

matéria prima e mercado para os bens de consumo.

O MSTTR defende a implementação de um mo-

delo de produção sustentável, centrado nos sujeitos 

cujas demandas se expressam por meio do PADRSS. 

Falamos em Projeto Alternativo exatamente porque 

o modelo hegemônico (predominante) de desenvol-

vimento está centrado na produção de mercadorias 

(no econômico) e não na produção de alimentos 

saudáveis; está centrado na exploração e não na co-

operação e solidariedade.

O projeto que defendemos tem de reconhecer e 

respeitar as realidades regionais e territoriais, o meio 

ambiente, tem foco na reforma agrária, na implemen-

tação de políticas públicas para o campo e na valori-

zação da agricultura familiar, e deve ser pautado na 

agroecologia, com o objetivo de garantir o direito à 

soberania e segurança alimentar e nutricional.

1.2 COMO O PADRSS FOI CONS-
TRUÍDO?

O processo de construção do PADRSS iniciou 

quando, no 6º CNTTR (1995), os(as) delegados(as) 

deliberaram pela construção e implementação de um 

projeto alternativo de desenvolvimento rural centrado 

na agricultura familiar. O debate se ampliou em 1996, 

com a realização de seminários regionais para diag-

nóstico da realidade. Os resultados desses seminários 

foram importantes para a construção do Projeto CUT-

CONTAG de Formação, Pesquisa e Comunicação. 

Este projeto, por sua vez, produziu informações sobre 

as matrizes do desenvolvimento regional, as dificul-

dades do campo e da organização sindical.

O debate se ampliou a partir dos resultados do Projeto 

CUT-CONTAG e se enraizou com o PDLS (Programa 

de Desenvolvimento Local Sustentável), programa de 

formação de dirigentes e técnicos em Desenvolvimento 

Rural Sustentável realizado em três módulos.

No 7º CNTTR (1998) foram aprovados os pontos 

centrais do PADRS. Nas grandes atividades seguin-
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PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: Vocês 
perceberam como os Congressos, 
Plenárias e ações de massa são im-
portantes para a construção e fortale-
cimento de nossa luta? De que maneira o 
Sindicato e a Federação do seu estado par-
ticipam desses momentos? A juventude do 
estado leva contribuições?

CONTAG

tes como o 2º CNETTR (1999), 8º CNTTR (2001), 1ª 

PNTTR, Gritos da Terra Brasil, Marcha das Margaridas 

e outros eventos de formação foram ampliando este 

debate que resultou na incorporação de novas temá-

ticas, ampliando a concepção e fortalecendo a prática 

do PADRSS em suas várias dimensões.

Em 2005, durante o 9º CNTTR, foi realizado um 

balanço do PADRSS refletindo sobre potencialidades, 

avanços e desafios da sua implementação nos seus 

10 anos. Em decorrência, ficou estabelecido que o 

Sistema Confederativo CONTAG precisaria estabele-

cer um diálogo amplo e permanente com a sociedade 

a cerca do papel do rural no desenvolvimento bra-

sileiro, bem como a construção de relações sociais 

baseadas na solidariedade e cooperação entre cam-

po e cidade. Isto implicou a inclusão do termo “soli-

dariedade” ao nome do PADRS, passando a ser de-

nominado de Projeto Alternativo de Desenvolvimento 

Rural Sustentável e Solidário (PADRSS).
Arquivo CONTAG



1010

1.3 UM PROJETO SEMPRE EM MO-
VIMENTO

É importante compreender que, como se trata 

de um projeto político para orientar a luta, o pro-

cesso de atualização do PADRSS precisa sempre 

considerar o conhecimento da realidade e deman-

das dos sujeitos do campo, floresta e águas e suas 

experiências reconhecendo suas organizações pró-

prias, seus saberes e protagonismo. Deste modo, o 

PADRSS é uma permanente resposta à conjuntura, 

que está sempre mudando, que considera qual é o 

papel do campo no processo de desenvolvimento 

predominante no momento. 

Estamos em mais um momento de atualização 

do PADRSS. Para isso, aprofundamos elementos 

de base conceitual e vivências para atualização do 

projeto. Partiremos do acúmulo dos debates que 

sempre fizemos principalmente nos Congressos 

(Nacional e Estaduais) e nos módulos da ENFOC, 

além de grandes ações como ENAFOR, Marcha 

das Margaridas, Festival da Juventude, Plenária da 

Terceira Idade e tantas outras atividades. Além das 

ações internas, igualmente refletimos sobre a sua 

atualização mediante nossas contribuições construí-

das a partir da participação em espaços estratégicos 

como Campo Unitário, Fórum Alternativo Mundial da 

Água (FAMA), Encontro Nacional de Agroecologia 

(ENA), Congresso do Povo, e da colaboração de pes-

quisadores e pesquisadoras.

No conjunto desse debate, o MSTTR sempre foi 

desafiado a dar uma contribuição histórica para os 

destinos do campo e para o conjunto do desenvol-

vimento sustentável brasileiro. É preciso olhar sem-

pre para o cenário brasileiro e encontrar alternativas 

para melhorá-lo. Por isso, o projeto demanda cons-

tante atualização e divulgação, para ser compreen-

dido e defendido por todo o MSTTR e para orientar 

concepção e prática sindical.
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Dessa forma, o MSTTR sustenta que qualquer proje-

to de desenvolvimento para o país deve estar centrado 

na emancipação dos sujeitos do meio rural e na supera-

ção de problemas históricos e estruturantes do campo 

em seus aspectos social, econômico e ambiental.

O acúmulo dessa reflexão e construção, até o 12º 

CNTTR (2017), orienta que os elementos estrutu-

rantes do PADRSS são:

• Pleno desenvolvimento humano dos povos 

do campo, da floresta e das águas;

• Reforma agrária ampla, massiva, de qualida-

de e participativa;

• Agricultura familiar como a base estrutura-

dora do desenvolvimento rural sustentável e 

solidário;

• Solidariedade para fortalecer a cooperação 

entre pessoas, grupos e povos;

• Soberania e segurança alimentar; 

• Soberania territorial;

• Preservação e conservação ambiental;

• Desenvolvimento regional e territorial;

• Reconhecimento do espaço rural em sua di-

versidade ambiental, cultural, política e eco-

nômica;

• Enfrentamento às estruturas de poder e cul-

tura patriarcal;

• Fortalecimento da democracia participativa;

• Justiça, autonomia, igualdade e liberdade 

para as mulheres;

• Reconhecimento e valorização sindical e po-

lítica da juventude trabalhadora rural;

• Proteção integral de crianças e adolescentes;

• Respeito e valorização dos trabalhadores e 

trabalhadoras rurais da terceira idade;

• Compromissos com igualdade racial e étnica;

• Garantia do direito ao trabalho, emprego e 

renda dignos no campo;

• Manutenção e ampliação dos direitos sociais 

e um sistema de proteção social;

• Educação do campo e no campo, como polí-

tica emancipatória;

• Formação político-sindical classista;

• Política agrícola que assegure autonomia 

sobre os bens da natureza, das tecnologias 

e das sementes e de base agroecológica;

• Política tributária justa e progressiva;

• Articulação das políticas, serviços e ações 

públicas no campo;

• Ampliação e o fortalecimento de alianças e 

parcerias;

• Fortalecimento de alianças com organiza-

ções internacionais;
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• Fortalecimento da organização sindical e da 

luta de classe, das mobilizações sociais e da 

pressão popular.

Nesse processo de permanente atualização, 

temas como água, novas ruralidades, orçamen-

to público têm ganhado destaque na incorpora-

ção ao PADRSS. O controle social das políticas 

públicas e o empoderamento para a participação 

autônoma e cidadã nesses espaços também re-

querem formação.

É preciso dar oportunidade para que os sujeitos 

do campo, floresta e águas tenham vez e voz, re-

conhecendo e valorizando suas identidades como 

proprietários(as), assentados(as), reassentados(as), 

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: Neste 
tópico, vimos como é importante es-
tar atento às mudanças da realidade 
para que nosso projeto alternativo pos-
sa sempre responder às nossas demandas. 
Vimos também que é preciso valorizar as 
demandas dos sujeitos do campo, floresta 
e águas para que o PADRSS realmente re-
flita as necessidades reais. Baseados nisso, 
discutam qual é a realidade da juventude do 
município e se as questões estão, ou não, 
contempladas nos elementos estruturantes 
do PADRSS.

atingidos por barragem, meeiros(as), arrendatá-

rios(as), comodatários(as), posseiros(as), parcei-

ros(as), assalariados(as), acampados(as) da refor-

ma agrária, ribeirinhos, faxinalenses, extrativistas, 

vazanteiros(as), fundo de pasto, quilombolas, indí-

genas e demais povos e comunidades.

Nesta diversidade de sujeitos, o PADRSS vem se 

enriquecendo e se fortalecendo para a construção 

de uma sociedade mais justa e igualitária, valori-

zando as vivências, saberes e o protagonismo das 

mulheres, jovens e pessoas da terceira idade. Esses 

são os pontos centrais da nossa vida sindical e polí-

tica: significa pensar com quem, por quem, como e 

porque representamos e lutamos!
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2. ELEMENTOS ESTRUTURANTES DO PADRSS

Pleno desenvolvimento humano dos povos 

do campo, da floresta e das águas funda-

mentado no reconhecimento e valorização 

de sua diversidade étnico-cultural-racial, seus sa-

beres e modos próprios de vida social e educacio-

nal, garantia de justiça social, autodeterminação, a 

inserção econômica e efetiva participação política. 

Reconhece que o desenvolvimento rural sustentável 

e solidário é construído e implementado cotidiana-

mente pelas pessoas que fazem do meio rural o seu 

lugar de vida, trabalho, cultura, lazer e de relações 

sociais e políticas.

Reforma agrária ampla, massiva, de qualidade 

e participativa, que interfira na estrutura fundiária 

e de poder e promova o ordenamento fundiário com 

a democratização do direito à terra e garantias ter-

ritoriais, com a finalidade estratégica de promover a 

soberania e a segurança alimentar. Afirma o 

papel do Estado para exigir o cumprimen-

to da função socioambiental da terra e 

a necessidade de ampliar, fortalecer e 

efetivar as ações públicas, vinculando o 

direito à terra e ao território a um con-

junto de políticas e serviços que asse-

gurem o desenvolvimento sustentável e 

a qualidade de vida nos projetos de assen-

tamento e, também, nas áreas reformadas e de 

posse com titulação.

Agricultura familiar como a base estrutu-

radora do desenvolvimento rural sustentá-
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Soberania e segurança alimentar como direi-

to e dever dos povos e das nações de definir suas 

próprias estratégias e políticas de produção, dis-

tribuição e consumo de alimentos que garantam o 

direito à alimentação saudável e de qualidade para 

toda a população, respeitando os valores culturais 

e a diversidade produtiva local, com preservação e 

conservação dos recursos naturais e respeito à bio-

diversidade e às formas de comercialização e gestão 

dos espaços rurais.

Soberania territorial assegurando o poder e a 

autonomia dos povos para habitar, proteger e defen-

der livremente o espaço social e de luta que ocupam 

vel e solidário, pelo seu papel estratégico de garan-

tir a soberania e segurança alimentar e assegurar a 

produção e reprodução da vida e a sustentabilidade 

ambiental, social, econômica e política do espaço ru-

ral. Afirma que o Estado deve fortalecer e aprimorar 

as políticas públicas e os arranjos institucionais que 

assegurem a transição agroecológica e para outras 

formas produtivas sustentáveis, com o aprimora-

mento da assistência técnica e extensão rural (Ater), 

valorizando e fortalecendo a organização social e 

econômica e a multifuncionalidade das unidades 

produtivas, garantindo a estrutura de produção, be-

neficiamento e acesso aos mercados e ao comércio 

justo e solidário, combinando políticas de proteção e 

garantia de renda com políticas de fomento à tecno-

logia adequada para aumentar a produção e a pro-

dutividade da agricultura familiar e potencializar o 

desenvolvimento rural sustentável.

Solidariedade para fortalecer a cooperação en-

tre as pessoas, grupos e povos, incentivando o as-

sociativismo e o cooperativismo para construir al-

ternativas de organização da produção, consumo 

consciente, comércio justo e trabalho digno, visando 

uma sociedade justa e igualitária.
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e onde estabelecem suas relações, desenvolvendo 

diferentes formas de produção e reprodução da 

vida, que marcam e dão identidade ao território.

Preservação e conservação ambiental, ga-

rantindo a relação harmônica e equilibrada entre as 

pessoas, a natureza e a produção, o que é potencia-

lizado pelo sistema produtivo da agricultura familiar. 

Afirma que é estratégico e fundamental que as or-

ganizações sociais e produtivas e o Estado adotem 

a abordagem multidisciplinar e transversal no trata-

mento da temática ambiental.

Desenvolvimento regional e territorial como 

estratégia de elaboração e execução de políticas pú-

blicas e ação sindical, considerando a necessidade 

de compreender e valorizar a diversidade ne a es-

pecificidade de culturas, formas de vida, meios de 

produção e os biomas.

Reconhecimento do espaço rural em sua di-

versidade ambiental, cultural, política e econômi-

ca, e como local pluriativo, que combina atividades 

agrícolas, não agrícolas, agroextrativistas, artesanais, 

de serviços, entre outras, valorizando as interações 

e intercâmbios entre campo e cidade sem, contudo, 

reproduzir a oposição entre o urbano e o rural.

Enfrentamento às estruturas de poder e cultura 

patriarcal que oprimem, discriminam e perseguem, 

e reproduzem a divisão sexual do trabalho e a desi-

gualdade para as mulheres e, também, incorporam a 

opressão de classe e diversas formas de discrimina-

ção da juventude, da terceira idade, de raça e etnia.

Fortalecimento da democracia participativa 

como estratégia para a construção, efetividade e 

melhoria da gestão das políticas públicas que dialo-

guem com as diversidades e especificidades locais 

e regionais, e que potencializem o desenvolvimento 

sustentável e solidário no campo.

Justiça, autonomia, igualdade e liberdade para 

as mulheres nas esferas social, econômica e política 



de modo a reconhecer e valorizar sua participação 

nas atividades econômicas, estimular o compartilha-

mento das atividades domésticas e de cuidados en-

tre homens e mulheres, e respeitar sua organização 

e protagonismo político e social.

Reconhecimento e valorização sindical e polí-

tica da juventude trabalhadora rural como sujeito 

estratégico para a consolidação do desenvolvimento 

rural sustentável e solidário, visibilizando, valorizan-

do e dando oportunidade para o seu protagonismo 

nas dinâmicas sociais, culturais, políticas e econô-

micas do campo e afirmando a importância da sua 

organização e participação, para alcançar maior au-

tonomia, emancipação social e o direito de perma-

necer no campo.

Proteção integral de crianças e adolescentes 

com direito à educação do campo e no campo, saú-

de, lazer e esporte, tendo suas famílias garantia de 

renda que lhes assegure vida digna, seja através de 

geração de emprego e trabalho ou através de pro-

gramas sociais, como o Bolsa Família para ajudar na 

sua estruturação.

16
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Respeito e valorização dos trabalhadores e 

trabalhadoras rurais da terceira idade nas relações 

sociais, políticas e produtivas do campo, pelas suas 

experiências de vida e trabalho, no trato com a terra 

e com a natureza, e pelo seu protagonismo nas lutas 

sindicais pela garantia de direitos e contra qualquer 

forma de exploração, exclusão ou discriminação.

Compromissos com igualdade racial e étnica, 

especialmente para a população negra que é maioria 

no campo, enfatizando a integração, a construção e 

implementação de políticas que reconheçam e va-

lorizem a diversidade étnico-racial do campo brasi-

leiro e que assegurem e estimulem o fortalecimento 

das expressões de luta, cultura e sociabilidade pre-

sentes em muitas das comunidades tradicionais que 

compõem a base do MSTTR, estimulando a solida-

riedade e o trabalho coletivo e diverso.

Garantia do direito ao trabalho, emprego e 

renda dignos no campo, baseado nos princípios 

da justiça social e da dignidade humana, que com-

preende o ser humano em sua integralidade, possi-

bilitando a construção da cidadania e promovendo 

oportunidades para mulheres e homens obterem 

trabalho e emprego dignos, em condições de liber-

dade, equidade, segurança e dignidade humana, 

que repercute nas condições socioeconômicas, am-

bientais, culturais e políticas dos trabalhadores(as). 

Afirma a urgência em romper com o trabalho escra-

vo, a informalidade nas relações de trabalho, o tra-

balho infantil e com todas as formas de exploração 

no trabalho e de desrespeito e violação aos direitos 

humanos e à dignidade.

Manutenção e ampliação dos direitos sociais e 

um sistema de proteção social com efetiva imple-

mentação de políticas públicas de caráter universal e 

equânime, com financiamento permanente e contro-

le democrático, que consolide o Estado democrático 

de direito, assegure o desenvolvimento rural sus-

tentável e solidário e impulsione o desenvolvimento 

das cidades, concorrendo para a efetiva melhoria da 

qualidade de vida de homens e mulheres. Afirma a 

necessidade de fortalecer as formas democráticas e 

participativas que reforcem e consolidem os laços de 

solidariedade e cidadania plena, garantindo os obje-

tivos e efetivação das políticas públicas e o seu con-

trole público pela ação da sociedade sobre o Estado.

Educação do campo e no campo como política 

emancipatória (nos moldes da educação de alternân-
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Política agrícola que assegure autonomia sobre 

os bens da natureza, das tecnologias e das semen-

tes, principalmente as nativas ou crioulas, que garan-

ta serviços, pesquisas, assistência técnica e créditos 

públicos subsidiados para viabilizar os sistemas di-

versificados e sustentáveis de produção, o acesso e 

a distribuição de alimentos, fortalecendo o mercado 

interno, as cooperativas, o comércio justo e solidário 

que garanta preços justos para os produtos da agri-

cultura familiar e renda aos agricultores(as) familiares.

Política tributária justa e progressiva que leve 

em conta as especificidades de renda, salário e con-

sumo da classe trabalhadora, assim como a neces-

cia Casa Familiar Rural, Escola Família Agrícola) e in-

clusão nos currículos escolares de temas voltados ao 

meio rural que afirme o campo e a identidade campo-

nesa, numa estratégia para o rompimento das desigual-

dades e para a construção de um modelo de desenvol-

vimento que valorize e garanta direitos aos sujeitos do 

campo, respeitando suas demandas e especificidades, 

incluindo o acesso ao Prouni e ao Pronatec.

Formação político-sindical classista funda-

mentada no respeito às relações de gênero, gera-

ção, raça e etnia, que potencialize o protagonismo 

dos sujeitos políticos e a ação transformadora de 

realidades visando a construção de um sindicalismo 

combativo e de luta.
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sária e adequada tributação do capital especulativo, 

das grandes fortunas e do latifúndio improdutivo.

Articulação das políticas, serviços e ações pú-

blicas no campo e a intersetorialidade entre estas, 

além do seu papel dinamizador do desenvolvimen-

to rural sustentável e solidário no interior do País, 

gerando ocupações produtivas, distribuindo renda e 

promovendo a soberania e segurança alimentar.

Ampliação e o fortalecimento de alianças e 

parcerias com movimentos, organizações e setores 

sociais em defesa da reforma agrária, da agricultu-

ra familiar e do desenvolvimento rural sustentável 

e solidário. Reconhece que é estratégico acumular 

forças e construir mobilizações sociais que permi-

tam se contrapor e interferir na lógica dominante de 

desenvolvimento rural.

Fortalecimento de alianças com orga-

nizações internacionais 

na perspectiva da unida-

de e da solidariedade entre os povos, na busca da 

construção do desenvolvimento justo, igualitário e 

sustentável para a classe trabalhadora. Essas alian-

ças devem prever, inclusive, a captação de recursos 

financeiros que permitam fortalecer as lutas comuns 

da classe trabalhadora rural e urbana.

Fortalecimento da organização sindical e da 
luta de classe, das mobilizações sociais e da pres-
são popular para exigir do Estado a consolidação 

do desenvolvimento rural sustentável e solidário, 

que assegure soberania alimentar e territorial e a 

permanência das pessoas no campo em condições 

dignas de vida e trabalho, com liberdade, igualdade, 

segurança, solidariedade e renda.
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3. A JUVENTUDE E O PADRSS

OPADRSS tem como princípio promover a 

inclusão social e a valorização dos sujeitos 

do campo. Por isso, para realmente colocar 

em prática nosso projeto alternativo, é necessário 

trabalhar para consolidar e fortalecer o trabalho da 

juventude rural.  Isso significa inserir a juventude nas 

ações e estratégias do MSTTR, mas não apenas como 

“massa”, mas como participantes ativos, que dão su-

gestões e têm condições de trabalhar pautas junto à 

base. Todo o movimento sindical precisa compreen-

der que contribuir para a atuação dos(as) jovens do 

campo é garantir o fortalecimento de toda a luta, pois 

a juventude também faz parte da luta por acesso a 

terra, comercialização, geração de renda, educação, 

saúde, saneamento... Todas as nossas bandeiras são 

de interesse dos(as) jovens, pois são elas que ga-
César Ramos
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rantem a sucessão rural e a permanência no campo 

com estrutura, dignidade e qualidade de vida.

As Comissões Municipais, Estaduais e Nacional de 

Jovens têm papel muito importante para a mobiliza-

ção dos(as) jovens para a compreensão de seu papel 

na construção de uma nova realidade. Nós, jovens, 

não podemos ser passivos e apenas esperar que 

as mudanças aconteçam. Precisamos atuar efetiva-

mente, buscando formação, trabalhando junto com 

as diretorias dos sindicatos e federações para fazer 

alianças, desenvolver projetos, cobrar ações dos po-

deres públicos. 

Cé
sa

r 
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m
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3.1 PADRSS E A SUCESSÃO RURAL
Para consolidar o nosso projeto alternativo, o re-

conhecimento dos jovens trabalhadores e das jovens 

trabalhadoras rurais como sujeitos políticos também é 

fundamental e estratégico. E para que esse reconhe-

cimento aconteça, é preciso deixar de ver os(as) jo-

vens como seres em desenvolvimento, incapazes de 

refletir, decidir e agir sobre sua realidade. Por isso, as 

Secretarias de Jovens da CONTAG, das Federações 

e dos Sindicatos têm entre seus compromissos o de 

denunciar as situações de invisibilidade juvenil e pro-

por, sempre em diálogo com os(as) jovens da base, 

políticas diferenciadas que promovam a sucessão ru-

ral, com base na agricultura familiar, e a autonomia 

social, política e econômica da juventude.

Promover a sucessão rural com qualidade de vida 

faz parte da luta por um desenvolvimento rural sus-

tentável e solidário, pois não se trata apenas de passar 

a propriedade de uma geração para a outra, mas de 

assegurar as condições para que o(a) jovem possa, 

se quiser, construir sua vida no meio rural e produzir 

alimentos, fortalecer culturas e tradições, preservar 

recursos naturais. É preciso abrir diálogo dentro das 

famílias sobre a sucessão rural, com questões sobre 

como o(a) jovem pode contribuir com inovações no 

trabalho na propriedade, como pode ter sua autono-

mia financeira, como pode desenvolver seus próprios 

projetos de vida. A permanência da juventude no 

campo é de interesse não apenas da família, mas de 

toda a sociedade brasileira porque, se ninguém ficar 

22
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no campo, quem vai produzir nossos alimentos e for-

talecer saberes, culturas e tradições?

Os números apresentados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixam 

claro o aprofundamento da masculinização e enve-

lhecimento do campo. A cada ano, mais jovens mu-

lheres deixam o campo em busca de escolarização, 

emprego e melhores condições de vida. Esse qua-

dro pode ser revertido se a juventude se organizar 

para exigir junto aos governos municipais, estadu-

ais e federal as políticas públicas que garantam a 

permanência do(a) jovem rural no campo.

Essas demandas estão relacionadas ao acesso à 

terra, ao crédito, condições de produção e comer-

cialização para promover geração de renda, assis-

tência técnica e extensão rural, assim como educa-

ção do campo – pública, de qualidade e em todos 

os níveis -, esporte, cultura, lazer, saúde educativa 

e preventiva, além de acesso à tecnologia. 

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: Para 
vocês, o que significa sucessão rural? 
Como a permanência dos(as) jovens no 
meio rural pode contribuir para um desen-
volvimento solidário e sustentável do campo, 
floresta e águas do Brasil?

3.2 OS DESAFIOS PARA O DESEN-
VOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Entre os desafios atuais para a constante cons-

trução do projeto alternativo estão o enfrentamento 

às drogas e à violência que envolve diretamente a 

juventude rural. A falta de perspectivas de constru-

ção de um projeto de vida digno leva muitos(as) jo-

vens a encontrar nas drogas e no 

álcool um modo de “escapar” 

da realidade... Mas trata-se 

de um escape enganoso e 

destruidor, porque a reali-

dade só muda de verdade 
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por meio de muita luta e trabalho coletivo. Nenhuma 

substância química tem o poder de fazer nossa vida 

melhorar magicamente. A sensação de bem estar 

promovida por álcool e drogas é temporária e ape-

nas atrasa o processo de conscientização dos(as) 

jovens sobre o real motor das mudanças: a ação or-

ganizada e com objetivos claros.

Outra razão para que a juventude recorra a álcool 

e drogas é a suposta falta de oportunidades de lazer 

nas comunidades rurais. Muitos(as) jovens acredi-

tam que sua única opção para se divertir é “encher 

a cara” com os amigos na praça da cidade. Será 

que essa é realmente a única opção? Será que não 

é possível elaborar projetos de cultura que tragam 

cinemas a céu aberto, festivais de música, dança, 

campeonatos esportivos, festivais culturais que pro-

movam a culinária, a arte e a cultura locais? Muitas 

cidades no Brasil e no mundo se destacam por pro-

moverem festas literárias ou semanas temáticas em 

que valorizam suas tradições. Será que a juventude 

não pode estar à frente dessas iniciativas? O desen-

volvimento rural sustentável e solidário precisa de 

nossas iniciativas, de nossas ideias e da criatividade 

da juventude. Precisa, mais do que tudo, de nossa 

vontade de ir atrás dos meios de mudança. 

O consumo de álcool e drogas nas comunidades 

rurais está entre as causas do aumento da violên-

cia no campo, assim como o desemprego e a falta 

de perspectiva para a geração de renda. Em todo o 

Brasil, nós, jovens do campo, floresta e águas, sabe-

mos de histórias de violência que aconteceram com 

conhecidos, vizinhos, parentes. É uma realidade que 

está cada vez mais próxima. Garantir a segurança 

pública no meio rural é muito importante, assim 

como resolver as causas desses problemas: a falta 

de investimento e execução efetiva das políticas pú-

blicas no meio rural.

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: Na 
sua comunidade existe o problema 
do consumo de álcool e drogas entre 
os(as) jovens? Quais são as causas? 
Como o grupo acredita que a situação pode 
ser modificada? Existe alguma ação do sin-
dicato sobre esse tema?



4. TAREFA DE ESTUDO
1. O que o grupo compreendeu sobre o Projeto Alternativo de Desenvolvimento 

Rural Sustentável e Solidário (PADRSS)?
2. De que maneira o PADRSS pode ser colocado em prática no município de vocês? 

(Exemplos: fortalecendo a reforma agrária e a luta dos acampamentos e assentamen-
tos? Fortalecendo a participação da juventude, mulheres e terceira idade no movimento 
sindical e em outros espaços de participação política? Buscando meios de produção 
saudável de alimentos? Incentivando a atuação em cooperativas e associações?) 

3. Para finalização do Programa Jovem Saber, no Módulo 8, o grupo precisará fazer 
um Projeto Final de Conclusão do Jovem Saber, que pode ser um projeto de fortaleci-
mento da atuação da juventude do movimento sindical na comunidade ou algum projeto 
produtivo individual ou familiar. Para que esse projeto seja desenvolvido com calma e 
cuidado, o grupo deve, já neste módulo em que estamos, começar a pensar nesse pro-
jeto, considerando os valores e diretrizes apontados pelo nosso PADRSS.

Aqui estão alguns exemplos de projetos para fortalecer a atuação da juventude do 
movimento sindical na comunidade: 1) iniciar a constituição de uma Comissão Municipal 
de Jovens (caso ainda não exista), elaborando um plano de ação; ou 2) fazer algum 
evento de valorização da história e cultura da comunidade; ou 
3) fazer uma horta comunitária para agregar juventude e 
terceira idade; ou 4) planejar a atuação da juventude rural 
nos Conselhos Municipais de Políticas Públicas, ou 5) montar 
ou fazer parte de uma cooperativa ou associação. Mas existem 
muitas outras ações que vocês podem executar! No módulo 5 
vocês serão desafiados a fazer um diagnóstico dos desafios da 
agricultura familiar no município de vocês: quem sabe o projeto 
final pode ser enfrentar um desses desafios?
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