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APRESENTAÇÃO

A

agricultura fami-
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César Ramos

saberes e sabores tão varia-

liar é um tema tão

dos desse imenso Brasil. Por

amplo que pode-

tudo isso, precisamos conhe-

ríamos ter dez cartilhas

cer quais são os instrumentos

falando somente de suas

a que temos direito para con-

potencialidades e de seus

tinuar no campo com qualida-

desafios... Nessa que vo-

de de vida, geração de renda,

cês têm em mãos, vamos

perspectivas para o futuro,

ter uma vista panorâmica

possibilidade de sonhar.

do assunto, considerando

Então, vamos juntos e jun-

os enquadramentos do(a)

tas saber um pouco mais so-

agricultor(a) familiar, as

bre a saúde e educação do

políticas públicas sociais

campo, sobre sexualidade, so-

e agrícolas, as questões

bre os desafios da habitação

de meio ambiente e as

rural, do acesso ao crédito e à

relações internacionais.

assistência técnica e extensão

Já vimos no módulo anterior que o Projeto

rural. Vamos conhecer também os espaços interna-

Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável

cionais onde a CONTAG atua para defender os inte-

e Solidário afirma a agricultura familiar como um

resses de todos(as) os(as) agricultores(as) familia-

dos fundamentos de um país mais justo, com distri-

res. Vamos começar?

buição de terras e riquezas, produção de alimentos
saudáveis e, consequentemente, segurança e soberania alimentar. O fortalecimento da agricultura familiar também significa a valorização da cultura, dos

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

1. QUEM É O(A) AGRICULTOR(A) FAMILIAR?

O

ra, essa parece ser uma pergunta fácil, não
é? Mas a resposta não é tão simples assim...
O(a) agricultor(a) familiar é definido de diferentes maneiras pela legislação brasileira. Existem
três enquadramentos principais que orientam nossas ações sindicais e também as políticas públicas
voltadas para a categoria.
1) O enquadramento sindical
Definido pelo Decreto de Lei 1166/1971. De
acordo com esse decreto, agricultores(as) familiares são aqueles que trabalham em área igual

Tamires Kopp-MDA

ou inferior a 2 Módulos Rurais – sendo ou não
proprietários, trabalhando sozinhos ou em família,
com ajuda eventual de outras pessoas (não remuneradas). Ou seja: para fins de enquadramento
sindical, o(a) agricultor(a) familiar é quem efetivamente trabalha na terra – não pode simplesmente
“explorar” o imóvel, ou “empreender”, nem pode
usar mão de obra remunerada. Caso ele(a) empregue alguém, perde a condição de agricultor(a)
familiar, de acordo com esse enquadramento. No
entanto, a pessoa pode exercer outra atividade
paralela sem desenquadrar-se.
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2) O enquadramento previdenciário
Definido pela Lei 11.718/2008. Essa é a lei que
define quem pode ser Segurado Especial Rural e
receber aposentadoria equivalente a um salário mínimo após a comprovação de 15 anos de atividade
como agricultor(a) familiar e ter 55 anos de idade
(mulheres) ou 60 anos (homens). Essa lei afirma
que o(a) agricultor familiar é o(a) trabalhador(a) que
exerce suas atividades em área igual ou menor que
4 Módulos Fiscais. Ele(a) não pode exercer outra atividade paralela permanente que o enquadre como
contribuinte individual (com carteira assinada) – só é
permitido o trabalho temporário por até 120 dias por
ano. Caso seja proprietário(a) da terra, pode usar
mão de obra remunerada de maneira não permanente, por até 120 pessoa/dia, por ano (Exemplos: uma
pessoa por 120 dias ou 4 pessoas por 30 dias ou 24
pessoas por 5 dias, e assim por diante, respeitando
a regra 120 pessoa/dia). De acordo com outra regra,
a Lei 12.873/13, o Segurado Especial também pode
ser empresário titular de microempresa rural.
3) O enquadramento da Política Nacional de
Agricultura Familiar
Definido pela Lei 11.326/2006. Essa lei determina
que agricultor(a) familiar é quem trabalha ou empreende em área igual ou menor que 4 Módulos Fiscais.

A lei permite que seja utilizada mão de obra remunerada, mas a maior parte da força de trabalho deve ser
dos integrantes da família. Essa lei também permite
que o(a) agricultor(a) apenas empreenda, ou explore a propriedade, sem nela trabalhar efetivamente.
Permite que o(a) agricultor(a) realize outras atividades econômicas, desde que parte de sua renda venha
do plantio e colheita (atividades primárias) ou comercialização. Não permite a transformação da produção
(fabricação de queijo, doce, farinha, melado, etc).
Mas o que isso significa? Uma das principais
questões é que o MSTTR acolhe entre seus filiados(as) os(as) agricultores(as) familiares que se encaixam em todos os enquadramentos citados acima:
desde aqueles que têm propriedades de até 2 módulos rurais até aqueles que têm 4 módulos fiscais.
Desde aqueles(as) que trabalham na própria terra
ou aqueles que apenas empreendem em família (por
exemplo: os pais gerenciam, os(as) filhos(as) fazem
assistência técnica, os(as) primos(as) são
capatazes, etc). Como consequência, o
MSTTR deve representar os interesses de
uma grande diversidade de sujeitos, sempre estando atento para que não haja prejuízo no acesso a políticas públicas e direitos
previdenciários dos(as) trabalhadores(as) rurais,
frutos de grandes lutas e muita negociação.

2. A IMPORTÂNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A
SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

E

m diversos momentos do Programa Jovem
Saber, especialmente no módulo anterior,
vocês leram que a agricultura familiar é fundamental para garantir a soberania e segurança alimentar do nosso País. Mas o que é, afinal, soberania
e segurança alimentar?
A segurança alimentar e nutricional é o direito de
todas as pessoas ao acesso regular e permanente a
alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, tendo
como base práticas alimentares promotoras da saúde,
que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.
Para que a segurança alimentar seja possível, é
fundamental que um país tenha soberania alimentar,
que é o direito e dever dos povos e das nações de definir suas próprias estratégias e políticas de produção,
distribuição e consumo de alimentos que garantam o
direito à alimentação saudável e de qualidade para
toda a população.
A agricultura familiar representa a produção diversificada de
alimentos, se opondo
à monocultura do agronegócio. Quanto mais
variada e abundante a

produção de alimentos de um país, maior será a segurança alimentar de sua população e mais fortalecida
estará sua soberania alimentar, pois não dependerá em
excesso da produção de outros países.
Se o Brasil fosse inteiramente dedicado à produção de monoculturas como soja, cana de açúcar ou
milho, por exemplo, teríamos que importar tomates,
cenouras, cebolas, beterrabas de outros lugares, não
é mesmo? Não teríamos segurança e nem soberania
alimentares, pois estaríamos dependentes da produção e dos preços de outros países.
A soberania e segurança alimentar estão relacionadas também ao respeito aos valores culturais
e a diversidade produtiva local, com preservação e
conservação dos recursos naturais e respeito à biodiversidade e às formas de comercialização e gestão dos espaços rurais. Por isso, para ter soberania
e segurança alimentar, é preciso garantir acesso à
terra e território, acesso aos bens da natureza, incluindo as sementes, acesso à água para consumo
e produção de alimentos. É preciso também garantir
serviços públicos adequados de saúde, educação,
transporte e comercialização, para que a agricultura
familiar tenha condições de continuar produzindo os
alimentos que chegam às mesas de todos(as) os(as)
brasileiros(as) diariamente.
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

P
10

olíticas públicas são ações e programas desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na
Constituição Federal e em outras leis. Além desses
direitos, outros que não estejam previstos na legislação podem vir a ser garantidos através da proposição de políticas públicas. As políticas públicas
existem em muitas áreas: educação, saúde, trabalho,
lazer, assistência social, meio ambiente, cultura, moradia, transporte, entre outras.
Os três Poderes que formam o Estado (Legislativo,
Executivo e Judiciário) trabalham em conjunto para
o planejamento, a criação e a execução dessas políticas. O Poder Legislativo ou o Executivo podem
propor políticas públicas. O Legislativo cria as leis
referentes e o Executivo é o responsável pelo pla-

nejamento de ação e pela aplicação da política. Já o
Judiciário faz o controle da lei criada e confirma se
ela é adequada para cumprir o objetivo.
É muito importante que os cidadãos e cidadãs
também participem do processo de formulação
das políticas públicas, dando a sua opinião. A Lei
da Transparência (Lei Complementar nº 131/09)
estabeleceu que a participação do cidadão e da cidadã na formulação das políticas públicas deve ser
incentivada pelos governos.
Nos estados e nos municípios, a informação sobre as formas de participação, como o orçamento
participativo, pode ser obtida nas secretarias de governo ou secretarias de políticas públicas do estado
ou da prefeitura. Essa informação também pode ser
encontrada no Portal da Transparência, na internet.

3.1. POLÍTICAS SOCIAIS
3.1.1 EDUCAÇÃO DO CAMPO

A Educação do Campo é um conceito criado em
1998 pelos movimentos sociais, populares e sindicais
do campo. Visa garantir educação pública, gratuita e
de qualidade desde a pré-escola até o acesso e permanência na universidade.
Ela precisa acontecer no campo, próxima aos
sujeitos, com suas raízes, culturas e tradições,
pois “o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive” (Koliing, Ceriole e Caldart, 2002,
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p.26). Porém, não basta estar no campo, precisa
ser do campo, pois “o povo tem direito a uma
educação pensada desde o seu lugar e com sua
participação, vinculada à sua cultura e às suas
necessidades humanas e sociais, assumida na
perspectiva de continuação da luta histórica pela
constituição da educação como um direito universal, que não deve ser tratada nem como ser- cação. Em seminário realizado em Petrópolis
viço, nem como política compensatória e muito

(RJ), em 1968, por exemplo, foi deliberada a ne-

menos como mercadoria” (Dicionário Educação cessidade de uma educação participativa. O terdo Campo, 2012, p.266).

mo “educação do campo” se incorporou à luta

Desde que foi criado, o Movimento Sindical do Movimento Sindical no 9º CNTTR, realizado
discute e propõe questões sobre o tema da edu- em 2005. Naquele evento, uma das delibera-

ções foi que o MSTTR deve intervir nos espaços trole social da educação, a exemplo dos conselhos,
de formulação e gestão dos Planos Municipais,

comitês, fóruns, etc. Muitos destes espaços deba-

Estaduais e Nacional de Educação, com a finali- tem educação de forma geral, porém, em muitos
dade de incorporar neles a política de educação

casos, foram criados especificamente para deba-

do campo.

ter educação do campo, como o Fórum Nacional

Podemos fortalecer essa luta acompanhando

de Educação do Campo (Fonec), a Comissão

mais de perto as políticas e ações de educação Pedagógica Nacional (CPN), que delibera sobre
do campo implementadas pelo gestor público de

a aprovação e acompanhamento dos projetos

seu município, estado e União. Outra forma muito do Programa Nacional de Educação na Reforma
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importante é ocupando os vários espaços de con-

Agrária (Pronera), entre outros.

LEGISLAÇÃO QUE DÁ SUPORTE À LUTA PELA

instituiu as Diretrizes Operacionais para a Educação

EDUCAÇÃO DO CAMPO

Básica nas Escolas do Campo;

Entre as conquistas importantes do MSTTR na

- Resolução CNE/CEB Nº 2 de 28 de abril de 2008,

educação do campo estão as publicações de leis,

que estabeleceu as Diretrizes Complementares,

portarias e decretos que permitem a qualquer mu-

Normas e Princípios para o Desenvolvimento de

nicípio e estado a construir escolas, contratar pro-

Políticas Públicas de atendimento de Educação nas

fessores(as), adquirir livros didáticos, fazer ajus-

Escolas do Campo;

tes nos currículos escolares, tudo isso respeitando

-Decreto 7.352/2010, que dispõe sobre a Política

a realidade e especificidades do campo. Veja aqui

de Educação do Campo e o Programa Nacional de

as principais:

Educação na Reforma Agrária (Pronera);

- Artigo 28 da Lei Diretrizes e Bases da Educação

- Portaria Nº 86 de 1º de fevereiro de 2013, que

Nacional (LDB);

criou o Programa Nacional de Educação do Campo

- Resolução CNE/CEB Nº 1 de 3 de abril de 2002, que

(Pronacampo).-

Para obter informações completas do que di-

3.1.2 - SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS

zem estas leis, decretos, portarias e resoluções,

O que é saúde? Saúde é mais do que assistên-

basta digitar o nome e o número na internet que

cia médico-sanitária: é dar assistência às pessoas,

você encontrará.

cuidar do meio ambiente e ligar as várias ações que
estão voltadas à qualidade de vida, como casa para

IMPORTANTE!!!! Dois programas têm sido fundamentais para o movimento sindical: o Programa
Nacional de Educação na Reforma Agrária
(Pronera) e o Programa de Apoio à Formação
Superior em Licenciaturas em Educação do
Campo (Procampo). Para obter informações sobre estes programas e como acessar os cursos
ofertados pelos mesmos, entre em contato com a
Secretaria de Políticas Sociais do seu Sindicato,
da sua Federação ou da CONTAG.

morar, comida suficiente, saudável e saborosa, educação de qualidade e trabalho digno.
O conceito de saúde proposto pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) tem por base uma ideia de
ser humano que é entendido como um ser “inacabado” e vocacionado a ser mais – uma concepção defendida por Paulo Freire. Compreendê-lo desta forma
é perceber que os seres humanos estão vocaciona-

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: A
juventude rural tem papel fundamental no fortalecimento da educação do
campo. Para que isso venha acontecer,
queremos lançar três questões a seguir:
a) O que vocês entendem por educação do
campo?
b) O que o Movimento Sindical e a juventude
rural podem fazer para fortalecer a educação
do campo no seu território?
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dos a serem felizes e a viverem uma vida que vale a

Dentro desta compreensão, falar de saúde exi-

pena ser vivida. A felicidade ou o “bem viver” são con-

ge olhar para a sociedade: o meio em que to-

ceitos com múltiplos significados e sempre abertos

dos(as) vivemos, onde os seres humanos cons-

a novos conteúdos, é muito difícil encontrar alguém

troem suas maneiras de se relacionar e de viver.

que não queira ser feliz ou o bem viver. Este conceito Uma conquista importante para garantia da saúde
de saúde também entende o ser humano como ser integral e de qualidade foi o Sistema Único de
historicamente construído em contextos e no tempo.
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Saúde (SUS).

Os princípios do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) postos e centros de saúde realizam a atenção báO SUS foi construído a partir das bases popula- sica, cuidam de atendimentos mais simples. Nos
res, resultado da organização e da luta política so-

hospitais públicos, filantrópicos e privados, clíni-

cial, elaborado a partir dos anseios da comunidade, cas especializadas e laboratórios, atende-se às
em conjunto com a sociedade, tomando por base

necessidades consideradas de média ou alta com-

experiências bem-sucedidas de outros países, e não plexidade, ou seja, onde é necessário o atendidentro de quatro paredes, a partir de análises e con-

mento por médicos e especialistas contando com

clusões de alguns técnicos.

os instrumentos adequados.

Os princípios do SUS são a universalidade, a

Outra conquista importante na Constituição

equidade e a integralidade. Esses são os fundamen- Federal de 1988 foi a construção de espaços de
tos da política de saúde no Brasil. A ausência deles,

controle social das políticas públicas, dentre eles

ou o esquecimento de um deles, fará com que o SUS

os conselhos das políticas públicas de saúde.

perca sua essência: a capacidade de garantir o direi- Controle social é mais que fiscalização: é a comuto à saúde a todos(as).
O SUS se organiza em todo o território nacio-

nidade propondo e definindo o serviço público que
ela deseja em cada área. Reconhecer a participa-

nal. A responsabilidade pela sua implantação é da ção social como uma das diretrizes do SUS signiUnião, estados e municípios. Suas bases de fun-

fica entender que a população local, por meio dos

cionamento são as diretrizes da hierarquização,

Conselhos e das Conferências de Saúde, contribui

descentralização, com direção única em cada es-

com a consolidação do SUS, desde a troca de in-

fera de governo e a participação da comunidade. formações, de debates, proposições e deliberação,
Isso quer dizer que equipes de saúde da família, até a socialização e a avaliação da política pública.
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DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS

- João, você sabia que conhecer nossos direitos é o primeiro passo para exercê-los?
- Sim, Maria, há muitas políticas públicas para nós juventudes, e uma delas é na área da saúde sexual e
reprodutiva, que garantem os nossos direitos sexuais e reprodutivos, como por exemplo, você sabia que
temos o direito de sermos atendidos nas unidades de saúde com confidencialidade, com qualidade e sem
exigir a presença dos nossos pais ou responsáveis?
- João, também temos o direito de receber informações e de escolher um método anticoncepcional, incluindo camisinha e anticoncepção de emergência. Entretanto, muitas vezes, há uma enorme distância entre o
que está na lei ou nas políticas públicas e o que acontece na realidade nos serviços de saúde.
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- Maria, as pesquisas mostram que, em geral, esses direitos não são exercidos porque nossa juventude, os(as) profissionais de saúde e as famílias não conhecem esses direitos e os mesmos acabam sendo
violados. O não exercício desses direitos traz como consequências muitas gravidezes não planejadas,
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/HIV-Aids e outras nefastas consequências que prejudicam a
saúde e os projetos de vida da nossa juventude.
Por isso, Maria, a participação de jovens atuando como mobilizadores(as) na promoção e defesa dos direitos sexuais e reprodutivos é fundamental para se conseguir o exercício pleno desses direitos e melhorar
a saúde sexual e reprodutiva e os projetos de vida das e dos jovens no Brasil.
- João, também é importante ressaltar que nessa luta pelo exercício dos direitos sexuais e
reprodutivos os(as) jovens têm que buscar pessoas e instituições aliadas e trabalhar lado
a lado para conseguir as transformações sociais necessárias para que os direitos sexuais e
reprodutivos sejam respeitados e possam ser exercidos.

Você sabia que a história dos Direitos Sexuais e
Reprodutivos tem início junto com a luta das mulhe-

imposições e com respeito pleno pelo corpo
do(a) parceiro(a);

res pela igualdade de gênero, com ênfase nos direi-

• Direito de escolher o(a) parceiro(a) sexual;

tos à educação e ao voto durante meados do século

• Direito de viver plenamente a sexualidade sem

XIX e primeira metade do século XX?
Até a década de 1960, persistiu a luta pela igualdade, baseada nas relações sociais de poder entre
homens e mulheres. Nas décadas de 1960 e 1970, a
luta das mulheres se concentrou na conquista do direito para decidir sobre seu próprio corpo, com uma

medo, vergonha, culpa e falsas crenças;
• Direito de escolher se quer ou não quer ter relação sexual;
• Direito de viver a sexualidade independentemente de estado civil, idade ou condição física;
• Direito de ter relação sexual independente da

frase que percorreu o mundo “Esse corpo é meu... reprodução;
esse corpo me pertence”.

• Direito de expressar livremente sua orientação

As mulheres também começaram a reivindicar o sexual: heterossexualidade, homossexualidade, bisdireito ao prazer, já que até então a sociedade deter- sexualidade, entre outras;
minava que elas só deviam ter relações sexuais para

• Direito à informação e à educação sexual e re-

reproduzir e para atenderem às necessidades do seu produtiva;
marido. Os direitos sexuais e os direitos reprodutivos

• Direito ao sexo seguro para prevenção da

são Direitos Humanos já reconhecidos em leis na- gravidez indesejada e de Infecções Sexualmente
cionais e documentos internacionais. Esses direitos Transmissíveis (IST)/HIV-Aids;
garantem que toda e qualquer pessoa possa viver
sua vida sexual com prazer e livre de discriminação.

• Direito aos serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo;
• Direito das pessoas de decidirem, de forma

Vamos conhecer esses direitos?

livre e responsável, se querem ou não ter filhos,

• Direito de viver e expressar livremente a

quantos filhos desejam ter e em que momento de

sexualidade sem violência, discriminações e

suas vidas;
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• Direito a informações, meios, métodos e técnicas para ter ou não ter filhos;
• Direito de exercer a sexualidade e a reprodução
livre de discriminação, imposição e violência.

JUVENTUDE

E

DIREITOS

SEXUAIS

E

REPRODUTIVOS
A juventude compreende uma fase de mudanças
físicas, sociais e emocionais. O(a) jovem apresenta
características, necessidades e problemas específicos que o(a) diferenciam da criança. Se não forem
bem orientadas(os), os(as) jovens poderão passar
por experiências não desejadas, como gravidez precoce ou até contrair doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, as(os) jovens também podem fi-
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car mais vulneráveis ao envolvimento com o uso de
drogas lícitas e ilícitas associado a várias formas de
violência, incluído, entre elas, os acidentes de trânsito, os homicídios e os suicídios.
A gravidez na adolescência pode representar um
obstáculo na vida das moças e dos rapazes. Muitas vezes, o corpo da adolescente não está preparado para
parir (por isso os índices de mortalidade materna e
infantil são mais altos entre mães adolescentes). Mas,
os principais problemas são sociais, na família e na comunidade, e recaem especialmente sobre as moças, e
não sobre os rapazes. Esse aspecto deve ser discutido, pois a criação de um filho não é responsabilidade
apenas da mulher. Devemos discutir o papel dos homens na gravidez e na criação dos(as) filhos(as).

Entre os prejuízos sociais que recaem sobre
a adolescente que engravida estão o abandono
dos estudos, a discriminação dentro da comunidade e até mesmo dentro da própria família.
Na maioria dos casos, os homens e rapazes não
sofrem as mesmas consequências. Precisamos
questionar essa cultura, pois eles têm tanta responsabilidade na vida de um filho quanto elas.

- João, a saúde sexual e reprodutiva é um direito, precisamos dialogar com nossa juventude.
- Sim, Maria, como vimos todos(as) jovens têm direito de ter acesso à informações e educação em saúde sexual
e saúde reprodutiva, isso implica também no direito de escolher e ter acesso aos métodos anticoncepcionais.
- Claro, João, para prevenção de uma gravidez não planejada e também acesso à camisinha para prevenir as
infecções sexualmente transmissíveis (IST), incluindo o HIV-Aids!
- Maria, os dados mostram que os(as) jovens estão tendo a primeira relação sexual
cada vez mais cedo e, por isso, é importante que os(as) jovens estejam informados(as) sobre os direitos sexuais e reprodutivos e os marcos legais, que garantem
uma atenção de qualidade na área da saúde sexual e reprodutiva.
- João, precisamos ver um mecanismo de passar essas informações para os(as)
jovens da nossa comunidade.
- Verdade, Maria, vamos buscar informações e fazer outros grupos do Programa
Jovem Saber para debatermos em nossa comunidade com a juventude temas como
esse, tão importante para o desenvolvimento juvenil.

19

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: Os
órgãos de saúde do município oferecem algum tipo de apoio e orientação
sobre sexualidade para os(as) jovens?
De que que forma?
Como esse assunto é tratado dentro da família e na comunidade? De que forma o grupo
acredita que esse assunto pode ser mais debatido entre a juventude, para evitar gravidez
precoce, doenças sexualmente transmissíveis
e outras consequências da falta de informação sobre saúde e sexualidade?

3.1.3 PROTEÇÃO INFANTO-JUVENIL
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negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão”. O principal instrumento
para a implantação das normas constitucionais é o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sancionado em 13 de julho de 1990.
Um dos temas bastante debatido é o trabalho infantil. A legislação brasileira, a respeito do trabalho
infantil, orienta-se pelos princípios estabelecidos
na Constituição Federal de 1988, que estão harmonizados com as atuais disposições da Convenção

No Brasil, a proteção integral a crianças e ado- dos Direitos da Criança da Organização das Nações
lescentes ganhou força a partir da Constituição de Unidas (ONU), e das Convenções nº 138 e 182 da
1988. O artigo 227 da Carta Magna traz a seguinte Organização Internacional do Trabalho (OIT), tamdefinição com relação aos direitos da criança e do
adolescente: “É dever da família, da sociedade e

bém da ONU.
É importante destacar o Plano Nacional de

do Estado de assegurar à criança e ao adolescen- Erradicação do Trabalho Infantil, fruto do trabalho
te, com absoluta prioridade, seus direitos funda- de uma Comissão Nacional concluído em 2018. O
mentais, que incluem o direito à vida, à saúde, à plano apresenta um conjunto de ações e metas
alimentação, à educação e ao lazer, à profissionali-

voltadas para acabar com o trabalho infantil, que é

zação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberda- definido no documento como “atividades econômide e à convivência familiar e comunitária, além da

cas e/ou atividades de sobrevivência, com ou sem

obrigação de colocá-los a salvo de toda forma de

finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas

Carol Garcia/Secom Gov. BA

por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 que pode ser definido como trabalho infantil na
(dezesseis) anos, ressalvada a condição de apren-

agricultura familiar. Os delegados e delegadas

diz a partir dos 14 anos (catorze) anos, independen- participantes do 12º Congresso da CONTAG, reatemente da sua condição ocupacional. Destaca-se lizado em 2017, deliberaram que o MSTTR precique toda atividade realizada por adolescente traba- sa construir esse entendimento.
lhador, ainda que na condição de aprendiz, que, por
sua natureza ou pelas circunstâncias em que são
executadas, possam prejudicar o seu desenvolvimento físico, psicológico, social e moral, se enquadram na definição de trabalho infantil”.
O discussão sobre esse tema ainda é um desafio para o MSTTR, pois o Movimento Sindical
ainda não construiu um entendimento sobre o

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: O
que vocês entendem como trabalho
infantil? Em que situações o trabalho
das crianças e adolescentes na propriedade pode prejudicar o desenvolvimento
desses(as) jovens? Vocês já deixaram de ir
para a escola por precisar trabalhar? Se o(a)
jovem não trabalhar no campo desde pequeno(a), ele(a) tende a permanecer ou a ir embora do campo?
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3.1.4 PREVIDÊNCIA SOCIAL
A Previdência Social é uma espécie de seguro

1) a contribuição dos empregadores e dos tra-

social que garante renda mínima ao(à) trabalha-

balhadores descontadas nos salários dos(as)

dor(a) contribuinte, quando ele(a) não pode mais

assalariados(as); 2) a contribuição sobre a ven-

trabalhar, por motivo de idade avançada, de doença,

da da produção rural; 3) a contribuição sobre o

de invalidez, de desemprego involuntário, materni-

faturamento e o lucro líquido das empresas; 4) a

dade, reclusão ou de morte.

contribuição sobre jogos lotéricos, entre outras.

Existem três tipos de contribuintes da Previdência
Social Rural:
1)
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Sistema de Seguridade Social. Essas fontes são:

Segurado(a) especial que está vinculado

à agricultura familiar (produtor rural proprietário,
meeiro, parceiro, arrendatário, comodatário, assentado, extrativista, posseiro, ribeirinho, pescador artesanal). Nós vimos os critérios para ser segurado
especial no início deste módulo, quando discutimos
quem é o(a) agricultor(a) familiar, lembram?
2) O(a) empregado(a) rural que presta serviço
a empregador rural mediante vínculo de emprego,
comumente conhecido como assalariado(a) rural;
3) O(a) contribuinte individual caracterizado
como trabalhador(a) autônomo(a).
A Previdência Social é financiada por diversas
fontes de contribuição, por estar integrada ao

Essa diversidade de fontes de financiamento garante o pagamento dos benefícios previdenciários rurais.

A Previdência Social cumpre papel estratégico na

que, em quase 70% dos municípios brasileiros, os be-

distribuição de renda e no combate à pobreza no cam- nefícios pagos mensalmente pela Previdência Social
po. A maior parte da arrecadação das contribuições são maiores que os valores que o município recebe do
para a Seguridade Social vem dos municípios mais Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
ricos e promovem a distribuição de recursos quando

A Previdência Rural vem transformando o campo

são pagos aos(às) segurados(as) de municípios que

brasileiro num importante espaço de vida e cidada-

têm pouca capacidade contributiva. Com isso, os be-

nia, impactando na garantia de renda para as fa-

nefícios previdenciários rurais tem grande importância mílias rurais, na segurança alimentar e nutricional.
para a economia dos pequenos e médios municípios. Nas famílias rurais que tem um(a) aposentado(a), o
Estudos feitos pela Associação Nacional dos Auditores benefício previdenciário contribui com mais de 1/3
Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip) destacam (um terço) da renda per capita familiar.
A aposentadoria rural auxilia em pequenos investimentos na propriedade e contribui de forma decisiva
para que famílias permaneçam no campo mantendo a produção de alimentos que abastecem a mesa
dos(as) brasileiros(as), além de evitar que mais pessoas continuem migrando do campo para as cidades.

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO:
Como os(as) jovens da sua comunidade estão se preparando para a aposentadoria? Como é feita essa discussão
no sindicato ou na federação?
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3.2 POLÍTICAS AGRÍCOLAS
3.2.1 PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF)
O Programa Nacional de Fortalecimento da
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• Pronaf Semiárido
• Pronaf Mulher - Grupos A, A/C e B
• Pronaf Mulher - Investimento
• Pronaf Jovem

Agricultura Familiar (Pronaf) é uma conquista do

• Pronaf Industrialização Agroindústria Familiar

MSTTR, e visa, entre outros objetivos, o financia-

• Pronaf Cota-Parte

mento da atividade produtiva dos agricultores e agri-

• Microcrédito Produtivo Rural - Grupo “B”

cultoras familiares, estimulando a geração de traba-

• Pronaf Agroecologia

lho e renda no campo.

• Pronaf Eco

O Pronaf Crédito possui entre suas linhas de fi-

• Pronaf Produtivo Orientado de Investimento

nanciamento o custeio e investimento para diversas

• Pronaf Investimento para a Reforma Agrária

finalidades, como o plantio da lavoura à implantação,

• Pronaf Microcrédito da Reforma Agrária

ampliação ou modernização da estrutura de produ-

No Sistema Online do Jovem Saber, vocês

ção, beneficiamento, industrialização e de serviços

podem encontrar uma tabela com mais informa-

no estabelecimento familiar ou em áreas comunitá-

ções sobre cada um desses programas. Vocês

rias rurais próximas, visando a geração de renda e a

também podem procurar mais informações so-

melhora do uso da mão de obra familiar.

bre como acessar o Pronaf no Sindicato do seu

Esses são os subprogramas do Pronaf:

município e também no site no Banco Nacional de

• Pronaf custeio

Desenvolvimento (BNDES):

• Pronaf Investimento (Mais Alimentos)
• Pronaf Agroindústria
• Pronaf Floresta

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/
home/financiamento/produto/pronaf

A CONQUISTA DO PRONAF

O ano de 1995 foi muito emblemático para o então “Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais
(MSTR)”, que realizou o seu 6º Congresso Nacional
dos Trabalhadores Rurais (CNTR) e o 1º Grito da Terra
Brasil (GTB), no mês de abril, que apresentou pauta que exigiu do governo federal do então presidente,
Fernando Henrique Cardoso, uma política agrícola diferenciada para a “agricultura em regime de economia familiar”, que envolvia regras específicas para o
crédito, ATER, seguro, comercialização, infraestrutura
de armazenamento, entre outros fatores fundamentais
para garantir o desenvolvimento daquela agricultura.
Como o governo não atendeu a pauta, em junho de
1995, a CONTAG ocupou o Ministério da Agricultura
com cerca de 300 trabalhadoras e trabalhadores rurais ligados às suas 24 Federações e representantes
de parte dos 3.200 Sindicatos.
Essa manifestação resultou na criação do Pronaf,
através da Resolução do Banco Central Nº 2.191, de
24 de agosto de 1995, com um volume de recursos
de R$ 36 milhões exclusivamente para financiamentos de custeio da Safra 1995/1996. Vale salientar
que nesse mesmo decreto foi criada a Declaração
de Aptidão ao Pronaf (DAP), cuja função exclusiva
naquele momento era o acesso ao crédito.
Politicamente, o ano de 1995 significou um marco
referencial para a agricultura familiar que passou a
ser reconhecida como setor importante na produção
rural brasileira, tendo conquistado uma política agrícola diferenciada.
Já o GTB 1996 teve como resultados o crédito de
investimento incorporado ao Pronaf, que também incluiu os Fundos Constitucionais do Centro-Oeste e
do Nordeste, além de uma linha denominada “Ações

Integradas para Desenvolvimento dos Municípios”,
sendo aplicados recursos em 320 deles. Esse número aumentou 1.000 municípios na Safra 1997/1998,
quando foram liberados mais de R$ 887 milhões para
financiamentos de custeio e mais de R$ 736 milhões
destinados aos investimentos agrícolas.
De lá até os dias atuais, o Pronaf vem sendo fortalecido e aprimorado, tendo passado por muitas modificações do ponto de vista das modalidades de crédito e de seus instrumentos acessórios e de apoio,
como os programas de garantia de preço e de renda.
Atualmente, na Safra 2018/2019, iniciada em
01/07/2018 e que será finalizada em 30/06/2019,
existem R$ 30 bilhões disponíveis para financiamento da produção da agricultura familiar, que podem ser
aplicados na forma de custeios agrícolas, através dos
quais a unidade familiar de produção pode acessar
até R$ 250 mil por ano agrícola, com juros fixos a
partir de 2,5% até 4,6%, e juros pós-fixados desde
-2,52% (sujeitos ao Fator de Atualização Monetária –
FAM). Os recursos também podem ser aplicados em
investimentos que alcançam o valor máximo de R$
330 mil por ano agrícola, com os mesmos percentuais de juros do custeio, de acordo com as 11 modalidades disponíveis para investimento, exceto para os
microcréditos (Pronaf Mulher, Pronaf A, Pronaf A/C
e Pronaf B), cuja taxa de juros é de 0,5% e ainda
contam com bônus de adimplência de 40% na área
da Sudene e de 25% nas demais áreas.
No Sistema Online do Jovem Saber você poderá ver a tabela onde são apresentadas todas as
modalidades de crédito do Pronaf, além das suas
respectivas finalidades, valores de financiamento,
prazos para amortização e de carência, e taxas de
juros anuais.
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PRONAF JOVEM
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Como o(a) jovem deve fazer para acessar o crédito: se o(a) jovem possuir uma DAP Jovem, só poderá acessar o crédito de investimento na modalidade
Pronaf Jovem, que tem as seguintes características:
Cada produtor pode financiar até R$ 16,5 mil, com uma
taxa de juros de 2,5% ao ano, com prazo de até 10
anos para pagar, com até 3 anos de carência.
a) beneficiários(as): jovens maiores de 16 (dezesseis) anos e com até 29 (vinte e nove) anos, integrantes de unidades familiares, que atendam a uma ou
mais das seguintes condições:
I – tenham concluído ou estejam cursando o último ano em centros familiares rurais de formação por
alternância, que atendam à legislação em vigor para
instituições de ensino;
II – tenham concluído ou estejam cursando o último
ano em escolas técnicas agrícolas de nível médio ou,
ainda, há mais de um ano, curso de ciências agrárias
ou veterinária em instituição de ensino superior, que
atendam à legislação em vigor para instituições de ensino;
III – tenham orientação e acompanhamento de empresa de ATER reconhecida pela SAF/MDA e pela instituição financeira;
IV – tenham participado de cursos de formação
do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego (Pronatec) ou do Programa Nacional de
Educação no Campo (Pronacampo);
b) limite por beneficiário: até R$16.500,00, observado que:
I – podem ser concedidos até 3 (três) financiamentos para cada beneficiário(a);
II – a contratação do novo crédito fica condicionada
à prévia liquidação do financiamento anterior;

c) taxa de juros (para operações contratadas a partir de 01/07/2018):
I – taxa efetiva de juros prefixada: até 2,5% ao
ano); ou
II – taxa pós-fixada: composta de parte fixa de
até -2,52% ao ano negativo, acrescida do Fator de
Atualização Monetária (FAM);
d) prazo de pagamento: até 10 (dez) anos, incluídos
até 3 (três) anos de carência, a qual poderá ser elevada para até 5 (cinco) anos, quando a atividade assistida requerer esse prazo e o projeto técnico comprovar
a sua necessidade.
e) observação: o financiamento para mais de um(a)
jovem produtor(a) rural pode ser formalizado no mesmo instrumento de crédito, respeitado o limite de financiamento por mutuário(a).
Um dos desafios que a Juventude Rural do
Movimento Sindical enfrenta é que o Pronaf Jovem
ainda é pouco acessado pelos(as) jovens do campo,
floresta e águas. Entre as razões para isso pode estar
o fato de que o projeto a ser executado deve ser feito
dentro da propriedade familiar, com o apoio dos pais
ou familiares. É muito comum, no entanto, que o diálogo sobre a participação dos(as) jovens na produção e
na geração de renda da família seja muito difícil ou até
mesmo inexistente. Vamos falar mais sobre esse tema
no Módulo 7, sobre Sucessão Rural.
Se o(a) jovem possuir uma DAP Principal, ele(a)
acessará as demais modalidades de crédito de acordo com o seu enquadramento e capacidade de pagamento. Todos os anos, cerca de 17% do financiamento do Pronaf é contratado por jovens que possuem
DAP Principal.

3.2.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL (ATER)

importantes para a geração de renda e manutenção
das famílias no campo.

A Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)

O MSTTR sempre lutou pela ATER pública, de

é uma ação que se propõe a elaborar os projetos

qualidade e em quantidade suficiente para atender

de acesso ao crédito para financiamento da produ-

às demandas da agricultura familiar. Vale ressaltar a

ção, contribuir no processo de organização social e

realização de um workshop em 1997 que qualificou o

produtiva, gestão da unidade familiar de produção, debate pela retomada do Sistema Nacional de ATER,
comercialização da produção, entre outras ações

em contraposição à extinção ao Embrater, ocorrida
Ubirajara Machado
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em 1990 – no governo Collor de Melo. Durante os Cada chamada oferece um tipo de serviço de ATER
governos Lula e Dilma, a CONTAG pautou a amplia- e são organizadas em lotes que determinam os esção dos recursos financeiros na busca da universali-

tados e a quantidade de empreendimentos que se-

zação dos serviços, que alcançou o valor máximo de

rão atendidos.

R$ 631 milhões em 2015.

Para ter direito à ATER, a família deve pos-

Os serviços de ATER são ofertados para o público

suir uma Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP)

da agricultura familiar pelo governo federal e gover-

Principal. Caso um(a) jovem queira acessar os ser-

nos estaduais, através da contratação de empresas
públicas (Emater) e privadas. Antes de 2010, os serviços de ATER eram disponibilizados por meio de
convênios e contratos de repasse, que caracterizam
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transferências voluntárias de recursos do governo
federal para as Emater’s e para organizações não-governamentais sem fins lucrativos.
A partir de 2010, com a Lei Geral de ATER
(12.188/2010), passaram a vigorar os contratos de
serviços, efetivados com instituições como a Emater
e organizações não-governamentais sem fins lucrativos, acrescentando ainda empresas com fins lucrativos, que começaram a disputar as Chamadas
Públicas de ATER. O objetivo das chamadas públicas é selecionar entidades executoras de serviços
de assistência técnica e extensão rural para atender
famílias ou unidades familiares de produção (UFP).

O QUE É A DECLARAÇÃO DE APTIDÃO
AO PRONAF (DAP)
Esse documento permite o acesso a diversos programas e políticas públicas para a agricultura familiar, tais como crédito, Programa
de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), habitação rural, seguro, garantia de preço mínimo,
entre outros. A DAP pode ser emitida junto ao
Sindicato de Trabalhadores Rurais Agricultores e
Agricultoras Familiares ou junto ao escritório da
Emater do município. Para obtenção da DAP junto ao Sindicato, é importante que a família seja
sócia e contribua para a sustentabilidade política
e financeira da entidade, que participe de suas
assembleias e dos processos de discussão e tomadas de decisões importantes para a agricultura
familiar no município.

viços de ATER, deve possuir uma DAP Acessória
denominada DAP Jovem. Uma outra opção é que
o(a) jovem constitua uma unidade familiar, por
exemplo, quando arrendar uma parte da propriedade de seus pais – nesse caso, o(a) jovem deverá
adquirir uma DAP Principal.

CONCEITOS
a)

Assistência Técnica: é a prestação

de serviços técnicos necessários para a
implementação de atividades produtivas,

O maior desafio em relação aos serviços de ATER

buscando alinhar a boa e correta aplicação

é alcançar a sua universalização, ou seja, garantir

dos recursos financeiros, humanos e os co-

o atendimento de todas as famílias que demandam.

nhecimentos tecnológicos – tanto aqueles

Entretanto, isso depende de três fatores principais:

resultantes das pesquisas, como aqueles

i. recursos financeiros em quantidade suficiente
para atender às demandas, pois atualmente só alcançam cerca de 150 mil famílias;

advindos da experiência acumulada das famílias atendidas.
b)

Extensão Rural: é um processo edu-

ii. ampliação do número de agentes de campo,

cativo de troca de conhecimento de mão

com qualificação para entender os problemas e a

dupla entre técnicos(as) e agricultores(as),

realidade das famílias, passando dos 23 mil técnicos(as) atuais para mais de 50 mil, considerando-se a relação de 1 agente para 80 famílias – vale
salientar que em determinadas situações, essa relação é inviável; e
iii. desenvolvimento e aplicação de metodologias
de ATER que possam responder às necessidade existentes, levando-se em consideração os fatores internos e externos às unidades familiares de produção.

onde cada um(a) se dispõe a oferecer suas
experiências, que vai além do planejamento
e implementação de atividades na unidade
familiar de produção, abrangendo também
a leitura dos cenários locais de mercados,
relações institucionais, interpessoais, familiares e de poderes constituídos, para contribuir no desenvolvimento rural.
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3.2.3 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR (PNAE)
O Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) foi criado em 1952 com o principal objetivo de contribuir para o desenvolvimento, rendimento
escolar adequado e formação de hábitos saudáveis
por meio de educação alimentar e nutricional apropriada. Mas foi apenas em 2009 - 57 anos depois
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da criação do programa - que um importante passo foi dado para a melhoria da iniciativa: por meio
da Lei 11.947/2009, o PNAE passou a exigir que, no
mínimo, 30% dos recursos destinados ao programa
sejam utilizados para comprar alimentos produzidos
pela agricultura familiar, envolvendo assentados da
reforma agrária, silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas e integrantes
de comunidades remanescentes de quilombos rurais
e de demais povos e comunidades tradicionais.

quista do MSTTR, que incluiu esta demanda na

A compra de, no mínimo, 30% dos alimentos

pauta de seus Gritos da Terra partindo dos re-

da agricultura familiar para o PNAE foi uma con-

sultados positivos do Programa de Aquisição de

mente com outras organizações sociais, analisa
o andamento do programa e propõe melhorias
para o Comitê Gestor (formado por integrantes
do governo federal).
Entre os principais desafios do PNAE estão
o baixo índice de cumprimento da lei pelas prefeituras e governos estaduais: muitos gestores(as) não compram o percentual mínimo da
agricultura familiar, alegando diversos motivos,
como a dificuldade de realizar licitações ou a
falta de regulamentação para a produção de alimentos processados pela agricultura familiar,
ou dificuldade da logística de distribuição dos
produtos, etc. No entanto, cabe ao Sindicato
e também aos órgãos públicos de fiscalização
exigir o cumprimento da lei, que beneficia agriUbirajara Machado.

Alimentos (PAA). A CONTAG participou da elaboração da Lei 11.947/2009 e passou a fazer parte
do Comitê Consultivo do PNAE, no qual, junta-

cultores(as) familiares de todo o Brasil – além
dos(as) estudantes, é claro.
Você pode encontrar mais informações no site:
http://www.fnde.gov.br/programas/pnae
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3.2.4 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE
ALIMENTOS (PAA)

Albino Oliveira
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Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi
criado em 2003, primeiro ano do Governo Lula. Seu
principal objetivo é colaborar com o enfrentamento
da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo,
fortalecer a agricultura familiar. Parte dos alimentos
consumidos por órgãos do governo federal é adquirida diretamente dos(as) agricultores(as) familiares,
assentados(as) da reforma agrária, comunidades indígenas e demais povos e comunidades tradicionais
– desde que possuam a Declaração de Aptidão ao
Pronaf (DAP) - para a formação de estoques estratégicos e distribuição à população em situação de maior
vulnerabilidade social.
O PAA é desenvolvido em cinco modalidades
diferentes: Doação Simultânea; Compra Direta;

Formação de Estoques; PAA Leite; e Compra
Institucional. Os produtos destinados à doação são
oferecidos para entidades da rede socioassistencial,
nos restaurantes populares, bancos de alimentos e
cozinhas comunitárias e, ainda, para cestas de alimentos distribuídas pelo Governo Federal. Outra
parte dos alimentos é adquirida pelas próprias organizações da agricultura familiar, para formação de
estoques próprios. Desta forma, é possível comercializá-los no momento mais propício, em mercados
públicos ou privados, permitindo maior agregação
de valor aos produtos. A compra pode ser feita sem
licitação. Cada agricultor(a) pode acessar até um limite anual e os preços não devem ultrapassar o valor dos preços praticados nos mercados locais.
O PAA foi uma demanda do MSTTR em seus
Gritos da Terra, e a CONTAG, além de ter participado
da elaboração do programa, ainda participa de seu
Comitê Consultivo, com outras organizações sociais.
Para mais informações, veja a cartilha sobre o PAA
elaborada pelo MDA, que está disponível nos conteúdos extras do Sistema Online do Jovem Saber.

Arquivo FETAGRO

3.2.5 COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO
A organização da produção por meio de cooperativas e associações é fundamental como estratégia de
sobrevivência para que os(as) agricultores(as) familiares ampliem a participação nas cadeias e arranjos
produtivos. Essas estratégias coletivas de inserção no
mercado são uma das melhores alternativas para a
agricultura familiar, pois os canais de comercialização
da produção agropecuária em geral são dominados
por grandes empresas do setor agroalimentar.
As associações e cooperativas contribuem para
questões como processamento e a comercialização,
agregação de valor e encurtamento do caminho até
o consumidor, pois eliminam a figura dos atravessadores. Por isso, necessitam de políticas públicas diferenciadas, que apoiem e estimulem o processo de
organização da produção e construção de mercados.
A cooperativa é uma organização de pessoas
que se unem, voluntariamente, para alcançar objetivos econômicos, sociais e culturais comuns,
por meio de um negócio de propriedade coletiva e
administrada democraticamente. O cooperativismo
busca a inclusão social e econômica das pessoas. Cooperar significa agir coletivamente para um
mesmo fim, ou seja, trabalhar em comum para o
sucesso de um mesmo propósito.

A associação não tem fins econômicos, ou seja, não
comercializa produtos. As pessoas unem-se em uma
associação para promover atividades sociais, educacionais, culturais, de representação política para defesa de interesses comuns ou até promover alguma
atividade que contribua para os interesses econômicos
dos(as) associados(as), mas sem relação com a comercialização (por exemplo: uma associação que fornece o serviço de embalar a farinha da mandioca para
diferentes produtores que fazem parte da associação,
ou uma associação que oferece serviços de construção de sites na internet para os/as associados, etc).
Tanto as associações quanto as cooperativas contribuem para a conscientização e organização da comunidade, pois fazem com que as pessoas busquem
os seus direitos sociais e políticos. Dessa forma, fortalecem a intervenção qualificada da comunidade em
diversos setores, especialmente nas políticas públicas
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que, na maioria das vezes, são regulamentadas através de Conselhos Comunitários dos quais as associações são integrantes.
Além disso, associações e cooperativas proporcionam facilidade na venda da produção, pois conseguem melhores preços e outros benefícios (quando
se vende a produção individualmente o/a agricultor/a
familiar se torna alvo fácil dos preços baixos ou dos
atravessadores de mercadorias). Quando está organizado(a), o(a) produtor(a) familiar pode alcançar
melhores preços em seus produtos e, consequentemente, melhor remuneração por seu trabalho.
Para mais informações, veja o roteiro de
Constituição de uma Cooperativa e também o documento com as principais informações sobre
Associações e Cooperativas que está disponível nos
conteúdos extras do Sistema Online do Jovem Saber.

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO:
Existe alguma cooperativa ou associação da agricultura familiar no seu
município? O grupo poderia fazer uma
visita pedagógica a essa organização e conhecer sua história, vantagens e desafios,
além de identificar a participação de jovens
e se existe apoio do sindicato.

3.2.6 HABITAÇÃO RURAL
O financiamento de casas para agricultores(as)
familiares, trabalhadores(as) rurais e comunidades
tradicionais é uma pauta histórica do MSTTR, presente desde o primeiro Grito da Terra Brasil (realizado em 1994), e nas reivindicações de todas as
Marchas das Margaridas e Festivais da Juventude.
Ainda são necessárias mais de 1,2 milhão de habitações no meio rural brasileiro para que todas as
famílias do campo, floresta e águas tenham moradia digna.
Foi apenas em 2009 que o governo federal
criou o Programa Nacional de Habitação Rural
(PNHR), como parte do programa Minha Casa
Minha Vida. O PNHR tem como objetivo dar acesso à moradia digna no campo, por meio da construção de uma nova casa ou reforma de uma casa
já existente. Pelo PNHR, o governo paga 96% do
valor da casa e os outros 4% são financiados
pelos(as) trabalhadores(as).
O papel do MSTTR na política de habitação rural é muito importante:
- Os sindicatos e federações fazem parte das instituições que podem organizar nas comunidades as
famílias que têm o perfil para acessar o programa.
Depois de identificadas, é preciso organizar toda a

documentação necessária e providenciar a realização de um projeto de engenharia e projeto de acompanhamento técnico e social.
- Toda essa documentação é apresentada aos
agentes financeiros (bancos), e começa a liberação
dos contratos para a execução das obras. Quando
tudo é aprovado, os recursos são liberados em até
cinco parcelas, acompanhando a construção.
Desde a criação do PNHR, em 2009, já foram
contratas mais de 120 mil casas em todo o Brasil –
45 mil delas por meio do MSTTR. No entanto, desde
o golpe dado contra a democracia em 2016, o volume de recursos e contratações para o programa foi
praticamente zerado.
A CONTAG luta pelo fortalecimento do PNHR,
reivindicando o aumento do número de contratações com orçamento garantido; a regulamentação
fundiária, para que mais famílias tenham acesso ao
programa; a diminuição da burocracia nas exigências de contratação; agilidade de operacionalização
dentro dos agentes financeiros (bancos) e a criação do Conselho Nacional de Habitação Rural, tendo
como integrantes o Ministério das Cidades, o Incra,
Funai, Funasa e outros órgãos de governo, além de
representantes da sociedade civil, como a CONTAG,
e representantes dos bancos.

São grandes os desafios da política de habitação
rural. O primeiro é o da regulamentação fundiária,
pois não é possível acessar o programa se a família não tiver a titularidade da terra. Além disso, o
Ministério das Cidades e os agentes financeiros não
compreendem os jovens como público prioritário e
não compreendem o acesso à habitação como instrumento importante para a permanência da juventude no campo, pois, para continuar no campo, é preciso ter terra e também uma casa digna para morar.
Arquivo FETAGRO
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4. AGRICULTURA FAMILIAR E MEIO AMBIENTE

A

té o início do século XX, o desenvolvimento

Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais

material ainda era o principal objetivo das

Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG),

sociedades, que não consideravam que o percebemos que a temática ambiental tem ganhado

processo industrial pudesse prejudicar a natureza. cada vez mais espaço.
Essa forma de pensar teve como consequência des-

De acordo com o que vimos no módulo anterior,

truição e, em alguns casos, a perda total de muitos

sobre o Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural

ecossistemas. Portanto, foi com grande atraso que

Sustentável e Solidário, o MSTTR defende a imple-

a sociedade mundial acordou para a importância

mentação de um modelo de produção sustentável, que

de criar mecanismos para proteger os seus ecos- reconheça e respeite as demandas regionais, assim
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sistemas. Como resultado dessa conscientização, como a relação com o meio ambiente. Por isso, defena Organização das Nações Unidas (ONU) convo-

de a transição dos métodos tradicionais de produção

cou, em 1972, a Conferência em Estocolmo, tida para métodos agroecológicos, com o objetivo de garancomo um dos marcos do Direito Internacional do tir o acesso de todas e todos ao direito a uma alimenMeio Ambiente.

tação adequada e saudável, livre de contaminações

No Brasil, a consciência da necessidade de pre- biológicas (micro-organismos), químicas (agrotóxicos)
servar o meio ambiente só veio a ganhar maior for-

e genéticas (transgênicos). A produção de alimentos

ça com a Constituição Federal de 1988, que desti- saudáveis, assim como a preservação dos recursos
nou o Capítulo VI, do Título VIII, ao Meio Ambiente. hídricos, são preocupações fundamentais da agriculA partir de então, teve início uma preocupação po-

tura familiar, que o MSTTR compreende como modelo

lítica com a questão ambiental, merecendo desta-

diferenciado na relação da produção com a natureza.

que o papel dos movimentos sociais, na luta pela

No entanto, esses direitos vêm sendo diretamente

garantia e implementação de políticas ambientais. ameaçados com o fortalecimento do modelo de proQuando estudamos os anais dos Congressos da

dução do agronegócio: concentrador, exportador e

explorador. Entre os vários problemas destaca-se o

Outra forte ameaça são os transgênicos, que têm

uso de agrotóxicos e os transgênicos. Os males que

gerado mudanças na base genética das sementes,

os agrotóxicos causam à saúde não têm reparação: reduzindo a diversidade nutricional, alterando o
além dos inúmeros adoecimentos e mortes, é preci- modo de produção agrícola e retirando a autonomia
so registrar o efeito devastador sobre os ecossiste-

de agricultores e agricultoras sobre a preservação,

mas e a biodiversidade, comprometendo as práticas

propagação e uso de suas sementes tradicionais e

sustentáveis de produção e da vida.

crioulas. Por isso, o papel do Movimento Sindical é
César Ramos
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seguir denunciando e conscientizando a população,

Por isso, o MSTTR entende que para que a so-

incentivando o resgate, o cuidado e o intercâmbio berania alimentar seja garantida é preciso: realizar
das sementes tradicionais e crioulas, reconhecendo

a reforma agrária; possibilitar o acesso à terra e

a contribuição que as mulheres têm neste campo,

aos demais meios de produção; garantir os direi-

de modo a garantir o seu poder de decisão sobre

tos territoriais e de gestão dos bens da natureza;

quando, como e o que plantar.

preservar o direito aos territórios tradicionais; e

A atuação do Estado é fundamental para que a
agroecologia possa ser efetivamente praticada por
agricultores(as) familiares. São necessárias políticas
públicas que fortaleçam a produção, beneficiamen-
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to e comercialização com tratamento diferenciado,
assim como potencializar estudos, pesquisas e extensão; promover um crédito diferenciado; ampliar
benefícios fiscais e tributários; melhorar a infraestrutura produtiva e logística; estimular as diferentes formas de acesso ao mercado, com garantia de
preços diferenciados, por exemplo, nas compras públicas, feiras, entre outras. Para potencializar esse
acesso, destaca-se o papel da Assistência Técnica
e Extensão Rural (Ater) na divulgação de técnicas
agroecológicas de produção, considerando as diferentes realidades das regiões, os anseios das pessoas que compõem as famílias, como os e as jovens
e as mulheres.

dar acesso à água limpa e livre de contaminações,

pecuários, reconhecendo a agricultura familiar

em quantidade suficiente para o consumo humano como uma aliada da preservação e conservação
e a produção de alimentos.

dos recursos naturais. É cada vez mais neces-

O MSTTR considera ainda fundamental o de-

sário que os governos incentivem os programas

bate sobre o acesso e o uso racional da água na

de aproveitamento de água para o consumo na

produção e comercialização de produtos agro- agricultura familiar.
César Ramos

Precisamos ter em mente que há aumento dos
conflitos pelo uso da água no Brasil, e que o consumo de água por pessoa no País dobrou em 20 anos,
enquanto a disponibilidade de água ficou três vezes
menor. A água vem sendo considerada um bem
econômico e já existe a cobrança pelo seu uso na
agricultura. Uma das lutas do MSTTR é a exigência
para que os governos federal e estaduais promovam campanhas de divulgação sobre as potencialidades e limitações da Política Nacional de Recursos
Hídricos sobre a concessão de outorga e uso da
água na agricultura.
PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: Você
ou sua família utilizam agrotóxicos
ou outros insumos químicos em suas
produções? O que seria necessário para
que você ou sua família passassem a produzir sem a utilização desses produtos? Como
o sindicato poderia ajudar nessa questão?
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5. RELAÇÕES INTERNACIONAIS: A DEFESA DA AGRICULTURA
FAMILIAR NO MUNDO

E

m todo o mundo existe agricultura familiar e mica entre os países. A CONTAG – por meio de
instituições que defendem os interesses des- sua Vice-Presidência e Secretaria de Relações
ta categoria em diversos espaços de diálogo. Internacionais – ocupa atualmente o cargo máxi-

A CONTAG participa de vários desses espaços, onde mo da COPROFAM, a Secretaria Geral e também
são discutidas políticas públicas, trocas de experi- conta com representação no Conselho Fiscal da
ências e possíveis ações conjuntas para o fortaleci- entidade. A COPROFAM foi fundamental na criamento da luta pela segurança e soberania alimentar ção da Reunião Especializada sobre Agricultura
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dos países, contra os agrotóxicos e os elementos Familiar (REAF) Mercosul e um dos principais parcausadores do aquecimento global. Os principais ticipantes daquele espaço. Atua também em orespaços onde a CONTAG está presente são:

ganismos internacionais de cooperação, como o
Foro Mundial Campesino do Fundo Internacional de

Confederação de Organizações de Produtores Desenvolvimento Agrícola (FIDA); o Conselho de
Familiares do Mercosul Ampliado (COPROFAM)

Segurança Alimentar da Organização das Nações

A COPROFAM foi criada em 1994 com o obje- Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), e o
tivo principal de dar voz Fórum Rural Mundial (FRM).
aos interesses da agricultura familiar na América Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar
do Sul e, especialmente, do Mercosul (REAF Mercosul)
no Mercosul, nos proces-

A REAF foi criada em 2004, depois de uma dé-

sos de integração econô- cada de pressão por parte da COPROFAM, com a fi-

vos, com base numa Reforma Agrária Integral e a
posse da terra dos povos indígenas e originários;
a Biodiversidade e a proteção das sementes nativas e crioulas a partir de práticas e conhecimentos
agrícolas tradicionais com base agroecológica; o
nalidade de fortalecer as políticas públicas e promo-

papel das mulheres na sustentabilidade da vida e

ver e facilitar o comércio de produtos da agricultura

na economia das comunidades, assim como o pa-

familiar entre os países que fazem parte do bloco

pel da juventude rural na elaboração de propos-

econômico do Mercosul – Brasil, Argentina, Uruguai,

tas de Sucessão Rural e Desenvolvimento Rural

Paraguai e Venezuela. A CONTAG e outras entida-

Sustentável; o Direito Humano à Alimentação

des representativas de trabalhadores rurais partici-

Adequada e Saudável; a comunicação e a for-

pam da REAF como organizações da sociedade civil,

mação populares como componentes estraté-

contribuindo na discussão de propostas e na troca

gicos nas lutas por Soberania Alimentar, entre

de experiências.

outros temas.

Aliança pela Soberania Alimentar dos Povos da

União

América Latina e Caribe

Alimentação (UITA)

Na Aliança, a CONTAG promove a defesa dos
nossos Territórios; a autodeterminação dos po-

Internacional

de

Trabalhadores

A UITA é uma federação sindical
internacional que representa
trabalhadores e trabalhadoras no setor agrícola e de
plantações; na preparação
e fabricação de alimentos e

da
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bebidas; em hotéis, restaurantes e serviços de ca-

Declaração do Ano Internacional da Agricultura

tering; e em todas as etapas de processamento do Familiar (AIAF-2014, Resolução 66/222 da ONU),
tabaco. Com 2,5 milhões de membros, a UITA está junto com mais de 360 organizações de 60 países
integrada por 420 organizações sindicais filiadas em

de todo o mundo. Em diálogo com diversas organi-

130 países, que representam mais de 10 milhões de

zações da sociedade civil e governos de outros paí-

trabalhadores e trabalhadoras.

ses, impulsionou a abertura de Comitês Nacionais da

A CONTAG está filiada à UITA desde 1996 e suas Agricultura Familiar (Condraf) em 50 países; além
ações se orientam à defesa dos direitos da agricul- de diretrizes globais para a agricultura familiar; in-
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tura familiar, das mulheres trabalhadoras rurais e da

tercâmbios de experiências e estudos participativos.

segurança alimentar e nutricional.

A atuação da CONTAG, junto a outras organizações
da sociedade civil que integram o FRM, resultou na

Fórum Rural Mundial (FRM)

Declaração do Decênio das Nações Unidas para a

O Fórum Rural Mundial (FRM) é uma rede plural Agricultura Familiar 2019-2028.
que promove a Agricultura Familiar e o desenvolvimento rural sustentável, composta por 42 fede- Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
rações camponesas, organizações rurais e centros
de pesquisa dos cinco continentes. Através da

(CPLP)
Na CPLP, a CONTAG promove Diretrizes para

COPROFAM, a CONTAG integrou a Campanha pela o apoio e promoção da Agricultura Familiar nos
Estados-Membros da CPLP – Brasil, Portugal,
Angola,

Moçambique,

Guiné-Bissau,

Cabo

Verde, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe,
Timor-Leste -, sob os seguintes princípios: a
erradicação da fome e da pobreza; o reconhe-

ção de diretrizes políticas, marcos normativos
internacionais e ações orientadas à segurança
alimentar e nutricional e ao desenvolvimento
sustentável, a serem implementadas pelos governos das Nações Unidas. No CSA, a CONTAG
cimento e a valorização da agricultura familiar é membro pleno no Comitê de Coordenação e
e das comunidades rurais e o fortalecimento da do Grupo Assessor do Mecanismo da Sociedade
sua participação econômica e social; a defini- Civil (MSC/CSA), tornando-se responsável pela
ção de ações concretas de cooperação multi-

proposição, recomendação e validação de pro-

lateral e integração que permitam fortalecer a postas das organizações da sociedade civil a
agricultura familiar.

serem postas em discussão nas sessões anuais
do CSA. As propostas têm como base a pauta

Comitê Mundial de Segurança Alimentar das do PADRSS e da COPROFAM, e orientadas ao
Nações Unidas (CSA)
O CSA é a instância mais importante no que

fortalecimento da agricultura familiar, da soberania alimentar e do desenvolvimento rural

se refere à discussão, elaboração e recomenda- sustentável e solidário.
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Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS) - Agenda 2030
A Agenda 2030 foi aprovada na sede da
Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova
Iorque, em 27 de setembro de 2015, quando os
representantes dos países decidiram sobre os
novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
de todo o mundo. São 17 objetivos que orientam
a luta para acabar com a pobreza e a fome; combater as desigualdades dentro e entre os países;
construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas; proteger os direitos humanos e promover
a igualdade de gênero e o empoderamento das
mulheres e meninas; assegurar a proteção duradoura do planeta e seus recursos naturais; criar
condições para um crescimento sustentável, inclusivo e economicamente sustentado, prosperidade compartilhada e trabalho decente, tendo em
conta os diferentes níveis de desenvolvimento e
capacidades nacionais. Em outubro 2016, o Brasil
criou a Comissão Nacional para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), formada
por organizações do setor público, privado e da
sociedade civil brasileira, que divulgou em 8 de
março 2018 o plano de ação para a implementação da Agenda 2030. O cumprimento dos ODS é
obrigatório para aqueles Estados que confirmaram a sua participação.

6. TAREFA DE ESTUDO
1. Vamos estudar o orçamento do município? Quanto a Prefeitura e a
Câmara Legislativa destinam para a educação do campo, saúde, Pronaf,
PNHR e demais políticas públicas para a agricultura familiar? Você pode
encontrar essas informações no site Portal da Transparência (http://www.
portaltransparencia.gov.br), procurando pelo seu município, e também junto
aos próprios poderes Executivo e Legislativo do lugar onde você mora.
2. Fazer uma visita a uma agroindústria, associativa ou cooperativa e enviar um relatório que traga:
- O nome e município onde fica a instituição;
- Os principais desafios e conquistas;
45
- Como a instituição fortalece a agricultura familiar;
- Como se dá a participação da juventude nessa instituição;
- Existe alguma ação de preservação ou conservação do meio ambiente?
3. Quais são os principais problemas enfrentados pelos(as) agricultores(as) familiares do seu município?
Discutam e escrevam propostas para, junto com o
sindicato, resolver esses desafios.
4. Pensando o Projeto Final de Conclusão do Jovem
Saber: qual dessas propostas pensadas por vocês na
questão anterior pode ser colocada em prática pelo grupo ao longo dos estudos e também depois de concluir o
programa?
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