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APRESENTAÇÃO

O
6

César Ramos

espírito de solidarieda-

do? Destacaremos ainda sobre

de humana e de paren-

as políticas públicas para a ju-

tesco com toda a vida é

ventude, com foco na educação

fortalecido quando vivemos com

do campo e para o campo. Os

reverência o mistério da exis-

desafios para as políticas públi-

tência, com gratidão pelo dom

cas estruturantes do movimento

da vida, e com humildade consi-

sindical e nas políticas públicas

derando em relação ao lugar que

governamentais, passando pela

ocupa o ser humano na nature-

inclusão da juventude do cam-

za. Para chegar a este propósi-

po, da floresta e das águas, vi-

to, é imperativo que nós, os po-

sibilidade e desafios, práticas e

vos da Terra, declaremos nossa

construção de estratégias para

responsabilidade uns para com

a sucessão rural e consolidação

os outros, com a grande comunidade da vida, e

do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural

com as futuras gerações (Carta da Terra)”.

Sustentável e Solidário (PADRSS).

É com responsabilidade, fé, alegria e esperan-

A todas(os) nós jovens que apostamos na agri-

ça que chegamos ao Módulo 7. Aqui, vamos trocar cultura familiar, que amamos a terra e queremos
saberes, diálogos e vivências acerca da sucessão

no campo permanecer, militando na construção

rural e dos inúmeros desafios que se impõem

de outro mundo possível, que possamos aprovei-

sobre a população do campo, da floresta e das

tar as experiências e a troca de saberes, ousando

águas. Esses desafios estão presentes desde os

na criatividade em busca da superação de uma

séculos de colonização do nosso País, tornando-

realidade desafiadora.

-se mais fortes desde a década de 1960.
Vamos nos perguntar: Como as gerações que
compõem o campo brasileiro têm se relaciona-

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

1. OS DESAFIOS DA SUCESSÃO NA
AGRICULTURA FAMILIAR
1.1 RELAÇÕES INTERGERACIONAIS E A SUCESSÃO RURAL

A

campo implica em ter acesso a direitos e políticas
públicas para que a família possa produzir, comer-

o longo das décadas, percebemos que

cializar, ter uma vida digna e de qualidade, ten-

o debate sobre sucessão rural passa

do prazer de viver e cuidar das futuras gerações.

por inúmeros desafios. Destacamos que

Assim, além da reprodução entre as gerações de um

a sucessão geracional e a reprodução social da

patrimônio material, particularmente da propriedade

profissão de agricultor(a) vêm emergindo como
algumas das principais preocupações das instituições do setor público, bem como das
entidades representativas da agricultura familiar.
A prática sucessória é muitas
vezes reconhecida somente como
a transferência de posse, herança
de bens de família entre gerações
na esfera do cultivo agrícola familiar,
seguido pelo afastamento gradativo
das gerações mais idosas da gestão do
estabelecimento e a formação profissional
de um(a) novo(a) agricultor(a). Mas, a sucessão rural não se limita a isso: ela também significa
a continuidade das práticas culturais, históricas e
tradicionais de produção e cultivo. Permanecer no
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da terra, a continuidade do processo sucessório na
agricultura familiar implica também na transferência
de um patrimônio histórico e sociocultural.
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1.2 OS DESAFIOS DO MODELO DE
GESTÃO DA PROPRIEDADE
Destacamos fatores importantes das funções

Embora essa transferência de saberes, crenças,

atribuídas pela sociedade às famílias rurais, entre

costumes e práticas de cultivo tenha sempre estado

as quais a produção de alimentos de qualidade, a

presente na agricultura familiar, constata-se, atu-

preservação dos recursos ambientais e do patri-

almente, uma forte tendência a uma quebra nesse

mônio histórico e cultural rural, a agroindustriali-

processo. Há questionamento por parte dos(as) jo-

zação em unidades familiares, turismo rural e eco-

vens rurais, sobretudo pelas filhas dos(as) agricul-

nomia solidária. Tudo isso pode se constituir em

tores, sobre sua condição social assinalada pela falta

alicerces para o fortalecimento das comunidades,

de autonomia, oportunidades de renda e a rejeição

contrapondo-se à tendência de masculinização e

em seguir a profissão dos pais ao migrarem para as

envelhecimento da população rural verificada em

cidades. Esses fatores têm comprometido a conti-

muitas localidades.

nuidade e o papel que a agricultura familiar exerce

São escolhas sociais que estão em questão e que

no desenvolvimento econômico e social da maior podem definir o sentido do desenvolvimento rural
parte das famílias que compõem o campo brasileiro.

sustentável e solidário dessas localidades. Pode-se
apostar, por um lado, no fortalecimento da agricul-

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO:
Como se dá o diálogo entre os
membros da sua família? Vocês já
dialogaram sobre sucessão rural?
Vocês acreditam que o tema da sucessão rural é uma questão somente da
juventude ou de todos os membros do
núcleo familiar?

tura familiar por meio da consolidação dos jovens
no meio rural. Por outro lado, pode-se transmitir as
definições sobre o desenvolvimento rural às engrenagens do mercado que, em geral, têm levado ao
esvaziamento demográfico, à concentração fundiária e ao predomínio dos grandes segmentos empre-

sariais vinculados ao agronegócio em detrimento da
agricultura familiar.
A dinâmica da sucessão no âmbito dos núcleos
familiares, os diversos interesses e projetos de vida
e as visões de mundo distintas entre os membros da

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO:
Qual a questão que mais impacta
na vida da juventude do campo?
Você se sente protagonista da sua
história? Jovem, você deseja ir ou ficar
no campo? Por que?

unidade familiar têm dado margem à constituição de tarem as ideias e as inovações propostas pelos(as)
conflitos de gerações no âmbito da agricultura fami-

filhos(as); na impossibilidade de os(as) jovens desen-

liar. De maneira geral, constata-se que os principais volverem seus próprios projetos e atividades produconflitos intergeracionais se revelam no modelo de tivas na propriedade; na pouca participação dos(as)
gestão da propriedade centralizado na figura do pai filhos(as) nas tomadas de decisão que afetam a unichefe de família: como dificuldade dos pais em acei- dade familiar; na falta de autonomia financeira dos
filhos e, principalmente, das filhas; na ausência de
liberdade ou na pouca mobilidade espacial que é
permitida às filhas (Aguiar & Stropasolas, 2010;
Stropasolas, 2006). No horizonte das escolhas de pais e filhos(as) quanto às
estratégias de futuro, cruzam-se diferentes perspectivas que,
muitas

vezes,

convertem-se

em conflitos.
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1.3 OS DESAFIOS DAS JOVENS
MULHERES
No conjunto dos conflitos geracionais, precisamos considerar especialmente as diferentes percepções entre homens e mulheres (relações de gênero) em detrimento das mulheres, cujas motivações
para permanecer na agricultura se estreitam cada
vez mais diante da tendência ampla à exclusão da
herança da propriedade (como também da dupla
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ou tripla jornada de trabalho e da pouca valorização
dos seus esforços produtivos) vivenciada pelas sucessivas gerações de mulheres.
A organização do trabalho na agricultura familiar
é densamente caracterizada por um viés de gênero,
destinando ao homem o espaço da produção e
da gestão da propriedade. Assim, as mulheres não são preparadas nem estimuladas a
se envolverem ou a se interessarem por
essas questões. Em diversas situações,
as mulheres jovens parecem aceitar como
natural o fato de o sucessor ser um irmão.
Mas o fato de saber, de antemão, que não

partilhará do direito à herança da terra, faz com que
ela se sinta desmotivada a comprometer-se com a
permanência na propriedade. Por isso, segundo a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2015
(PNAD/IBGE 2015), hoje, o campo tem maior número de homens jovens permanecendo no campo. São
diferenciadas também as estratégias e as escolhas
dos(as) jovens em função da condição econômica da
família, sendo que as propriedades com maior renda
tendem a estimular mais a permanência
da juventude na agricultura.

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: A
juventude e as mulheres têm participação nas decisões da família?
As mulheres trabalham, contribuem
para o fortalecimento da unidade familiar? Quem contribui para a realização
dos trabalhos domésticos, educação
dos(as) filhos(as) e zela pela limpeza
das roupas, sapatos dos membros do
núcleo familiar? Se não tivesse ninguém
para fazer, quem o faria? De que forma esses trabalhos internos contribuem
para a gestão da renda familiar?
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2. EDUCAÇÃO RURAL X SUCESSÃO RURAL

D

entro das estruturas de Brasil que a histó-

vos rumos políticos e econômicos ao País, que viu

ria registra, o século XX trouxe muitas mu-

crescer a urbanização e industrialização, aumentan-

danças para o campo, entre elas as novas

do o êxodo rural e fazendo com que os camponeses

políticas e mudanças no sistema produtivo domi- constituíssem novos conglomerados na marginalidanante, monocultor, do latifúndio. Essas mudanças se

de da burguesia. Nesse processo, apenas ficaram no

destacam a partir de 1930, quando Getúlio Vargas campo agricultores e agricultoras de muita resistênterminou com o governo das Oligarquias e deu no-
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cia, na produção dos alimentos.

A partir deste período, mudanças na estrutu- cada local, pois cumpria o papel de auxiliar na
ra educacional aconteceram e novas linhas polí- promoção do agronegócio e dos sistemas inteticas foram pensadas, especialmente no campo,

grados, já históricos.

para que o povo fosse alfabetizado, aumentan-

Dentro deste contexto político e agrícola capita-

do a quantidade de votos. Em 1952 ocorreu a

lista constituído, a partir dos anos 1980, outras ver-

Campanha Nacional de Educação Rural, com o tentes começaram a nascer em processos utópicos,
objetivo de diminuir o analfabetismo, mas com es- a partir de leitura e a força da luta de massas, que
truturas muito precárias de ensino e baseado no

constituem os chamados movimentos sociais. Neste

mundo urbano, totalmente desconectada do es- movimento contra o que estava posto em termos de
paço e realidade em que os camponeses viviam.

sociedade, trabalho e agricultura, a luta por um novo

Essa campanha não preparou a população rural modelo de produção da vida, também contribui para
nem para o trabalho na cidade e muito menos para repensar a forma da educação, criando elementos
o campo, para pensar as atividades produtivas da do e para o campo.
agricultura camponesa.
Tempos depois, as escolas técnicas foram os
pontos chaves, porque faziam um bom preparo
da mão de obra para trabalhar nas fazendas, devido ao processo de industrialização do campo e
expansão forçada da Revolução Verde, pós sobra de tecnologias da 2ª Guerra Mundial. Porém,
essa educação rural não possibilitou (e ainda não
possibilita) um olhar para o espaço rural, para
as produções e as formas de vida específicas de

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: Para
discutir em grupo: Os conteúdos que
vocês estudam nas escolas têm relação com a sua vida no campo? Trazem
elementos que valorizam e incentivam a
produção e a permanência no campo com
qualidade de vida? Como vimos no Módulo
5, existe a Política de Educação do Campo
(Decreto 7.352/2010). Ela é cumprida no
seu município?
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3. EDUCAÇÃO DO CAMPO, SUCESSÃO RURAL E
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO

O

s movimentos que uniram diversos seg-

úteis a uma proposta de sociedade baseada em va-

mentos sociais para reivindicar os seus di- lores humanos, culturais, financeiros e de trabalho.
reitos perante o Estado tiveram a capacida-

Por isso, as propostas da Educação do Campo iden-

de de compreender e explorar pedagogicamente as tificam-se como o que é proposto pela atual ciência
tensões e contradições construídas pela sociedade,

chamada agroecologia, que possui outras premis-

porque, onde há tensões, as pessoas são obrigadas

sas, além da produção de alimentos limpos, como

a repensarem, a reaprenderem e a mudaram os va-

vimos no Módulo 5.

lores, concepções e as práticas cotidianas.
Complementando o que vimos no Módulo 5
sobre as políticas de Educação do Campo,
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a partir dos contextos pelas lutas dos
movimentos sociais, o projeto educativo da Educação do Campo
toma posição nos confrontos da atualidade, pois
não

se

construiu

ignorando a polarização ou tentando
contorná-la. Essa posição a identifica, pois valoriza
as realidades e os sujeitos do campo,
contribuindo na construção dos conhecimentos

Neste sentido, a Educação do Campo e para o

A partir desta Educação do Campo, podemos re-

campo se confronta com a Educação Rural, mas não

conhecer o meio rural, a agricultura familiar, os sa-

se configura como uma Educação Rural Alternativa

beres familiares e entender as causas do processo

porque não é uma ação em paralelo e em espaço

emancipatório a partir da comunicação proposta por

isolado, mas sim uma disputa de projeto social, em Paulo Freire, e também de que maneira o(a) jovem
um terreno vivo de contradições e de frequentes dis-

se reconhece enquanto sujeito - como abordamos

putas. Desta forma, a Educação do Campo não pode

no início da nossa jornada, no 1º Módulo. A par-

ser compreendida fora das relações entre o campo,

tir disso, compreendemos que o(a) jovem tem um

educação e políticas públicas.

papel fundamental na sociedade e na Educação do
Campo, que promove e forma sujeitos atuantes por
todo o Brasil e pelo mundo, promovendo pequenas,
mas significativas mudanças na agricultura familiar,
camponesa, resignificando a sua função de produzir
alimentos, saberes e sabores e todas as demais relações com o meio rural, além de mobilizar e reforçar
as posições políticas na atual sociedade capitalista.
PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: No
que tange à Educação do Campo,
quais as diferenças básicas entre
Educação do Campo e Educação Rural?
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4. JOVENS DO CAMPO SÃO SUJEITOS DE
RESISTÊNCIA HISTÓRICA E SUCESSÃO RURAL

A

inda na década de 1960, o Brasil enfrentou

anos em 5, podemos dizer que a ditadura militar

mais um retrocesso: começava, em 1964,

levou o Brasil a atrasar 100 anos em algumas dé-

a ditadura militar, que por mais de duas cadas. Foram anos muito difíceis e crueis, um dos

décadas oprimiu e mais uma vez escravizou os(as) períodos mais difíceis vividos por nosso País.
brasileiros(as). Se o presidente Juscelino Kubitschek

Tanta opressão gerou nos(as) brasileiros(as),

tinha como lema levar o Brasil a se desenvolver 50 principalmente nos(as) jovens rurais e urbanos, que
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tinham sede de vida e liberdade, um sentimento de
revolta, e eles(as) fizeram das ruas o seu palco, pintaram no rosto as cores da nossa bandeira, fizeram
da sua voz uma arma poderosa, que gritava por democracia, liberdade, igualdade e fraternidade: era o
movimento das Diretas Já! Na segunda metade da
década de 1980, com a luta do povo, em sua maioria jovens, a ditadura chegava ao fim e o Brasil era

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: A
juventude sempre foi protagonista
de grandes revoluções na conjuntura familiar, na comunidade, no estado
e no nosso País. Diante da atual situação,
de desafios e retrocessos que impactam na
vida da população rural e urbana, o que podemos fazer para mudar esse quadro? Como
nos organizar?

uma democracia novamente, mesmo que fragilizada.
Os(as) brasileiros(as) queriam construir um Brasil meio do MSTTR e de outros movimentos sociais do
melhor para o campo e para a cidade.
O Brasil avançava: a Constituição Brasileira de

campo, que garantiram a defesa da luta por um pedaço de chão e de políticas sociais voltadas para o

1988 foi elaborada a partir de uma ampla e democrá- homem e a mulher do campo. Entre essas políticas,
tica Assembleia Constituinte, dando aos(às) brasilei- o Crédito Fundiário também deu acesso à terra a
ros(as) inúmeros direitos. Com a luta do MSTTR, a

várias famílias, os(as) indígenas tiveram suas terras

década de 1990 foi muito importante para o homem

demarcadas, assim como diversos quilombos.

e a mulher do campo, apesar da concentração fun-

O MSTTR, que seguia na luta, resistência e mi-

diária ainda ser uma realidade para os agricultores

litância, defendendo o Desenvolvimento Rural

e agricultoras.

Sustentável e Solidário com sucessão rural, na dé-

Apesar dos problemas no campo, a terra come- cada de 1990 reafirmou novos caminhos e relações
çava a ser redistribuída, principalmente por causa sociais com políticas públicas para o campo, com a
da força de pessoas que lutavam por um pedaço de consolidação do Projeto Político do MSTTR para a
chão para produzir o sustento de suas famílias, por Agricultura Familiar como já vimos no 4º Módulo.
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O

5. UMA NOVA ETAPA DE INCLUSÃO SOCIAL

século XXI se inicia com vários avanços, com Os(as) agricultores(as) familiares têm, por exemplo,
mais assistência técnica e políticas sociais,

mais dificuldades em adquirir crédito com bancos,

que garantiram a permanência dos sujeitos

o que dificulta o seu desenvolvimento. Ainda há um

no campo, especialmente com a eleição de sucessi- longo caminho a ser trilhado para que a qualidade de
vos governos que tinham como base os direitos dos vida seja uma realidade para todos(as) que residem
trabalhadores, a inclusão social, a valorização do salá- no campo, floresta e águas do Brasil.
rio mínimo, do acesso à educação e a outros direitos
básicos, como saúde, segurança e trabalho.

Os projetos sociais voltados para o pequeno e
médio produtor rural vão garantindo moradia me-

O que se viu foi que brasileiros(as) que fugiam do lhor, financiamentos para comprar veículos, ascampo nos anos 1970 lotaram as cidades e geraram sistência técnica para melhorar a produção e, aos
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vários problemas sociais, mas as novas diretrizes

poucos, agricultores(as) familiares vão seguindo,

políticas do governo federal que liderou o País de sempre acreditando no campo e sonhando com dias
2003 a 2016 levaram muitos a fazer o caminho in- melhores. O grande desafio a ser enfrentado é desverso: voltar para o campo, em busca de uma qua- pertar na juventude o amor pelo campo, fazer com
lidade de vida melhor. Esses(as) trabalhadores(as)

que os(as) jovens percebam a importância que a

decidiram voltar para a casa de seus pais e trabalha-

agricultura familiar tem no cenário nacional, sendo

rem em suas terras. Na maioria das vezes, os pais já

a responsável pela alimentação que chega às mesas

estavam em idade avançada e não aguentavam mais de todos(as) os(as) brasileiros(as). Muitos(as)
trabalhar. Esse movimento fortalece a sucessão rural e a agricultura familiar.
A agricultura familiar, mesmo sendo o pilar que
estrutura o Brasil, pois garante o alimento que chega
às nossas mesas, teve e ainda tem vários desafios.

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO:
Quais os principais desafios que a
agricultura familiar enfrenta hoje?
Como estes desafios impactam diretamente no dia a dia da juventude do campo?
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Arquivo FETAEMA

filhos(as) vendo a luta de seus pais no campo, e ten-

va de geração a geração. Assim, a alternativa para

do acesso a financiamento estudantil e a outros pro- quem permanece é a troca de dias com outros(as)
gramas educacionais que garantem bolsas de estu-

produtores(as) ou a contratação por dia de trabalho

dos para os(as) jovens, preferem estudar em cursos a alguém para lavrar a terra. Como está cada vez
que não são voltados para o trabalho no campo,

maior a escassez de mão de obra no campo, o(a)

abandonando a casa de seus pais e não garantindo produtor(a) familiar fica limitado(a) e não consegue
a sucessão rural, interrompendo o ciclo que passa-

aumentar sua produção e evoluir.

E

6. GRANDE DESAFIO: O RECONHECIMENTO
E VALORIZAÇÃO DO CAMPO

stá aí o desafio do MSTTR e dos sujeitos do

A agricultura familiar deve ser olhada com mais

campo, jovens, mulheres, crianças e ido-

carinho, ser cuidada, valorizada, respeitada por toda

sos(as), de produtores(as) e governantes de

a sua importância. Mesmo que não queira perma-

todas as esferas - do Legislativo, Executivo e até

necer no campo, tenha orgulho de ser filho(a) de

mesmo do Judiciário. Além de conscientizar as ge-

agricultores e agricultoras, pois, o campo foi onde se

rações da importância do trabalho no campo, esses iniciou toda a história do nosso País. O que garante
movimentos e autoridades devem garantir progra- ao ser humano a sobrevivência e a longevidade é a
mas sociais que proporcionarão segurança e o bem-

alimentação: ninguém vive sem comer e beber, os

-estar da população do campo, floresta e águas. recursos naturais são vida, e os alimentos produziTambém devem oferecer assistência técnica e ex- dos de maneira saudável, respeitando as pessoas e
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tensão rural, além de educação do campo e formação desde a infância.

o meio ambiente, são fonte de saúde.
Assim, percebe-se que, para a sucessão rural, o

E o mais importante: devem proporcionar os problema não é apenas produtivo, mas estruturandireitos que podem proporcionar aos homens e te. Quando há possibilidade coletiva de acesso aos
mulheres do campo uma vida digna e bem suce- mercados e à produção de base agroecológica, esse
dida. Como? Mostrando, por meio de formações, é um processo de resistência ao agronegócio exploas diversas possibilidades que o campo tem de rador, poluidor e excludente.
produção, seja através de cooperativas ou asso-

O Brasil pode ser autossuficiente em produção

ciações, fazendo com que percebam que, juntos,

agrícola. A agricultura familiar é responsável pela

podem mais. É preciso capacitar e apoiar as ini- produção de 70% dos alimentos que consumimos
ciativas para demonstrar que a organização da todos os dias, sem depender de outros países, pela
produção pode contribuir para a geração de ren- sua grande extensão territorial. Mesmo a região do
da e a permanência dos(as) jovens no campo

semiárido é hoje referência em frutas de qualidade,

com qualidade de vida.

exportada para diversos países, graças à tecnologia

Divulgação

e irrigação. Os(as) agricultores(as) familiares estão
desbravando mercados nacionais e internacionais.
Por isso, podemos acreditar e perceber que nunca
é tarde para investir no campo. Podemos nos capacitar para produzir e administrar propriedades. Para
isso, é preciso lutar por nossos direitos, procurar os
sindicatos, os órgãos da federação, assim como a
troca de saberes e a capacitação. Os(as) jovens podem permanecer no campo e prosperar, ter qualidade de vida e fazer parte dessa nova geração que irá
valorizar e permanecer no campo sucedendo seus
bisavôs, avôs e pais e, assim, também sendo protagonista da história do desenvolvimento do Brasil.
Tenha orgulho de ser do campo, tenha orgulho e
reconheça a importância do seu trabalho, pois é ele
que te alimenta e coloca o alimento na mesa das(os)
brasileiras(os). Bata no peito agora, jovem do campo, e diga, com muito orgulho: “eu nasci, cresci e
vou permanecer no campo!”

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO:
Quem vai produzir os alimentos consumidos por toda a sociedade brasileira se o campo se esvaziar?
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César Ramos

7. A IMPORTÂNCIA DA VALORIZAÇÃO DA
JUVENTUDE RURAL PELO ESTADO

O

século XX trouxe muitas mudanças, avan-

ainda muito restrito e implicava em alto índice de

ços e retrocessos para o campo brasileiro, analfabetismo, baixa escolaridade, pouco incentivo à
entre as novas políticas e mudanças no sis- geração de renda e ao acesso às novas tecnologias

tema produtivo, predominantemente monocultor do

para a produção agrícola e não agrícola, e nenhum

latifúndio, se destacando a partir da década de 1930, incentivo e investimento às políticas de estímulo ao
quando Getúlio Vargas terminou com o governo das esporte, lazer e cultura no campo.
Oligarquias e deu novos rumos políticos e econômi-

Até o início do Governo Lula (2002), não exis-

cos ao Brasil. Foi a partir de então que se fortaleceu

tiam políticas públicas para a juventude do cam-

a urbanização e industrialização, aumentando o êxo- po, então, a CONTAG, por meio da Coordenação
do rural e fazendo com que os camponeses consti-

Nacional de Jovens Trabalhadores(as) Rurais, ar-

tuíssem novos conglomerados na marginalidade da ticulou e pautou a criação de projetos para a(o)
burguesia, apenas ficando no campo agricultores e jovem do campo, bem como o acesso à terra pelo
agricultoras camponesas de muita resistência, na Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF)
produção dos alimentos. Como já vimos nos módu-

– Nossa Primeira Terra, ao crédito pelo Pronaf

los passados, os governos não investiam em políti-

Jovem, e à qualificação pelo Consórcio Social da

cas públicas para os(as) agricultores(as) familiares e

Juventude Rural – Rita Quadros.

muito menos para a juventude do campo brasileiro.

É preciso destacar que o governo de Luiz Inácio

Assim, jovens do campo, floresta e águas, por Lula da Silva foi o primeiro a elaborar um conjunto
muito tempo, foram invisíveis diante da sociedade.

de políticas públicas para garantir os direitos das e

Os governos apenas os notavam como filhas(os) de

dos jovens, como a criação da Secretaria Nacional

agricultoras(es), e não como sujeitos protagonistas de Juventude e do Conselho Nacional de Juventude,
de sua história. O acesso às políticas públicas era em 2005. Em 2013, a aprovação do Estatuto da
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Juventude foi outro grande avanço, pois é o docu- cas e sindicais, a partir da concepção do desenmento que reconhece as juventudes como sujeitos

volvimento rural sustentável e solidário. Atuando

de direitos e estabelece as diretrizes e princípios do

para garantir visibilidade, identidade e demandas

Sistema Nacional de Juventude.

juvenis, afirmando os(as) jovens rurais como seg-

Todo o processo de construção destas políti- mento estratégico para ocupar lugares públicos e
cas contou com a participação da sociedade ci- políticos. Governo e juventude do campo, floresta
vil organizada: foram realizadas três Conferências

e águas estavam em diálogo constante e uma das

Nacionais das Juventudes, que expressaram os

formas estratégicas também que a nossa juventude

anseios das e dos jovens brasileiros(as) em sua do campo vem utilizando como ferramenta de reidiversidade. A partir da atuação política dos mo-
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vindicação e diálogo são os Festivais da Juventude

vimentos sociais e das organizações juvenis, as e Rural, como já mencionamos no Módulo 3. Estamos
os jovens rurais ganharam espaço no governo, em caminhando para a 4º edição do Festival, previsto
especial no Ministério do Desenvolvimento Agrário

para o ano de 2020.

(MDA), com a criação da Assessoria de Juventude
do MDA, com o Comitê Permanente de Promoção
de Políticas para a Juventude Rural no âmbito
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário (Condraf) e com ações de
proposição, implementação e monitoramento de
políticas públicas específicas.
Desde então, a juventude do campo se organiza,
pauta e negocia suas propostas de políticas públi-

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: E
hoje como está o nosso País? É
esse o Brasil e o campo que nós queremos? Vamos então, juventude rural, com
seu dinamismo, ousadia, raça, força, alegria
e fé, militando e, como dizia o poeta Geraldo
Vandré, “vem, vamos embora, que esperar
não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer”!

8. PLANO NACIONAL DE JUVENTUDE E SUCESSÃO RURAL
cons-

trução coletiva

#

ampla

R
Juv ura

trução do Plano.
Em fevereiro de 2016,

rurais de todo o País e
tos sociais do campo,
o Plano Nacional de

sistematizadas e consideradas para a cons-

que envolveu jovens
de diversos movimen-

riais e estaduais foram

l

R

esultado de uma

Assinatura vertical

Plano Nacional de

Juventude e
Sucessão Rural

lideranças jovens dos
movimentos sociais do
campo de todas as regi-

Juventude e Sucessão

ões do País se reuniram

Rural nasceu de uma

em Brasília para formular

proposta da juventude

e priorizar propostas na

do MSTTR no 3º Festival Nacional da Juventude

Oficina de Diálogos do Plano Nacional de Juventude

Rural, em 2015. Os(as) participantes propuseram

e Sucessão Rural. O plano é, portanto, o resultado

ao governo federal a elaboração de um documen-

de um intenso diálogo com a sociedade civil e de es-

to que reunisse estratégias e ações para garan-

forços de coleta de dados sobre o perfil da juventu-

tir a sucessão rural no Brasil. Na oportunidade, a

de brasileira, bem como sobre o alcance das políti-

presidenta Dilma Rousseff determinou a formação

cas públicas de juventude rural do governo federal.

de um Grupo de Trabalho e o Plano Nacional de

Assim, pouco antes do impeachment, a presidenta

Juventude e Sucessão Rural começou a ser cons-

Dilma Rousseff lançou o Plano Safra da Agricultura

truído pelo Comitê de Juventude do Condraf ainda

Familiar 2016/2017, que trouxe o 1º Plano Nacional

no 1º semestre de 2015, considerando ainda a re-

de Juventude e Sucessão Rural, materializado no

alização da 3ª Conferência Nacional de Juventude,

Decreto Presidencial Nº 8.736, de 3 de maio de 2016.

realizada em dezembro daquele ano, na qual mais

O Plano tem como objetivos ampliar o acesso

de duas mil propostas vindas das etapas territo-

da juventude do campo, floresta e águas aos servi-
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ços públicos; proporcionar condições para o acesso

5) atuação transparente, democrática, participati-

à terra e a oportunidades de trabalho e renda, por

va e integrada dos órgãos da administração pú-

meio de inclusão produtiva; e ampliar e qualificar a

blica federal com os governos estaduais, distrital

participação da juventude rural nos espaços decisó-

e municipais e com a sociedade.

rios, especialmente das políticas públicas da agricultura familiar e reforma agrária.
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As ações do Plano Nacional de Juventude e

Suas ações distribuem-se em cinco eixos temáticos:

Sucessão Rural foram previstas para acompa-

• Terra e Território;

nhar o Plano Plurianual (PPA) 2016-2019. Ao final

• Trabalho e Renda;

deste período, devem ser revisadas e atualizadas.

• Educação do campo;

Como sabemos, depois do impeachment dado em

• Qualidade de Vida;

2016, o governo federal extinguiu o Ministério do

• Participação, comunicação e democracia.

Desenvolvimento Agrário, assim como o Ministério
das Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e

O conjunto das ações orienta-se por cinco diretrizes fundamentais:

Direitos Humanos; cortou investimentos em políticas para a agricultura familiar e também para a

1) garantia dos direitos sociais e da juventude;

juventude, entre outros retrocessos sociais e po-

2) garantia de acesso a serviços públicos e às

líticos. Por isso, o Plano Nacional de Juventude

atividades produtivas com geração de renda e

e Sucessão Rural ficou praticamente parado,

promoção do desenvolvimento sustentável e so-

mesmo com a pressão da Comissão Nacional de

lidário;

Jovens da CONTAG para que o documento fosse

3) estímulo e fortalecimento das redes da juven-

considerado prioridade pela Secretaria Especial

tude nos territórios rurais;

de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento

4) valorização das identidades e diversidades in-

Agrário (órgão que substituiu o MDA durante o

dividuais e coletivas da juventude rural; e

governo de Michel Temer).

9. SUCESSÃO SINDICAL

S

abemos que desde o início das lutas sindi-

Luiz Fernandes

cais a juventude rural estava presente. No
entanto, foi na década de 1990 que os(as)

jovens começaram a se organizar para defender
seus temas específicos e também a reivindicar participação efetiva nos espaços deliberativos, ocupando
cargos de representação, como vimos no Módulo 3.
É preciso reforçar, no entanto, a aprovação
do estabelecimento da cota de participação de,

Luiz Fernandes

no mínimo, 20% de jovens nas instâncias deliberativas do MSTTR. Aprovada em 2005, no 9º
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CNTTR, a cota é uma importante conquista da
juventude rural, porque busca garantir a política
sobre relações mais justas, democráticas e igualitárias, dando visibilidade à identidade e às demandas juvenis, afirmando os(as) jovens rurais
como sujeitos estratégicos para ocupar espaços
políticos dentro e fora do MSTTR.
Embora a juventude do campo tenha alcançado inúmeras conquistas dentro das instâncias do
Movimento Sindical, ainda estamos vendo hoje
no Brasil a saída da juventude do meio rural, o
que pode ter como consequência o enfraquecimento da agricultura familiar. É preciso refletir:

César Ramos

como a sucessão rural está sendo debatida por classe trabalhadora rural, demandando e fazendo o
todo o MSTTR?

controle social das ações do Estado para garantir à

Na perspectiva da permanência da(o) jovem população do campo os direitos que, historicamente,
no campo, ao longo dos anos, estamos reali- lhe têm sido negados. É um esforço incansável para
zando programas dentro do MSTTR que sirvam

construirmos e conquistarmos um mundo rural sus-

como ferramentas de organização, politização tentável e solidário.
e emancipação da juventude do campo, como,

A juventude do campo está cada vez mais en-

por exemplo, o Programa Jovem Saber, os gajada na transformação da sua comunidade e
Grupos de Estudos Sindicais (GES), o itinerá-

mais consciente do seu papel histórico. Queremos

rio formativo da Escola Nacional de Formação que nossa participação não se limite à cota de,
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da CONTAG (ENFOC), as associações, coo-

no mínimo, 20%: somos o presente e o futuro do

perativas, os grupos culturais, entre outros. País. Nós, jovens do campo, floresta e águas, esSindicatos e Federações também organizam tamos nos campos, vilas, GES, comunidades, asfestivais municipais, estaduais e nacionais da sociações, cooperativas, Sindicatos, Federações,
Juventude Rural, que costumam mobilizar mi-

CONTAG, mas participamos e temos espaços de

lhares de jovens para participar de atividades

maneira efetiva? Que desafios ainda temos a en-

de qualificação, culturais e esportivas, bem frentar acerca da participação da juventude do
como articulação, mobilização e negociação campo? Somos atuantes e participativos, mas tedas pautas de reivindicações da juventude do mos visibilidade, vez e voz? Precisamos manter
campo, floresta e águas.

firme e hasteada a bandeira da sucessão sindical

Buscamos mostrar a viabilidade da agricultura juntamente com a sucessão rural, pois as duas
familiar, apresentando exemplos de(as) jovens agri-

precisam fazer parte da agenda do MSTTR como

cultores(as) familiares. Defendemos os direitos da um todo. Sigamos firmes nessa luta.

10. TAREFA DE ESTUDO
- Muitos(as) jovens têm dificuldade de dialogar com seus pais sobre
questões como sucessão rural e participação dos(as) filhos(as) na gestão
da unidade de produção familiar. A nossa proposta é a realização de
uma roda de conversa, reunindo as famílias, para trocar experiências e
ouvir o que os pais, mães e avós pensam sobre o assunto. Se possível, o
grupo deve incluir a representação do sindicato nessa roda de conversa.
- Quais os principais problemas que levam a juventude rural a sair do
campo e em especial da agricultura familiar, e quais as propostas que
o grupo de estudo entende ser importantes para fazer com que os(as) 29
jovens fiquem no campo?
- Pensando no Projeto Final de Conclusão do Jovem Saber: o
tema que o grupo está pensando pode envolver as famílias e contribuir para aumentar (ou
melhorar) o diálogo para que os(as) jovens tenham mais protagonismo e autonomia?
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