
DOCUMENTO DE COMPROMISSOS DA 
JUVENTUDE RURAL E DO MSTTR COM O PROGRAMA JOVEM SABER

A atual conjuntura nacional está marcada pela perda de direitos, congelamento dos gastos públicos por 

20 anos, privatizações, reforma trabalhista, criminalização dos movimentos sociais, desmontes das 

políticas públicas, ameaça à Democracia e à soberania nacional. Esses retrocessos têm como con-

sequências o desemprego, a perda do patrimônio nacional, o retorno ao mapa da fome e da miséria, o êxodo 

rural, a redução do orçamento público destinado à valorização da agricultura familiar, à reforma agrária e às 

políticas sociais, impactando na produção de alimentos saudáveis e no presente e futuro da classe trabalhado-

ra, especialmente da juventude rural. 

A luta que enfrentamos é a luta de classes! Este cenário demanda ações estratégicas e compromissos da 

juventude rural. É fundamental definir qual a sociedade e o desenvolvimento que queremos, garantir a pro-

dução de alimentos saudáveis e a soberania alimentar nacional, fortalecer as alianças entre os meios urbano 

e rural, unificar o nosso posicionamento frente às eleições de 2018, e intensificar as mobilizações de massa 

desde a base para superar as barreiras impostas pelo neoliberalismo. O Movimento Sindical de Trabalhadores 

e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) tem um papel estratégico no fortalecimento e na valorização da agricultura 

familiar brasileira, e a juventude rural é protagonista neste processo. 

As dificuldades de acesso à terra, ao crédito, à geração de renda, à educação do campo, à infraestrutura, 

ao esporte, cultura e lazer, às tecnologias de comunicação, e às políticas públicas destinadas à permanência 

no campo com qualidade de vida são os principais desafios da juventude rural. 

Diante desse cenário, é preciso conscientizar a juventude rural de que é possível transformar a realidade, e 

esse processo só se efetivará por meio da luta político-sindical e atuação nos diversos espaços da sociedade. 

É preciso pensar coletivamente a estratégia de enfrentamento do modelo hegemônico e, para tanto, a partici-

pação da juventude no processo de atualização do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável 

e Solidário e do Programa Jovem Saber é fundamental para a superação dessa conjuntura política, econômica 

e social. 

Entre as estratégias apontadas pela juventude rural no Encontro Nacional do Jovem Saber estão: 

(i) A capacitação da base com o objetivo de empoderar os(as) jovens para a atuação político-sindical, além 

da garantia de acesso ao conhecimento para a leitura crítica, criativa e transformadora da realidade;

(ii) O engajamento da juventude nos processos eleitorais, garantindo informações sobre o projeto político 

de desenvolvimento que queremos para o campo, para assegurar representantes que defendam as pautas 

da agricultura familiar e da juventude rural;

(iii) Promover ações que valorizem a identidade do(a) jovem do campo, da floresta e das águas, mostrando 

as possibilidades e potencialidades do meio rural;

(iv) A ocupação dos espaços de participação social, como Conselhos, Comitês e outras instâncias;



(v) Garantir o cumprimento das deliberações congressuais, principalmente a cota de jovens para que a 

renovação aconteça em todos os espaços do MSTTR;

(vi) A criação, fortalecimento e promoção de condições de trabalho para as Comissões Nacional, Estaduais 

e Municipais de Jovens;

(vii) Promoção pelo MSTTR de atividades culturais e esportivas que cativem e mobilizem a juventude; (viii) 

Maior integração e diálogo entre a juventude e as diversas Secretarias do MSTTR;

(ix) Promoção de conhecimento e integração da juventude com as pautas do movimento sindical através 

dos meios de comunicação e uso de tecnologias; 

(x) Realizar parcerias com entidades públicas e privadas para fortalecer o Programa Jovem Saber. 

Para concretizar essas estratégias de luta, a juventude rural estabelece os seguintes compromissos: 

1. Cada participante do Encontro criará uma turma do Jovem Saber em sua comunidade; 

2. Ampliar a formação para todos os membros da Comissão Nacional de Juventude, com o objetivo de 

multiplicá-la nos estados e polos sindicais; 

3. As Secretarias estaduais devem acompanhar a liberação dos módulos e animar o processo de forma-

ção de grupos; 

4. Promover a troca de experiências entre os grupos de forma a fortalecer os laços e o aprendizado;

5. Intensificar as estratégias de divulgação e expansão do Programa Jovem Saber, utilizando meios de 

comunicação como internet e rádios comunitárias;

6. Criar momento específico na agenda do grupo para discutir ações de massa como a Marcha das Mar-

garidas e o Festival da Juventude; 

7. Realizar estudos no próprio sindicato estimulando a acumulação de conhecimento e a integração 

dos(as) jovens no MSTTR;

8. Integrar o Jovem Saber aos Grupos de Estudos Sindicais (GES); 

9. Discutir as pautas e as conquistas adquiridas pela Marcha das Margaridas e Festival da Juventude nos 

grupos;

10. Buscar fontes de financiamento para a promoção de atividades do Programa e ações de massa nos 

estados e municípios.  

Jovem Saber, qual é a sua Missão? É lutar com resistência e fazer transformação!

Jovens Rurais do Encontro Nacional do Jovem Saber
Brasília/DF, 01 a 03 de agosto de 2018


