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Apresentação
A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG é uma entidade sindical composta por
27 Federações Estaduais e mais de 4.000 sindicatos filiados, representando cerca de 25 milhões de trabalhadores e
trabalhadoras rurais no Brasil. Em seus 50 anos de existência a CONTAG tem como missão defender os interesses
de seus filiados, atuando na elaboração de propostas que possibilitem a melhoria das condições de vida no meio rural
brasileiro. A sua ação política tem buscado, ao longo da história, a valorização do meio rural como um espaço privilegiado para a implementação de políticas de inclusão social.
No sentido de fortalecer a inclusão social de jovens rurais a Secretaria de Jovens da CONTAG e a Comissão
Nacional de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais elaboraram o Programa Jovem Saber com o objetivo de
capacitar à distância jovens rurais na perspectiva de que a juventude possa superar os problemas que hoje a aflige. O
Programa Jovem Saber em seus 10 anos de existência já capacitou mais de 30 mil jovens do campo.
Com este Livro Didático buscamos responder a deliberação do 11º Congresso da CONTAG que determinou
que o Programa Jovem Saber tivesse livro didático impresso para atender aos jovens que não tenham acesso a internet. Contudo, os/as jovens que podem acessar a internet deverão participar do curso através do sistema informatizado
do programa, bastando se inscrever no site: www.contag.org.br/jovemsaber.
são:

Neste livro didático os grupos de estudo encontrarão os 08 módulos do curso do programa jovem saber que
1.

Desenvolvimento Sustentável com Sucessão Rural.

2.

Juventude, Reforma Agrária e Agricultura Familiar.

3.

Juventude, Organização da Produção e Meio Ambiente.

4.

Juventude, Organização e Gestão Sindical.

5.

Juventude e Educação do Campo.

6.

Juventude, Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos.

7.

Juventude Assalariada, Direitos Trabalhistas, Sociais e Humanos.

8.

Juventude, Associativismo e Cooperativismo.

É importante destacar que o curso oferecido pelo programa Jovem Saber é gratuito.
Por fim, esperamos que este livro seja um veiculo de informação e qualificação da juventude na sua ação
política sindical, social e profissional.

Bom estudo para todos e todas.

SECRETARIA DE JOVENS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DA CONTAG
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SOBRE O LIVRO DIDÁTICO
O que é o Livro Didático
É um livro com os conteúdos dos 08 módulos do curso desenvolvido no programa Jovem Saber, incluindo suas respectivas tarefas de estudo.

Objetivo do Livro Didático
Responder a deliberação do 11º Congresso da Contag que determinou que o programa Jovem Saber tivesse livros
impressos para atender aos jovens que não tenham acesso a internet. Contudo, é importante destacar que os/as jovens que podem acessar a internet poderão participar do curso através do sistema informatizado do programa Jovem
Saber, bastando se inscrever no site: www.contag.org.br/jovemsaber.

Como utilizar o Livro Didático
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1.

A Contag publicará os livros didáticos e enviará para cada secretaria estadual de jovens que se responsabilizará pela manutenção dos livros.

2.

Cada secretaria estadual de jovens formará um número de grupos de estudo limitados, podendo chegar até
10 grupos por estado.

3.

Cada grupo de estudo continuará tendo de 05 a 10 integrantes, com cota de no mínimo 30% de mulheres
jovens. Sendo que cada grupo receberá no máximo 10 livros didáticos para estudar e fazer as tarefas.

4.

As secretarias devem inscrever os grupos de estudo no sistema informatizado do programa e para todos os
grupos deve colocar o apelido de Geração X, visando se distinguir dos demais grupos e melhor acompanhá-los.

5.

Os grupos devem enviar os relatórios das tarefas de estudo para a CONTAG através do sistema informatizado do programa ou para a secretaria estadual de jovens que deve digitá-las no sistema para ser arquivadas
e posteriormente publicadas pela CONTAG. Nunca devem enviar o relatório pelo correio para a CONTAG.

6.

Os grupos de estudo terão o prazo de 06 meses para concluir os 08 módulos.

7.

Computado as 08 tarefas no sistema, a CONTAG liberará o Certificado de Participação para cada integrante do grupo.

8.

Concluído os 08 módulos ao final dos 06 meses o grupo de estudo deve devolver todos os livros didáticos
para a secretaria estadual de jovens.

9.

Por sua vez, a secretaria estadual de jovens deve repassar os livros didáticos para um novo grupo de
estudo.

Programa
Jovem Saber
Desenvolvimento Sustentável
com Sucessão Rural
Programa de Educação a Distância

1º Módulo

SECRETARIA DE JOVENS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS RURAIS - CONTAG
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1º Módulo
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COM SUCESSÃO RURAL
Índice
1. Historia do Brasil e a participação do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.
2. Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário – PADRSS.
3. Mecanismos de Efetivação da Cidadania.
1. Historia do Brasil e a participação do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras rurais
A apropriação do território brasileiro pelos portugueses se deu pela colonização de exploração. Arrancavam da
Colônia tudo que ela pudesse oferecer. O Brasil foi dividido em grandes áreas, chamadas de capitanias hereditárias.
Cada uma delas foi entregue como concessão a nobres portugueses - os donatários, com a condição de que as explorassem, povoassem e pagassem impostos à Coroa Portuguesa, originando, assim, o latifúndio. Os donatários não
podiam vender a terra, mas tinham autorização de entregar parcelas de terra, as sesmarias, a pessoas que quisessem
produzir nelas. Essas pessoas tinham o direito de posse durante aquele período, porém não ficavam com o título.
Os donos não permitiam o estabelecimento de lavradores em suas terras, a não ser como seus dependentes,
isso fez com que muitos se tornassem posseiros de pequenas porções existentes entre uma propriedade e outra.
Outros foram para locais distantes, começando a formar a categoria de agricultores familiares.
Nessa terra existia um povo, a população indígena. Eram aproximadamente cinco milhões de pessoas1 espalhadas por todo o território, com culturas diferenciadas. Quando os colonizadores chegaram, o choque cultural foi tão
profundo, que a desagregação levou muitos dos povos à extinção, à migração para locais mais isolados, à escravização e à submissão cultural.
O clima quente e úmido e o tipo de solo despertaram a atenção dos portugueses para o cultivo da cana-de-açúcar. Nobres e comerciantes instalaram aqui os engenhos de açúcar, iniciando o que chamamos de plantation,
uma combinação de latifúndio e monocultura voltada a atender ao mercado externo. A mão-de-obra escrava, oriunda
da África, sustentava esse modelo. Uma das formas mais significativas de resistência dos escravos africanos era a
fuga para os quilombos.
No século XIX, chegaram os primeiros colonos europeus não-portugueses - suíços, alemães, italianos. Eram
agricultores pobres atraídos para o Brasil por promessas de terra, que passaram a ocupar áreas ainda não utilizadas,
nas regiões Sul e Sudeste, e trabalhavam, principalmente, no regime de parceria ou colonato. Esses colonizadores
promoveram conflitos por terra e pela libertação dos escravos.
Em 1850, o Império restringiu o direito de posse da terra, por meio da Lei de Terras. Significou o casamento do
capital com a propriedade de Terra, pois a partir desse momento a terra foi transformada em uma mercadoria. Somente quem já dispunha dela e de capital podia ser proprietário, impedindo que ex-escravos, posseiros e os imigrantes
pudessem se tornar proprietários, mas sim, se constituíssem em mão de obra assalariada necessária nos latifúndios.
Nesse período, milhares de nordestinos, fugindo da seca e da crise econômica dos engenhos de açúcar, foram
para o Norte trabalhar na extração dos produtos da floresta, principalmente a borracha e a castanha. Essa migração
contribuiu para a formação da atual população de agricultores familiares amazônicos.
O fim da primeira guerra mundial (1914-1918), a revolução russa (1917), a quebra da bolsa de Nova York (1929),
a crise do café, o movimento tenentista e a coluna Prestes marcaram uma grande seqüência de manifestações de
operários, artistas, militares, camponeses que começaram a reivindicar a suspensão do pagamento da dívida externa, a
reforma agrária, a elaboração de uma legislação protegendo os trabalhadores rurais, e a colonização em terras devolutas
com base em pequenas propriedades. A inexistência de uma organização que aglutinasse essas bandeiras, à época, foi
um dos fatores que impediu a elaboração e implementação de legislação especifica para o campo.
1

Portugal tinha aproximadamente 1 milhão de habitantes.
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Quando terminou a segunda guerra mundial, em 1945, o Brasil respirava uma atmosfera política pesada. Na
economia, a agro-exportação, especialmente a do café, era prioridade do governo. O processo de industrialização
começava a se fortalecer. O principal investidor era o Estado, que criou as empresas estatais nos setores de indústria
de base e de infra-estrutura.
No governo Juscelino Kubitschek, a industrialização foi impulsionada. Apesar do crescimento industrial, o país
continuava a ser agro-exportador de produtos primários, a agricultura ainda era dominada pelo latifúndio, pela miséria
do camponês e a dependência pessoal em relação aos senhores de terra.
Isso se reflete também na aprovação das leis trabalhistas, pois a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
que foi aprovada em 1943, valiam apenas para os trabalhadores urbanos, no entanto, 60% dos brasileiros viviam no
campo.
Na década de 1960, do século passado, o país falava em reformas de base. As principais reformas eram na estrutura agrária, na educação e no sistema bancário. Nesse período foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural (1963),
que concedia aposentadoria por invalidez ou por velhice. As lutas lideradas pelas Ligas Camponesas no Nordeste e o
surgimento dos sindicatos de trabalhadores rurais, federações e CONTAG, influenciaram na criação dessas leis, fato
que deixou os latifundiários aborrecidos com o governo.
A mobilização popular a favor das reformas amedrontou a classe dominante, que temia o início de uma série de
transformações radicais no país. A resposta das elites veio de imediato. No dia 31 de março, de 1964, as tropas militares ocuparam os pontos estratégicos do país, e implantaram um Estado ditatorial autoritário, desrespeitando à Constituição, perseguindo, prendendo e torturando os opositores, e impondo a censura prévia aos meios de comunicação.
Em 1964, foi decretada a primeira Lei de Reforma Agrária do Brasil, denominada Estatuto da Terra. Por um
lado, definiu regras para os contratos de arrendamento e parceria, como resposta às reivindicações do movimento
sindical; por outro, incentivou o pacote tecnológico da chamada “Revolução Verde”, que teve como principal conseqüência a saída de muitos agricultores familiares das suas propriedades, ampliando ainda mais a miséria na área rural
e nas cidades.
Essa “Revolução Verde” baseava-se no modelo agro-químico, referencial implantado por grandes corporações
multinacionais, que buscava a “modernização” e a produtividade do campo de forma subordinada à industrialização.
Nesse período, as transferências de tecnologias desenvolvidas (adubo, veneno, variedades melhoradas e maquinário
moderno) para os países do terceiro mundo foram utilizadas como forma de modernizar a agricultura patronal e os
grandes complexos agro-industriais, além de estimular a agroexportação e o pagamento dos compromissos internacionais.
No final dos anos 70, do século XX, o modelo desenvolvimentista entrou em crise, provocada por uma grande
reorganização do capitalismo mundial e pela falência financeira da maioria dos governos. Essa crise provocou o aumento das dívidas interna e externa, a explosão da inflação e uma forte recessão em toda a década de 80, do século
XX.
Diante de tantas pressões, a sobrevivência da agricultura familiar ficou cada vez mais vinculada à necessidade
de fortalecimento de sua organização coletiva. Hoje, a agricultura familiar no Brasil corresponde a 85,2% dos estabelecimentos rurais. Embora ocupe apenas 30,5% da área total destinada à produção rural, continua sendo o principal
setor que abastece de alimentos o mercado interno e enfrenta sérios desafios na luta por políticas públicas que reforcem seu papel estratégico no desenvolvimento sustentável do país.
As primeiras lutas
A crescente politização da sociedade e da luta dos operários urbanos alcançou níveis nunca antes vistos no
Brasil. Conseqüentemente, a luta no campo ganhou qualidade e organização. Lideranças populares despontaram,
principalmente, contra o regime de meia (entrega de metade da produção), pela regularização fundiária e por melhores salários.
Na década de 50, do século passado, as organizações camponesas passaram a se contrapor, de forma articulada, contra as ações de despejos acionados pelos usineiros e latifundiários, a exemplo de Porecatu, no Paraná
(1950-1951) e, a luta dos posseiros e arrendatários de Trombas e Formoso, em Goiás (1954-1957), onde várias
lideranças de base se destacaram.
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Outras lutas, igualmente importantes, foram travadas pelos arrendatários contra os contratos que favoreciam os
proprietários. Os documentos eram elaborados com base na “meia” ou no “cambão” - obrigação de dar, gratuitamente,
dois ou quatro dias de trabalho para o dono da terra.
Em Pernambuco, fundaram a Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores, promovendo uma das mais importantes lutas da época, no Engenho Galiléia, no município de Santo Antão. Foi quando surgiu a primeira experiência
de Ligas Camponesas e, conseqüentemente, de resistência camponesa articulada a objetivos políticos mais definidos.
A idéia inicial dessa liga Camponesa era, de certo modo, pacífica: organizar escolas para os filhos dos lavradores; adquirir caixões para as crianças devido ao alto índice de mortalidade infantil na região; adquirir sementes,
inseticidas e instrumentos agrícolas; auxílio governamental, como assistência técnica, entre outros.
Mas o proprietário do engenho, pressionado por outros usineiros que não viam com bons olhos a autonomia
da organização camponesa, exigiu sua extinção e buscou auxílio na Justiça, que impetrou uma ação de despejo. Os
demais proprietários temiam que o movimento do Engenho Galiléia pudesse servir de exemplo em outras usinas.
Essa iniciativa precipitou um dos maiores conflitos de terra no interior do nordeste. A resistência dos trabalhadores foi organizada em três frentes: uma no campo, outra na Justiça e a terceira na Assembléia Legislativa. Entrou
em cena o advogado e deputado estadual Francisco Julião, contratado pelos trabalhadores para defendê-los na ação
de despejo. Julião teve papel decisivo na consolidação e difusão das Ligas Camponesas, por meio de diversas publicações e de uma combativa atuação no Legislativo estadual.
A batalha judicial durou 14 anos. Iniciada em 1945, só viria terminar em 1959, quando foi aprovada a desapropriação do Engenho Galiléia. A vitória não somente deu notoriedade à luta dos camponeses de Galiléia, como também
transformou o engenho no primeiro núcleo das Ligas Camponesas, símbolo da reforma agrária que os trabalhadores
rurais reivindicavam.
A luta camponesa passa a ter uma postura politizada e politizadora. No processo de organização e luta, foram
criadas outras organizações como o Movimento dos Agricultores Sem Terra – MASTER, na região sul do país. As
várias formas de organizações camponesas passaram a sentir a necessidade de uma articulação nacional que representasse os interesses e as demandas específicas.
Fruto dessa efervescência política e da necessidade de articular essas lutas e organizações do campo, em
1954, surgiu a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil - ULTAB, durante a II Conferência Nacional
dos Lavradores, realizada em São Paulo. O primeiro presidente foi Lyndolpho Silva, que uma década depois, viria a
ser o primeiro presidente da CONTAG.
Nessa Conferência, os lavradores e trabalhadores agrícolas identificaram as bandeiras prioritárias para a ULTAB: reforma agrária; título de propriedade plena a posseiros; adoção de medidas de apoio à produção, de combate
aos regimes semifeudais de exploração do trabalho (cambão, meia, etc) e, o estímulo à criação de sindicatos de
trabalhadores rurais.
As Ligas Camponesas, o Movimento dos Agricultores Sem Terra – MASTER, a Ação Popular – AP, ligada aos
católicos radicais e, a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil – ULTAB, dentre outros, fizeram com
que a organização dos trabalhadores rurais em Sindicatos fosse acelerada.
Setores conservadores da Igreja Católica, mais fortes, numerosos e, preocupados com o avanço do comunismo no campo, partiram para a montagem de um sindicalismo capaz de fazer frente às correntes de esquerda.
As organizações de esquerda com atuação no campo buscaram atualizar e ampliar as bandeiras de luta e,
estabelecer linhas de ação comuns. Nesse sentido, organizaram o 1º Congresso Nacional dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, em 1961, conhecido como “Congresso de Belo Horizonte”, convocado e coordenado pela ULTAB.
Em 1962, na cidade de Itabuna-BA, aconteceu o 1º Congresso de Trabalhadores na Lavoura do Nordeste,
organizado por diversas organizações que atuavam no estado. Os principais encaminhamentos foram de organização
de luta para aplicação imediata da reforma agrária, acesso aos benefícios previdenciários, construção de estratégias
unitárias de luta no campo, dentre outras.
Em março de 1963, o governo de João Goulart promulgou o Estatuto do Trabalhador Rural (Lei 4.214), que
garantia aos trabalhadores do campo, direitos sindicais, trabalhistas e previdenciários assegurados aos trabalhadores
urbanos.
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O Brasil vivia um momento de forte atuação política, as organizações sindicais e partidos políticos de esquerda
foram às ruas por melhores salários e mudanças estruturais para garantir um processo de desenvolvimento mais duradouro. Nesse ambiente político, a ULTAB organizou a 1ª Convenção Brasileira de Sindicatos Rurais, ocorrida de 15
a 20 de julho, de 1963, em Natal-RN. Quatrocentos dirigentes, representantes de 17 estados, participaram do evento.
À época existiam 475 sindicatos no Brasil, dos quais, 220 eram reconhecidos pelo Ministério do Trabalho,
Articular nacionalmente as lutas passou a ser uma das principais preocupações das organizações de esquerda que atuavam no campo. A exemplo de Pernambuco, onde em 1963, uma greve no setor canavieiro envolveu a
Federação dos Lavradores, as Ligas Camponesas e sindicatos autônomos, resultando na assinatura de uma tabela
conjunta para pagamento dos trabalhadores assalariados rurais do estado.
Os setores mais conservadores do sindicalismo de trabalhadores rurais, principalmente aqueles ligados à Igreja, não pararam de organizarem-se e estimularam a criação de um grande número de sindicatos e federações de
trabalhadores rurais. Com esse trabalho, conseguiram o reconhecimento junto ao Ministério do Trabalho de muitos
Sindicatos de Trabalhadores Rurais. Preocupados com o possível crescimento das organizações de esquerda, setores conservadores da Igreja realizaram uma reunião, em Recife, e fundaram a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CNTA.
Logo após a fundação dessa entidade, foi solicitado seu reconhecimento junto ao Ministério do Trabalho. Diante
das pressões de setores da esquerda, o Ministério indeferiu a solicitação de reconhecimento e determinou a realização de um Congresso Nacional para a criação definitiva da confederação, da qual deveriam participar todas as 27
Federações reconhecidas oficialmente.
Finalmente, em 22 de dezembro de 1963, trabalhadores rurais de 18 estados, distribuídos em 29 federações,
decidiram pela criação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG, que foi reconhecida
em 31 de janeiro de 1964, pelo Decreto Presidencial 53.517.
A CONTAG torna-se a primeira entidade sindical camponesa de caráter nacional, reconhecida legalmente.
Ajustou em seu interior diversas concepções e correntes de pensamento, desde os setores mais à direita, ligados à
igreja, aos comunistas.
A CONTAG nasceu em um momento crítico da atividade política do país. No ano seguinte, o Presidente da
República João Goulart foi deposto por um golpe militar. Aconteceu a radicalização e ampliação da luta camponesa
que, de um lado, forçou o governo de João Goulart a avançar com a proposta de reforma agrária e, de outro, jogou
os latifundiários contra o regime, pois foram eles, no primeiro momento, que apoiaram as políticas implementadas por
João Goulart. Ou seja, o rompimento se deu justamente quando a reforma agrária entrou na agenda de reformas do
capitalismo brasileiro.
O governo militar depôs e reprimiu duramente todos os movimentos populares e, com eles, políticos e lideranças comprometidos com as reformas de base, em especial, a reforma agrária. A CONTAG sofreu intervenção.
O presidente Lyndolpho Silva e demais diretores foram presos imediatamente, o mesmo acontecendo com outras
lideranças sindicais rurais nos estados. Todos os militantes sindicais urbanos e rurais que pleitearam por reformas de
base, ou eram ligados aos setores de esquerda, foram presos e torturados, muitos foram exilados ou assassinados.
2. Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário – PADRSS
O PADRSS é o projeto político do MSTTR para o desenvolvimento do campo, da floresta e das águas, cujos
pilares estruturadores são a realização da reforma agrária ampla e massiva e o fortalecimento e valorização da agricultura familiar, com o objetivo estratégico e central de promover soberania alimentar e condições de vida e trabalho
com justiça e dignidade. Isso significa dizer que a reforma agrária e a agricultura familiar no PADRSS estão no centro
do desenvolvimento local, dinamizador do espaço rural em sua diversidade econômica, social, cultural, ambiental e
política, de forma a atender às demandas do campo e da cidade com segurança e soberania alimentar e nutricional.
Este desenvolvimento sustentável e solidário tem como elementos estruturadores a garantia da igualdade entre
as pessoas, a implementação de políticas públicas que assegurem qualidade de vida com políticas de proteção social
tais como, educação do campo e no campo de forma permanente com qualidade, apoio financeiro e organizativo,
saúde integral, assistência técnica, moradia, esporte, cultura, lazer, previdência social e a garantia do trabalho como
valor positivo e de relações de trabalho justas para os assalariados/as rurais. Além destes elementos, o PADRSS
deve contemplar o respeito ao meio ambiente, ao modo de produção de cada segmento e as características regionais.
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Elementos estruturantes do PADRSS
Pleno desenvolvimento humano dos povos do campo, da floresta e das águas fundamentado no reconhecimento e valorização de sua diversidade étnico-cultural-racial, seus saberes e modos próprios de vida social e educacional,
garantida a justiça social, autodeterminação, a inserção econômica e efetiva participação política. Reconhece que o
desenvolvimento rural sustentável e solidário é construído e implementado cotidianamente pelas pessoas que fazem
do meio rural seu lugar de vida, trabalho, cultura, lazer e de relações sociais e políticas.
Reforma agrária ampla, massiva, de qualidade e participativa, que interfira na estrutura fundiária e de poder
e promova o ordenamento fundiário com a democratização do direito a terra e garantias territoriais, com a finalidade
estratégica de promover a soberania e a segurança alimentar. Afirma o papel do Estado para exigir o cumprimento
da função socioambiental da terra e a necessidade de ampliar, fortalecer e efetivar as ações públicas, vinculando o
direito à terra e ao território a um conjunto de políticas e serviços que assegurem o desenvolvimento sustentável e a
qualidade de vida nos projetos de assentamento e, também nas áreas reformadas e de posse com titulação.
Agricultura familiar como a base estruturadora do desenvolvimento rural sustentável e solidário, pelo seu papel
estratégico de garantir a soberania e segurança alimentar e assegurar a produção e reprodução da vida e a sustentabilidade ambiental, social, econômica e política do espaço rural. Afirma que o Estado deve fortalecer e aprimorar
as políticas públicas e os arranjos institucionais que assegurem a transição agroecológica e para outras formas produtivas sustentáveis, com o aprimoramento da Assistência Técnica e Extensão Rural valorizando e fortalecendo a
organização social e econômica e a multifuncionalidade das unidades produtivas, garantindo a estrutura de produção,
beneficiamento e acesso aos mercados e ao comércio justo e solidário, combinando políticas de proteção e garantia
de renda com políticas de fomento à tecnologia adequada para aumentar a produção e a produtividade da agricultura
familiar e potencializar o desenvolvimento rural sustentável.
Solidariedade para fortalecer a cooperação entre pessoas, grupos e povos, incentivando o associativismo e
cooperativismo para construir alternativas de organização da produção, consumo consciente, comércio justo, trabalho
digno, visando uma sociedade justa e igualitária.
Soberania e segurança alimentar, como 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, respeitando os 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.
Soberania territorial assegurando o poder e a autonomia dos povos para habitar, proteger e defender livremente
o espaço social e de luta que ocupam e onde estabelecem suas relações, desenvolvendo diferentes formas de produção e reprodução da vida, que marcam e dão identidade ao território.
Preservação e conservação ambiental, garantindo a relação harmônica e equilibrada entre as pessoas, a natureza e a produção, o que é potencializado pelo sistema produtivo da agricultura familiar. Afirma que é estratégico e
fundamental que as organizações sociais e produtivas e o Estado adotem a abordagem multidisciplinar e transversal
no tratamento da temática ambiental.
Desenvolvimento regional e territorial como estratégia de elaboração e execução de políticas públicas e ação
sindical considerando a necessidade de compreender e valorizar a diversidade e especificidade de culturas, formas
de vida, meios de produção e os biomas.
Reconhecimento do espaço rural em sua diversidade ambiental, cultural, política e econômica e como local
pluriativo, que combina atividades agrícolas, não agrícolas, agroextrativistas, artesanais, de serviços, entre outras,
valorizando as interações e intercâmbios entre campo e cidade sem, contudo, reproduzir a oposição entre o urbano
e o rural.
Enfrentamento às estruturas de poder e cultura patriarcal que oprimem, discriminam e perseguem e reproduzem a divisão sexual do trabalho e a desigualdade para as mulheres, e também incorporam a opressão de classe e
diversas formas de discriminação da juventude, da terceira idade, de raça e etnia.
Fortalecimento da democracia participativa como estratégia para a construção, efetividade e melhoria da gestão das políticas públicas que dialoguem com as diversidades e especificidades locais e regionais e potencializem o
desenvolvimento sustentável e solidário no campo.
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Justiça, autonomia, igualdade e liberdade para as mulheres nas esferas social, econômica e política de modo
a reconhecer e valorizar sua participação nas atividades econômicas e estimular o compartilhamento das atividades
domésticas e de cuidados entre homens e mulheres e respeitar sua organização e protagonismo político e social.
Reconhecimento e valorização sindical e política da juventude trabalhadora rural como sujeito estratégico para
a consolidação do desenvolvimento rural sustentável e solidário, visibilizando, valorizando e dando oportunidade para
seu protagonismo nas dinâmicas sociais, culturais, políticas e econômicas do campo e afirmando a importância da sua
organização e participação, para alcançar maior autonomia, emancipação social e o direito de permanecer no campo.
Proteção integral de crianças e adolescentes com direito à educação do campo e no campo, saúde, lazer,
esporte, tendo suas famílias garantia de renda que lhes assegure vida digna, seja através de geração de emprego e
trabalho ou através de programas sociais como o Bolsa Família para ajudar na sua estruturação.
Respeito e valorização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais da terceira idade nas relações sociais, políticas e produtivas do campo, pelas suas experiências de vida, trabalho e trato com a terra e com a natureza e pelo
seu protagonismo nas lutas sindicais pela garantia de direitos e contra qualquer forma de exploração, exclusão ou
discriminação.
Compromissos com igualdade racial e étnica, especialmente para a população negra que é maioria no campo,
enfatizando a integração, a construção e implementação de políticas que reconheçam e valorizem a diversidade
étnico-racial do campo brasileiro e que assegurem e estimulem o fortalecimento das expressões de luta, cultura e
sociabilidade presentes em muitas das comunidades tradicionais que compõem a base do MSTTR, estimulando a
solidariedade e o trabalho coletivo e diverso.
Garantia do direito ao trabalho, emprego e renda dignos no campo, baseado nos princípios da justiça social e
da dignidade humana, que compreende o ser humano em sua integralidade, possibilitando a construção da cidadania
e promovendo oportunidades para mulheres e homens obterem trabalho e emprego digno, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana, que repercute nas condições socioeconômicas, ambientais, culturais e
políticas dos trabalhadores/as. Afirma a urgência em romper com o trabalho escravo, a informalidade nas relações de
trabalho, o trabalho infantil e com todas as formas de exploração no trabalho e de desrespeito e violação aos direitos
humanos e à dignidade.
Manutenção e ampliação dos direitos sociais e um sistema de proteção social com efetiva implementação de
políticas públicas de caráter universal e equânime, com financiamento permanente e controle democrático, que consolidem o Estado democrático de direito e assegurem o desenvolvimento rural sustentável e solidário e impulsionem
o desenvolvimento das cidades, concorrendo para a efetiva melhoria da qualidade de vida de homens e mulheres.
Afirma a necessidade de fortalecer as formas democráticas e participativas que reforcem e consolidem os laços de
solidariedade e cidadania plena, garantindo os objetivos e efetivação das políticas públicas e o seu controle público
pela ação da sociedade sobre o Estado.
Educação do campo e no campo, como política emancipatória (nos moldes da educação de alternância Casa
Familiar Rural, Escola Família Agrícola) e inclusão nos currículos escolares de temas voltados ao meio rural que afirme o campo e a identidade camponesa, numa estratégica para o rompimento das desigualdades e para a construção
de um modelo de desenvolvimento que valorize e garanta direitos aos sujeitos do campo, respeitando suas demandas
e especificidades, incluindo o acesso ao PROUNI e ao PRONATEC.
Formação político-sindical classista, fundamentada no respeito às relações de gênero, geração, raça e etnia,
que potencialize o protagonismo dos sujeitos políticos e a ação transformadora de realidades visando à construção de
um sindicalismo combativo e de luta.
Política agrícola que assegure autonomia sobre os bens da natureza, das tecnologias e das sementes, principalmente as nativas ou crioulas, que garanta serviços, pesquisas, assistência técnica e créditos públicos subsidiados
para viabilizar os sistemas diversificados e sustentáveis de produção, o acesso e a distribuição de alimentos, fortalecendo o mercado interno, as cooperativas, o comércio justo e solidário que garanta preços justos para os produtos da
agricultura familiar e renda aos agricultores/as familiares.
Política tributária justa e progressiva que leve em conta as especificidades de renda, salário e consumo da
classe trabalhadora, assim como a necessária e adequada tributação do capital especulativo, das grandes fortunas e
do latifúndio improdutivo.
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Articulação das políticas, serviços e ações públicas no campo e a intersetorialidade entre estas e o seu papel
dinamizador do desenvolvimento rural sustentável e solidário no interior do país, gerando ocupações produtivas, distribuindo renda e promovendo a soberania e segurança alimentar.
Ampliação e o fortalecimento de alianças e parcerias com movimentos, organizações e setores sociais em
defesa da reforma agrária, da agricultura familiar e do desenvolvimento rural sustentável e solidário. Reconhece que
é estratégico acumular forças e construir mobilizações sociais que permitam se contrapor e interferir na lógica dominante de desenvolvimento rural.
Fortalecimento de alianças com organizações internacionais na perspectiva da unidade e da solidariedade entre os povos, na busca da construção do desenvolvimento justo, igualitário e sustentável para a classe trabalhadora.
Essas alianças devem prever, inclusive, a captação de recursos financeiros que permitam fortalecer as lutas comuns
da classe trabalhadora rural e urbana.
Fortalecimento da organização sindical e da luta de classe, das mobilizações sociais e da pressão popular para
exigir do Estado a consolidação do desenvolvimento rural sustentável e solidário que assegure soberania alimentar e
territorial e a permanência das pessoas no campo em condições dignas de vida e trabalho, com liberdade, igualdade,
segurança, solidariedade e renda.
3. Mecanismos de Efetivação da Cidadania
Sobre a Cidadania
Podemos entender cidadania como sendo as oportunidades que devem ser oferecidas pelo conjunto dos poderes públicos de um país a seu povo, para que este tenha condições de usufruir de seus direitos civis (como educação,
saúde, segurança, emprego, etc) e direitos políticos. Assim, possibilita-se o bem estar desse povo, o cumprimento de
seus deveres sociais e o respeito dele para com os poderes públicos.
Políticas Públicas, seus Espaços e suas Ferramentas de Participação:
A participação do MSTTR nas políticas públicas pode tornar mais ágil a construção do PADRSS. A ação sindical vem trazendo conquistas significativas para os trabalhadores e trabalhadoras rurais como:
• Constituição brasileira de 1988, que criou os conselhos paritários, o estatuto da criança e do adolescente, etc.
• Aposentadoria rural, com um salário mínimo.
• Licença maternidade.
• PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, etc.
Para obter estas conquista o MSTTR teve que realizar parcerias e alianças com seguimentos sociais e com o
próprio governo sem com isso perder sua identidade e nem seus princípios. Isto implicou em desenvolver sua capacidade de negociação e por vezes em promover o confronto, para com isto fazer valer os direitos dos trabalhadores
e trabalhadoras rurais.
O MSTTR cada vez mais é chamado para intervir nas políticas públicas, daí sua capacidade de negociação
deve ser cada vez mais qualificada.
Como Funciona o Poder:
Áreas

Governantes

Leis Básicas

Município

Prefeitura e Secretariado (Poder Executivo)
Vereadores( Poder Legislativo)

Lei Orgânica (é a constituição do município)

Estado

Governador e Secretariado (Poder Executivo)
Deputados Estaduais (Poder Legislativo)

Constituição Estadual

União (país)

Presidente e Ministros (Poder Executivo)
Deputados Federais e Senadores(Poder Legislativo)

Constituição Federal

É importante considerar nas três áreas acima o poder judiciário representado pelos juizes e promotores.
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•

O poder executivo tem a função principal de administrar o município, o estado ou a união.

•

O poder legislativo tem a função principal de fazer as leis, aprovar orçamentos e fiscalizar o executivo.

•

O poder judiciário tem a função principal de fazer cumprir as leis.

Alguns Espaços de Gestão das Políticas Públicas
•

Conselhos Paritários de Gestão – na sua maioria, são órgãos paritários, compostos de representantes do
poder executivo e da sociedade civil organizada, que têm a responsabilidade de formular políticas e , em
determinados casos, executa e fiscaliza a aplicação de recursos. Os conselhos são deliberativos e tratam de
políticas especificas para um determinado setor como por exemplo: Educação, Saúde, Agricultura, Criança
e Adolescente ,etc.

•

Câmaras de Vereadores - é na maioria das vezes, um espaço que funciona só para dizer “amém” às
propostas do prefeito. Mas ela deve ser transformada em espaço de debate e encaminhamento de problemas
da comunidade. Para tanto, é fundamental acompanhar as sessões da câmara e sempre que necessário
usar a tribuna livre para denunciar problemas da comunidade e dar opinião sobre projetos de lei. As lideranças comunitárias e sindicais também podem encaminhar projeto, convocar sessões especiais e audiências
públicas. A intervenção da juventude nesse espaço é fundamental pois dele saem propostas que mexem
com a vida de todas as pessoas do município.

Sobre alguns Conselhos:
•

Conselho de Desenvolvimento Rural – o MSTTR deve propor políticas que promovam o desenvolvimento
sustentável que possam apoiar a agricultura familiar, gerar emprego e distribuição de renda. É importante
que a juventude participe desse processo de elaboração e gestão das políticas, por ser ela a principal beneficiada.

•

Conselho de Saúde – o MSTTR deve buscar soluções para os problemas de saúde que afligem os (as)
jovens do campo.

•

Conselho de Educação – o MSTTR deve encaminhar propostas que favoreçam a implementação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo.

•

Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – o MSTTR deve junto com este conselho
desenvolver ações de combate ao trabalho infantil e de proteção dos direitos das crianças e adolescentes
rurais.

•

Conselho Municipal e Estadual de Juventude – o MSTTR neste conselho deve defender os direitos da juventude e elaborar projetos de geração de renda voltado para os (as) jovens rurais.

Algumas Ferramentas de Construção das Políticas Públicas
•

Leis Orçamentárias – são leis que determinam onde, como e quando gastar ou aplicar os recursos do município.

•

Planos Municipais – são planos feitos pelo governo municipal e onde se definem as orientações e prioridades de trabalho para determinadas áreas de ação do município.

•

Plano Plurianual – é o plano de ação que cada município faz para um período de 4 anos. Deve ser aprovado
pela Câmara de Vereadores no primeiro ano de governo.

•

Lei de Diretrizes Orçamentárias – anualmente o município estabelece as diretrizes orçamentárias para o
ano seguinte.
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É importante entender:
No município se pode resolver vários problemas que atinge a juventude. Problemas ao nível da educação,
saúde, segurança pública, moradia, transportes, etc, podem ser resolvidos a partir da pressão da organização sindical
junto aos órgãos públicos locais e da inserção da juventude nos espaços de políticas públicas. O Projeto Alternativo
de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário se constrói e se consolida a partir da ação política local/municipal
do MSTTR.
Sobre os Processos Políticos Eleitorais
Os dados do Tribunal Superior Eleitoral demonstram um grande crescimento no número de jovens, de 16 a 18
anos, habilitados a votar nas eleições. Este fenômeno desmistifica a idéia preconceituosa de que “a juventude não tem
interesse pela política”. O processo eleitoral seja municipal, estadual ou nacional é um momento privilegiado onde os/
as jovens podem fazer valer suas propostas e afirmar sua cidadania consolidando a Democracia no país.
É Importante Lembrar: que tirar o título de eleitor e votar nos momentos de eleição são obrigatórios para os (as)
jovens maiores de dezoito anos. A exceção a essa regra são os analfabetos e os maiores de setenta anos, a quem o
voto é facultativo. Também têm o direito, porém não a obrigação, de votar são as pessoas de dezesseis ou dezessete
anos. Assim que o (a) jovem complete dezesseis anos, ele ou ela já pode tirar seu título de eleitor.

Bibliografia Consultada
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•

Revista 40 anos da CONTAG.

•

Deliberações do 10° e 11° Congressos de Trabalhadores (a) Rurais da Contag – 2009 e 2013.

TAREFA DE ESTUDO
1º módulo
“Desenvolvimento Sustentável Com Sucessão Rural”
ATENÇÃO: Antes do grupo passar para a leitura do próximo módulo, o grupo deve responder a tarefa de estudo
desse módulo que acabou de estudar.
A tarefa levou em conta alguns aspectos que entendemos ser importantes para o aprofundamento do tema estudado.
Segue abaixo as perguntas da tarefa de estudo:
1. Vocês se lembram das últimas mudanças que aconteceram no município: número de escolas, de professores e alunos; novas culturas agrícolas e atividades não agrícolas; melhoria nas ruas da sede do município
e melhores vias de acesso às comunidades; número de postos de saúde, hospitais, médicos e agentes de
saúde; quantidade de assentamentos e de famílias. Descreva as mudanças ocorridas no seu município nos
últimos 5 anos ?
2. Quantos e quais são os conselhos existentes no município? Vocês conhecem os projetos que estão sendo
discutidos e/ou aprovados nos Conselhos? Quais são os projetos?
3. Existe Conselho de Juventude no município? Quais propostas o conselho está levando para a sociedade?
4. A prefeitura municipal desenvolve algum projeto voltado para a juventude rural? Se sim, descreva como se
desenvolve esse projeto.
5. 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 serem importantes para fazer com que a
juventude fique no campo?
OBSERVAÇÔES:
• É fundamental que tanto a leitura do texto de cada módulo como a realização da tarefa, sejam feitas em
grupo.
• A parceria com outras organizações do município como, associações, escolas, poder público e o apoio do
Sindicato, serão importantes fontes de consulta para responder as perguntas da tarefa de estudo.
• A partir das tarefas de estudo o grupo deverá realizar um relatório resumido, respondendo as perguntas.
Lembramos que esse relatório deve ser escrito no espaço existente no sistema informatizado do programa
jovem saber.

17

Programa
Jovem Saber
JUVENTUDE, REFORMA AGRARIA
E AGRICULTURA FAMILIAR
Programa de Educação a Distância

2º Módulo

SECRETARIA DE JOVENS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS RURAIS - CONTAG
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2º Módulo
JUVENTUDE, REFORMA AGRARIA E AGRICULTURA FAMILIAR
Índice
1. Juventude e Reforma Agrária
2. Juventude e Agricultura Familiar
3. A Unidade Produtiva Agrícola Familiar

1. JUVENTUDE E REFORMA AGRÁRIA
Reforma Agrária no Brasil
A luta pela posse e uso da terra, sempre esteve presente na história brasileira. A mobilização da sociedade
em torno da questão agrária tem sido fator preponderante na definição de rumos políticos do Brasil e foram as ações
e reações dos diversos setores sociais e políticos que impuseram avanços ou retrocessos no processo histórico de
execução da reforma agrária.
Na história da CONTAG, na luta pela Reforma Agrária ampla e massiva sempre esteve presente sendo, inclusive, um dos carros-chefes que nortearam a sua fundação. Neste processo, o Movimento Sindical de Trabalhadores
(as) Rurais - MSTTR realiza constantes mobilizações de massas na luta pela Terra.
As ocupações de terras e os acampamentos adquiriram um significado importante na luta pela terra, pois além
de forçarem as desapropriações, atingem a espinha dorsal do conservadorismo, quando enfrenta o poder econômico
e político do latifúndio. O MSTTR há muito prioriza esta forma de agir, realizando, inclusive os “ Dias Nacionais de
Ocupações de Terras”, quando estas ações são desencadeadas, ao mesmo tempo, em todas as regiões do país.
Apesar das históricas mobilizações e pressões dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, as ações executadas até aqui pelos Governos, não levaram à democratização do sistema fundiário Brasileiro. Pelo contrário, as
políticas de desenvolvimento para o campo sempre privilegiaram o latifúndio e a concentração da renda e do poder,
em detrimento dos interesses da maioria do povo.
Os dados cadastrais do INCRA (Instituto de Colonização e Reforma Agrária), relativos a 1998, revelaram que
os minifúndios e as chamadas pequenas propriedades rurais (imóveis com área total até 04 módulos) totalizavam
3.183.055 de imóveis (88,7% do total de imóveis), detendo 92,1 milhões de hectares (apenas 22,2% da área total cadastrada). Enquanto isso, as chamadas grandes propriedades (imóveis com área superior a 15 módulos) totalizavam
104.744 propriedades (2,9% do total de imóveis) detendo, porém, 238,3 milhões de hectares (57,3% da área cadastrada no país). Essa desigualdade atinge nível extremo com 21 mil mega - latifúndios (imóveis com área superior a 50
módulos), representando apenas 0,6% do total de imóveis rurais cadastrados, detendo, porém, mais de 149 milhões
de hectares, ou seja, cerca de 36% da área cadastrada no Brasil.
Esta realidade está relacionada com as propostas de desenvolvimento rural embasadas no latifúndio, na produção de monoculturas para exportação e na exploração da mão-de-obra, hoje chamado de agronegócio. Atualmente,
o setor ruralista, apoiado pela grande mídia e alguns intelectuais e economistas, têm defendido o agronegócio como
o modelo de desenvolvimento redentor para o campo e para o Brasil. Nesta proposta, caberia ao Estado proporcionar
aos pobres do campo, políticas sociais compensatórias para evitar os conflitos sociais e políticos.
Afirmam que o problema agrário e agrícola será resolvido pelo intenso processo de ampliação das fronteiras
agrícolas e modernização tecnológica, que possibilitarão ao setor acompanhar a evolução da demanda com o aumen20

to da produtividade e das exportações.
No entanto, o discurso da auto-suficiência e eficácia do agronegócio, não tem sustentação. Pelo contrário, o
incremento deste padrão de desenvolvimento tem agravado as condições de vida no campo e nos grandes centros
urbanos. Além da degradação ambiental, da dependência tecnológica e o desrespeito à legislação trabalhista, este
modelo de desenvolvimento expõe a população à vulnerabilidade alimentar, já que canaliza sua produção para bens
que sejam rentáveis economicamente, ignorando as necessidades alimentares da população, especialmente dos
mais pobres.
Do ponto de vista ambiental, não há como negar os danos irreparáveis que vêm sendo produzidos pelo agronegócio. Especialmente o cerrado, onde hoje se concentra o ambiente de expansão da fronteira agrícola, tem apenas
20% de sua área em estado original e mais de 57% totalmente desmatada. Este ecossistema, único no mundo, está
altamente ameaçado considerando-se que 1,5% de sua área vem sendo desmatada anualmente e que apenas 3%
da área está protegida em parques e reservas federais e estaduais. Da mesma forma sofre a Amazônia que já tem
600 mil Km2 de suas terras desflorestadas, situação que se agrava na região do arco do desmatamento, que abrange
os estados de Roraima, Mato Grosso, Tocantins e Pará, onde também está havendo expansão de áreas exploradas
com monoculturas.
Ao considerarmos as relações sociais e trabalhistas, constatamos que muitas vezes o setor patronal da agricultura continua impondo aos trabalhadores e trabalhadoras rurais, práticas do período colonial. Além da exploração no
trabalho, mantendo inclusive mão de obra escrava, praticam toda a sorte de repressão e violência contra as pessoas
que lutam pela democratização da terra. Há um processo acentuado de expulsão de inúmeras famílias de pequenos
posseiros, inclusive populações tradicionais e povos indígenas que estão tendo suas terras tomadas para ampliar as
grandes fazendas.
É relevante considerar, também, que este processo de expansão pelo agronegócio faz reduzir a capacidade de
se encontrar terras passíveis de desapropriação, já que a interpretação da legislação agrária é bastante restritiva na
constatação do cumprimento da função social das propriedades. Isto faz estabelecer uma aliança estratégica entre o
latifúndio e o agronegócio.
Em sua essência, este modelo de desenvolvimento tem revelado efeitos e consequências desastrosas para
a maioria da população rural e urbana. Mais de 30 milhões de pessoas abandonaram o campo, nos últimos anos,
por não disporem das condições mínimas para sobreviver, ampliando a miséria nos centros urbanos e agravando o
quadro, já caótico, das grandes cidades.
Ações Complementares à Reforma Agrária
Entendendo que existem situações em que a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária
não se aplica em função do tamanho, ou do grau de produtividade e aproveitamento das propriedades rurais, ou
ainda, por necessidade de ampliar o tamanho de propriedades minifundista, o Movimento Sindical de Trabalhadores
e Trabalhadoras Rurais - MSTTR propôs um programa complementar à reforma agrária, que atendesse a estas situações. Essa proposta se materializou com o nome de Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF, nas áreas
não passíveis de desapropriação.
Sobre o Credito Fundiário:
A Origem do PNCF
Desde 1973, a CONTAG representando o conjunto do Movimento Sindical, vem negociando, a instituição de
um programa de crédito para a aquisição de terras para a Agricultura Familiar, sejam meeiros, arrendatários e trabalhadores que queiram potencializar a sua produção.
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Em 1998, após a aprovação da Lei Complementar nº 93, inicia-se o Programa Banco da Terra que apesar das
críticas da CONTAG e dos movimentos sociais do campo permaneceu em vigor até 2003. A partir deste ano, através
de uma parceria entre Ministério do Desenvolvimento Agrário e Banco Mundial, com o apoio da CONTAG é criado o
Programa Nacional de Crédito Fundiário, estruturado em duas linhas: a) Combate a Pobreza Rural e b) Consolidação
da Agricultura Familiar.
Sobre o PNCF
O Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio da Secretaria de Reordenamento Agrário, desenvolve o
Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) que oferece condições para que os trabalhadores rurais sem
terra ou com pouca terra possam comprar um imóvel rural por meio de um financiamento. O recurso ainda é usado
na estruturação da infra-estrutura necessária para a produção e assistência técnica e extensão rural. Além da terra, o
agricultor pode construir sua casa, preparar o solo, comprar implementos, ter acompanhamento técnico e o que mais
for necessário para se desenvolver de forma independente e autônoma.
Como funciona o PNCF?
O PNCF é composto de um conjunto de ações que promovem o acesso à terra e aos investimentos básicos e
produtivos, que permitem estruturar os imóveis rurais. O Programa apóia-se nos princípios da participação, controle
social, transparência e descentralização. As famílias são as responsáveis pela escolha da terra e pela negociação do
preço, além da elaboração da proposta de financiamento. Para isto, poderão contar com a Rede de Ater cadastrada.
Todo o procedimento para a contratação se dá inteiramente nos estados, por meio das Unidades Técnicas Estaduais
(UTEs) e demais parceiros.
O PNCF possui condições diferenciadas de acordo com o valor do financiamento e o prazo de pagamento é
de até 20 anos, com 36 meses de carência.
Quem se enquadra nos critérios do Programa, deve procurar o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais de seu município ou entrar em contato com a Unidade Técnica Estadual.
Quem pode participar?
O público do PNCF é composto por agricultores e agriculturas rurais sem terra, na condição de diarista ou
assalariado; arrendatários, parceiros, meeiros, agregados, posseiros e proprietários de terra cuja dimensão é inferior
ao módulo rural. O potencial beneficiário deve ter, no mínimo, cinco anos de experiência rural nos últimos 15 anos.
O Programa prevê ainda ações de incentivo às mulheres, jovens e negros rurais contemplando ainda projetos
especiais para o convívio com o semi-árido e o meio-ambiente.
Linhas de Financiamento do PNCF
O PNCF possui três linhas de financiamento de acordo com as necessidades dos beneficiários. São elas:
1. Linha Combate à Pobreza Rural (CPR)
A linha CPR foi criada para atender as famílias rurais mais necessitadas que estão inscritas no Cadastro Único.
Os recursos podem ser usados para a aquisição da terra (SAT) e em projetos de infra-estrutura comunitários (SIC).
Para o enquadramento, o agricultor deve ter:
• Renda familiar anual de até R$ 9 mil e patrimonio de até R$ 15 mil.
Mais informações sobre a Linha:
• O crédito pode atender até R$ 80 mil para a compra do imóvel e investimento em infra-estrutura coletiva
(SIC)
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• Os recursos de SIC são não-reembolsáveis, ou seja, somente o financiamento para a compra da terra será pago;
• Recurso de R$ 7.500 reais para Ater, por cinco anos, com parcelas anuais de R$ 1.500,00 por beneficiário;
• O acesso é coletivo, mas o financiamento é individual;
• Até 20 anos para quitar o financiamento, incluindo os 36 meses de carência;
• Taxas de juros de 0,5% ao ano;
• Bônus de até 40% para quem efetuar os pagamentos em dia.
• Bônus de 10% para terra negociada abaixo do preço de mercado.
2.

Linha Nossa Primeira Terra (NPT)

A Linha NPT é destinada a jovens rurais, filhos e filhas de agricultores, estudantes de escolas agrotécnicas e
centro familiares de formação por alternância, com idade entre 18 e 29 anos, que queiram viabilizar o próprio projeto
de vida no meio rural.
Para o enquadramento, o agricultor deve ter:
• Renda familiar anual de até R$ 15 mil e patrimônio anual inferior a R$ 30 mil.
Mais informações sobre a Linha:
• O crédito pode atender até R$ 80 mil para a compra do imóvel e investimento em infra-estrutura coletiva
(SIC);
• Todo o recurso é reembolsável, tanto de SAT (compra da terra) quanto de SIB(infraestrutura basica);
• Recurso de R$ 7.500 reais para Ater, por cinco anos, com parcelas anuais de R$ 1.500,00 por beneficiário;
• O assesso pode ser coletivo, mas o financiamento é individual;
• Até 20 anos para quitar o financiamento, incluindo os 36 meses de carência;
• Taxas de juros de 1,0% ao ano;
• Bônus de até 40% para quem efetuar os pagamentos em dia;
• Bônus de 10% para terra negociada abaixo do preço de mercado.
3.

Linha Consolidação da Agricultura Familiar (CAF)

A Linha CAF atende agricultores que geralmente já estão na terra ou ainda os que possuem minifúndios e querem aumentar sua área. Os recursos podem ser utilizados para aquisição da terra (SAT) e para investimentos básicos
(SIB), destinados terra, como os meeiros e arrendatários à estruturação produtiva.
Para o enquadramento, o agricultor deve ter:
• Renda familiar anual de até R$ 15 mil e patrimônio anual inferior a R$ 30 mil.
Mais informações sobre a linha:
• O financiamento pode chegar até R$ 80 mil, de acordo com os micro-tetos regionais;
• Todo o recurso é reembolsável, tanto de SAT quanto de SIB;
• Recurso de R$ 7.500 reais para Ater, por cinco anos, com parcelas anuais de R$ 1.500,00 por beneficiário;
• O acesso pode ser coletivo mas o financiamento é individual;
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• Até 20 anos para pagar, com até 36 meses de carência para iniciar o pagamento;
• Juros de 2% ao ano;
• Desconto de até 40% no valor da parcela para pagamentos em dia.
Quem se enquadra nos critérios do Programa, deve procurar o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais ou da Agricultura Familiar de seu município ou entrar em contato com a Unidade Técnica Estadual. Saiba mais
sobre o programa pelo site: creditofundiario@mda.gov.br
2. JUVENTUDE E AGRICULTURA FAMILIAR
Todos os países desenvolvidos fizeram a opção por uma política estratégica de desenvolvimento rural centrada
no fortalecimento da agricultura em regime de economia familiar. Desta forma estimularam a poupança, expandiram o
mercado interno e, consequentemente, um processo de acumulação de capital dentro do próprio país.
A opção das elites dos países subdesenvolvidos foi diametralmente oposta. O estímulo histórico à agricultura
patronal baseada no latifúndio, na monocultura de exportação, no trabalho escravo e, posteriormente, na super exploração do trabalho assalariado, que reflete-se na atual concentração de renda, na exclusão social e numa economia
voltada para o mercado externo, subordinada e dependente dos países mais desenvolvidos.
O desenvolvimento da agricultura familiar passa pelo estabelecimento de políticas diferenciadas, que não se
limitem apenas a oferta de linhas de crédito, mas também promovam novos padrões tecnológicos na produção, no
armazenamento e na comercialização. É fundamental que estas políticas desenvolvam novos nichos produtivos,
como agricultura orgânica, manejo florestal e outras formas produtivas que possam constituir uma base agroecologia
na agricultura familiar.
É fundamental, ainda, que a agricultura familiar explore todas as potencialidades do meio rural, investindo no
beneficiamento dos seus produtos (agroindustrialização), e em atividades complementares como artesanato, turismo
rural e outras, aumentando a sua renda interna e a sua capacidade de investimento.
A agricultura familiar ganhou visibilidade pois apresenta uma grande capacidade de contribuir na geração de
ocupações produtivas, na melhoria das condições de vida dos agricultores e agricultoras familiares, na garantia da
soberania e na segurança alimentar do Brasil.
A agricultura familiar apesar de ocupar apenas 21% das terras agricultáveis, produzir 39% do Produto Interno
Bruto – PIB, manter cerca de 82% dos postos de trabalho existentes no campo e ser responsável pela produção de
51% dos alimentos que chegam à mesa da população brasileira, acessa menos de 40% do volume de crédito que o
governo federal disponibiliza para a agricultura brasileira.
Apesar das potencialidades da agricultura familiar a vida de mulheres e jovens rurais ainda é muito difícil. A
ausência de políticas sociais voltadas para a educação, saúde, geração de renda, etc, tornam-se os principais motivadores do êxodo rural. Aos que resistem ao êxodo, precisa construir a descentralização da gestão da produção e da
renda, que historicamente estão nas ‘mãos’ do pai.
Esses desafios precisam ser superados, para que seja ‘quebrada’ a tendência de saída dos (as) jovens da
Agricultura Familiar brasileira. Hoje as mulheres jovens apresentam-se como o principal seguimento social que sai do
campo para tentar nas médias e grandes cidades uma vida melhor. Conseqüentemente, vemos um envelhecimento
do campo e a diminuição das taxas de natalidade (nascimentos). Com este quadro, fica mais fácil para a agricultura
patronal adquirir as propriedades do seu entorno a preços baixos, ampliando ainda mais a concentração fundiária no
país.
Apesar dos problemas existentes no meio rural e em especial na agricultura familiar, segundo a pesquisa “A voz
da Juventude Rural” promovida pela CONTAG com o apoio da UNICEF cerca de 43,6% dos (as) jovens entrevistados
sentem-se mais felizes quando estão no convívio familiar. Este dado deixa nítido o quando a juventude rural valoriza
a família e só sai de seu convívio devido aos problemas sociais e econômicos em que vivem.
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Assim, é fundamental que a agricultura familiar explore todas as suas potencialidades, investindo no beneficiamento da sua produção, em atividades complementares como artesanato, turismo rural, etc., aumentando sua renda
e sua qualidade de vida. Quem sabe dessa forma a juventude não precise sair do campo e nela desenvolva suas
capacidades profissionais.
Do ponto de vista do MSTTR as iniciativas na área da produção agrícola e não –agrícola devem proporcionar
a visibilidade da força econômica das mulheres e da juventude, devido ao fato de que sua ação produtiva traz em
si uma carga de trabalho muito grande mas um retorno financeiro ínfimo, ou seja, as mulheres e os jovens produzem
riqueza mas pouco usufrui dessa riqueza. Neste contexto, pode-se afirmar também, que as pessoas da terceira idade
contribuem para o desenvolvimento da agricultura familiar a partir dos recursos da aposentadoria e de pensões que
muitas delas recebem e aplicam na unidade produtiva familiar. Porém, geralmente essas pessoas são pouco valorizadas no espaço da familiar.
A partir da construção do PADRSS o MSTTR identificou que deveria atuar nos setores ligados à produção,
estocagem, crédito e comercialização, criando instrumentos capazes de assegurar a melhoria da eficiência produtiva,
da geração de renda e poupança do (a) agricultor(a) familiar.
Neste sentido, o MSTTR vem intensificando sua relação com as entidades econômicas associativas (Associações, Cooperativas e Grupos informais) da agricultura familiar. Compreendendo, que estas atividades econômicas
não podem ser assumidas diretamente pelas organizações da estrutura sindical, sendo necessário a criação de novas
estruturas de organização da produção, que articuladas com MSTTR, dêem conta dessa tarefa.
Esta iniciativa se consolidará na medida em que o MSTTR incorpore em suas pautas de reivindicações as demandas dessas entidades econômicas associativas, como também, promova o fortalecendo de Redes de Articulação
de Entidades Econômicas Associativas, que visem a promoção de negócios, troca de tecnologias e ajuda mútua.
Na 1ª Plenária Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, realizada em Brasília no ano de 2003, foi
encaminhada a criação do Sistema CONTAG de Organização da Produção - SISCOP, um sistema de caráter solidário
integrado por subsistemas de cooperativas de crédito, produção, comercialização e consumo. A estratégia do MSTTR
de organizar a produção na agricultura familiar deve ter por preocupação central a participação da juventude rural em
todo o processo organizativo do sistema.
As mobilizações realizadas pelo MSTTR como Grito da Terra Brasil, Marcha das Margaridas, Festivais da
Juventude e outros, vem promovendo o fortalecimento do PRONAF como política pública capaz de contribuir no crescimento e desenvolvimento da agricultura familiar e consolidação do PADRSS. Consequentemente, este processo
resultou numa maior participação e intervenção qualificada das lideranças sindicais nos espaços de formulação e
gestão das políticas públicas.
O PRONAF é um programa estruturado para o fortalecimento das condições de inserção produtiva dos Agricultores e Agricultoras Familiares, mediante a organização e ampliação dos programas de crédito de custeio e investimento, capacitação, assistência técnica e extensão rural, pesquisa, geração de tecnologias e apoio à infra-estrutura
e serviços no desenvolvimento local e territorial. Entretanto, esta abrangência não condiz com o atendimento da demanda dos agricultores e das agricultoras familiares, pois os recursos aplicados pelo PRONAF, são insuficientes para
atender a demanda do universo da agricultura familiar. Os fatores que mais tem limitado o acesso ao crédito pelos
beneficiários são: endividamento agrícola, liberação do crédito fora de época do plantio, exigência de garantias reais,
insuficiência dos serviços públicos de ATER e descomprometimento de parte dos profissionais da área, má vontade
dos gerentes bancários, burocracia, poucos recursos, dificuldades de gestão das propriedades e na comercialização,
etc. e, sobretudo, a falta de informações das condições e das regras do crédito que este programa oferece.
São beneficiários do Crédito Rural do Programa, comprovado mediante Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP),
os produtores rurais, inclusive remanescentes de quilombos e indígenas, que atendem aos seguintes requisitos:
1. sejam proprietários, posseiros, arrendatários, parceiros ou concessionários da Reforma Agrária;
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2. residam na propriedade ou em local próximo;
3. detenham, sob qualquer forma, no máximo 4 (quatro) módulos fiscais de terra, quantificados conforme a
legislação em vigor, ou no máximo 6 (seis) módulos quando tratar-se de pecuarista familiar;
4. o trabalho familiar deve ser a base da exploração do estabelecimento.
Para a obtenção de créditos os beneficiários do Pronaf são classificados em seis Grupos: A, B, A/C, C, D e E.
E também temos algumas linhas específicas como Pronaf Pesca, Pronaf Florestal, Pronaf Agroecologia, Pronaf
Mulher, Pronaf Pecuária Familiar, Pronaf Turismo da Agricultura Familiar e Pronaf Jovem.
Aqui destacaremos a linha Pronaf jovem.
Pronaf Jovem:
1 - Os créditos ao amparo da Linha de Crédito de Investimento para Jovens (Pronaf Jovem) sujeitam-se às
seguintes condições especiais:
a) beneficiários: jovens agricultores e agricultoras pertencentes a famílias enquadradas nos Grupos
“B”, “C”, “D” e “E”, maiores de 16 (dezesseis) anos e com até 29 (vinte e nove) anos, que tenham concluído ou
estejam cursando o último ano em centros familiares de formação por alternância, ou em escolas técnicas agrícolas de nível médio, que atendam à legislação em vigor para instituições de ensino, ou que tenham participado
de curso de formação profissional que preencha os requisitos definidos pela Secretaria de Agricultura Familiar do
Ministério do Desenvolvimento Agrário;
b) finalidades: atendimento de propostas de créditos relacionadas com projetos específicos de interesse de jovens que contemplem novas atividades agregadoras de renda e/ou novas atividades exploradas pela
unidade familiar;
c) limite por beneficiário: R$15.000,00 (Quinze mil reais), independentemente dos limites definidos
para outros financiamentos ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf),
observado que pode ser concedido até 03 (três) empréstimo para cada beneficiário;
d)

encargos financeiros: taxa efetiva de juros de 1% a.a. (um por cento ao ano);

e) prazo de reembolso: até 10 (dez) anos, incluídos até 05 (cinco) anos de carência, quando a atividade assistida requerer esse prazo e o projeto técnico comprovar a sua necessidade, ou até 03 (três) anos de
carência, nos demais casos.
2 - A necessidade de financiamento para mais de um jovem pode ser contemplada em um mesmo instrumento
de crédito, respeitado o limite de financiamento.
3 - A assistência técnica e extensão rural (Ater) é obrigatória, observado que:
a)

deve contemplar, no mínimo, o tempo necessário à fase de implantação do projeto;

b)

pode ser objeto de financiamento, quando paga pelo jovem financiado;

c) o custo não pode exceder 2% (dois por cento) do valor do financiamento, em cada um dos anos de
implantação do empreendimento.

Maiores informações sobre o PRONAF basta acessar o site: www.mda.gov.br.
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TAREFA DE ESTUDO
2º MÓDULO
“Juventude, Reforma Agrária e Agricultura Familiar”
ATENÇÃO: Antes do grupo passar para a leitura do próximo módulo, o grupo deve responder a tarefa de estudo
desse módulo que acabou de estudar.

Segue abaixo as perguntas da tarefa:
Sobre Reforma Agrária:
1.

O que o grupo de estudo acha da Luta pela Terra e qual a sua importância para a consolidação do PADRSS ?

2.

Existe algum acampamento ou assentamento no município ?

Caso existam vários acampamentos ou assentamentos o grupo de estudo deverá escolher um acampamento ou
um assentamento e fazer um estudo sobre :
2.1 a história de constituição do acampamento ou assentamento, identificando desde quando existe, os motivos
que levaram as pessoas a se organizarem no acampamento ou assentamento, seus principais problemas, reivindicações e conquistas até então obtidas;
2.2 descreva também, como é a participação da juventude no acampamento ou assentamento.
Sobre a Agricultura Familiar:
1. O município utiliza o PRONAF? Quanto de recurso do PRONAF vai para o município e quanto foi aplicado?
Quais os principais produtos produzidos pela agricultura familiar do município?
2. Fazer um levantamento dos principais problemas da agricultura familiar do município? Identificando quais os
problemas que mais preocupam a juventude na agricultura familiar e como vocês acham que se podem superar
esses problemas.
OBSERVAÇÔES:
•

É fundamental que tanto a leitura do texto de cada módulo como a realização da tarefa, sejam feitas em grupo.

• A parceria com outras organizações do município como, associações, escolas, poder público e o apoio do
Sindicato, serão importantes fontes de consulta para responder as perguntas da tarefa de estudo.
• A partir das tarefas de estudo o grupo deverá realizar um relatório resumido, respondendo as perguntas.
Lembramos que esse relatório deve ser escrito no espaço existente no sistema informatizado do programa jovem
saber.
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Programa
Jovem Saber
JUVENTUDE, ORGANIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Programa de Educação a Distância

3º Módulo

SECRETARIA DE JOVENS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS RURAIS - CONTAG
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3º Módulo
JUVENTUDE, ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE

Índice
1. Organização dos Agricultores (as) Familiares.
2. Agregação de Valor.
3. Potencial econômico e organizativo dos trabalhadores (as)rurais.
1. ORGANIZAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
A implantação de pequenos empreendimentos no meio rural pela agricultura familiar como, por exemplo, organizações de crédito e unidades agroindústrias de pequeno porte, de agroecoturismo e de artesanato, dependem de
diversos fatores, especialmente daqueles relacionados à sua legalização. Neste caso, são necessários vários tipos de
registros, tanto os relativos à forma jurídica da organização do grupo de agricultores, quanto os de ordem sanitária e
ambiental. Todos esses registros seguem um conjunto de leis que normatizam e orientam o processo de legalização.
A formalização jurídica do grupo de agricultores, especificamente, deve-se à comercialização dos produtos no
mercado formal. Para isso, os proprietários de uma agroindústria, por exemplo, devem cumprir várias etapas para legalizar sua organização (e respectivo empreendimento) e estarem aptos a comercializarem seus produtos. O registro junto
aos órgãos responsáveis pela inspeção sanitária deve-se em função da garantia da qualidade dos alimentos produzidos.
Como se trata de alimentos, que serão consumidos pela população, é necessário fazer um controle sobre sua qualidade
antes de autorizar o consumo. Em relação ao aspecto ambiental, existem órgãos responsáveis pelo controle da poluição
ambiental da água, do solo e do ar. Todo tipo de empreendimento que possa representar riscos de poluição ambiental
deve passar pelo controle desses órgãos ambientais. No que se refere à formalização jurídica do grupo de agricultores,
que será nosso objetivo aqui, existe várias opções. A escolha de uma delas é uma decisão importante a ser tomada pelos
interessados, dentro do processo de implantação de um empreendimento familiar coletivo. Nesse momento, deve-se levar
em conta diversos aspectos, principalmente os de ordem econômica e os de ordem sócio-organizativo. Sobre o primeiro,
econômico, destaque-se o tipo de atividade que será desenvolvida, a forma e os canais de comercialização e a carga de
tributos que cada forma jurídica está sujeita. Sobre o segundo, deve-se observar o número de associados e a participação
de cada um na vida do empreendimento, ou seja, escolher um tipo de legalização mais adequado ao desenvolvimento da
gestão social, onde as pessoas proprietárias são o centro do processo e responsáveis pelas decisões a serem tomadas.
Certamente não responderemos a todas as questões que se fazem presentes no dia-a-dia de um pequeno
empreendimento, por se tratar de um tema complexo e, também, pelas limitações que as próprias leis impõem. Procuramos levantar alguns aspectos básicos e gerais sobre as possibilidades de legalização e alguns caminhos para tal.
Assim, apresentamos algumas diferenças importantes entre as alternativas de formalização do grupo de agricultores,
de acordo com a legislação que trata deste tema.
2. AGREGAÇÃO DE VALOR.
A Agregação de Valor, por essência, ocorre a partir de produtos ou de serviços desenvolvidos pelas próprias
famílias dos agricultores. É muito comum associar “agregação de valor”, com a idéia de “agroindustrialização” de um
determinado produto, por exemplo. Essa é uma das formas mais conhecida de agregação de valor, onde se inclui
também o “artesanato”, que ocorre em todo o país, em geral associado às características culturais próprias de cada
local. Mas existem outras como a “diferenciação dos produtos”, ou seja, um produto produzido e/ou industrializado
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com qualidades adicionais aos similares existentes no mercado. As qualidades adicionais que podem ser agregadas
também são bem variadas, obtendo produtos socialmente justo, ecologicamente correto, por exemplo.
Nesse espaço vamos falar sobre a agregação de valor numa perspectiva da inclusão social e da construção
do desenvolvimento sustentável, conforme aponta o PADRSS. Primeiramente vamos relembrar as características e
conseqüências do desenvolvimento convencional, e o desenvolvimento sustentável que vem sendo debatido pelo
Movimento Sindical de Trabalhadores/as Rurais - MSTTR e demais setores da sociedade.
Após, falamos das formas de agregação de valor, destacando a pequena agroindústria, suas características e
potencialidades. Em seguida, a diferenciação dos produtos e serviços, destacando uma nova visão de qualidade associada com a qualidade de vida dos produtores e consumidores. Tratamos, ainda, do agroecoturismo também como
um instrumento do desenvolvimento sustentável.
A Pequena Agroindustria
Para a agricultura familiar, a industrialização dos produtos agropecuários não se constitui em uma novidade.
Isto já faz parte da sua própria história e da sua cultura. Inicialmente tendo como objetivo atender o consumo da
família e, em menor grau, abastecer o mercado local com pequenos excedentes. Neste caso, não representava uma
grande renda, mas uma complementação ou um dinheiro extra com entradas eventuais. Como exemplo, podemos
citar a transformação de frutas em doces e bebidas, a elaboração de conservas em geral e a fabricação de queijos,
embutidos e defumados de carne.
Atualmente a agroindustrialização vem tomando uma dimensão importante, representando uma das alternativas para “materializar” o desenvolvimento sustentável. Ou seja, passa a ser uma fonte de renda importante e permanente para a agricultura familiar. Entendemos, aqui, como agroindustrialização, o beneficiamento de matérias primas
agropecuários (secagem, classificação, limpeza, embalagem) e/ou a transformação de matérias-primas gerando novos produtos, de origem animal ou vegetal, como por exemplo, o leite em queijo e as frutas em doces e bebidas. Pode
ser, ainda, o artesanato resultado do beneficiamento e/ou transformação de produtos com forte apelo cultural.
O que é pequena agroindústria
Propomos, aqui, uma caracterização ou um conceito de referência do que é agroindústria rural de pequeno
porte - ARPP1. Essa caracterização tem por objetivo propor um “modelo” possível de agroindústria, com uma maneira
própria de funcionamento e viável dentro do atual momento econômico e de mercado.
Este tipo de agroindústria, por ser de pequeno porte, não tem os ganhos da economia de grande escala. Isto implica que ela deverá ser constituída em uma outra lógica, ou seja, de um outro jeito próprio, diferente da agroindústria
convencional, que tem na sua grande escala o eixo principal para a viabilidade econômica. Descrevemos, a partir da
vivência com esse tema, um “tipo ideal”, apontando “princípios” de como deve ser uma pequena agroindústria, ou
seja, do que é fundamental para seu bom funcionamento e, até mesmo, decisivo para a sua viabilidade.
A definição de ARPP se relaciona, portanto, a diversos aspectos, quantitativos e qualitativos, como: o número
e o tipo de público associado ou proprietário da agroindústria; o modelo tecnológico; o tamanho dos equipamentos
e instalações; a origem da matéria-prima principal utilizada; a qualidade e a quantidade de cada produto; o número
de pessoas que trabalham na agroindústria e a localização do empreendimento. O comportamento e as variações
deste conjunto de aspectos dependem de cada realidade, o que torna difícil a construção de um conceito de pequena
agroindústria, único e definitivo. A seguir, procuramos descrever os aspectos mais relevantes dessa conceituação.
a) posse e gestão
1
Outros termos utilizados para identificar a agroindustrialização em pequena escala: pequena agroindústria, agroindústria familiar, agroindústria artesanal, agroindústria rural etc.
32

A família dos agricultores familiares é a proprietária da agroindústria. Ou seja, com a implantação da agroindústria, os agricultores/as passam a atuar em duas importantes etapas da cadeia produtiva, os setores primário e
secundário. Aqui começa a se caracterizar a idéia de mudança de papel da agricultura familiar, não mais apenas de
produção de matéria-prima, mas, além disso, de industrialização da sua própria produção agropecuária.
A posse e a gestão do empreendimento pode ser individual ou, em geral, de um pequeno grupo de agricultores/
as. A organização de pequenos grupos de famílias de agricultores (associação, cooperativa, condomínio) favorece
uma otimização da estrutura disponível nas propriedades e a racionalização dos recursos investidos na implantação
da unidade industrial. A cooperação se constitui, neste caso, num importante instrumento para a viabilização da
ARPP, pois a otimização dos investimentos (utilização total e adequada da estrutura) pode representar uma diminuição do custo de produção.
A gestão das pequenas agroindústrias também é desenvolvida pelos agricultores familiares associados. Para
isso, devem contar com a assessoria de técnicos, com uma programação bem articulada (e racional) de capacitação
e com instrumentos adaptados à sua realidade, possibilitando uma boa administração de tudo o que se relaciona ao
empreendimento. O importante na gestão é que toda a tomada de decisão cabe aos agricultores. Isto deve ocorrer
de maneira que todos as pessoas envolvidas sempre tenham acesso a todas as informações em torno dos temas em
pauta.
b) matéria-prima
A matéria-prima principal utilizada na agroindústria deve ser produzida pelas famílias dos agricultores associados. Eventualmente é adquirida uma pequena parte de terceiros, em geral de outros agricultores próximos. É na
utilização da matéria-prima produzida pelos próprios agricultores proprietários da agroindústria que se caracteriza a
agregação de valor às matérias primas agropecuárias. Ao contrário de vender os produtos primários, muitas vezes
em condições desfavoráveis de preços e prazos, a agroindustrialização possibilita adição de valores relativos à venda
de um produto mais acabado e, em geral, pronto para o consumo.
Do ponto de vista da viabilidade do empreendimento, o domínio dos setores primário e secundário favorece um
planejamento mais racional das atividades, diminuindo os riscos. Caso dependesse de matéria-prima externa, haveria
a necessidade mensal de receitas no fluxo de caixa da agroindústria para a aquisição junto a terceiros. Ao contrário
disso, no caso da agroindústria utilizar a matéria-prima própria, boa parte das receitas que seriam utilizadas como
capital de giro se transformam em renda aos associados do empreendimento.
Mesmo sendo mais uma atividade para ser gerenciada, a produção própria de matéria-prima confere uma certa
autonomia, com a disponibilidade em quantidades precisas e em cada momento específico, com qualidade adequada
e custo baixo. Sabemos que a venda dos produtos também segue, corriqueiramente, um cronograma, com qualidade
e quantidades exatas e em intervalos pré-estabelecidos, geralmente impostos pelo mercado.
A formação de estoques de produtos prontos, caso da agroindústria convencional, é uma forma de diminuir a
irregularidade de oferta. Meta esta, entretanto, de difícil alcance para a produção em pequena escala, pois implicaria
na necessidade de grande volume de capital de giro, o que poderia significar um investimento, muitas vezes, maior
que a receita de três meses de trabalho da agroindústria. A falta de capital de giro é apontada como uma das principais
causas de falência, principalmente de pequenas empresas, problema este que a ARPP pode resolver em boa parte,
dispondo de matéria-prima própria.
Outro ponto, ainda, é a disposição da matéria-prima a um custo compatível. A proximidade das pequenas
agroindústrias às propriedades rurais dos agricultores associados facilita o aproveitamento da matéria-prima a menores custos. Ainda, o uso de matéria-prima do próprio grupo possibilita a garantia da sua qualidade. Destaque-se, aqui,
que a obtenção de produtos de alta qualidade depende do uso de uma boa matéria-prima.
Enfim, a autonomia que a auto-suficiência de matéria-prima confere é imprescindível para a viabilização das
pequenas agroindústrias, seja pela qualidade, seja pelo aspecto econômico, ou, principalmente, pelo social.
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c) mão-de-obra
Neste tipo de empreendimento a mão-de-obra familiar é utilizada nos dois setores da cadeia produtiva, primário
e secundário, podendo contar, eventual ou complementarmente, com outros agricultores próximos. A quantidade de
mão-de-obra envolvida nas pequenas unidades agroindustriais está relacionada, principalmente, à quantidade de
alimentos produzidos, ao tipo de tecnologia adotado e ao grau de automatização dos equipamentos. Em geral, as
pequenas agroindústrias, por utilizarem equipamentos mais simples, envolvem, proporcionalmente à escala de produção, um maior número de pessoas no trabalho. A renda oriunda da mão-de-obra, destaque-se, é um dos importantes
componentes de viabilidade da agricultura familiar.
Esse é um aspecto importante, pois a remuneração da mão-de-obra, ao mesmo tempo em que é um custo
para a ARPP, representa uma importante renda familiar das pessoas associadas. Neste caso mais ainda, pois ela se
soma à renda oriunda da venda dos alimentos industrializados e da matéria-prima. Percebe-se que, ao contrário de
dispor de quantidades significativas de recursos em caixa (capital de giro) para remunerar a mão-de-obra externa e
para adquirir a matéria-prima, como indicamos anteriormente, o que também estaria remunerando a mão-de-obra de
terceiros, esse volume de dinheiro incrementa a renda das famílias associadas.
d) tecnologia
O nível de sofisticação dos equipamentos utilizados, como já apontamos, geralmente não é muito elevado, com
baixo nível de motorização/automatização. Um importante aspecto a ser observado na tomada de decisão sobre os
equipamentos e o modelo tecnológico é a sua compatibilidade com a quantidade de produção prevista, com a quantidade de mão-de-obra disponível para trabalhar na agroindústria, com a viabilidade econômica da unidade e com a
qualidade desejada dos produtos. Quanto mais esses pontos estiverem ajustados um ao outro, maior a possibilidade
de obter um custo final unitário menor, sem perder de vista a qualidade do produto.
e) escala
A “compatibilização” que falamos acima se relaciona também à quantidade de produção da unidade. Não existe
uma pré-definição de quanto deve ser a produção de cada agroindústria. O princípio está em um permanente e bem
ajustado arranjo entre a escala de produção, o número de pessoas que trabalham e o tamanho dos equipamentos e
das instalações. Isto porque a quantidade de produção prevista, neste caso pequena, deverá justificar, entenda-se
remunerar, todos os custos e investimentos da unidade.
Diferentemente, a agroindústria convencional tem o chamado ganho de escala. Nela, todos os investimentos
são divididos por uma grande quantidade de produtos, resultando um menor custo unitário. Na agroindústria convencional com uma pequena margem de lucro unitário, multiplicado por uma grande quantidade de produtos, resulta um
grande lucro final e, também, uma capacidade maior de variação da escala de produção com riscos menores.
A quantidade de produção da ARPP, portanto, é específica para cada caso e deve ser estabelecida de acordo
com o contexto local e de cada tipo de agroindústria, considerados os aspectos acima. Ou seja, deve-se fazer um bom
estudo de viabilidade e elaborar um projeto adequado antes de iniciar a construção da unidade. Se o investimento
for exageradamente alto para uma produção pequena, ter-se-á um alto custo final dos produtos. Em conseqüência, o
preço dos produtos também será maior, o que poderá implicar em restrições na sua comercialização. Ao contrário, um
bom planejamento e uma gestão eficiente poderão propiciar a utilização do máximo da capacidade produtiva instalada, resultando menor custo unitário de produção, aumentando a competitividade dos produtos no mercado.
f) localização
A instalação da pequena agroindústria no meio rural favorece o aproveitamento da mão-de-obra familiar e da
matéria prima, com baixo custo de transporte. Nesse espaço, possibilita o reaproveitamento dos resíduos da industrialização reincorporando-os no processo produtivo, seja como adubo, seja como alimento dos animais, ou pode ainda,
dependendo de cada caso, receber tratamento adequado, sem poluir o ambiente (ar, água, solo etc).
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A proximidade da unidade industrial às propriedades dos agricultores também propicia a gestão do empreendimento pelas famílias de agricultores, oportunizando o acompanhamento de todo o processo para a tomada de
decisão por todos: mulheres, homens, jovens e idosos. A localização, portanto, deve ser o mais próximo e centralizado
possível das propriedades dos agricultores. Isto também define um desenvolvimento sustentável e descentralizado.
Potencialidades da pequena agroindústria
Esse tipo de industrialização oferece, ainda, possibilidades de descentralização regional da produção, ao aproximar as agroindústrias da produção da matéria-prima; de redução do custo de transporte; de utilização adequada
dos dejetos e resíduos (reduzindo o poder poluente) e; de diminuição das migrações desordenadas das populações.
Essa visão de desenvolvimento valoriza o meio rural, proporcionando uma melhor utilização do espaço territorial, com
um desenvolvimento local e regional mais equilibrado, com o aumento da arrecadação de impostos, especialmente
nos pequenos municípios.
Nesses locais, o estímulo para a melhoria de sua economia e da arrecadação de tributos está condicionado
ao surgimento de iniciativas que favoreçam o aumento, a permanência e a (re)aplicação da renda da agricultura no
próprio município e arredores. Uma conseqüência imediata é o surgimento e/ou fortalecimento do comércio local,
estimulado pelo aumento do consumo de alimentos, de vestuário e calçados, de eletrodomésticos, de pequenos
equipamentos, ferramentas e materiais de construção e de outros insumos usados na produção e na industrialização
agropecuária.
Artesanato
Dentro do processo de agregação de valor, através do beneficiamento e/ou de transformação de matérias primas, destaca-se o artesanato. O artesanato é considerado um tipo de agroindustrialização, com um caráter artesanal.
Produzido a partir de matérias-primas típicas de cada região, são produtos que geram renda às famílias de agricultores. O artesanato geralmente tem um vínculo muito expressivo aos aspectos cultural e social, com significativo
potencial de promover a inclusão de pessoas que se encontram em menor grau de participação no desenvolvimento.
Dentre uma enorme lista de matérias-primas que são utilizadas na confecção do artesanato destaca-se, por
exemplo, a de origem vegetal – palhas, madeiras, algodão - de origem mineral – pedras, cristais – e de origem animal
– couro, lã. Essas matérias-primas associadas aos valores culturais, aos hábitos e costumes e ao trabalho, geram um
conjunto bastante diversificado de produtos, propiciando a ocupação de mão-de-obra de muitas pessoas e gerando
renda às famílias, especialmente de agricultores familiares.
DIFERENCIAÇÃO DOS PRODUTOS
Outra forma de AGREGAÇÃO DE VALOR que vem sendo destacada é a diferenciação dos produtos da agricultura familiar em relação aos similares disponíveis no mercado. Essa diferenciação, no caso dos alimentos, ocorre
principalmente pela sua qualidade nutritiva e biológica, seu sabor e sua apresentação. No caso do artesanato, pelo
seu vínculo cultural e social com cada território. É necessário, no entanto, redimensionar o conceito de qualidade,
apontando novos aspectos que podem caracterizar os produtos da agricultura familiar.
Nos alimentos, isto está associado com sua importância para a qualidade de vida e para a longevidade da
população. Atualmente setores crescentes da população procuram, cada vez mais, alimentos associados a novos
apelos e valores. Dentre eles podemos destacar: a) alimento-saúde; b) alimento-ecologia; c) alimento-estética; d)
alimento-cultura; e) alimento-cidadania e inclusão social. A oferta de alimentos dentro de um novo padrão pode ampliar, significativamente, as possibilidades de sua inserção e permanência no mercado.
A qualificação pode, ou deveria, ser entendida como uma forma de definir os produtos de acordo com as suas
características qualitativas. E, ainda, um conjunto de informações inerentes aos produtos, colocados claramente aos
consumidores.
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Houve mudanças em alguns aspectos da qualidade dos alimentos nas últimas décadas. Essas mudanças,
entretanto, não podem ser tomadas somente como um fator positivo, pois não representam, necessariamente, um
avanço para a saúde e a qualidade de vida da população. Isto é verdadeiro, em especial quando ela for tomada, por
alguns segmentos da cadeia produtiva, apenas como um instrumento para a definição de estratégias de conquista
de mercado, considerando, por exemplo, apenas a apresentação e a facilidade de uso dos produtos. Neste caso, na
ansiedade de convencer os consumidores a comprar determinada mercadoria e na ausência de mecanismos claros
e precisos de controle, um produto bem apresentado e com boa estratégia de marketing, mas de qualidade duvidosa,
pode passar uma imagem enganosa aos consumidores.
A qualidade ampla que propomos necessita ser debatida abertamente dentro de um caráter de inclusão social,
econômica e política, de mulheres, homens, jovens e idosos, que pode significar o fortalecimento de uma nova visão
de qualidade dos alimentos associada à qualidade de vida e à cidadania, de quem produz e de quem consome.
Aspecto sanitário: Quando um alimento é totalmente benéfico à saúde. Esse aspecto está ligado principalmente
as questões de higiene e limpeza dos equipamentos, do ambiente, das instalações, das pessoas que manipulam os
alimentos etc. A sanidade dos produtos, no entanto, deve ser observada à curto médio e longo prazos, ou seja, não
deve portar nenhum tipo de contaminação que possa causar prejuízos à saúde nem no momento do consumo nem
no futuro, após o consumo.
Aspecto regulamentar: Um bom alimento deve considerar os requisitos legais em vigor no país. Respeitar as
diversas normas existentes, entretanto, não deve significar apenas a resposta à uma pergunta: está legal, ou clandestino? Mas sim, deve portar uma segurança para o consumidor, através de um carimbo de um órgão público de inspeção, dentro de uma visão de cidadania, em que cada um tem o direito de ser informado sobre o que está consumindo.
Aspecto nutricional: O aspecto nutricional dos alimentos tem grande importância para a satisfação e o equilíbrio fisiológico das pessoas. Os alimentos têm, ou deveriam ter, como primeira função nutrir, fornecendo em quantidade e qualidade, os nutrientes que o organismo humano necessita. Sua composição (os nutrientes) deve ser a primeira
razão no seu processo produtivo. Um alimento somente se justifica como tal, do ponto de vista fisiológico, quando sua
composição de nutrientes for favorável à nutrição humana.
Aspecto ecológico: Refere-se às características do processo de produção da matéria-prima e sua industrialização, buscando conseqüências mais favoráveis para a saúde dos consumidores e para o ambiente. Na produção
primária podem ocorrer contaminações da água, do ar ou do solo, ocasionadas por dejetos e/ou por resíduos de
agrotóxicos e fertilizantes de origem sintética. Na industrialização acentua-se o problema pelo uso dos conservantes
e de outro conjunto de aditivos sintéticos. Isto implica, por conseqüência, em degradação ambiental irreparável e pode
afetar a saúde das pessoas, também através dos alimentos.
Aspecto social: Os alimentos, aqui, estão relacionados com a construção de um modelo de desenvolvimento que busque a inclusão e a participação das pessoas, mulheres, homens, jovens e idosos, em todo o processo
produtivo, como protagonistas. No caso dos consumidores, dispor de alimentos de qualidade diferenciada a preços
condizentes (considerado o seu custo de produção) com a realidade sócio-econômica da população. Um produto de
qualidade ampla deve, portanto, contemplar esse caráter de desenvolvimento e de inclusão social, contribuindo para
a construção da cidadania, sem discriminações de gênero, geração, raça e etnia.
Aspecto cultural: As mudanças que vêm ocorrendo, de ordem econômica e tecnológica (associadas também
ao êxodo rural), têm contribuído para um progressivo esvaziamento das tradições culturais do meio rural, especialmente às ligadas aos hábitos alimentares. Percebe-se, também, a influência dos produtos convencionais, industrializados em larga escala, na alimentação da população rural.
Aspecto aparência: A aparência é a qualidade mais fácil de ser avaliada. É a qualidade que se vê e a que o
consumidor é mais sensível. A beleza do produto e/ou da embalagem não devem, entretanto, excluir os outros aspectos da qualidade. A embalagem, por exemplo, mais do que só bonita, deve representar segurança para a conservação
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dos alimentos e não poluir o ambiente após ser usada. Deve, ainda, constar de uma marca e um rótulo com um conjunto de informações sobre as qualidades do produto e sobre quem e como produziu.
Aspecto facilidade de uso: Os conservantes usados na composição dos alimentos têm relação, também, com
o aspecto da facilidade de uso. Não se trata de questionar o papel dos conservantes na ampliação da “vida” útil dos
produtos comestíveis, o que pode ser mais cômodo para os distribuidores e para os produtores. A possibilidade de
estocagem por um tempo mais longo e a melhor manipulação, destaque-se, são características fundamentais para a
competitividade dos produtos e para a redução do seu custo final. Pode representar, também, uma maior facilidade de
uso e de manuseio dos alimentos em toda a cadeia produtiva.
Aspecto organoléptico: Indicamos, ainda, a importância de obter um produto de qualidade organoléptica.
Nesse aspecto, que tem uma relação próxima à aparência dos produtos, se incluem a cor, o aroma, a textura o sabor,
ligados principalmente ao estado de conservação dos alimentos e ao prazer dos consumidores, procurando manter
as características originais dos alimentos, mesmo quando industrializados.
AGROECOTURISMO
Uma terceira maneira de AGREGAR VALOR é através do agroecoturismo. Aqui, a agregação ocorre principalmente na valorização dos serviços oferecidos pela agricultura familiar aos turistas. Representa, da mesma forma que
a agroindustrialização de pequena escala, um instrumento de concretização da inclusão social, de mulheres, homens,
jovens e idosos, com trabalho e renda, e de recuperação e preservação ambiental.
O agroecoturismo se caracteriza por atrativos especiais estimulando o deslocamento das pessoas de outras
comunidades, principalmente de centros urbanos, para o espaço rural. A dinâmica atual da vida “moderna” nos centros urbanos, está impondo inúmeras restrições à qualidade de vida e ao bem estar da população. A concentração
populacional nas grandes cidades, estimulada pelo caráter essencialmente econômico, contraditoriamente, isola as
pessoas e restringe as relações sociais e culturais. As pessoas, cansadas e estressadas com o forte ritmo da vida
urbana, procuram pelos espaços rurais em busca de sossego, paz, tranqüilidade e lazer sadio.
No agroecoturismo devem ser observados e perseguidos alguns princípios que satisfaçam a expectativa dos
turistas como, por exemplo: a higiene e limpeza; o oferecimento de comida natural e do jeito próprio dos agricultores
prepararem (caseira e personalizada, diferente da produção em série ou de grande escala); a convivência com as
pessoas do meio rural (trocas culturais); ambientes simples, rústicos, confortáveis, bonitos, limpos e organizados.
3. POTENCIAL ECONÔMICO E ORGANIZATIVO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS
Muito embora, o MSTTR não tenha atuado diretamente na organização dos empreendimentos produtivos e de
crédito dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, sempre pautou o tema em seus congressos.
Avalia-se que a inserção articulada do MSTTR neste cenário, de organização da produção, é fator decisivo, e
pode ser construída através das mais diferentes formas de redes e/ou sistemas de organização, contemplando grupos
produtivos formais e informais e de crédito rural.
Especificamente, no caso das organizações cooperativas e associativas de crédito rural, ainda que não haja
pretensão de unificação dos sistemas, é possível constituir o mais abrangente e representativo sistema de cooperativas de crédito rural do país, a partir do potencial do MSTTR.
Após amplo processo de capacitação e animação de lideranças, técnicos, trabalhadores e trabalhadoras rurais,
através do Programa de Desenvolvimento Local Sustentável, a CONTAG reformulou a estratégia de modo a intensificar, articular e potencializar processos organizativos da produção e crédito, inclusive, principalmente a partir das já
existentes nas Federações e Sindicatos.
O SISCOP – Sistema Contag de Organização da Produção deve incorporar todas as experiências de coope37

ração da agricultura familiar e assalariados e assalariadas rurais, inclusive das organizações de mulheres, de jovens,
e, de aposentados e aposentadas, articulando-os em cooperativas ou redes de produção, comercialização, crédito e
serviços, de modo a potencializar, fortalecer e expandir a capacidade produtiva e de comercialização dos produtos
da agricultura familiar e das atividades rurais não agrícolas, formando um único sistema nacional de organização da
produção.
A CONTAG, idealizadora do SISCOP, detém a coordenação política a nível nacional e, juntamente com a representação de cada um dos sistemas específicos, compõe o Conselho Deliberativo do SISCOP, para encaminhar e
gerir as questões deliberadas.

Bibliografia Consultada.
• ORGANIZAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES – Texto escrito por Leomar Luiz
Prezotto especialmente para o caderno Nº1 de organização da produção da Contag - 2003.
• AGREGAÇÃO DE VALOR - Texto escrito por Leomar Luiz Prezotto especialmente para o caderno Nº1 de
organização da produção da Contag - 2003.
• Anais do 10° Congresso Nacional da Contag - 2009

38

TAREFA DE ESTUDO
3º módulo
“Juventude, Organização da Produção e Meio Ambiente”
ATENÇÃO: Antes do grupo passar para a leitura do próximo módulo, o grupo deve responder a tarefa de
estudo desse módulo que acabou de estudar.
Segue abaixo as perguntas da Tarefa de Estudo:
Realize uma pesquisa junto à diretoria de alguma Agroindústria do município no sentido de saber:
1.

Quais as vantagens de uma agroindústria ?

2.

Quais os principais problemas, reivindicações e conquistas até então obtidas pela agroindústria?

3.

Quais os produtos negociados pela agroindústria?

4.

Como o Sindicato de Trabalhadores Rurais participa da agroindústria?

5.

Quais tecnologias são aplicadas na agroindústria?

6.

A agroindústria vem agregando valor aos produtos da agricultura familiar?

7.

O meio ambiente vem sendo respeitado no processo produtivo? Como?

8.

No processo produtivo a juventude vem participando? Como?

OBSERVAÇÔES:
•
É fundamental que tanto a leitura do texto de cada módulo como a realização da tarefa, sejam
feitas em grupo.
•
A parceria com outras organizações do município como, associações, escolas, poder público e o
apoio do Sindicato, serão importantes fontes de consulta para responder as perguntas da tarefa de estudo.
•
Caso no município não exista uma agroindústria, o grupo de estudo deverá procurar em outro município próximo e fazer a tarefa.
•
A partir dessas tarefas de estudo o grupo deverá realizar um relatório resumido,respondendo as
questões acima apresentadas. Lembramos que esse relatório deve ser escrito no espaço existente no sistema
informatizado do programa jovem saber.
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Programa
Jovem Saber
JUVENTUDE, ORGANIZAÇÃO
E GESTÃO SINDICAL
Programa de Educação a Distância

4º Módulo

SECRETARIA DE JOVENS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS RURAIS - CONTAG
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4º Módulo

JUVENTUDE, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SINDICAL
Índice
1. Introdução a Organização e Gestão Sindical.
2. Sindicalismo (Deliberações do 11º Congresso Nacional da CONTAG).

1. Introdução a Organização e Gestão Sindical.
Porque trabalhadores e trabalhadoras se organizam em sindicatos?
Grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, hoje tendem a procurar os sindicatos apenas para encaminhar a aposentadoria. Quando muito, vão buscar informações sobre o PRONAF. Mas será esta a resposta correta
a nossa pergunta?
As intenções de qualquer grupo quando se reúne estão relacionadas com as suas necessidades. Seja qual for
o motivo o primeiro passo é saber onde se quer chegar. Depois, o importante é definir como chegar lá. O desafio é
realizar este caminho da melhor maneira possível, levando em conta a realidade e os recursos disponíveis.
Os sindicatos existem para defender os interesses políticos e econômicos dos trabalhadores e das trabalhadoras considerando uma determinada realidade profissional. São, portanto, instrumentos de luta política pela melhoria
das condições de salário, trabalho e vida para a categoria. Mas qual é o objetivo desta luta no campo? Quais os principais interesses dos homens e mulheres que compõem a base trabalhadora rural?
As pessoas querem ser felizes. Querem trabalho, renda, saúde, lazer, educação, arte, entre tantas outras
coisas. Querem qualidade de vida. Para o MSTTR isto se traduz no nosso PADRSS – Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário.
Este projeto pode ser definido, de forma muito simplificada, como a construção de um processo permanente de
produção e reprodução de qualidade de vida para o conjunto da população do campo. Isto implica em: Reforma Agrária, Política Agrícola Diferenciada, Contrato Coletivo de Trabalho, Salário Digno, Garantia e Ampliação dos Direitos
Previdenciários, Erradicação do Trabalho Escravo e Infantil, Educação, Saúde, Moradia, Políticas Sociais e Públicas
voltadas para o conjunto da sociedade, atendendo as especificidades de Jovens, Mulheres e pessoas da Terceira
Idade.
É para lutar por todas estas coisas que os trabalhadores e trabalhadoras rurais se organizam em sindicatos. E
a direção de um sindicato que não encaminha estas lutas não está cumprindo o seu verdadeiro papel.
Qual o papel da direção sindical?
Os (as) dirigentes sindicais são trabalhadores (as) rurais reconhecidos pela sua base como seus legítimos
representantes. Isto quer dizer que um (a) dirigente sindical é um trabalhador (a) que a base elegeu porque acredita e
confia, que esse companheiro (a) vai conseguir expor e defender da melhor forma possível os interesses do coletivo.
Em outras palavras, uma pessoa em quem a base se reconhece e deposita suas expectativas.
Compete à direção sindical encaminhar as lutas dos trabalhadores (as), de modo a garantir a conquista e o
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acesso aos seus direitos. Para realizar a sua tarefa, a direção precisa estar bem sintonizada com a base. Mas aqui é
preciso ter um cuidado especial. Não é função da direção lutar “no lugar da base” mas sim encaminhar as lutas junto
com a base. A luta sindical não é uma luta pessoal ou individual, mas sim coletiva.
Por outro lado, a direção deve estar em sintonia com a realidade atual, estando atenta para a complexidade dos
desafios que se apresentam no cotidiano. Para responder a estes grandes desafios, é necessário ser comprometido
com as lutas da classe trabalhadora e não temer os obstáculos. A direção é responsável pela elaboração e encaminhamento de propostas de luta política, na defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que representa.
Para que possa elaborar propostas que consigam articular e mobilizar o conjunto da base, é preciso que a direção garanta a expressão das diversas opiniões existentes, buscando identificar os elementos de consenso que levem
à unidade política da categoria. A unidade na luta só pode ser alcançada se cada trabalhador (a) se reconhecer nas
propostas encaminhadas, se elas refletem a vontade do coletivo. Isto é essencial para fazer valer os interesses dos
trabalhadores (as).
Conceber uma estrutura sindical e uma estratégia de gestão democrática que viabilize a participação do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras rurais na definição das nossas políticas é o principal desafio da direção do
MSTTR. É o caminho para a consolidação do nosso PADRSS.
Qual o futuro do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais?
Nos anos 70 a juventude lutava contra a ditadura militar. Na década de 80 a juventude estava na luta pela reconstrução do estado democrático brasileiro. Dá década de 90 aos nossos dias a juventude vem atuando em vários
palcos de luta, como:
 no serviço voluntário pela melhoria das condições de saúde e educação popular;
 na contestação político, musical e cultural do movimento “Hip Hop”, que se dá no cotidiano das periferias
urbanas e rurais;
 nos espaços de deliberações de políticas públicas, como por exemplo no Conselho Nacional de Juventude,
criado no governo Lula;
 na defesa pela preservação do meio ambiente;
 nos partidos políticos;
 nas lutas do MSTTR, do movimento negro, do movimento estudantil, do movimento dos sem teto e em vários
outros movimentos sociais.
O espírito contestador e transformador da juventude está se revelando nesse exato momento em vários pontos
desse país, basta abrir os olhos e ver. A luta de classes está em movimento e a juventude camponesa, operária e
estudantil está a seu modo buscando construir uma sociedade menos desigual.
Apesar da luta da juventude contra a exclusão social, nos últimos anos o Brasil tem sido vítima da “globalização
de mercado”. Isto significa dizer que todos os países do planeta passaram a se integrar mais fortemente a partir da
lógica e dos interesses do “mercado”, em detrimento dos interesses mais nobres dos seres humanos.
Essa globalização fez surgir:
 a formação de grandes blocos comerciais como na Europa (CEE – Comunidade Econômica Europeia),
na América Central e Norte (NAFTA – Tratado Norte Americano de Livre Comercio), na Américas do Sul (
Mercosul ) e na Ásia;
 a abertura de mercado, que facilitou a rápida instalação de empresas em países que oferecem mão-de-obra
e matéria prima mais baratas;
 a reestruturação produtiva, ou seja, as empresas mudaram seu modo de produzir, aperfeiçoaram sua mecanização, por exemplo, na produção do agronegócio no Brasil um trator faz o serviço de 100 trabalhadores,
dessa forma esse trator desempregou 100 pessoas;
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 a privatização de setores públicos, no caso do Brasil temos o exemplo da privatização das Telecomunicações.
Temos visto que a “globalização” da economia interfere diretamente no meio rural, suas conseqüências tem
sido danosas para os trabalhadores (as) rurais pois está gerando:
 queda de emprego na agricultura;
 baixos preços dos produtos agrícolas;
 maior uso de produtos químicos na agricultura;
 transferência dos postos de trabalho para o setor de serviços;
 precarização do vínculo empregatício, ou seja, cresce o trabalho informal sem carteira assinada, fazendo
com que o trabalhador (a) não tenha seus direitos trabalhistas garantidos;
 utilização de novas tecnologias, exigindo maior qualificação profissional dos trabalhadores (as).
O futuro do movimento sindical está intimamente ligado ao presente da juventude. A falta de oportunidades
de desenvolvimento profissional tem levado um grande contingente de jovens ao empobrecimento, ao abandono do
campo e do MSTTR.
A ação sindical não pode se limitar a preservar conquistas adquiridas, mas também, lutar pela construção de
novas oportunidades de trabalho e geração de renda para a juventude rural. Pois desse modo, o MSTTR estará investindo na sua própria sobrevivência.
Os novos tempos exigem do movimento sindical ousadia política e aperfeiçoamento organizacional para responder as demandas que surgem da base.
Com tantas mudanças no mundo, como deve atuar o MSTTR em relação a sua gestão sindical?
Para iniciar, é importante que as pessoas (direção, assessoria e funcionários em geral) que integram o MSTTR
assumam e pratiquem algumas ATITUDES, como:
1. promover uma identidade de interesse com os (as) trabalhadores (as), construindo participativamente propostas de soluções para os problemas que atinge a categoria;
2. intervir nos espaços de deliberação de políticas públicas (conselhos, coletivos, etc) defendendo as propostas da categoria. Intervir não significa apenas estar presente, mas sim, participar ativamente, buscando
influenciar as políticas definidas nessas instâncias;
3. criar programas de capacitação para dirigentes, assessores e funcionários visando a qualificação destes
(as) para a ação sindical;
4. assumir a postura de que o sindicado, a federação e a Contag são entidades de caráter político e social que
precisa aperfeiçoar permanentemente a qualidade da prestação de serviço que oferece aos trabalhadores
(as) rurais. Compreendendo que os (as) trabalhadores (as) são os principais responsáveis pela sustentação
dessas entidades;
5. aperfeiçoar os processo administrativos e de serviços, melhorando os métodos e instrumentos de gestão;
6. ser ágil e flexível na prestação de serviço aos trabalhadores (as) rurais. Deste modo, deve-se delegar poder
de decisão ao responsável por determinadas atividades;
7. criar meios de divulgação sobre o que a entidade está fazendo. Esta iniciativa cria um fluxo de comunicação
e apoio entre entidade sindical e trabalhadores (as);
8. realizar sempre as ações sindicais de forma planejada. Planejamento é um exercício permanente de avaliação e de correção de rumos. Com esse procedimento se pode evitar o “ativismo” presente no MSTTR;
9. estar disposto a aprender, sempre. Se não se sabe alguma coisa, ou não se dispõe da informação, deve45

-se buscá - la para atender à categoria. Achar que já sabe tudo é sinal de prepotência, não de sabedoria.
Inteligente nem sempre é o que sabe, mas o que sempre está disposto a aprender algo novo;
10.

aprofundar internamente o debate sobre as formas de auto-sustentação do MSTTR.

Essas 10 atitudes podem aperfeiçoar a eficiência e a eficácia da gestão sindical. Para tanto, é fundamental que
todos e todas assumam ela no cotidiano.
2. Sindicalismo (Deliberações do 11º Congresso Nacional da CONTAG)
Destacaremos aqui algumas deliberações que consideramos fundamentais
Prática e ação sindical
Atualmente, algumas práticas sindicais autoritárias e antidemocráticas não afirmam o projeto coletivo, solidário
e de unidade do MSTTR. Tampouco estimulam ou possibilitam a renovação em, no mínimo, 30% nos cargos de direções, o surgimento de novas lideranças, a participação do conjunto da base e o cumprimento das deliberações das
instâncias do movimento, que renovem as forças para que a luta seja plena.
Neste contexto, o desafio para o MSTTR é romper com esta realidade, fortalecendo e renovando a prática sindical, observando, dentre outras, as seguintes diretrizes:
Atuar estrategicamente para que o PADRSS seja o referencial de desenvolvimento do campo, a partir da
construção e definição coletiva de políticas permanentes, definindo metas e ações a serem incorporadas na prática
cotidiana de dirigentes e da base, assegurando mudanças efetivas nas práticas dos dirigentes e na própria estrutura
sindical rural.
Superar o corporativismo no MSTTR, afirmando e praticando a solidariedade, a visão de classe, a luta geral do
povo pela emancipação coletiva que, inclusive, deu origem ao próprio sindicalismo, fazendo parcerias com o MST, Via
Campesina e outros movimentos para fortalecer as ações do MSTTR.
Praticar a democracia interna, fortalecendo a unicidade sindical os mecanismos de participação da base como
requisito essencial de representatividade e legitimidade, fazendo com que o espaço sindical seja local de liberdade
e de compromissos éticos com a prática sindical, os debates, as deliberações e encaminhamentos das questões de
interesse da categoria. Isso se faz com o cumprimento do estatuto social e obedecendo as deliberações aprovadas
em seus congressos, assembleias e no conselho deliberativo.
Alterar os estatutos das entidades do MSTTR (CONTAG, Federações e Sindicatos) para garantir que o dirigente não possa permanecer por mais de dois mandatos no mesmo cargo.
Protagonizar e coordenar os processos de formulação de proposições, de pressão e de negociações que busquem alternativas e respostas às demandas da base, assumindo efetivamente a organização e gestão da entidade de
forma democrática, honesta, transparente, solidária e participativa.
Produzir e protagonizar permanentes processos de aprendizagem sobre a vida sindical e a realidade do campo,
compreendendo os desafios e impactos no cotidiano dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, articulando o conhecimento teórico com a prática sindical.
Reconhecer a diversidade dos sujeitos políticos na base sindical, e atuar na prática sindical de acordo com a
necessidade de cada grupo (jovens, terceira idade e mulheres) junto as suas secretarias, estimulando a sua participação em todas as instâncias de deliberação do movimento, respeitando as suas especificidades e incorporando suas
proposições e bandeiras de luta na plataforma política do movimento sindical de trabalhadores/as rurais.
Combater o nepotismo nas entidades sindicais (Sindicatos, Fetags, e Contag), assegurando a moralidade, transparência, impessoalidade e imparcialidade na gestão sindical, impedindo a contratação de parentes de dirigentes executivos, efetivos e conselheiros/as fiscais até 2º grau por consanguinidade e afinidade, a partir do 11º congresso da Contag.
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Inibir e punir eventuais desvios de conduta de dirigentes sindicais em relação à gestão político-financeira sindical e uso indevido das políticas públicas, devendo ser aplicado o que dispõe o Código de Ética das FETAGs e da
CONTAG, incentivando e apoiando o trabalho das Comissões de Ética.
Assegurar o reconhecimento social e político das entidades sindicais como espaços de lutas coletivas a partir
da mobilização da base e articulação com as outras entidades e organizações sociais, atendendo aos princípios da
unicidade sindical afirmando o papel sindical na construção e conquista de direitos.
Democratizar e instrumentalizar os meios de comunicação e de informação já existentes no MSTTR, reconhecendo e se apropriando, estrategicamente, de mecanismos como as redes sociais, telefonia, videoconferência,
impressos, rádios, rádios comunitárias, televisões e outros meios que podem ser utilizados para promover o diálogo e
potencializar a mobilização entre as pessoas e as entidades.
Divulgar nossas propostas, ideias e ações, fortalecendo a comunicação popular e dando visibilidade a nossas
lutas e conquistas do MSTTR e ajudar a disputar a opinião pública sobre fatos e acontecimentos políticos de interesse
dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Fortalecer a organicidade do MSTTR, com ações articuladas entre os Sindicatos, Federações e CONTAG,
respeitando os princípios e cumprindo as obrigações estatutárias e as deliberações das instâncias, em especial as
congressuais, dando respostas efetivas às demandas dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, criando mecanismos
de punição para as instâncias que não cumprirem as deliberações dos congressos das Federações e da CONTAG.
Articular e efetivar as ações nacionais, regionais, estaduais, municipais e territoriais, atuando estrategicamente
para assegurar uma maior relação entre o global e o local, reconhecendo o papel da representação sindical na construção de diretrizes políticas para garantia dos direitos e deveres dos trabalhadores e trabalhadoras, especialmente
no município e nas comunidades.
Participação das mulheres
A CONTAG deverá adotar a paridade de gênero nos seguintes termos:
Na composição da Direção da CONTAG, compreendendo a Direção Efetiva, a Diretoria Executiva, o Conselho
Fiscal e as respectivas suplências, consideradas separadamente, a partir da gestão 2017-2021, a ser eleita no 12º
Congresso Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais - 12° CNTTR;
Nas instâncias da CONTAG (Congresso Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, no Conselho
Deliberativo e na Plenária Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais), a partir do registro das alterações
estatutárias;
As alterações do estatuto da CONTAG, que se fizerem necessárias para o cumprimento das deliberações, acima, incluindo o registro em cartório competente, deverão ser processadas antes da realização da 4ª Plenária Nacional
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.
Até o 12° CNTTR deverá ser aprofundado, internamente, em todas as entidades e instâncias do MSTTR, o
debate sobre a adoção da paridade de gênero em todas as entidades e instâncias deliberativas do MSTTR. Até a
adoção da paridade de gênero, em todas as entidades e instâncias deliberativas do MSTTR, todas as entidades do
MSTTR - CONTAG, Federações e Sindicatos - estão obrigadas a cumprir a cota de, no mínimo, 30% (TRINTA POR
CENTO) de mulheres trabalhadoras rurais, em suas direções, conselho fiscal e demais instâncias deliberativas e de
50% (CINQUENTA POR CENTO), nos eventos de formação.
Participação da juventude
A juventude sempre esteve presente nas lutas do MSTTR, embora numa condição de invisibilidade em razão
do não reconhecimento da sua identidade política e das suas demandas e necessidades específicas. Buscando romper com esta invisibilidade, afirmando seu papel estratégico para o fortalecimento das lutas sociais, a juventude do
campo vem tecendo uma caminhada de proposições, lutas e conquistas de ações afirmativas, que tem por princípio
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ampliar as oportunidades de participação, combatendo as desigualdades que cerceiam a ação ativa e autônoma da
juventude rural nas instâncias sindicais.
A juventude precisa ter mais espaço dentro do MSTTR, não só nas reuniões e nas atividades de formação, mas
faz-se necessário otimizar os espaços dos sindicatos para melhor desenvolvimento do potencial criativo dos jovens,
inclusive nas áreas de esporte, cultura (música, poesia, literatura) e lazer. Os festivais da juventude têm demonstrado
que as atividades desportivas atraem os jovens para as atividades do MSTTR.
Um importante marco na organização da juventude rural diz respeito à aprovação da cota de participação de jovens, aprovada no 9º Congresso da CONTAG, em 2005. Por meio desta deliberação definiu-se a cota de, no mínimo,
20% de jovens nas instâncias organizativas, formativas e diretivas do MSTTR. No entanto esta cota de participação
de jovens, ainda não está sendo implementada conforme aprovado no 9° Congresso. Neste contexto, a CONTAG
deve trabalhar de forma estratégica e planejada junto com os STTR e Federações para garantir na prática este direito
conquistado pela juventude rural. O 11º CNTTR, deliberou pelo aumento da cota de participação da juventude nas
ações formativas do MSTTR, de 20% para, no mínimo, 30%.
A cota é uma medida que visa incluir nas esferas participativas e decisórias do MSTTR os segmentos excluídos, com vistas a promover relações mais igualitárias no ambiente sindical. Neste sentido, a cota de jovens deve ser
entendida como ação que gera resultados positivos para o conjunto do MSTTR, e não apenas para a juventude, uma
vez que democratiza os espaços sindicais, amplia e qualifica a pauta do movimento e combate as formas de discriminação e desigualdade.
A implementação da cota de jovens ainda não é uma realidade em todos os níveis e instâncias sindicais, tal
questão exige maior incentivo, investimento e comprometimento do MSTTR em torno de práticas que aprofundem a
democracia sindical, conferindo à cota não um sentido numérico, mas uma escolha política que torna o MSTTR mais
forte, participativo e representativo.
A criação das Secretarias ou Coordenações e das Comissões de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, nos sindicatos, FETAGs e CONTAG, são estratégias organizativas que vêm ampliando e qualificando a participação da juventude rural no âmbito do MSTTR, dando maior organicidade a ação sindical. Faz-se necessário garantir
sua constituição em todas as instâncias sindicais, ao passo que também é fundamental assegurar recursos humanos
e financeiros, bem como a autonomia política, para que estas estruturas consigam cumprir com seu papel de fortalecer a organização e representação da juventude rural em todo Brasil.
A formação de lideranças juvenis é um desafio que precisa ser assumido pelo conjunto do MSTTR. O Programa Jovem Saber e os processos desencadeados pela Escola Nacional de Formação da CONTAG (ENFOC) vêm se
desafiando a aproximar os/as jovens do debate e da luta em defesa do PADRSS. Integrados a este processo está a
participação dos/as jovens nas ações de massa do MSTTR, compreendidas como instrumentos de formação na ação,
que agregam maior sentido à luta e a organização sindical.
O Programa Jovem Saber, pela sua importância para a formação da juventude rural, não pode se limitar ao
acesso via internet. Algumas comunidades, exatamente as que mais precisam de formação, estão isoladas e os recursos da comunicação eletrônica não chegam. Portanto, faz-se necessário que as cartilhas utilizadas para formação, no
Programa Jovem Saber, sejam disponibilizadas, também, por meio impresso. De outra forma, esse segmento estará
excluído do programa. Para tanto, a secretaria de jovens da Contag elaborou o presente livro didático.
Outro desafio ora vivenciado pela juventude rural consiste na luta por uma educação libertadora cujas experiências começam a surgir, a exemplo da educação contextualizada e as escolas famílias agrícola.
As experiências dos Festivais da Juventude Rural são importantes espaços de proposição, pressão e negociação de políticas públicas de juventude do campo, de debate e formação e de valorização das linguagens juvenis, por
meio da cultura e do esporte. Esta ação de massa deve permanecer forte na agenda sindical, e deve vir acompanhada
dos processos estaduais e municipais, demarcando o protagonismo e luta da juventude pelo direito de permanecer
no campo, com sustentabilidade e qualidade de vida, exercendo plenamente sua cidadania, com acesso à educação,
saúde, segurança, entre outras políticas públicas.
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O PRONACAMPO, o programa de educação do campo e as demais propostas de educação, com base na
pedagogia da alternância, assim como os IFS (Institutos Federais Superiores), devem ser levados para perto dos jovens rurais, descentralizando a formação técnica e profissional. E devem vir acompanhadas de propostas de esporte,
cultura e lazer, dando condições à juventude rural de desenvolver seus potenciais criativos e vocacionais.
É deste conjunto de medidas aliadas à ação sindical coordenada às políticas de reforma agrária, financiamento,
crédito e assistência técnica que se poderá afirmar uma estratégia de sucessão rural que não seja, meramente, garantir a permanência do jovem no meio rural, mas onde ele encontre todas as condições de exercitar seu crescimento
e realização como pessoa, integrada ao meio onde vive.
Representação e Representatividade
O MSTTR tem em sua base de representação trabalhadores/as rurais, especificados como agricultores/as
familiares (na condição de proprietário/as, posseiros/as, assentados/as, meeiros, parceiros/as, arrendatários/as e
comodatários, trabalhando de forma individual ou coletivamente) e assalariados/as rurais, além de trabalhadores/
as rurais sem terra, acampados/as, ribeirinhos, extrativistas, quilombolas, pescadores artesanais e aposentados e
aposentadas rurais.
Por esta diversidade na base, é que as entidades do MSTTR são entidades sindicais ecléticas que representam
segmentos específicos, que compõem a “categoria trabalhadora rural”, reunidos na mesma organização em razão de
suas afinidades.
O MSTTR, ao longo de sua história, vem compreendendo que esta forma de organização está respaldada pelo
princípio constitucional da Unicidade Sindical que significa a existência de um só sindicato de uma categoria em uma
base territorial.
Por tais razões, deve-se manter na mesma estrutura sindical, para efeito de enquadramento, os trabalhadores
rurais assalariados/as, os agricultores/as, proprietários/as ou não, que exploram atividades rurais em regime de economia familiar em áreas de até quatro módulos fiscais, com auxilio de mão de obra eventual.
Vale ressaltar que muitas destas entidades vêm sendo criadas sem a observância de qualquer critério de
democracia ou legalidade e sem representatividade alguma. Muitas vezes, estas novas entidades são constituídas
apenas para atender interesses meramente pessoais e, mesmo assim, algumas têm conseguido o registro sindical
junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, principalmente pela falta de critérios que possam resolver dúvidas sobre
a capacidade delas de representar, efetivamente a categoria.
Para dar maior transparência ao processo de concessão do registro sindical legitimando adequadamente a
entidade na representação da categoria. Também poderão inibir as tentativas de se criar novas entidades sindicais
à revelia dos interesses dos próprios trabalhadores e trabalhadoras. Neste sentido, o MSTTR investirá para garantir
o registro sindical de todos os STTRs e Fetags, especialmente para dar legalidade à representação de sua base nos
espaços institucionais, permitindo, por exemplo, o registro de convenções e acordos coletivos de trabalho, a expedição de Declaração de Aptidão - DAP e o fornecimento de declaração da atividade rural para efeitos previdenciários.
Outra questão relacionada à estrutura sindical da categoria de trabalhadores e trabalhadoras rurais é a disputa
com as entidades sindicais do setor patronal pela representação dos agricultores e agricultoras familiares. Ações
judiciais contra o MSTTR tentam limitar a sua representação aos agricultores e agricultoras familiares que exploram
o imóvel rural com tamanho de, no máximo, 02 módulos rurais, sem empregados. Nesse contexto, o conflito de representação tende a se acirrar, já que o MSTTR luta para garantir a representação sindical dos agricultores/as que
exploram imóvel rural com até 04 (quatro) módulos fiscais, além do que há uma tendência de crescimento do trabalho
assalariado na agricultura familiar.
É importante enfatizar que o (a) agricultor (a) familiar vive situações que ora o coloca na condição de categoria
profissional, quando trabalha na produção sem o uso de mão de obra assalariada, e, em outros momentos, ele se
enquadra na condição de categoria econômica (empregador) quando faz o uso de mão de obra assalariada.
Neste cenário, é preciso considerar que, segundo o Censo Agropecuário/IBGE 2006, existem no Brasil mais
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de 4,3 milhões de estabelecimentos da agricultura familiar de até 04 módulos fiscais, sendo que 2,4 milhões (54,8%)
destes estabelecimentos não contratam mão de obra e trabalham somente em regime familiar. O Censo também revela que mais de 1,9 milhão de estabelecimentos da agricultura familiar (45,18% do total) fazem uso de mão de obra
de terceiros, temporária ou permanente, sendo que 4,70% destes usam exclusivamente mão de obra permanente e
40,23% usam mão de obra temporária. Portanto, do universo de agricultores e agricultoras familiares, a maioria absoluta conta exclusivamente com a mão de obra do grupo familiar e/ou eventual. Isso significa que apenas 2% utiliza
mão de obra permanente.
É importante ressaltar, que os agricultores e agricultoras familiares possuem enquadramentos não uniformes
para diversas políticas. Para fins de enquadramento sindical, o agricultor/a só pode explorar área de até 02 módulos
rurais e não ter nenhum tipo de empregado; para fins previdenciários o agricultor/a pode explorar imóvel de até 04
módulos fiscais e contratar mão de obra assalariada por até 120/pessoas dias/ano; para fins de acesso ao PRONAF, o
agricultor/a deve explorar área de, no máximo, 04 módulos fiscais, utilizar predominantemente mão de obra da própria
família e gerir o seu próprio estabelecimento.
Considerando a necessidade do MSTTR atuar em defesa de políticas para agricultura familiar e, consequentemente, se fortalecer na representação desse segmento, é fundamental que os critérios de representação sindical
do agricultor/a familiar estejam em sintonia com o que dispõe a Lei 11.326/2006, conhecida como Lei da Agricultura
Familiar. Considerando a necessidade de o MSTTR atuar em defesa e representação da agricultura familiar como
seguimento da categoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Relação com as Centrais Sindicais
As relações do MSTTR com as centrais sindicais se justificam pela necessidade do movimento sindical construir laços de solidariedade e a cooperação visando à construção de um projeto político de sociedade, o fortalecimento
da organização sindical e a inserção do MSTTR nas lutas da classe trabalhadora brasileira.
A Lei 11.648/2008 autorizou o reconhecimento das Centrais Sindicais e afirmou que são as centrais que têm a
prerrogativa de atuar em espaços nacionais que tratem de assuntos de interesse geral da classe trabalhadora, o que
compromete a participação de entidades nacionais, a exemplo da CONTAG, nestes espaços.
Portanto, a disputa pela filiação dos STTRs envolve todas as centrais sindicais e não apenas a CUT e a CTB,
que são as centrais com as quais o sistema confederativo, vinculado à CONTAG, mantém relações. Este cenário
impõe permanente intervenção política das direções das entidades, especialmente das federações e da CONTAG, na
busca de solução dos conflitos gerados pelas disputas na base do MSTTR.
Mesmo a CONTAG não estando filiada a nenhuma central, a ampla filiação de federações e STTR à CUT e à
CTB faz com que existam relações entre os projetos políticos e a ação sindical destas centrais com o MSTTR.
Bibliografia Consultada
• Cartilha ¨”Introdução à Gestão Sindical” – Contag, 1998.
• Cartilha “Perspectivas da Gestão Sindical” – Contag, 1998.
• Anais do 11° Congresso Nacional da Contag – 2013.
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TAREFA DE ESTUDO
4º módulo
“Juventude, Organização e Gestão Sindical”
ATENÇÃO: Antes do grupo passar para a leitura do próximo módulo, o grupo deve responder a tarefa de
estudo desse módulo que acabou de estudar.

Após a leitura do livro a tarefa do grupo é de realizar uma reunião ou várias reuniões do Grupo de Estudo
com a Direção do Sindicato de Trabalhadores (as) Rurais para:
1.
Resgatar um pouco a história de construção do Sindicato, identificando desde quando existe e os
motivos que levaram as pessoas a se organizarem no Sindicato;
2.

Quantos jovens são associados (as) do sindicato?

3.

Existem jovens na Diretoria e Conselho Fiscal do Sindicato? Em quais cargos?

4.

O Sindicato tem comissão municipal de jovens organizado?

5.

Como o sindicato vai implementar a cota de no mínimo 20% de jovens na

direção da entidade?
6.
O Sindicato disponibiliza recursos para realização de trabalho com a juventude? Já realizou encontros com a juventude?
7.

Identificar os principais problemas, reivindicações e conquistas obtidas pelo Sindicato;

8.
Identificar quais e como o Sindicato participa dos conselhos de gestão de políticas públicas do município (Exemplo: Conselho de Saúde, Educação, etc) ;
9.

Identificar como sobrevive financeiramente o Sindicato;

10.

Debater sobre qual a importância da juventude no Sindicato.

OBSERVAÇÃO:
• É fundamental que tanto a leitura do texto de cada módulo como a realização da tarefa, sejam feitas
em grupo.
• A partir dessas tarefas de estudo o grupo deverá realizar um relatório resumido,respondendo as perguntas acima apresentadas. Lembramos que esse relatório deve ser escrito no espaço existente no
sistema informatizado do Programa jovem saber.
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Programa
Jovem Saber
JUVENTUDE E EDUCAÇÃO DO CAMPO
Programa de Educação a Distância

5º Módulo

SECRETARIA DE JOVENS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS RURAIS - CONTAG
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5º Módulo
JUVENTUDE E EDUCAÇÃO DO CAMPO

Índice
1. Deliberações do 10° Congresso da CONTAG sobre Educação do Campo.
2. RESOLUÇÃO N.º 1, DE 3 DE ABRIL DE 2002. Institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica
nas Escolas do Campo.
1. Deliberações do 10° Congresso da CONTAG sobre Educação do Campo
Pesquisas e estudos têm demonstrado que a educação é um elemento estratégico para o processo de desenvolvimento e elevação da renda. Assim, debater sobre educação e desenvolvimento é discutir valores, cultura e
etnias, concepções de mundo, de sujeito e de sociedade que queremos construir, reafirmando a importância da terra,
da produção, das relações sociais como processos de reafirmação das identidades dos sujeitos do campo, sobretudo
com diálogo, respeito, solidariedade e troca de saberes entre as pessoas.
Neste sentido, o MSTTR tem investido na proposição de políticas públicas de educação do campo que assegurem princípios político-pedagógicos tendo as pessoas no centro da prática educativa, mobilizando e dialogando com
o Estado para que consolide uma política nacional de educação do campo. Alguns passos importantes foram dados
ao longo das lutas e debates em diversos espaços e em Congressos da categoria. A construção do PADRSS foi fundamental nesta definição possibilitando ao MSTTR compreender a importância da educação para o desenvolvimento
e fortalecer o MSTTR para mobilizar, reivindicar e monitorar políticas de educação do campo.
De forma mais ampla a educação do campo tem possibilitado também ao MSTTR refletir sobre as questões de
gênero, geração, raça e etnia, contribuindo para construir melhores relações sociais entre as pessoas e referenciais
políticos pedagógicos para uma educação que não exclua e não discrimine as mulheres, os jovens e as pessoas da
terceira idade. Compreende-se também, que as atividades esportivas e culturais assumem um papel importante no
contexto rural, pois promovem aos homens e mulheres do campo maior sociabilidade, saúde e o fortalecimento da
sua identidade cultural.
Por outro lado, a ausência de políticas públicas no campo, especialmente na educação, deixou marcas nas
condições da educação escolar do campo, tais como altos índices de analfabetismo e defasagem escolar. A incidência de analfabetismo no campo, que segundo a PNAD – Pesquisa Nacional por Amostragem Domicilia, em 2004, 29,
8% da população adulta da zona rural permaneciam analfabetas, enquanto na zona urbana essa taxa era de 8,7%,
demonstrando ainda a fragilidade da educação na área rural.
Outro elemento a ser considerado é o quanto ainda se gasta com o transporte escolar deslocando alunos(as)
do campo para a cidade. Em 2005, 42,6%, dos alunos(as) do ensino fundamental (1º ao 5º ano) utilizaram o transporte escolar. Nos anos finais (6º ao 9º ano) foram 62,4% e no ensino médio 93.5% dos jovens utilizaram o transporte
escolar para sair de suas comunidades para estudar nas escolas da cidade. A situação do transporte (paus de arara,
ônibus superlotados e sem condições adequadas, além de longas distâncias percorridas) demonstra que este ainda é
um grande desafio a ser enfrentado no campo. Por outro lado esta forma de organização escolar contribuiu para o fechamento de mais de 20 mil escolas na zona rural nos últimos anos, provocando o acúmulo de jovens nas pequenas e
médias cidades, aumentando assim o êxodo rural, o consumo de drogas e a prostituição. Além dessa situação a falta
de condições de trabalho e formação específica e defasagem nos salários dos professores e ainda uma organização
curricular descontextualizada da vida dos povos do campo apontam as contradições da educação que defendemos
no PADRSS.
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A situação da juventude no campo requer também análise, pois a pesquisa “A voz do (a) adolescente e jovem
rural” realizada pela CONTAG, registrou que a maioria dos (as) entrevistados (as) - 52% - não completou o ensino
fundamental, isso demonstra o restrito acesso da juventude à escola de qualidade nas áreas rurais. Segundo dados
da PNAD 2006 apenas 25,6% de jovens do campo freqüentavam o ensino médio e apenas 4,0% dos jovens rurais
freqüentam o ensino superior.
A ausência de uma política de estado que respeite as demandas por uma educação do e no campo, desponta
como um dos principais motivos para não permanência dos/as jovens rurais na escola, soma-se a isso as limitações
de ordem financeira da família, que na maioria dos casos nem consegue custear as condições mínimas de acesso
a educação. Essas limitações tiram os (as) jovens da escola e os levam a sair do campo para buscar trabalho nas
grandes cidades. Por isso a luta do MSTTR tem buscado fortalecer a importância da Construção de uma Política
Nacional de Educação do e no Campo e Floresta, defendendo entre outros instrumentos, o fortalecimento das Casas
Familiares Rurais..
Do ponto de vista da construção de políticas públicas avançou-se com a aprovação das Diretrizes Estaduais de
Educação do Campo pelo Conselho Nacional de Educação, com a criação Coordenação Geral de educação do campo no MEC. Estes espaços políticos têm contribuído para fortalecer o que defendemos para a educação do campo,
embora se reconheça que ainda temos muitos desafios.
Em relação aos avanços, destaca-se especialmente uma melhor compreensão e intervenção sindical na atuação política da educação do campo, que ao longo dos anos tem se transformado em pauta estratégica no diálogo
com os gestores públicos e na organização e atuação sindical. No entanto, ainda somos desafiados a elaborar mais
sobre o que fazemos, a intervir mais nas conquistas, a pesquisar e sistematizar sobre as boas experiências e práticas
desenvolvidas pelo MSTTR na educação do campo.
Por outro lado avalia-se que o governo federal demorou a compreender a pauta da educação do campo, especialmente no primeiro mandato do governo Lula. No entanto, tem-se percebido um grande avanço na construção
de políticas estratégicas em nível Federal, programas como Projovem Campo: Saberes da Terra (destinado a jovens
agricultores(as) familiares para elevação da escolaridade – anos finais do ensino fundamental e médio – articulada a
formação profissional), Licenciatura do Campo (PROCAMPO – formação em nível de graduação para professores(as)
do campo da rede pública de ensino, educadores e jovens que tem atuação do campo).
Outras conquistas podem ainda ser destacadas, tais como: a) a inclusão da educação do campo no Plano de
Desenvolvimento da Educação, b) a garantia de valores diferenciados para os alunos(as) matriculados nas escolas do
campo no FUNDEB (Fundo Nacional de valorização da Educação Básica), c) o programa a Caminho da Escola, resultado da negociação do GTB com o objetivo de assegurar o deslocamento dos(as) alunos(as) dentro do próprio campo
e d) o apoio para estados e municípios na implementação de políticas no campo, como construção de escolas, realização de Ensino Médio Integrado com formação profissional e a construção de referenciais para a educação infantil.
Por fim destacamos o PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária), embora este tenha sofrido
uma pressão muito forte pela mídia e pelos órgãos de controle de políticas públicas, a exemplo do TCU – Tribunal de
Contas da União. A atuação do Governo Federal nos territórios da cidadania possibilitou também o fortalecimento da
educação do e no campo.
Muitos desafios ainda precisam ser enfrentados, faz-se necessário e urgente fortalecer a atuação nos espaços
políticos estaduais e municipais a exemplo dos Conselhos, na parceria com as Instituições públicas de ensino superior, organizações, instituições parceiras e trabalhadores(as) rurais. É preciso, por exemplo, superar a idéia construída
na sociedade de que não é papel do Movimento Sindical de trabalhadores rurais atuar na educação do campo. Tem-se identificado resultados positivos nesta luta, no entanto muitas questões ainda precisam ser fortalecidas na atuação
do MSTTR e na construção e consolidação da Política Nacional de Educação do Campo.
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3.

RESOLUÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 1, DO DIA 09 DE ABRIL DE

No ano de 2001, o MSTTR, em parceria com outras entidades que acumulam experiências práticas em educação, elaboraram uma proposta de política pública, constituída por princípios e diretrizes de educação do campo. Essa
proposta foi apresentada e debatida nas audiências públicas do Conselho Nacional de Educação – CNE realizadas
no final do ano de 2001, cujo conteúdo proposto foi incorporado ao documento aprovado pelo Conselho Nacional de
Educação ao instituir as “Diretrizes Operacionais de Educação Básica para as Escolas do Campo”, através da Resolução n.º 01, de 03 de abril de 2002.
As “Diretrizes Operacionais de Educação Básica para as Escolas do Campo” incorporam as reivindicações dos
Movimentos Sociais, que nunca haviam sido contemplados em legislações anteriores. Abaixo apresentaremos na
integra o documento que instituiu as diretrizes.
RESOLUÇÃO N.º 1, DE 3 DE ABRIL DE 2002. Institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas
Escolas do Campo.
O Presidente da Câmara da Educação Básica, reconhecido o modo próprio de vida social e o de utilização do
espaço do campo como fundamentais, em sua diversidade, para a constituição da identidade da população rural e de
sua inserção cidadã na definição dos rumos da sociedade brasileira, e tendo em vista o disposto na Lei 9394, de 20
de dezembro de 1996 – LDB, na Lei 9424, de 24 de dezembro de 1996, e na Lei nº10.172/2001 - PNE,
Resolve:
Art.1º A presente Resolução institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo
a serem observadas nos projetos institucionais das escolas que integram os diversos sistemas de ensino.
Art.2º Estas Diretrizes, com base na legislação educacional, constituem um conjunto de princípios e de procedimentos que visam adequar o projeto institucional das escolas do campo às Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil, o Ensino Fundamental e Médio, a Educação de Jovens e Adultos, a Educação Especial, a Educação Indígena, a Educação Profissional de nível Técnico e a Formação de Professores em nível médio na modalidade
Normal.
Parágrafo único. A identidade da escola do campo, é definida pela sua vinculação às questões inerentes à
sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza
futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que
associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país.
Art. 3º O Poder Público, considerando a magnitude da importância da educação escolar para o exercício da
cidadania plena e para o desenvolvimento de um país cujo paradigma tenha como referências a justiça social, a
solidariedade e o diálogo entre todos, independente de sua inserção em áreas urbanas ou rurais, deverá garantir
a universalização do acesso da população do campo à educação básica e à educação profissional de nível técnico.
Art. 4° O projeto institucional das escolas do campo, expressão do trabalho compartilhado de todos os setores
comprometidos com a universalização da educação escolar com qualidade social, constituir-se-á num espaço público
de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o mundo do trabalho, bem como para o
desenvolvimento social, economicamente justo e ecologicamente sustentável.
Art.5º As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as diferenças e o direito à igualdade e
cumprindo imediata e plenamente o estabelecido nos artigos 23, 26 e 28 da Lei 9394/96, contemplarão a diversidade
do campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia.
Parágrafo único. Para observância do estabelecido neste artigo, as propostas pedagógicas das escolas do
campo, elaboradas no âmbito da autonomia dessas instituições, serão desenvolvidas e avaliadas sob a orientação
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação básica e a educação profissional de nível técnico.
Art.6º O Poder Público, no cumprimento das suas responsabilidades com o atendimento escolar e à luz
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da diretriz legal do regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
proporcionará educação infantil e ensino fundamental nas comunidades rurais, inclusive para aqueles que não
o concluíram na idade prevista, cabendo em especial aos Estados garantir as condições necessárias para o acesso
ao ensino médio e à educação profissional de nível técnico.
Art. 7º É de responsabilidade dos respectivos sistemas de ensino, através de seus órgãos normativos,
regulamentar as estratégias específicas de atendimento escolar do campo e a flexibilização da organização
do calendário escolar, salvaguardando, nos diversos espaços pedagógicos e tempos de aprendizagem, os
princípios da política de igualdade.
§1° - O ano letivo, observado o disposto nos artigos 23, 24 e 28 da LDB, poderá ser estruturado independente
do ano civil.
§2° - As atividades constantes das propostas pedagógicas das escolas , preservadas as finalidades de
cada etapa da educação básica e da modalidade de ensino prevista, poderão ser organizadas e desenvolvidas em
diferentes espaços pedagógicos, sempre que o exercício do direito à educação escolar e o desenvolvimento da capacidade dos alunos de aprender e de continuar aprendendo assim o exigirem.
Art.8° As parcerias etabelecidas visando o desenvolvimento de experiências de escolarização básica e de
educação profissional, sem prejuízo de outras exigências que poderão ser acrescidas pelos respectivos sistemas de
ensino, observarão:
I -articulação entre a proposta pedagógica da instituição e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a respectiva etapa da Educação Básica ou Profissional;
II -direcionamento das atividades curriculares e pedagógicas para um projeto de desenvolvimento sustentável;
III -avaliação institucional da proposta e de seus impactos sobre a qualidade da vida individual e coletiva;
IV- controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva participação da comunidade do campo.
Art. 9º As demandas provenientes dos movimentos sociais poderão subsidiar os componentes estruturantes
das políticas educacionais, respeitado o direito à educação escolar, nos termos da legislação vigente.
Art. 10 O projeto institucional das escolas do campo, considerado o estabelecido no artigo 14 da LDB, garantirá
a gestão democrática, constituindo mecanismos que possibilitem estabelecer relações entre a escola e os demais setores da sociedade, em especial, entre essa, os movimentos sociais e os órgãos normativos dos sistemas de ensino.
Art 11 Os mecanismos de gestão democrática, tendo como perspectiva o exercício do poder nos termos do
disposto no parágrafo 1º do artigo 1º da Carta Magna, contribuirão diretamente:
I. para a consolidação da autonomia das escolas e o fortalecimento dos conselhos que propugnam por
um projeto de desenvolvimento que torne possível à população do campo viver com dignidade.
II. para a abordagem solidária e coletiva dos problemas do campo, estimulando a autogestão no processo de elaboração, desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas das instituições de ensino.
Art. 12 O exercício da docência na educação básica, cumprindo o estabelecido nos artigos 12, 13, 61 e 62 da
LDB e nas Resoluções N° 3/1997 e N° 2/1999, da Câmara da Educação Básica, assim como o parecer do Pleno do
Conselho Nacional de Educação, a respeito da formação de professores em nível superior para a educação básica,
prevê a formação inicial em curso de licenciatura, estabelecendo como qualificação mínima, para a docência na
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, o curso de formação de professores em nível médio, na
modalidade Normal.
Parágrafo único. Os sistemas de ensino, de acordo com o artigo 67 da LDB desenvolverão políticas de forma58

ção inicial e continuada, habilitando todos os professores leigos e promovendo o aperfeiçoamento permanente dos
docentes.
Art. 13 Os sistemas de ensino, além dos princípios e diretrizes que orientam a educação básica no país, observarão, no processo de normatização complementar da formação de professores para o exercício da docência nas
escolas do campo, os seguintes componentes:
I - estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das crianças, dos jovens e dos adultos
do campo na construção da qualidade social da vida individual e coletiva, da região, do país e do mundo;
II - propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, a diversidade cultural e os processos de interação e transformação do campo, a gestão democrática, o acesso ao avanço científico e tecnológico e respectivas contribuições para a melhoria das condições de vida e a fidelidade aos princípios éticos que
norteiam a convivência solidária e colaborativa nas sociedades democráticas.

Art.14 O financiamento da educação nas escolas do campo, tendo em vista o que determina a Constituição
Federal, no artigo 212 e no artigo 60 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, a LDB, nos artigos 68, 69,
70 e 71, e a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério - Lei 9424/1996, será assegurado mediante cumprimento da legislação a respeito do financiamento da
educação escolar no Brasil.
Art 15 No cumprimento do disposto no § 2º, do art. 2º, da Lei 9424/96, que determina a diferenciação do custo-aluno com vistas ao financiamento da educação escolar nas escolas do campo, o Poder Público levará em consideração:
I- as responsabilidades próprias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o
atendimento escolar em todas as etapas e modalidades da Educação Básica, contempladas a variação na densidade demográfica e na relação professor/aluno;
II- as especificidades do campo consideradas no atendimento das exigências de materiais didáticos,
equipamentos, laboratórios e condições de deslocamento dos alunos e professores apenas quando o atendimento escolar não possa ser assegurado diretamente nas comunidades rurais;
III- remuneração digna, inclusão nos planos de carreira e institucionalização de programas de formação
continuada para os profissionais da educação que propiciem, no mínimo, o disposto nos artigos 13, 61, 62 e 67
da LDB.
Art. 16 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Bibliografia Consultada
• Anais do 10° Congresso da Contag – 2009.
• RESOLUÇÃO N.º 1, DE 3 DE ABRIL DE 2002. Institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica
nas Escolas do Campo.
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TAREFA DE ESTUDO
5º módulo

“Juventude e Educação do Campo”
ATENÇÃO: Antes do grupo passar para a leitura do próximo módulo, o grupo deve responder a tarefa de estudo desse módulo que acabou de estudar.

Segue abaixo orientações para realizar a tarefa:
A tarefa do grupo de estudo é de realizar um Seminário numa Escola municipal sobre Educação do Campo,
o objetivo do seminário é divulgar a proposta do movimento sindical sobre Educação do Campo, identificar problemas
da escola e levantar propostas para a melhoria educacional da escola.
Para a realização desse seminário é importante que o grupo de estudo convide as organizações não governamentais que trabalhem na área da educação, a secretaria municipal de educação, o sindicato de trabalhadores rurais,
além das organizações de jovens do município, os (as) professores e diretoria da escola.

OBSERVAÇÃO:
• É fundamental que tanto a leitura do texto de cada módulo como a realização da tarefa, sejam feitas em
grupo.
• O grupo deverá escrever um relatório resumido, relatando os problemas identificados e as propostas levantadas para resolver os problemas da escola. Lembramos que esse relatório deve ser escrito no espaço
existente no sistema informatizado do Programa jovem saber.

60

Programa
Jovem Saber
JUVENTUDE, SAÚDE, DIREITOS
SEXUAIS E REPRODUTIVOS
Programa de Educação a Distância

6º Módulo

SECRETARIA DE JOVENS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS RURAIS - CONTAG
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6º Módulo
JUVENTUDE, SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS

Índice
1. Saúde.
2. Direitos sexuais e reprodutivos.
3. Sexualidade.
4. Anatomia e fisiologia dos órgãos sexuais do homem e da mulher.
1. SAÚDE
I - O QUE É SAÚDE?
Saúde é mais do que assistência médico-sanitária. Não basta termos médicos e controles sanitários.
A saúde é bem mais que isso! Dar assistência às pessoas, cuidar do meio ambiente e ligar as várias ações que
estão voltadas à qualidade de vida, também é dar saúde à população.
A) Onde está a saúde?
Em todos os lugares! Esta deve ser a resposta. No campo ou na cidade, em casa ou no trabalho, em um grande
hospital ou em um pequeno posto de saúde.
B) Como tornar a vida mais saudável?
A saúde depende muito da assistência que se dá às pessoas, esta assistência deve começar pelos lares, é
dentro de casa onde tudo deve começar, de lá então continuar e se fortificar nas instituições e locais especializados
ou não (hospitais, postos de saúde, ambulatórios, locais de trabalho, escolas, etc.). A assistência pode ser individual
ou para grupos.
Para ser total e obter bons resultados, a assistência deve estar relacionada à promoção, prevenção e recuperação da saúde. Deve ter como objetivo de ação a pessoa e não a doença, ou seja, deve-se fortalecer, dar boas
condições e recuperar a saúde de cada cidadão.

O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
O FUNCIONAMENTO DO SUS
O Sistema único de Saúde tem como base de funcionamento as diretrizes da hierarquização, descentralização, com direção única em cada esfera de governo e a participação da comunidade. Isso quer dizer que equipes
de saúde da família, postos e centros de saúde, realizam a atenção básica, cuidam de atendimentos mais simples,
enquanto que, nos hospitais públicos, filantrópicos e privados, clínicas especializadas e laboratórios, atende-se às
necessidades consideradas de média ou alta complexidade, ou seja, onde é necessário o atendimento por médicos e
especialistas contando com os instrumentos adequados.
A rede de serviços de assistência à saúde do SUS pode contratar serviços privados quando forem necessários, quando o serviço público não for suficiente e precisar ser complementado.
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O SUS é descentralizado, apesar do município ter maior responsabilidade, por estar mais próximo dos/as cidadãos/ãs, cada esfera de governo tem sua responsabilidade específica cada uma complementando a outra, todas
tem uma direção única e contam com a participação da comunidade. Dessa forma o SUS é dirigido nos diferentes
níveis de esfera federal, estadual e municipal.
2. Direitos sexuais e reprodutivos
Os Direitos Sexuais compreendem aqueles direitos voltados para uma vida sexual com prazer e livre de discriminação, preconceitos e tabus. E os Direitos Reprodutivos se definem como o direito básico de casais e indivíduos de
decidirem livremente e com responsabilidade o número de filhos/as que querem ter, o espaçamento entre um e outro,
a oportunidade e o momento de tê-los. Isto é possível somente assegurando educação e informação suficiente para
que isso possa ocorrer.
Veja alguns direitos sexuais e reprodutivos:
• O direito das mulheres à vida, em razões de risco na gravidez;
• O direito ao acesso dos serviços de saúde, incluindo saúde reprodutiva e sexual, e de informação e aconselhamento, livre de discriminação por razões de idade, orientação sexual, raça-etnia, “deficiências” físicas
e mentais, religião e educação;
• O direito individual de mulheres e homens na decisão de quererem ou não ter filhos/as em qualquer momento de suas vidas, com acesso a métodos seguros e eficazes de contracepção;
• O direito de viver a sexualidade livre de medo, culpa, falsas crenças e mitos, vergonha, fatores psicológicos
e violência que inibam seu relacionamento sexual;
• O direito de viver uma vida sem violência doméstica, sexual, moral ou psicológica;
• O direito à privacidade no atendimento e a garantia de que as informações pessoais permanecerão confidenciais;
• O direito à autonomia das mulheres;
• O direito ao sexo seguro para evitar a gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis;
• O direito de tomar decisões sobre a reprodução, livre de discriminação, coerção e violência;
• O direito de participação igual para mulheres e homens na criação dos/as filhos/as;
• O direito à adoção e ao tratamento para a infertilidade;
• O direito de receber informações completas quanto às vantagens, eficácia e riscos associados a todos os
métodos de regulação da fertilidade e de prevenção;
• O direito de casar ou não, de constituir ou não família;
• O direito aos cuidados e à proteção da saúde, ao acesso a todas as novas tecnologias reprodutivas seguras
e reconhecidas.

2.1. Juventude e direitos sexuais e reprodutivos
A juventude compreende uma fase de mudança, ou seja, época de maturação física, social e emocional. O (a)
jovem apresenta características, necessidades e problemas específicos que o diferenciam da criança . Nessa fase, é
importante a educação sexual, tendo como objetivo preparar o (a) jovem para as mudanças que vão ocorrendo no seu
corpo. As/os jovens se não forem bem orientadas/os poderão sofrer conseqüências não desejadas, principalmente
no que diz respeito à sua sexualidade, tais como gravidez ou doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, as/
os jovens também podem ficar mais vulneráveis (ter mais risco) ao envolvimento com o uso de drogas lícitas e ilícitas
associado a várias formas de violência, incluindo entre elas os acidentes de trânsito, os homicídios e os suicídios.
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A gravidez precoce é tratada como problema de saúde pública, pois as estatísticas revelaram nos últimos anos
o aumento do número de gestações em adolescentes principalmente na faixa-etária de 10 a 15 anos.
Os agravos relacionados à gravidez são bem elevados nas adolescentes, como a alta incidência de baixo peso
ao nascer, mortalidade materna e infantil alta, quando comparados a mulheres com idade superior.
A gravidez na adolescência pode representar um empecilho na vida das meninas para cumprir suas funções
sociais, devido ser muitas vezes uma gravidez não planejada, não se limitando apenas ao fato do corpo da menina
adolescente não estar preparado para o ato de parir (imaturidade biológica), mas principalmente, relacionada às
alterações que ocorrem na vida da menina-mãe, que vão desde as dificuldades na adaptação do novo papel, o de
mãe, até as perdas que a maioria tem. Desde o momento da gravidez, as meninas adolescentes já começam a ser
penalizadas: deixam os estudos e passam a ter dificuldades no relacionamento familiar e, em algumas situações são
discriminadas na comunidade.
3. Sexualidade
Chama-se de sexualidade o conjunto das emoções, sentimentos, fantasias e desejos que os seres humanos
têm ao longo de suas vidas e estão presentes em todas as etapas da vida, desde o nascimento até a morte, ligados
à individualidade de cada pessoa.
O prazer não está ligado somente ao aspecto sexual, mas à vida como um todo, como por exemplo, o prazer
de: brincar, trabalhar, de namorar e de fazer sexo. Ao longo dos anos, temos as experiências e sensações que são
sentidas pelo corpo como excitação, prazer, desconforto, entre outras.
As experiências vividas internamente por cada pessoa no seu convívio social - família, escola, igreja e outras
instituições - vão produzir conhecimentos, preconceitos e temores no que diz respeito ao corpo, aos valores e às
práticas sexuais.
Esses conhecimentos também influenciarão a vivência da sexualidade, no seu sentido mais amplo. Isso significa que há a intervenção cultural no modo como a sexualidade é vivida por cada pessoa.
Durante a infância, o desejo sexual é manifestado e expresso nos toques que a criança realiza com o próprio
corpo.
Já na adolescência, começa a existir o desejo pela/o outra/o. A adolescência e juventude são sempre vistas e
entendidas como fases de mudança, ou seja, época de maturação física, social e emocional. A/o adolescente e jovem
apresentam características, necessidades e problemas específicos que a/o diferenciam da criança e da/o adulta/o.
Nesse período é importante que se dê atenção à/ao adolescente no sentido de esclarecê-la/o sobre as mudanças que estão ocorrendo no seu corpo, apoiando as/os, tirando suas dúvidas, reforçando sua auto-estima e
preparando-as/os para as mudanças que virão.
4. Anatomia e fisiologia dos órgãos sexuais do homem e da mulher.
Os órgãos sexuais do homem
Externos
Os dois principais órgãos externos do homem são o pênis e a bolsa escrotal (ou escroto). Por dentro o pênis é
formado por três cilindros. Dois desses cilindros têm o nome de corpo cavernoso, e o terceiro chama-se corpo esponjoso.
O corpo esponjoso contém a uretra, canal que transporta o sêmen e a urina.
O corpo cavernoso é composto por pequenas “cavernas” que retêm o sangue.
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Quando o homem fica excitado, essas cavernas e o corpo esponjoso se enchem de sangue, o que aumenta o
tamanho do pênis e provoca a ereção.
O pênis também pode ficar ereto sem ter a ver com sexualidade. Você já deve ter observado isso em situações
de medo, surpresa ou simplesmente quando a bexiga está cheia.
Quando o homem fica excitado, seu pênis entra em ereção. Se houver mais estimulação do pênis, ele solta um
líquido chamado sêmen ou esperma. Esperma é o líquido que jorra do pênis e contém espermatozóides.
O pênis tem duas funções: reprodutora e urinária. As duas funções ocorrem separadamente, apesar de utilizarem o mesmo canal. É impossível, num homem saudável, a urina escapulir através do pênis durante a relação sexual.
No momento da ereção fecha-se uma válvula, impedindo a passagem da urina.
Prepúcio: é a pele que cobre a ponta do pênis. Essa é a pele que precisa ser puxada para trás, no banho, para
não deixar acumular uma secreção que pode provocar irritação, infecção ou mau cheiro.
Glande: é a cabeça do pênis, cuja pele é macia e tem a maior sensibilidade.
Escroto: é como um saco que guarda os testículos que, por sua vez, são as bolas que ficam dentro do escroto.
Além do hormônio testosterona (esse hormônio é responsável pelas características secundárias do homem: pêlos,
aumento dos músculos, mudança da voz), os testículos fabricam os espermatozóides, que são a contribuição do
homem para fazer um bebê.
Internos
Muitos homens não sabem que possuem órgãos internos destinados à reprodução. Esses órgãos fabricam os
espermatozóides. São também canais onde o sêmen fica armazenado.
Testículos: são as glândulas sexuais masculinas, também chamadas gônadas. Eles têm forma de ovos e
exercem duas funções:
• A produção de espermatozóides;
• A produção de hormônio sexual masculino chamado testosterona, responsável pelas características secundárias masculinas (pêlos, voz, músculos).
Uretra: é um canal por onde sai tanto a urina quanto o esperma.
Epidídimo: é um canal, ligado aos testículos, onde ficam armazenados os espermatozóides. Estes são fabricados pelos testículos e amadurecem no epidídimo, até serem expelidos através da ejaculação.
Vesículas seminais: são duas glândulas que produzem um líquido nutritivo (fluido seminal), que alimenta os
espermatozóides. Cada uma dispõe de um canal que se junta aos canais deferentes. Durante muito tempo, pensou-se que a função da vesícula seminal fosse a de armazenar o esperma. Hoje já se sabe que sua função principal é
contribuir com o líquido que, além de alimentar os espermatozóides, contribui com mais da metade do volume total do
fluido eliminado durante o ato sexual.
Canais deferentes: são canais que transportam os espermatozóides. Saem do epidídimo, juntam-se com as
vesículas seminais correspondentes, e desembocam no canal ejaculatório.
Próstata: Um pouco maior do que uma jabuticaba grande, é a maior glândula do sistema reprodutor masculino.
Suas secreções formam parte do fluido seminal, dão o seu odor peculiar, e neutralizam a acidez da urina acumulada
na uretra e a acidez própria da vagina. A próstata é pequena quando a pessoa nasce, cresce rapidamente na puberdade e encolhe na velhice.
Canal ejaculatório: é continuação dos canais deferentes, atravessa a próstata e se abre na uretra. Os fluidos
das vesículas seminais se misturam com os dos canais deferentes no canal ejaculatório e então são despejados na
uretra, que serve como “ponte” do interno para o externo.
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Órgãos sexuais da mulher
Externos
Os principais órgãos genitais externos da mulher, que recebem o nome genérico de vulva, são: o monte de
Vênus, o clitóris, os pequenos lábios e os grandes lábios.
Como os órgãos genitais das mulheres não são tão expostos como o pênis e o escroto do homem, a mulher
conhece menos a sua anatomia. É muito importante a mulher poder localizar seus órgãos, pois cada pessoa é responsável pelo seu próprio bem estar e, quanto mais souber a respeito de si mesma, mais preparada estará para
manter-se saudável.
Clitóris: é um órgão muito pequeno, mas de grande importância; ele é um dos principais responsáveis pelo
prazer sexual da mulher. Corresponde ao pênis do homem. O clitóris não é maior que uma borracha que vem na ponta
de alguns lápis e é coberto parcialmente por uma pele chamada “capuz clitóris”. Como o clitóris é muito sensível, o
toque direto deve ser cuidadoso, principalmente se a mulher ainda não estiver excitada.
Pequenos lábios: são finos e não têm pêlos. Quando ocorre a excitação, eles crescem de tamanho e durante
a penetração do pênis na vagina eles friccionam o clitóris.
Grandes lábios: começam no monte de Vênus e vão até o períneo. Compõem a parte mais externa da vulva,
e na mulher adulta são recobertos por pêlos.
Internos: os órgão internos são: a uretra, as glândulas de Bartholin, a vagina e o hímen. Os órgãos reprodutores são o útero, as tubas uterinas (trompas de falópio) e ovários.
Útero: é o lugar onde o feto se desenvolve durante a gravidez. Mede de 27 a 30 cm de comprimento no final
da gravidez, quando o feto se encontra totalmente desenvolvido. Se a mulher não está grávida, ele tem o tamanho de
um punho fechado.
Colo do útero ou cévix: é a parte inferior e mais estreita do útero. Possui uma abertura, muito pequena, que
permite a comunicação do interior do útero com o meio externo. Através dele a menstruação desce até a vagina e os
espermatozóides sobem para chegar até às trompas.
Corpo do útero: é a parte superior e mais larga do útero, cresce durante a gravidez e retorna, depois, ao
tamanho normal.
Tubas uterinas (trompas de falópio): são duas, e saem de cada um dos lados do útero. Quando chegam ao
ovário, elas se abrem em forma de dedos. É por dentro das trompas que os óvulos viajam para o útero.
Ovários: são dois, um de cada lado do ventre. Constituem o local onde se desenvolvem e estão armazenados
os óvulos. Produzem também os hormônios femininos.
Uretra: é o canal que conduz a urina da bexiga para fora. Na mulher, ela só tem a função urinária.
Glândulas de Bartholin: cada mulher tem duas. Elas ficam em cada lado dos pequenos lábios e secretam
algumas gotas de fluido quando a mulher está excitada.
Vagina: é um canal localizado entre a uretra e o ânus, formado por uma série de músculos, que liga o útero ao
exterior.
A vagina é elástica, podendo contrair-se e expandir-se. Sua capacidade de adaptação é enorme: por isso, o
tamanho do pênis não tem importância para o funcionamento sexual.
A terça parte da vagina, a que fica mais próxima da vulva, é bastante inervada e, portanto, uma área prazerosa
para a mulher. Nos 2/3 restantes, mais para dentro da vagina, onde os nervos são praticamente inexistentes, a vagina
não é tão sensível.
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O que é espermatozoide
Um homem saudável produz milhões de espermatozóides durante a maior parte de sua vida. Cada ejaculação
contém a quantidade extraordinária de 400 a 600 milhões de espermatozóides. Sabemos que só um deles vai ser
responsável pela futura criança.
O espermatozóide pode ser dividido em 4 partes: cabeça, colo, peça intermediária e flagelo.
Os espermatozóides são fabricados nos testículos, armazenam-se no epidídimo e viajam para o interior do corpo
do homem através do canal deferente. Quando o homem ejacula os músculos dos canais deferentes, as vesículas
seminais e da próstata se contraem, o espermatozóide é então jogado na uretra prostática, onde se mistura com os
fluidos provenientes dessas vesículas e da próstata. Esses fluidos acrescidos dos espermatozóides formam o sêmen,
que passará pelo canal ejaculatório e será expelido através da uretra.
O óvulo
É na puberdade, com a ativação dos hormônios sexuais, que os óvulos amadurecem e são expelidos um por
mês, para as trompas. Geralmente é por volta dos 13 anos que o primeiro óvulo amadurece e é eliminado pelo ovário.
Esse processo continua até a mulher atingir mais ou menos 50 anos (menopausa).
A fisiologia reprodutora da mulher é muito mais complexa do que a do homem, porque é organizada em ciclos
que costumam durar 28 dias. Mas esse número não é rígido e varia não só entre as mulheres como para uma única.
A mulher entra na puberdade quando o hipotálamo manda uma mensagem para a glândula pituitária e começa
a fabricar os hormônios LH e FSH. Esses hormônios ativarão o amadurecimento do óvulo que, se não for fecundado,
produzirá a menstruação.
Como se dá a fecundação
O pênis ereto dentro da vagina, jorra milhões de espermatozóides. Esses espermatozóides são depositados
na entrada do útero, penetram nas tubas uterinas e um deles se fertiliza e passa a se chamar ovo. Após fertilizado, o
ovo continua a descer pela tuba uterina até chegar ao útero onde se acomoda, é o embrião, uma vida que começa a
se desenvolver.
Quando o espermatozóide jorra do pênis e esse está dentro da vagina, geralmente não há problema para ele
chegar até o óvulo. Mesmo que a ejaculação ocorra na entrada da vagina, sem penetração, existe a possibilidade de
o espermatozóide caminhar pela vagina, entrar no útero, passar para a tuba uterina e encontrar o óvulo.
Quando o homem tira o pênis da vagina antes de ejacular, pensando em evitar filho, sempre pode ter saído,
sem ele perceber, uma gotinha com milhões de espermatozóides. Basta um deles chegar até o óvulo para ocorrer
uma gravidez, neste caso, não planejada.
Doenças sexualmente trasmissíveis – DST
O que são Doenças sexualmente transmissíveis?
Chamam-se Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST, as doenças conhecidas antigamente como doenças
venéreas, que se pegam através de algum tipo de relação ou contato sexual seja oral, vaginal ou anal.
Tais doenças apresentam-se em forma de organismos muito pequenos que não conseguimos ver a olho nu tais
como vírus, fungos, protozoários e bactérias; são eles os principais agentes causadores desses tipos de doenças.
As DST devem ser tratadas de forma rápida e com orientação médica pois o desenvolvimento delas pode trazer
sérios problemas de saúde tais como: doenças aos recém-nascidos, cegueira, impossibilidade de gerar filho, câncer
no ânus e nas partes genitais inclusive no colo do útero, comprometimento do aparelho reprodutor e algumas delas
levam à morte.
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Algumas Doenças Sexualmente Transmissíveis:
Sífilis
È uma doença sexualmente transmissível e muito perigosa. O agente causador da sífilis é uma bactéria
conhecida como Treponema pallidum. No início, a doença ataca as vias urinárias e genitais, podendo, caso não tratada, espalhar-se para o sistema cardiovascular e nervoso. Gerando uma infecção generalizada, pode levar a/o doente
à morte. Nas mulheres que têm sífilis, pode ocorrer aborto, parto prematuro e a má formação dos recém-nascidos.
De acordo com algumas características de sua evolução, a sífilis divide-se em Primária, Secundária, Latente e
Terciária. Quando transmitida da mãe para o feto é chamada de Sífilis Congênita. O importante a ser considerado aqui
é a sua lesão primária, também chamada de cancro de inoculação (cancro duro), que é a porta de entrada da bactéria
no organismo da/o paciente. Trata-se de uma lesão ulcerada - ferida (cancro) não dolorosa (ou pouco dolorosa), em
geral única, com a base endurecida, lisa, brilhante, com presença de secreção serosa (líquida, transparente) escassa
e que pode ocorrer nos grandes lábios, vagina, clitóris, períneo, colo do útero na mulher e na glande e prepúcio no
homem.
Tricomoníase
Esta doença é causada por um protozoário do gênero Trichomonas Vaginalis.
Este protozoário pode instalar-se nos sistemas genital e digestivo. Provoca quadros inflamatórios na uretra dos
homens e no canal vaginal das mulheres. Embora não acarrete complicações mais sérias em sua fase evolutiva, a
doença pode facilitar a disseminação da infecção por HIV. Trata-se de uma infecção localizada.
Muitos homens e algumas mulheres não têm sintomas; elas geralmente apresentam corrimento vaginal com
mau cheiro. Tanto o homem quanto a mulher podem sentir uma irritação dolorosa ao urinar, intensa coceira, ardor e
vermelhidão dos genitais e das coxas.
Candidíase
O principal agente da doença é o fungo Candida albicans. A Candidíase é muito comum, e é uma das causas
mais comuns da infecção genital. Os sintomas são coceira, ardor e corrimento vaginal semelhante à nata do leite.
Ela está mais presente nas mulheres, causa inchaço e vermelhidão no órgão sexual feminino - vagina, as lesões
espalham-se pela virilha. No homem, apresenta-se por um leve edema e pela presença de pequenas lesões em formas de pontas, avermelhadas e pruriginosas. A forma mais comum de contágio é a relação sexual, embora existam
outros fatores que colaboram com o contágio, tais como: uso de anticoncepcionais, antibióticos, obesidade, diabetes
melitus, gravidez e uso de roupas justas.
Clamídia
A bactéria Chlamydia trachomatis é o agente causador da doença. Ela ataca os canais urinários e sistema genital, causando inflamação nestas áreas. Caracteriza- se pela presença (pode não ocorrer) de secreção (corrimento)
uretral escassa, translúcida e geralmente matinal. Um ardor uretral ou vaginal pode ser a única manifestação. Se não
tratada, pode chegar a uma infecção crônica, gerando a infertilidade no homem. Em mulheres, as complicações também são graves: infertilidade, dores pélvicas, formação de abscessos, entre outras complicações.
Se não tratada, pode permanecer durante anos contaminando as vias genitais das pacientes. É importante
saber que mesmo a pessoa assintomática (portadora da doença, mas sem sintomas) pode transmiti-la.
HPV
Causada por um grupo de vírus que provocam elevações da pele (lesões papilares) as quais, ao se fundirem,
formam verrugas com o aspecto de couve-flor. No homem, os locais mais comuns do aparecimento destas lesões
são a glande, o prepúcio o meato uretral e na mulher são: o períneo, a vagina e o colo do útero. Em ambos os sexos
podem ocorrer no ânus e reto, não há ligação entre a ocorrência das verrugas e o ato sexual anal. Muitas vezes a
infecção não é percebida principalmente quando não ocorrem sintomas, e as lesões são de difícil visualização, só
sendo detectadas através de exames.
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Hepatite B
Infecção das células hepáticas pelo HBV (Hepatitis B Virus), freqüentemente transmitida pelo contato sexual.
Pode apresentar-se como uma infecção que não aparece e não tem sintomas, como também de uma forma que evolui
muito rápido e pode levar á morte. Os sintomas são falta de apetite, febre, náuseas, vômitos, astenia (fraqueza geral),
diarréia, dores articulares, icterícia (amarelamento da pele e mucosas) entre os mais comuns. Hepatite crônica, cirrose hepática, câncer do fígado (Hepatocarcinoma), além de formas agudas severas como o coma hepático e óbito,
caracterizam complicações da Hepatite B.
Herpes
È uma doença causada por um grupo de vírus que determinam lesões genitais vesiculares (em forma de
pequenas bolhas) agrupadas que, em 4-5 dias, sofrem erosão (ferida) seguida de cicatrização espontânea do tecido
afetado. As lesões com freqüência são muito dolorosas e começam com uma vermelhidão no local.
A pessoa pode estar contaminada pelo vírus e não apresentar ou nunca ter apresentado sintomas e, mesmo
assim, pode transmiti-lo à/ao parceira/o numa relação sexual. Não é uma doença perigosa, mas pode causar complicações como o aborto espontâneo, natimorto (bebê nascer morto), parto prematuro, baixo peso, Inflamação da parede
interna do útero (endometrite) pós-parto. Infecções no bebê ainda no útero e logo ao nascer; vulvite (inflamação da
vulva), vaginite (inflamação da vagina) e cervicite - feridas na região genital etc. E não tem cura.
AIDS
O que é AIDS?
Aids (AIDS - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida ) é provocada por vírus de vários tipos, que penetram
nas células de defesa do organismo, diminuindo sua capacidade imunológica, isto é, de reação às infecções Síndrome (uma variedade de sintomas e manifestações) causada pela infecção crônica do organismo humano pelo vírus
HIV. O vírus compromete o funcionamento do sistema imunológico humano (ou seja o sistema de defesa do nosso
organismo), impedindo-o de executar sua tarefa adequadamente, que é a de protegê-lo contra as agressões externas
(por bactérias, outros vírus, parasitas e mesmo por células cancerígenas). Com a progressiva lesão do sistema imunológico, o organismo humano se torna cada vez mais susceptível a determinadas infecções e tumores, conhecidas
como doenças oportunistas, que acabam por levar o doente à morte.
O que é o HIV?
È o vírus que causa a AIDS. O HIV ataca o sistema imunológico, fazendo com que o organismo não consiga se
defender de doenças que normalmente teria condições de combater (tubérculos, pneumonia, toxoplasmose etc). Nem
todas as pessoas com HIV adoecem do mesmo jeito ou pegam as mesmas doenças.
Como detectar o HIV?
• Através de exames específicos. Os mais comuns se chamam ELISA e Imunoflorescência.
• A pessoa que tem o Vírus HIV se chama HIV positivo ou soro positivo.
• O HIV geralmente pode ser detectado 3 meses após a infecção.
Formas de contágio
Através do sexo sem proteção (sem camisinha), contato com sangue e secreções de pessoa contaminada pelo
HIV e de mãe contaminada para filho ou filha.
Como tratar?
Pessoas com o HIV adoecem de forma diferente. Hoje já é possível ao portador de HIV viver por muito tempo
sem manifestar qualquer sintoma. Nem todas as pessoas com o vírus vão adoecer de AIDS, mas quem tem o vírus
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pode passá-lo para outra, mesmo que ela própria esteja com saúde. Ainda não foi encontrada a cura definitiva, porém
novos remédios e tratamentos estão melhorando a qualidade de vida das pessoas com AIDS.
Fique esperto (a):
A melhor forma de prevenir a AIDS é usando o preservativo, masculino ou feminino. Use camisinha! Nem todo
corrimento é sinal de DST, mas você fique esperto (a) para a cor e o odor. Caso haja alteração de qualquer natureza,
procure imediatamente o posto de saúde da sua comunidade.
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TAREFA DE ESTUDO
6º módulo
Juventude, Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos

ATENÇÃO: Antes do grupo passar para a leitura do próximo módulo, o grupo deve responder a tarefa de estudo desse módulo que acabou de estudar.

Perguntas gerais:
1. Faça uma pequena entrevista com alguma jovem que já engravidou ou que está grávida para saber como
foi ou como está sendo para ela a vivência da gravidez?
2. Como é o acesso aos preservativos nas unidades de Saúde de sua comunidade? Existem algumas dificuldades? O que pode ser feito para melhorar?
3. Existe no seu município algum programa de apoio e orientação às pessoas com DST ? Descreva como o
programa funciona e quais os resultados obtidos.
4. Escreva como está funcionando o trabalho da rede de saúde do município na questão da saúde sexual e
reprodutiva. Levante quais os avanços obtidos e as dificuldades identificadas.
OBSERVAÇÃO:
• É fundamental que tanto a leitura do texto de cada módulo como a realização da tarefa, sejam feitas em
grupo.
• A partir dessas tarefas de estudo o grupo deverá realizar um relatório resumido, respondendo as questões
acima apresentadas. Lembramos que esse relatório deve ser escrito no espaço existente no sistema informatizado do programa jovem saber.
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Programa
Jovem Saber
JUVENTUDE ASSALARIADA, DIREITOS
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Programa de Educação a Distância

7º Módulo

SECRETARIA DE JOVENS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS RURAIS - CONTAG
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7º Módulo
JUVENTUDE ASSALARIADA, DIREITOS TRABALHISTAS, SOCIAIS E HUMANOS

Índice
1. Contexto dos Assalariados (as) Rurais
2. Segurança e Saúde no Trabalho
3. Direitos Trabalhistas.
1. Contexto dos Assalariados (as) Rurais.
As discussões a respeito das mudanças no mundo do trabalho e suas implicações sobre os que trabalham
impactam os trabalhadores(as) assalariados(as) rurais, sobretudo, aquelas decorrentes das inovações tecnológicas,
das práticas organizacionais e suas repercussões na saúde e no trabalho. É importante também fiscalizar as grandes
propriedades nessas questões.
Para agravar esse quadro, as práticas dos governantes evidenciam que não há efetiva vontade política de
regular as relações de trabalho de forma a torná-las menos desiguais, já que os órgãos fiscalizadores são ineficientes
e não existem restrições de crédito ou mecanismos punitivos eficazes onde há ocorrência de trabalho escravo e/ou
análogo ao escravo, desrespeito ambiental, entre outras graves irregularidades. A conquista do direito à formalização
das relações de trabalho, não eliminou a existência de precarização das relações contratuais, criando a necessidade
de um conjunto de novas práticas no meio rural.
Ainda é possível constatar no meio rural a redução do emprego assalariado com vínculo, flexibilização de
direitos trabalhistas e previdenciários, perdas de conquistas históricas, desigualdade de rendimentos entre, homens,
mulheres e jovens assalariados(as) rurais, redução da quantidade de empregos, processo crescente da mecanização,
exigência do aumento de produtividade, ritmo intenso do trabalho, jornadas extensas e intensas que geram superexploração de trabalhadores(as) rurais que adoecem ou morrem por exaustão.
Sobre a Erradicação do Trabalho Escravo no Campo
O trabalho escravo constitui uma grave violação aos direitos humanos. Tanto o trabalho forçado como o trabalho escravo é caracterizado pelo constrangimento ao trabalhador (a). O trabalho escravo é de maior gravidade, pois
pressupõe a degradação das condições de trabalho, onde não há cumprimento de normas básicas de segurança e
saúde, expondo o trabalhador (a) a risco de vida.
O aliciamento para a escravidão começa quando os trabalhadores (as) saem da sua terra, do lugar onde têm
uma identidade e entram num mundo desconhecido e inseguro. Também cresce a utilização do trabalho migrante,
onde empresas rurais empregam grande quantidade de mão - de - obra de trabalhadores de várias regiões do estado
ou do país, dificultando as ações de fiscalização.
Dentre as infrações mais comuns do trabalho escravo contemporâneo estão servidão por dívida (cobrança de
despesas com comida e transporte), cerceamento da liberdade, o não pagamento de salários, jornadas exaustivas,
não utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs), condições degradantes dos alojamentos, da alimentação e transportes. Os aliciadores de mão-de-obra, conhecidos como “gatos” têm usado artimanhas para burlar a
fiscalização.
Migração de Mão- de – Obra
Outra questão importante é a prejudicial migração de mão-de-obra para outros municípios, regiões e estados,
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que ainda é uma realidade no meio rural e atinge diretamente os trabalhadores(as) rurais, reforçada pela ausência de
políticas públicas de geração de emprego e renda e de políticas que possibilitem a permanência dos trabalhadores(as)
rurais em seu local de origem. Há um significativo contingente de jovens, analfabetos ou com pouca escolaridade,
com idade entre 18 e 32 anos, que são alvos dos aliciadores de mão-de-obra. Destaca-se também que a Instrução
Normativa nº 65, no que tange ao combate da migração de mão de obra irregular, precisa ser aperfeiçoada com base
legal em caso de descumprimento.
Os assalariados e assalariadas rurais e a agricultura familiar
A agricultura familiar para se desenvolver e agregar valor aos seus produtos, precisa, em algum nível, do trabalho assalariado, seja ele em atividades temporárias (no período da safra ou em atividades com culturas de curta
duração) com contrato determinado ou com contratos por prazo indeterminado.
A legislação que regulamenta o PRONAF prevê que a agricultura familiar possa contratar até 2 empregados
permanentes. Este conceito foi consolidado pelo 2º Congresso Nacional Extraordinário de Trabalhadores (as) Rurais
- CNETTR, que deliberou que a agricultura familiar empregasse até 2 empregados permanentes.
Por outro lado, a legislação previdenciária descaracteriza o agricultor (a) familiar como segurado especial caso
ele utilize qualquer tipo de trabalho assalariado, pelo entendimento na Previdência Social, da agricultura familiar esta
associada à subsistência. Isto cria uma situação difícil para o MSTTR, que representa os interesses destes dois segmentos, numa mesma estrutura: de um lado, os agricultores (as) familiares que para evitar a perda da condição de
segurado especial, não regularizam a situação dos seus empregados e empregadas, do outro lado, os assalariados
e assalariadas rurais, que precisam de melhores salários e a carteira profissional assinada para terem acesso aos
benefícios previdenciários.
2. Segurança e Saúde no Trabalho
Ao avaliarmos as questões relacionadas a segurança e saúde da trabalhadora e do trabalhador assalariado
rural, devemos buscar avaliar as condições de riscos nos ambientes e atividades de trabalho e o número de pessoas
expostas a possíveis situações de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
As peculiaridades do perfil do mundo do trabalho rural dificultam as notificações e registros dos acidentes e
doenças relacionadas ao trabalho agrícola. Certamente as soluções para os inúmeros problemas relacionados à
segurança e saúde das trabalhadoras e trabalhadores assalariados rurais ainda exige do MSTTR discussões, mobilizações e ações efetivas que visem à melhoria da qualidade de vida e trabalho desta categoria.
Para tanto a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho na Área Rural – CANPATR prioriza
temas relacionados à melhoria das condições dos transportes, alojamentos e alimentação dos trabalhadores e trabalhadoras assalariados rurais.
Outro tema importante abordado tem sido os riscos dos agrotóxicos na saúde humana e ambiental, dando início
a Campanha Nacional de Prevenção Contra os Riscos dos Agrotóxicos, cujo objetivo é a sensibilização, prevenção e
orientação na capacitação de multiplicadores (as).
Outra ação que merece destaque será a ampliação do número de jovens, mulheres e homens trabalhadores
rurais sobre a importância da assinatura da carteira de trabalho, através da Campanha Nacional de Assinatura da
Carteira de Trabalho, considerando as especificidades da juventude assalariada rural. È fato que a luta por transporte
seguro, alojamento digno, alimentação saudável, água potável e prevenção quanto ao manuseio de agrotóxicos propiciará qualidade, segurança e saúde no ambiente do trabalho.
As questões relacionadas à saúde e segurança do trabalhador(a) rural são de extrema relevância para os
trabalhadores(as) assalariados(as) rurais na promoção da conscientização sobre os processos de gestão da prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e deve perpassar em várias ações políticas e de capacitação,
incluindo nesta abordagem as questões de gênero e geração como também em proposições e negociações de políticas públicas, podendo inclusive promover convênios na área da saúde para o trabalhador(a) assalariado(a) rural.
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Na área rural as ações de fiscalizações são um fio condutor para a manutenção das formalizações das relações
de trabalho. As denúncias de irregularidades das relações de trabalho no meio rural, a solução de conflitos e dos
problemas em relação à fragilidade entre a Superintendência e as FETAGs e STTRs em alguns Estados e Municípios
devem ser pautadas. As ações efetivas para erradicação do trabalho escravo e degradante através do Plano Nacional
e dos Planos Estaduais, a participação nas reuniões da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo - CONATRAE e a reafirmação da importância do trabalho do Grupo Móvel de Fiscalização no combate ao trabalho escravo
congregam elementos fundamentais que fortalecem quaisquer políticas públicas a serem criadas.
A Campanha Nacional pela Redução da Jornada de Trabalho sem Redução de Salário pode ser indutora de
uma política pública que gere trabalho decente. As políticas públicas para os trabalhadores(as) assalariados e assalariadas rurais devem fortalecer e construir qualidade de vida e nas relações de trabalho.
3. Direitos Trabalhistas
TRABALHO RURAL
O trabalho rural está regulado pela Lei nº5.889/73, regulamentado pelo Decreto nº 73.626/74 e no artigo 7º da
Constituição Federal/88.
Ao trabalhador rural é assegurado no mínimo o salário mínimo, devendo-se observar o piso salarial da categoria a que pertencer o empregado.
EMPREGADOR RURAL
Considera-se empregador rural a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explore atividade agroeconômica, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados.
Inclui-se também neste caso a exploração industrial em estabelecimento agrário.
Considera-se como exploração industrial em estabelecimento agrário as atividades que compreendem o primeiro tratamento dos produtos agrários «in natura» sem transformá-los em sua natureza como:
a) o beneficiamento, a primeira modificação e o preparo dos produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros e das
matérias-primas de origem animal ou vegetal para posterior venda ou industrialização;
b) o aproveitamento dos subprodutos oriundos das operações de preparo e modificação dos produtos «in natura», referidas no item anterior.
Não será considerada indústria rural aquela que, operando a primeira transformação do produto agrário, altere
a sua natureza, retirando-lhe a condição de matéria-prima.
Equipara-se ao empregador rural a pessoa física ou jurídica que, habitualmente, em caráter profissional, e por
conta de terceiros, execute serviços de natureza agrária, mediante utilização do trabalho de outrem.
Grupo Econômico ou Financeiro – Solidariedade
Sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem
sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico ou financeiro rural, serão responsáveis solidariamente nas obrigações decorrentes da relação
de emprego.
EMPREGADO RURAL
Empregado rural é toda a pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza
não eventual a empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário. Não é considerado empregado rural,
mas empregado doméstico, aquele que presta serviços de natureza contínua em chácara ou sítio de lazer e recreação, sem finalidade lucrativa.
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JORNADA DE TRABALHO
A jornada de trabalho é de 44 horas semanais e 220 horas mensais.
A duração do trabalho diário não poderá ser superior a 8 horas.
Em qualquer trabalho contínuo de duração superior a 6 (seis) horas será necessária a concessão de um intervalo mínimo de 1 (uma) hora para repouso ou alimentação, de acordo com o uso e costume do local. Este intervalo
não será computado na duração do trabalho. Entre duas jornadas deve-se estabelecer um período mínimo de 11
(onze) horas consecutivas para descanso.
Descanso Semanal Remunerado
Ao trabalhador rural é devido o descanso semanal remunerado, de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas,
preferentemente aos domingos e, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local (decretados pelo
Município).
TRABALHO NOTURNO
É considerado trabalho noturno:
- na lavoura: o trabalho executado entre as 21 (vinte e uma) horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte;
- na pecuária: o trabalho executado entre as 20 (vinte) horas de um dia e as 4 (quatro) horas do dia seguinte.
Ao menor de 18 (dezoito) anos é vedado o trabalho noturno.
O trabalho noturno será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a remuneração normal da hora diurna.
TRABALHADOR MENOR
Ao menor de 16 anos de idade é vedado qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.
Ao menor é devido no mínimo o salário mínimo federal; inclusive ao menor aprendiz é garantido o salário mínimo hora,
uma vez que sua jornada de trabalho será de no máximo 6 horas diárias, ficando vedado prorrogação e compensação
de jornada, podendo chegar ao limite de 8 horas diárias desde que o aprendiz tenha completado o ensino fundamental, e se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica.
DESCONTOS
Além dos descontos legais ou decisão judicial, somente poderão ser efetuados no salário dos empregados,
desde que autorizados por ele, os seguintes:
- até o limite de 20% (vinte por cento) do salário mínimo, pela ocupação da morada;
- até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, pelo fornecimento de alimentação;
- valor de adiantamentos em dinheiro.
Moradia e Bens Destinados à Produção Para Sua Subsistência - Não Integração no Salário
Quando o empregador ceder ao empregado, moradia e sua infra-estrutura básica, assim como bens destinados
à produção para sua subsistência e de sua família, não integram o salário do trabalhador rural, desde que caracterizados
como tais, em contrato escrito celebrado entre as partes, com testemunhas e notificação obrigatória ao respectivo
sindicato de trabalhadores rurais.
SAFRISTA
É considerado safreiro ou safrista o trabalhador que se obriga à prestação de serviços mediante contrato de
safra. Contrato de safra é aquele que tenha sua duração dependente de variações estacionais das atividades agrá78

rias, assim entendidas as tarefas normalmente executadas no período compreendido entre o preparo do solo para o
cultivo e a colheita.
FÉRIAS
O empregado rural terá direito a 30 dias de férias com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal. O empregador deverá comunicar o empregado da concessão das férias com antecedência mínima de 30 dias, assim como
proceder a anotação da CTPS (Carteira de Trabalho) antes do início do gozo e também do livro ou fichas de registro
de empregados.
O empregado que for dispensado sem justa causa, ou cujo contrato de trabalho se extinguiu em prazo determinado, antes de completar 12 meses de serviço, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias,
na proporção de 1/12 avos por mês de serviço ou fração de 15 dias.
É facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no
valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Sendo as férias concedidas fora do período
concessivo, o empregado terá o valor da remuneração em dobro.
13º SALÁRIO
O empregado rural fará jus, no mês de dezembro de cada ano, a uma gratificação natalina correspondente a
1/12 (um doze avos) da remuneração devida em dezembro por mês de serviço do ano correspondente.
A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será havida como mês integral.
Entre os meses de fevereiro a novembro de cada ano, o empregador pagará, como adiantamento da gratificação, de uma só vez, metade do salário, recebido pelo empregado no mês anterior. O empregador não está obrigado
a fazer o adiantamento a todos os seus empregados no mesmo mês.
Nos casos de empregados admitidos no curso do ano, ou, durante o ano, não permanecer à disposição do
empregador durante todos os meses, o adiantamento corresponderá à metade de 1/12 avos da remuneração, por
mês de serviço ou fração de 15 dias.
O adiantamento será pago ao ensejo das férias do empregado, sempre que este requerer no mês de janeiro
do correspondente ano.
AVISO PRÉVIO
Tratando-se de um contrato por prazo indeterminado, a parte que rescindir o contrato de trabalho sem justo
motivo deverá comunicar a outra de sua resolução com no mínimo 30 dias de antecedência, qualquer que seja a forma
de pagamento.
Durante o prazo do aviso prévio, se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, o empregado rural terá
direito a 1 (um) dia por semana, sem prejuízo do salário integral, para procurar outro emprego.
SEGURO-DESEMPREGO
Com o advento da Constituição Federal/88, o trabalhador rural também foi atingido pelo direito ao Seguro-Desemprego, quando ocorrer uma despedida sem justa causa. Direito este normatizado pela Lei 7.998/1990 e a
Resolução CODEFAT 392/2004.
ESCOLA PRIMÁRIA – OBRIGATORIEDADE
O empregador rural que tiver a seu serviço, nos limites de sua propriedade, mais de 50 (cinqüenta) trabalhadores de qualquer natureza, com família, é obrigado a possuir e conservar em funcionamento escola primária,
inteiramente gratuita, para os menores dependentes, com tantas classes quantos sejam os grupos de 40 (quarenta)
crianças em idade escolar.
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PRESCRIÇÃO TRABALHISTA
O empregado rural tem direito de ação, dos créditos trabalhistas, até o limite de 2 (dois) anos após a extinção
do contrato de trabalho, limitado aos últimos 5 (cinco) anos. Contra o menor de 18 (dezoito) anos não corre qualquer
prescrição.
TRABALHADOR RURAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
O trabalhador rural passou a ser segurado obrigatório do Regime Geral da Previdência Social desde a competência 11/1991, tendo o desconto da contribuição previdenciária sobre a sua remuneração constante em folha de
pagamento.
PRODUTOR RURAL E SEGURADOS ESPECIAIS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Tratando-se de produtores rurais pessoa física ou jurídicas e dos Segurados Especiais, a contribuição previdenciária mensal, em substituição à contribuição do trabalhador rural, será sobre a comercialização de seus produtos,
nos seguintes percentuais:
•

2% (dois por cento) sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção;

•

0,1% (zero virgula um por cento) destinado ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.

Considera-se segurado especial, conforme artigo 9º, inciso VII do Regulamento da Previdência Social - RPS, o
produtor rural pessoa física, o parceiro, o meeiro, o arrendatário, o pescador artesanal ou assemelhados que exerçam
suas atividades individualmente ou em regime de economia familiar.
O segurado especial, além da contribuição acima mencionada, poderá contribuir facultativamente com a
alíquota de 20% (vinte por cento) aplicada sobre o rendimento de contribuição, considerando para este cálculo, um
rendimento mínimo no valor do salário mínimo e um rendimento máximo no valor teto do salário-de-contribuição da
tabela do INSS.
FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
O trabalhador rural faz jus aos depósitos do FGTS a partir da competência outubro/88, assim como a multa
rescisória de 40% em caso de rescisão sem justa causa. Isto se deu com o advento da Constituição Federal/88.
Cabe ao empregador rural, o recolhimento do adicional de 10% sobre o saldo, conforme Lei complementar
110/2001.
SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO
O empregador e o trabalhador rural devem observar as normas de segurança e higiene do trabalho aprovadas
pelo Ministério do Trabalho.
LICENÇA-MATERNIDADE
Considerando-se que a trabalhadora rural é uma segurada da previdência social, esta faz jus à licença-maternidade de 120 dias, sendo paga diretamente pelo INSS. O salário-maternidade da empregada consistirá numa renda
igual à sua remuneração integral. O afastamento da empregada será determinado com base em atestado médico.
Juntamente com a última parcela paga em cada exercício, será pago o abono anual - décimo terceiro salário - do
salário-maternidade, proporcional ao período de duração do benefício.
LICENÇA-PATERNIDADE
Ao trabalhador rural é estendido o direito à licença-paternidade de 5 dias úteis consecutivos, conforme tratam
os artigos 473 da CLT e art. 10, § 1º do ADCT da CF/88.
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SALÁRIO-FAMÍLIA
Ao empregado rural com remuneração compatível ao estabelecido pela previdência social é devido na proporção do número de filhos ou equiparados até o mês em que completarem 14 (quatorze) anos, o salário-família
correspondente.
Quando o pai e a mãe são segurados empregados, mesmo que da mesma empresa ou empregador produtor
rural pessoa física, ambos têm direito ao salário-família.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
O trabalhador rural contribuirá de uma só vez, anualmente, na importância correspondente à remuneração de
um dia de trabalho, conforme determina o inciso I do art. 580 da CLT.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
Os trabalhadores rurais empregados de empresas pessoas jurídicas fazem jus a participação nos lucros ou
resultados da empresa, conforme determina a Lei nº 10.101/2000.
A mencionada Lei não estendeu tal direito para os empregados de pessoa física, quando nela determinou que
pessoa física não se equipara à empresa, para os efeitos dela.
FISCALIZAÇÃO
As normas de fiscalização do trabalho rural foram determinadas pela instrução normativa SIT 65/2006.
Bibliografia Consultada.
• Deliberações do 10° Congresso da CONTAG - 2009.
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TAREFA DE ESTUDO
7º MÓDULO
“Juventude Assalariada, Direitos Trabalhistas, Sociais e Humanos”

ATENÇÃO: Antes do grupo passar para a leitura do próximo módulo, o grupo deve responder a tarefa de estudo desse módulo que acabou de estudar.

Responder as perguntas abaixo:
1. Quais tipos de emprego o seu município mais oferece?
2. Já ocorreu no seu município algum tipo de Trabalho Escravo? O que o sindicato tem feito para erradicar o trabalho escravo ?
3. Já ocorreu no seu município algum tipo de Trabalho Infantil na agricultura familiar? O que o sindicato
tem feito para erradicar o trabalho infantil no município?
4. Descreva quais as condições de vida dos trabalhadores assalariados (as) rurais do município, verificando seus principais problemas.
OBSERVAÇÃO:
• É fundamental que tanto a leitura do texto de cada módulo como a realização da tarefa, sejam
feitas em grupo.
• A partir dessas tarefas de estudo o grupo deverá realizar um relatório resumido, respondendo as
questões acima apresentadas. Lembramos que esse relatório deve ser escrito no espaço existente no sistema
informatizado do programa jovem saber.
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Programa
Jovem Saber
JUVENTUDE, ASSOCIATIVISMO
E COOPERATIVISMO
Programa de Educação a Distância

8º Módulo

SECRETARIA DE JOVENS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS RURAIS - CONTAG
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8º Módulo
JUVENTUDE, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO

Indice
1. Associativismo.
2. Cooperativismo.
1. ASSOCIATIVISMO
Conceito – Associativismo é quando forma - se grupos de pessoas de forma livre onde os participantes procuram alcançar benefícios comuns.
O associativismo pode ser formal quando o grupo registra em cartório e em outros órgãos, dando – lhe personalidade jurídica. Mas o associativismo pode ser informal, quando o grupo não constitui personalidade jurídica. É por
exemplo quando forma-se grupos para fazer um mutirão de trabalho.
O associativismo é um direito internacional e em geral tem características reivindicativas, assistenciais e de
produção de bens e serviços.
ASSOCIATIVISMO E ORGANIZAÇÃO
No campo encontramos associações de pequenos produtores que se constitui de um certo número de agricultores com interesses comuns, buscando resolver problemas coletivos através da ação conjunta. Em geral esses
problemas são de origem econômica, política e social.
Porém, antes de constituir uma associação o grupo de pessoas deve ter claro qual o objetivo da associação?
A associação deve ser criada na intenção de representar e motivar o grupo a alcançar seu objetivo.
As associações de pequenos produtores, tanto no campo como nas cidades foram as iniciativas mais constituídas pelas políticas governamentais para favorecer o acesso do (a) produtor a projetos de financiamento. Isto é
notório em regiões como o Nordeste e o Norte do país e muitas vezes as associações foram formadas não a partir
do interesse dos (as) produtores mais a partir de pressões de forças políticas locais.
Segundo a lei a associação se caracteriza por:
•

Não distribuir sobras;

•

Não remunerar a diretoria;

•

Não tem fins lucrativos;

•

Não possui capital social;

•

Possui fundo de reserva.

•

Aplica integralmente os seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos;

•

Mantém a escrituração de suas receitas e despesas de forma simplificada;

•

Ser isento de pagar imposto de renda. Deve fazer anualmente a declaração de isenção;

•

Pode ser dissolvido por decisão da assembléia geral da associação.
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CONSTITUIÇÃO DE UMA ASSOCIAÇÃO
1. Desenvolver um processo mínimo de capacitação sobre associativismo junto as pessoas interessadas em constituir uma organização.
2.

Deve - se juntar um grupo de pessoas, no mínimo 20 membros.

3. É importante definir entre o grupo o que a associação deve funcionar, se organizar e atividades junto
aos associados (as) que devem desenvolver.
4.

Definir uma comissão organizadora que deverá elaborar um estatuto que deve ser debatido por todos

5.

Constituição na associação de uma Assembléia de Fundação.

6.

Na assembléia de fundação deve-se:

(as).

•
•
•
•
•

Aprovar os Estatutos Sociais;
Eleger a Diretoria;
Eleger o Conselho Fiscal;
Elaborar a ata de fundação;
Fazer uma lista com os nomes dos (as) sócios fundadores.

7. Feito assembléia de fundação deve - se registrar a associação no cartório do município. A assembléia é a reunião de todos os (as) sócios com as obrigações com a associação. A assembléia é o órgão de poder
máximo da associação. Suas decisões deverão ser assumidas por todos (as), mesmo que ausentes do debate
ou discordem das deliberações.
FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO
Os Estatutos Sociais da entidade, de forma geral, determinam o funcionamento da associação.
Os Estatutos da associação deverão conter obrigatoriamente :
•
A denominação, os fins e a sede da associação.
•
Os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados.
•
Os direitos e deveres dos associados.
•
As fontes de recursos para a sua manutenção.
•
O modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos e administrativos.
•
As condições para a alteração das disposições estatutárias e para a sua dissolução.
As Assembléias podem ser:
• Assembléia Ordinária – ocorre obrigatoriamente uma vez por ano, podendo ocorrer mais vezes se o
estatuto determinar.
• Assembléia Extraordinária– Ocorre quantas for necessária, podendo ser convocada através de edital,
pela diretoria, pelo conselho fiscal e ainda por abaixo assinado dos associados (as), após solicitação não
atendida inicialmente.
A assembléia pode debater sobre qualquer assunto da associação e deve ser convocada a partir de um edital.
As assembléias devem ser registradas em livro de ata para ter valor legal.
O quorum de instalação da assembléia em geral segue a seguintes regras:
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• 2/3 dos sócios em dias, em primeira convocação;
• Metade mais um dos sócios em dias, em segunda convocação, uma hora após a primeira;
• Qualquer número de sócios, em terceira convocação, uma hora após a segunda.
O quorum de decisão da assembléia em geral segue a seguintes regras:
• Maioria absoluta (2/3 dos votos válidos) nas decisões exclusivas da assembléia geral extraordinária.
• Maioria simples (50% mais um dos votos válidos) nas decisões comuns.
Sobre a Direção da Associação:
É o órgão executivo da associação. A direção tem a responsabilidade de encaminhar todos os atos administrativos da entidade, zelar pelo cumprimento dos Estatutos Sociais, regimentos internos e aplicar as decisões deliberadas pelas assembléias da associação.
Em geral a direção é composta de:
Presidente, Vice – Presidente, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro, 1º Secretario, 2º Secretario. A associação pode
organizar algumas secretarias especificas.
O (a) Presidente tem a função de:
• Representar a associação judicialmente ou não;
• Convocar e presidir as reuniões da diretoria e assembléia geral;
• Abrir e movimentar contas bancarias juntamente com o tesoureiro;
• Apresentar relatório anual de atividades;
• Apresentar na assembléia geral a prestação de contas anualmente;
• Cumprir e fazer cumprir os Estatutos Sociais e as deliberações da diretoria e das assembléias gerais;
• Assinar convênios e documentos em geral;
• Os Estatutos da associação também poderão definir outras atribuições para o (a) Presidente.
O (a) Secretário tem a função de:
• Secretariar as reuniões da direção e as assembléias gerais, elaborando suas atas.
• Receber e encaminhar as correspondências;
• Responsabilizar-se pela guarda dos livros e documentos da associação;
• Assinar documentos junto com o (a) presidente;
• Os Estatutos da associação também poderão definir outras atribuições para o (a) Secretário.
O (a) Tesoureiro tem a função de:
• Zelar pela organização financeira e contábil da associação;
• Receber mensalidades e emitir recibos;
• Abrir e movimentar contas bancárias em conjunto com o Presidente;
• Organizar o movimento do caixa da associação;
• Organizar prestação de contas da associação;
• Responsabilizar-se pela guarda dos bens da associação;
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• Os Estatutos da associação também poderão definir outras atribuições para o (a) tesoureiro.
Toda associação deve possuir um Conselho Fiscal geralmente eleito junto com a direção da entidade.
O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da entidade. Ele é formado por seis membros, sendo 03 efetivos e
03 suplentes, reuni-se periodicamente conforme definição dos Estatutos Sociais da associação.
O Conselho Fiscal tem a função de:
• Verificar se o estatuto social está sendo cumprido;
• Averiguar se as decisões das assembléias estão sendo aplicadas;
• Fiscalizar as contas da diretoria da associação;
• Dar parecer sobre as contas fiscalizadas.
DIREITOS E DEVERES DOS SÓCIOS E SÓCIAS DE ASSOCIAÇÕES
Direitos dos (as) Sócios :
• Participar das assembléias da associação;
• Apresentar propostas à diretoria e à assembléias da associação;
• Se beneficiar das atividades da associação;
• Solicitar informações sobre a situação da associação;
• Verificar livros e documentos da associação.
Deveres dos (as) Sócios:
• Contribuir com as mensalidades definidas na assembléia geral da associação;
• Cumprir com os Estatutos Sociais e com as deliberações das assembléias;
• Zelar pelo patrimônio da associação;
• Votar nas eleições da associação;
• Participar das ações desenvolvidas pela associação.
2. COOPERATIVISMO
O que é cooperativismo?
A expressão “cooperativismo” advém da palavra “cooperação”, originada do latim “cooperari”, que significa
“operar conjuntamente”.
Portanto, o cooperativismo é um movimento internacional, que busca constituir uma sociedade justa, livre e
fraterna, em bases democráticas, através de empreendimentos que atendam às necessidades reais dos cooperados
e remunerem adequadamente a cada um deles.
O que é cooperativa?
Durante o Congresso do Centenário da Aliança Cooperativa Internacional – ACI – realizado em 1995 na cidade
de Manchester (Inglaterra), a definição de cooperativa ficou assim estabelecida: “Cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, socais e
culturais comuns, por meio de uma empresa de propriedade coletiva e democraticamente gerida”.
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Em resumo, trata-se de uma sociedade de, no mínimo, vinte (20) pessoas físicas, com o objetivo de se dedicar
a atividades econômicas (de produção, de consumo, de trabalho etc.), livremente e em benefícios de todos. Daí,
caracterizar-se como uma empresa sócio-econômica.
A fundação da primeira cooperativa no mundo – uma cooperativa de consumo – se deu por intermédio de um
grupo de operários tecelões ingleses – 27 homens e uma mulher – como alternativa às dificuldades de sobrevivência
da época e sob a influência dos primeiros intelectuais socialistas. Ela foi denominada “ROCHDALE SOCIETY OF
EQUITABLE PIONEERS” (“SOCIEDADE DOS PROBOS PIONEIROS DE ROCHDALE”) e registrada em 24 de outubro de 1844, na cidade de Rochdale (Inglaterra).
No Brasil, a fundação da mais antiga cooperativa em funcionamento ocorreu em 1902, em Vila Imperial, hoje
Nova Petrópolis (RS), motivada por colonos de origem alemã. Atualmente, denomina-se Cooperativa de Crédito de
Nova Petrópolis.
A Constituição Federal (Art. 5º, incisos XVIII e XX) determina que são as assembléias das cooperativas que
devem conduzir autonomamente a sua vida e gestão, sendo proibida a obrigatoriedade de filiação em qualquer instância de representação oficial ou extra-oficial e a interferência de organismos externos, sejam estatais, paraestatais
ou privados.
Sistema de Representação do Cooperativismo:
1) – Representação Internacional:
•

Aliança Cooperativa Internacional – ACI.

A ACI foi fundada em Londres no ano de 1895, é uma associação formada pelos órgãos de representação do
sistema cooperativista de cada país membro da ACI. Atualmente, com 75 países filiados, tem sua sede em Genebra,
na Suíça.
•

Organização das Cooperativas da América – OCA.

A OCA foi fundada como organismo de integração, representação e defesa do cooperativismo dos países da
América, em 1963, na cidade de Montevidéu, no Uruguai. A OCA, integrada por vinte países, mantém relações com
movimentos cooperativistas e com organizações internacionais, sejam elas governamentais ou não. Tem como sede
permanente a cidade de Bogotá, na Colômbia.
2) – Representação Nacional:
•

Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB.

A criação da OCB foi concretizada durante o VI Congresso Brasileiro de Cooperativismo, realizado em Belo Horizonte (MG), no ano de 1969. A primeira diretoria efetiva da OCB foi eleita em 1970. Nesse período, a sede da OCB
funcionou em São Paulo. Somente dois anos após o encontro de Belo Horizonte, em dezembro de 1971, implantou-se
o Sistema OCB juridicamente. Em meados de 1972, a sede definitiva da Organização foi instalada em Brasília/DF. A
representação do sistema cooperativista nacional cabe à OCB, sociedade civil, órgão técnico-consultivo, estruturado
nos termos da Lei nº 5.764/71.
•

Organização das Cooperativas do Estado – OCE.

Todos os Estados brasileiros tem a sua OCE. Essa organização congrega e representa todos os segmentos do
cooperativismo no respectivo Estado e presta serviços às filiadas, conforme o interesse e as necessidades das mesmas. As Organizações das Cooperativas de cada Estado tem voto na eleição da Diretoria e Conselho Fiscal da OCB.
•

Confederações de Cooperativas

Três ou mais Federações ou Cooperativas Centrais podem constituir uma Confederação.
•

Federações ou Cooperativas Centrais
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Três ou mais cooperativas podem constituir uma Federação ou Cooperativa Central.
•

Cooperativa

Vinte ou mais pessoas podem constituir uma cooperativa. As cooperativas podem filiar-se a uma ou mais Centrais ou Federações.
•

Unicafes

A União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes), foi fundada em
junho de 2005, na cidade de Luziânia (GO). A sede funciona em Brasília e representa nacionalmente as cooperativas.
O objetivo é ser um instrumento para os agricultores e agricultoras familiares, visando o desenvolvimento sustentável
nas ações de apoio para os associados. A Unicafes é uma pessoa jurídica de direito privado e não possui fins econômicos.
A Organização Não Governamental propõe a inclusão social dos cooperados articulando iniciativas econômicas que ampliem as oportunidades de trabalho, de distribuição de renda, de produção de alimentos, das melhorias de
qualidade de vida, da preservação da biodiversidade e da diminuição das desigualdades.
As associadas da Unicafes estão espalhadas nas cinco regiões do país, que compõe aproximadamente 1100
cooperativas. Atualmente, são dezessete Unicafes estaduais de atendimento e articulação para a agricultura familiar
e economia solidária:
As estratégias de atuação da instituição são formadas por: bases de serviços especializadas e bases de serviço
operacionais. Elas contribuem com a mobilização entre os ramos cooperativos e qualificam as ações das bases nos
diversos espaços públicos. O desempenho da Unicafes apoia, por meio de serviços, as cooperativas no desenvolvimento de suas iniciativas econômicas e na expansão e consolidação do cooperativismo na agricultura familiar e economia solidária. No quadro de formação da Unicafes estão cooperativas divididas em cinco ramos: crédito, produção,
trabalho, comercialização e infraestrutura da agricultura familiar e economia solidária.
Ramos ou Segmentos de Cooperativas:
O cooperativismo, enquanto organização social e econômica, inserida no contexto e dinâmica da sociedade,
também sofre transformações e adequações, para melhor atender os interesses de seu quadro social. A partir de
1993, a Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB deu início a modificações, no quadro de nomenclaturas dos
segmentos cooperativos, adaptando-as às exigências atuais do mundo do trabalho, quais sejam:
AGROPECUÁRIO, CONSUMO, CRÉDITO, EDUCACIONAL, HABITACIONAL, MINERAÇÃO,
PRODUÇÃO, SERVIÇO, TRABALHO, SAUDE, TURISMO E LAZER.

•

Princípios Universais do Cooperativismo:
Os princípios cooperativistas definidos pela ACI (Aliança Cooperativa Internacional) são as linhas orientadoras
através das quais as cooperativas levam a teoria à prática.
1º - Adesão Livre e Voluntária:
As cooperativas são organizações voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços
e assumir as responsabilidades como membros, sem discriminação de sexo, ou de ordem social, racial, política e
religiosa.
O acesso a uma sociedade cooperativa é facultado a qualquer cidadão desde que tenha vontade de cumprir
os preceitos estatutários da cooperativa. A cooperativa é uma sociedade de pessoas, com forma e natureza jurídica
própria e de direto privado. Deste modo, a cooperativa obedece a certos procedimentos legais, certas normas e principalmente, uma legislação especifica. Sua forma de ser, de operar, de agir e de operacionalizar as ações no intuito
de atingir seu objetivo e suas metas, está resumida em um instrumento público denominado Estatuto Social.
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O Estatuto Social é a Lei maior da cooperativa já que está atrelada a lei das sociedades cooperativas. Em um
de seus capítulos, o Estatuto aborda, objetivamente a adesão, permanência e demissão (saída) do sócio.
2º - Gestão Democrática:
A adesão livre, como vimos, é um dos elementos da democracia. Impera a liberdade como gestão democrática.
Cada sócio (a) participa livremente na sociedade aderindo e dela saindo a qualquer tempo, contudo, em observância
ao Estatuto Social. Em outras sociedades a pessoa é aceita se adquirir o direito da posse ou do uso e, em ambos os
casos, onerado pelo valor da quota, da ação ou de outra taxa qualquer que não lhe dá, todavia, a liberdade de ser, de
estar e de agir. Na cooperativa o capital o sócio (a) não pode servir de parâmetro para se tomar decisões a não ser o
pagamento de juros legais. Em outras sociedades a pessoa vale pelo que tem e não pelo que é. Quem for detentor de
maior capital é, também, o beneficiário direto dos maiores lucros.
3º - Participação Econômica:
Cooperativismo não é associativismo pura e simplismente. As taxas de ingresso e de permanência em uma associação, não tem a característica de capital, e sim, a do direito de usufruir dos seus serviços. Na cooperativa, não se
paga taxa de ingresso e de permanência. Adquire-se quotas de capital e o direito e obrigação de ser sócio. O sócio
(a) que integralizou sua quota-parte, tem, sobre ela, todos os direitos de recebe – La a qualquer momento, desde que
obedecidos o que determina o estatuto social.
A cooperativa, além de ser econômica é social. É econômica por ter de satisfazer o sócio (a) de forma financeira
e é social por educar o sócio (a) que é o dono do capital.
Deste modo, podemos observar que:
• O sócio (a) aplica seu capital na sociedade e este é sócio (a) e dono;
• O capital se transforma em patrimônio representado por bens, mercadorias e serviços. O sócio (a) se
vale como dono, destes recursos que seu capital está a gerar;
• O capital se transforma em patrimônio representado por uma estrutura que está sempre disponibilizado
ao sócio (a). O sócio fornece bens e serviços ao seu capital.
4º - Principio do Retorno.
A cooperativa é uma sociedade de pessoas e tem, como objetivo maior, a satisfação e realização de seus sócios (as). Para isso todos devem trabalhar em conjunto e com o mesmo objetivo.
Os negócios realizados pela cooperativa, consequentemente, são negócios efetuados entre pessoas. É em
nome destas pessoas, sócios da cooperativa, que a mesma operacionaliza suas ações. Advem destas ações, o chamado “ato cooperativo”. O ato cooperativo é toda a ação praticada, executada e operacionalizada entre a cooperativa
e seu sócio (a) e vice – versa.
Quanto maior for a cooperativa, maior será sua estrutura. Seus atos comerciais, consequentemente, devem
gerar ganhos suficientes para manter a própria estrutura da cooperativa. Ganho, como sinônimo de resultado e não
de lucro. Quando uma cooperativa registra um resultado positivo, dizemos que ocorreram sobras que na linguagem
capitalista seria chamado de lucros. Quando uma cooperativa obtem um resultado negativo, o mesmo é entendido
como perda, que na linguagem capitalista seria prejuízo.
Dizemos sobras e perdas por causa de uma visão doutrinaria e filosófica. A cooperativa e uma sociedade de
pessoas, não visa lucro e não pactua com o prejuízo.
5º - Educação, Formação e Informação:
Faz-se necessário que aqueles que ingressam numa entidade cooperativa tenham clareza com relação à dou91

trina cooperativista, bem como quanto ao funcionamento da entidade da qual passam a fazer parte. Este princípio é de
fundamental importância, uma vez que o cooperativismo constitui doutrina própria, com princípios específicos, formas
de atuação definidas e não pode ser confundido com outros tipos de associação comuns em qualquer sociedade.
Para a maior efetivação deste princípio, a Lei 5.764/71, art. 28, inciso II, determina às cooperativas, a obrigatoriedade da constituição de um Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, com o recolhimento de, no
mínimo, 5% das sobras líquidas do exercício.
6º - Colaboração Mútua ou Intercooperação:
Este princípio foi adotado a partir de 1966, pela Aliança Cooperativa Internacional, no Congresso de Viena. Preconiza que a união e a cooperação sejam realizadas não apenas entre os membros de uma cooperativa, mas também
pelas cooperativas entre si, através de estruturas locais, regionais, nacionais e até internacionais. Esta intercooperação deve realizar-se tanto de forma horizontal, entre as cooperativas de um mesmo nível de organização (singulares,
centrais etc.), como de forma vertical, entre as cooperativas singulares e as centrais, entre estas e as organizações
nacionais etc. Os grandes fracassos de algumas cooperativas estão atrelados ao seu isolamento e individualismo. A
colaboração inter-cooperativa é tão ou mais importante que qualquer outro princípio.
Qual a vantagens?
• Diminui - se o custo operacional, o custo estrutural e os custos com compras e com serviços;
• Pelo volume de compras, obtém melhor preço e melhor prazo. Estes resultados serão transferidos ao
sócio que pagará menos pelo bem ou produto adquirido;
• Pelos volumes de vendas obtém – se melhor preço no mercado. Este resultado será repassado ao sócio
(a) que terá valor agregado ao seu produto;
• Menores investimentos em recurso humanos e recursos materiais;
• Colaboração inter-cooperativa que fortalece o sistema e torna ágil e dinâmica a cooperativa integrada
no processo.
7º - Interesse pela Comunidade:
O principal objetivo de uma cooperativa é a melhoria das condições de vida daqueles que nela ingressam.
Não se admite uma cooperativa voltada exclusivamente para o mercado, visando a obtenção de lucros, aviltando os
direitos dos cooperados. A história do cooperativismo demonstra que a preocupação com a comunidade foi a fonte
de onde brotou toda a construção doutrinária desta forma de sociedade. A comunidade constitui, ao mesmo tempo, o
objetivo e o objeto de toda verdadeira cooperativa.
Diferenças entre Cooperativa e empresa do tipo SA - Sociedade Anônima.
Na Cooperativa
Cada pessoa representa um voto. O maior poder
financeiro de uns não diminui o poder de decisão
dos que têm menos. Possuir mais quotas-partes
do capital não aumenta o poder de decisão.

Na empresa do tipo SA
Cada ação é que representa um voto. Quem tiver mais
ações do capital da empresa terá maior poder de decisão.
Assim, o acionista majoritário poderá decidir sozinho os
negócios e os rumos da sociedade.

Forma democrática de decisão.
Forma centralizada de decisão.
Nas assembleias, o quorum é baseado na quanti- O quorum é conferido segundo a quantidade de ações
dade de associados (as) presentes, sem distinção. com direito a voto possuído pelos acionistas presentes
na assembleia. Nem toda a ação tem direito a voto.
Não é permitida a transferência de quotas-partes, As ações são transferidas a outra pessoa, mediante trana terceiros estranhos a sociedade.
sação comercial entre vendedor e comprador.
As sobras do exercício retornam aos cooperados Os dividendos distribuídos aos acionistas são proporcioproporcionalmente ao volume das operações por nais ao montante e valor das ações do capital por eles
eles realizadas com a cooperativa.
possuídas.
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Autogestão em Cooperativa:
Princípio básico do cooperativismo, o conceito de autogestão se refere ao controle da cooperativa pelos seus
associados, procurando ressaltar que as decisões, encaminhamentos, direção e patrimônio de uma cooperativa é de
responsabilidade dos mesmos. Busca-se enfatizar o caráter fundamentalmente democrático e participativo da gestão
cooperativista, na qual todos os cooperados devem estar envolvidos, elegendo seus representantes para os órgãos
de administração, fiscalização e de ética e participando das decisões em assembleias. Trata-se de um modelo de
gestão capaz de envolver todos os trabalhadores no processo decisório do empreendimento, fomentando o exercício
cotidiano da cidadania, entendida como uma ação política deliberativa voltada para o benefício da pessoa humana e
da coletividade.
Neste sentido, toda cooperativa é administrada por uma diretoria ou conselho de administração, cujos membros
os cooperados elegem em assembleia geral, seguindo as normas estabelecidas no estatuto social. Esses dirigentes
devem ser membros do quadro social da cooperativa.
Conselho Fiscal:
Formado por três membros efetivos e três suplentes, eleitos para a função de fiscalização da administração,
das atividades e das operações da cooperativa, examinando livros e documentos entre outras atribuições. É um órgão independente da administração. Tem por objetivo representar a Assembleia Geral no desempenho de funções
durante um período de doze meses.
Conselho de Ética:
Importante instrumento para gestão democrática, o conselho de ética, em conjunto com o conselho fiscal, possibilita aos cooperados acompanhar a administração da cooperativa durante toda uma gestão. A ação do conselho de
ética permite que assuntos relativos à conduta e conflitos da direção ou de qualquer cooperado possam ser resolvidos
a medida que ocorram, garantindo o bom andamento das atividades da cooperativa. Formado pelos próprios cooperados, eleitos em assembleia geral, o conselho de ética tem o número de seus conselheiros, titulares e suplentes, assim
como o tempo de mandato, definidos no estatuto da cooperativa.
Assembleia Geral:
A assembleia pode ser convocada pelo Diretor-Presidente da cooperativa, ou por qualquer dos órgãos de
administração (que constarem do Estatuto da Cooperativa), pelo Conselho Fiscal, ou, após solicitação não atendida,
por 1/5 dos associados em pleno gozo dos seus direitos (artigo 38, § 2º da lei 5764/71). Ela será convocada com
antecedência mínima de 10 dias, em primeira convocação, através de editais afixados em locais apropriados das
dependências mais frequentadas pelos associados, através de publicação em jornal e através de comunicação aos
associados por intermédio de circulares.
A assembleia será constituída pela reunião de pelo menos 2/3 do número de associados, em primeira convocação; pela metade mais um dos associados, em segunda convocação e pelo mínimo de 10 associados na terceira
e última convocação (artigo 40, incisos I, II e III da lei 5764/71). A segunda e terceira convocação só ocorrerá se estiverem previstas no estatuto da cooperativa e no edital de convocação, sendo observado o intervalo mínimo de uma
hora entre a realização destas.
A assembleia pode ser extraordinária ou ordinária.
Assembleia Geral Extraordinária: Realizada sempre que necessário, a Assembleia Geral Extraordinária é um
importante instrumento de gestão, permitindo que assuntos emergenciais possam ser tratados com a devida urgência. Temas que merecem atenção especial, tais como reforma do estatuto; mudança do objeto da sociedade; fusão,
incorporação ou desmembramento da cooperativa; dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes;
contas do liquidante são pautas exclusivas dessa Assembleia. Cabe lembrar, no entanto, que a Assembleia Geral
Extraordinária pode deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse da cooperativa.
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Assembleia Geral Ordinária: Realizada, obrigatoriamente, pelo menos uma vez por ano, no decorrer dos 3
(três) primeiros meses após o término do exercício social, é responsável pelas deliberações relativas a temas como:
aprovação da prestação de contas dos órgãos da administração; destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; eleição e posse dos componentes da Diretoria e dos Conselhos quando findar o mandato; fixação do valor dos
honorários e gratificações dos membros da Diretoria e dos Conselhos, caso haja; entre outros assuntos de interesse
da sociedade cooperativa. A data, horário, local e os assuntos que irão ser deliberados na assembleia deverão ser
amplamente divulgados entre os sócios da cooperativa, pelos mesmos meios utilizados para a divulgação da Assembleia Geral.
Processo Eleitoral nas Cooperativas: O processo eleitoral deve estar regulamentado nos normativos da
Cooperativa e ser de amplo conhecimento dos associados. A condução do processo eleitoral deve ser de responsabilidade de comissão criada especificamente para esta finalidade, que verificará o atendimento aos critérios
estabelecidos para a candidatura aos cargos eletivos e zelará pela segurança no processo e pela transparência.
Representatividade nos Conselhos - A cooperativa deve dispor de mecanismos que favoreçam a participação, no órgão de administração estratégica, dos diferentes grupos de interesse - regionais, setoriais, profissionais, tomadores, poupadores, formados por integrantes do quadro social.
Conselho Fiscal: A eleição dos membros do Conselho Fiscal deve ser individual, e não por chapa, sendo empossados os candidatos mais votados, a fim de favorecer a independência do órgão. A eleição do Conselho Fiscal deve ser desvinculada e independente da eleição para o órgão de administração estratégica.
Bibliografia Consultada.

94

•

Apostila sobre Cooperativismo – Sistema Nacional de Emprego – PB – 1995.

•

O Que é Cooperativismo – autor: Gilvando Sá Leitão Rios. Editora Brasiliense – 1987.

TAREFA DE ESTUDO
8º módulo
“Juventude, Associativismo e Cooperativismo”

Segue abaixo as perguntas da Tarefa de Estudo:
1. Existe alguma Cooperativa ou Associação de Produção no seu município?
Caso exista o grupo de estudo deverá escolher uma Cooperativa ou uma Associação de Produção para fazer
um estudo (pesquisa) registrando:
• a história de constituição da Cooperativa ou Associação, identificando desde quando existe e os motivos
que levaram as pessoas a se organizarem na Cooperativa ou Associação;
• qual o objetivo da associação ou cooperativa para os produtores rurais;
• identificar os principais problemas, reivindicações e conquistas até então obtidas pela Cooperativa ou Associação;
• quais as principais potencialidades da associação ou cooperativa/
• identificar quais os produtos mais negociados pela Cooperativa ou Associação;
• identificar como o Sindicato de Trabalhadores Rurais participa na gestão da Cooperativa ou Associação;
• identificar quais tipos de apoio a Cooperativa ou Associação recebe do governo municipal, estadual e federal;
• descrever como é a participação da juventude na Cooperativa ou Associação;
• identificar quais as vantagens que os (as) sócios (as) tem ao negociar seus produtos na Cooperativa ou
Associação.

OBSERVAÇÃO:
• É fundamental que tanto a leitura do texto de cada módulo como a realização da tarefa, sejam feitas em
grupo.
• Caso no município não exista uma cooperativa ou associação de produção, o grupo de estudo deverá procurar uma dessas organizações de produção em outro município próximo e fazer a tarefa.
• A partir dessas tarefas de estudo o grupo deverá realizar um relatório resumido, respondendo as questões
acima apresentadas. Lembramos que esse relatório deve ser escrito no espaço existente no sistema informatizado do Programa jovem saber.
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Filie-se ao Sindicato de Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais de seu município
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