
 

 
 

 

 

 



SOBRE O PROGRAMA JOVEM SABER 
• É um processo de formação política para mobilização social da 

juventude trabalhadora rural, desenvolvido pela CONTAG. O 
principal foco do programa é a capacitação de jovens entre 16 e 32 
anos para preparar para a luta sindical e para a participação na vida 
comunitária, como meio de transformar a realidade. 

• É um instrumento de organização da juventude, no qual os(as) 
jovens organizam-se em grupos de estudo em seus municípios e se 
capacitam utilizando cartilhas virtuais e tarefas de estudo.  

• As cartilhas e tarefas articulam conteúdos teóricos às experiências 
locais, para aprofundar junto aos jovens da base a discussão e 
defesa do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário (PADRSS). 

 
 

 

 



SOBRE O PROGRAMA JOVEM SABER 
 

• Foi criado em 2004 como resposta a uma 
deliberação do 8º Congresso Nacional de 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (CNTTR). No 
início, o processo formativo foi feito a partir da 
produção de cartilhas impressas com 06 módulos.  

• Os grupos de jovens deveriam estudar o conteúdo 
das cartilhas e desenvolver as tarefas solicitadas, 
enviando o material produzido para a CONTAG. 

• Esse formato ficou inviável devido a grande 
demanda da juventude em participar do curso e o 
alto custo das publicações.  



SOBRE O PROGRAMA JOVEM SABER 
• Em 2008 foi criado um sistema informatizado, com o 

objetivo de atingir mais jovens através da capacitação 
pela internet e com um baixo custo de manutenção do 
sistema, que é pago pela própria CONTAG.  

• O curso passou a ter oito módulos e os grupos 
passaram a ter 45 dias para completa as tarefas e 
passar ao módulo seguinte. 

• Em 2014, a capacitação passou a ser feita também 
por meio de um livro didático impresso para atender 
aos jovens que não têm acesso à internet, com o 
mesmo conteúdo do material disponível no sistema 
informatizado. A iniciativa atendeu a uma deliberação 
do 11º CNTTR (2013). 



SOBRE O PROGRAMA JOVEM SABER 
• A CONTAG publicou e enviou os livros didáticos para as Secretarias 

Estaduais de Jovens, que se responsabilizaram pelo material. 

• O número de grupos que poderia utilizar o material impresso era 
limitado a dez por estado.  

• Foi determinado o prazo de seis meses para a conclusão dos oito 
módulos pelos grupos que utilizassem o material impresso. 

• Ao final deste período, os(as) participantes deveriam devolver os 
livros didáticos às secretarias das Federações quando 
terminassem o curso. 

• Então as Federações poderiam repassar o material a outros grupos. 

 

 



COMO PARTICIPAR DO PROGRAMA 

• Atualmente, o curso desenvolve-se a partir de grupos de estudos. 
Cada grupo deve ter de 06 a 12 jovens.  

 

•  Podem participar do programa jovens sócios ou não de Sindicatos 
de Trabalhadores (as) Rurais, com idade entre 16 a 32 anos. Cada 
grupo deve ter no mínimo 30% de jovens mulheres, mas 
recomendamos a paridade, ou seja, que haja no mínimo 50% de 
mulheres no grupo. 

 

 

 



COMO PARTICIPAR DO PROGRAMA (continuação) 

 

• A inscrição do grupo de estudo deve ser feita através do site: 
www.contag.org.br/jovemsaber.  

•  Depois de inscrito, o grupo cadastra um login e uma senha 
que possibilitará o acesso às cartilhas virtuais e às tarefas de 
estudo.   

 

 

 



COMO PARTICIPAR DO PROGRAMA 

• O curso do jovem saber é gratuito e realizado em 08 módulos.  

• O grupo só passa de um módulo depois de enviar o relatório da tarefa 
de estudo para a CONTAG, por meio do sistema informatizado do 
programa. Quando a assessoria da CONTAG recebe a tarefa, 
automaticamente libera o módulo seguinte ou sugere modificações.  

 

SOBRE A CAPACITAÇÃO PRESENCIAL 

• A Secretaria de Jovens da CONTAG, junto com as Secretarias de Jovens 
das FETAGs, periodicamente realizam encontros e festivais de 
juventude, como forma de capacitar presencialmente os participantes 
do programa, além de outras atividades locais.  

 



NOVA ESTRUTURA – A PARTIR DE 
NOVEMBRO DE 2018 
1. Sujeito, identidades e cidadania  
2. O campo como lugar de vida  
3. Organização e luta dos(as) 
trabalhadores(as) rurais  
4. O Projeto Político do MSTTR para a 
Agricultura Familiar  
5. Agricultura Familiar  
6. Reforma Agrária  
7. Sucessão rural  
8. Sustentabilidade Político-Financeira  

ATUAIS TEMAS DO PROGRAMA 
1. Desenvolvimento Sustentável com 

Sucessão Rural;  
2. Reforma Agrária e Agricultura Familiar;  
3. Organização da Produção e Meio 

Ambiente;  
4. Organização e Gestão Sindical;  
5. Educação do Campo; 
6. Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos; 
7. Juventude Assalariada, Direitos 

Trabalhistas, Sociais e Humanos; 
8. Associativismo e Cooperativismo.  

 



 

 
 

ACOMPANHAMENTO DOS GRUPOS DE ESTUDO 
• O acompanhamento dos grupos a nível nacional é realizado 

pela Secretaria de Jovens da CONTAG, que é responsável pela 
elaboração e atualização dos conteúdos das cartilhas, além de 
promover ações que fortaleçam a organização da juventude. 

• Nos estados, as Secretarias de Jovens das Federações se 
responsabilizam pelo acompanhamento dos grupos e liberação 
dos módulos, integrando-os a outras atividades educativas e 
políticas que são desenvolvidas pelas federações. 

• Os Sindicatos, por sua vez, organizam os grupos de estudo e 
apoiam suas reuniões, oferecendo espaço de estudo, acesso à 
internet e informações necessárias para as tarefas. 



DADOS DO PROGRAMA NO BRASIL ENTRE 2004 e 2017 

 
Total de jovens: 30.830 (16.613 mulheres e 14.217 homens) 
 
Total de grupos: 4.305 grupos 
 
Média de jovens por região:  
76,1% Nordeste;  
10,3% Norte;  
6,2% Sudeste;  
4,15% Sul,  
2,96% Centro-Oeste. 



 

 
 

 

 

 

Salões Regionais Jovem Saber 



1º) Regional Centro-Oeste/Sul , de 11 a 13 de setembro de 2017, em Brasília (DF), com 26 participantes. 

SALÕES REGIONAIS DO JOVEM SABER 



2º) Regional Nordeste /Sudeste, de 03 a 05 de outubro de 2017, em Salvador(BA), com 48 participantes. 



3º) Regional Norte, de 08 a 10 de novembro de 2017, em Belém(PA), com 34 participantes. 



1) Necessidade de atualização do conteúdo; 

2) Necessidade de dinamização da metodologia, principalmente por meio de vídeo-aulas, 
vídeos sobre experiências da juventude e criação de “biblioteca virtual”, mural de 
experiências, trabalhos artísticos da juventude rural, artigos, apostilas, documentários, 
notícias, links, pequenos vídeos, místicas e trabalhos acadêmicos, espaços interativos 
(estaduais, regionais ou nacional); 

3) Necessidade de cartilhas impressas e com o mesmo conteúdo da cartilha virtual; 

4) Necessidade de divulgação do programa (sugestões de vídeos sobre a história do Jovem 
Saber, cartazes, adesivos, folders, matérias na internet, facebook próprio, etc.); 

5) Necessidade de mais apoio por parte dos sindicatos (na disponibilização das estruturas, 
dos computadores, da internet, para visita a assentamentos e cooperativas e também para o 
oferecimento de informações); 

6) Realização de encontros Nacional, regionais, estaduais e municipais do Jovem Saber, com 
trocas de experiências, oficinas, apresentações de projetos, debates sobre atuação política e 
sindical da juventude, além de dinâmicas e valorização de produção cultural dos jovens rurais. 

 

RESULTADOS DOS SALÕES 



- Inserir dos jovens no sindicalismo, ferramenta de sindicalização;  

- Apresentar nossas bandeiras de luta e as funções do sindicato, federação e CONTAG; 

- Promover maior politização dos(as) jovens oferecer direcionamento político e 
fortalecer a atuação da juventude no MSTTR e na política partidária;  

- Iniciar a formação em cidadania: o que é Estado e quais as suas divisões, formas de 
atuação social (participação em conselhos), o que faz vereador/deputado/senador, o 
que é e o que faz o Ministério Público, etc); 

- Fortalecer atuação nos espaços de debate de políticas para juventude rural; 

- Promover troca de experiências e debate da realidade local; 

- Ser ferramenta que direciona para o acesso a políticas públicas; 

- Ferramenta de diagnóstico da realidade rural (pois há varias perguntas nas tarefas que 
são ferramenta de análise das realidades dos municípios e há muito material que pode 
ser usado pela CONTAG se apropriar das informações). 

 

OBJETIVOS APONTADOS 



Atualização 
do Programa Jovem Saber 



1. A CONTAG, por meio da Secretaria Nacional de Jovens, deve coordenar um 
Grupo de Trabalho de Atualização do Programa Jovem Saber, que 
considere os resultados  e objetivos apontados nos Salões realizados em 
2017. O Grupo de Trabalho é formado por um representante de cada 
secretaria da CONTAG. 

2. Realização do Encontro Nacional do Jovem Saber, com 270 participantes 
vindos de todo o País, nos dias 1, 2 e 3 de agosto. O Objetivo é fazer um 
resgate da trajetória do programa, promover a troca de experiências e 
integração dos(as) jovens e também apresentar a atualização do Jovem 
Saber. 

Encaminhamentos da Comissão Nacional de Jovens 



PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA 

- Nova estrutura dos temas abordados pelo programa Jovem Saber, de uma maneira que 
todos os assuntos sejam incluídos, mas em uma estrutura diferente, que tenham um 
encadeamento entre si; 

- Cartilhas impressas separadamente, em formato diferenciado; 

- Produção de cartilha de orientação para organização dos grupos, pois muitas vezes os(as) 
jovens não podem contar sempre com um coordenador/animador; 

- Publicações ilustradas com desenhos, gráficos, fotografias ou outros meios que tornem as 
cartilhas atraentes; 

- Produção de textos curtos, mais objetivos e dinâmicos, com muitas referências para 
apoiar os grupos que queiram aprofundar mais algum tema; 

- Sugestões e indicações de metodologias de estudo, tempo de debate, perguntas 
orientadoras e dinâmicas para discussões dos temas; 

- Atualização do Sistema Online do Jovem Saber, integrando com o SiSContag,  inserindo 
espaçospara novos conteúdos, facilitando as inscrições dos grupos. 

 

 

Resultado das discussões do Grupo de Trabalho de Atualização do Programa Jovem Saber 



NOVA ESTRUTURA  

1. Sujeito, identidades e cidadania  

2. O campo como lugar de vida  

3. Organização e luta dos(as) 
trabalhadores(as) rurais  

4. O Projeto Político do MSTTR para a 
Agricultura Familiar  

5. Agricultura Familiar  

6. Reforma Agrária  

7. Sucessão rural  

8. Sustentabilidade Político-Financeira  

PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA 

ATUAL 

1. Desenvolvimento Sustentável com 
Sucessão Rural;  

2. Reforma Agrária e Agricultura Familiar;  

3. Organização da Produção e Meio 
Ambiente;  

4. Organização e Gestão Sindical;  

5. Educação do Campo; 

6. Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos; 

7. Juventude Assalariada, Direitos 
Trabalhistas, Sociais e Humanos; 

8. Associativismo e Cooperativismo.  

 

Resultado das discussões do Grupo de Trabalho de Atualização do Programa Jovem Saber 



-Nova estrutura dos temas abordados pelo programa Jovem Saber, de uma maneira que 
todos os assuntos sejam incluídos, mas em uma estrutura diferente, que tenham um 
encadeamento entre si; 
 

 1. Sujeito, identidades e cidadania  
-Sujeito político, sujeito de direito, sujeitos do campo, florestas e águas 
-O Campo e sua diversidade 
-História da minha comunidade e relação geracional  
 
2. O campo como lugar de vida  
-Lugar de atraso X lugar de valorização dos sujeitos políticos de direitos do campo, 
florestas e águas 
-Lugar de produção de alimentos, de cultura, de história, de preservação do meio 
ambiente 
-A importância da cultura e do esporte como política de desenvolvimento para o meio 
rural  
-Identificar as potencialidades da comunidade  



-Nova estrutura dos temas abordados pelo programa Jovem Saber, de uma maneira que 
todos os assuntos sejam incluídos, mas em uma estrutura diferente, que tenham um 
encadeamento entre si; 
 

 3. Organização e luta dos(as) trabalhadores(as) rurais  
-O que é e qual o papel do sindicato 
-A história da luta sindical, principais conquistas 
-Dissociação Sindical; Representação e Representatividade da Agricultura Familiar  
-A história de luta da juventude  
-A história do sindicato  
-Outros espaços para a atuação dos jovens  
 
4. O Projeto Político do MSTTR para a Agricultura Familiar  
-Por que um projeto alternativo?  
-Sujeitos políticos dentro do PADRSS 
-Território/territorialidade: o que é, como funciona 

 



-Nova estrutura dos temas abordados pelo programa Jovem Saber, de uma maneira que 
todos os assuntos sejam incluídos, mas em uma estrutura diferente, que tenham um 
encadeamento entre si; 
 

 5. Agricultura Familiar  
-Soberania e segurança alimentar  
-Organização e comercialização da produção  
-Políticas Sociais   
-Meio ambiente  
-Crédito Rural  
-Agricultura Familiar e Relações de trabalho  
 
6. Reforma Agrária  
- História da Reforma Agrária 
- Juventude e acampamentos 
- Juventude e assentamentos 
- Juventude e Crédito Fundiário 
  

 



-Nova estrutura dos temas abordados pelo programa Jovem Saber, de uma maneira que 
todos os assuntos sejam incluídos, mas em uma estrutura diferente, que tenham um 
encadeamento entre si; 
 

 
7. Sucessão rural  
- Sucessão Rural e o PADRSS  
- Juventude como sujeito político  
- Relações intergeracionais e a sucessão rural  
- O Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural 
 
8. Sustentabilidade Político-Financeira  
- Participação: o que representa?  
- Você sabe de onde vem a arrecadação?  Quais as formas de contribuir para a luta? 
- Controle Social – externo e interno 
- SISContag 
- Plano Sustentar  
- O que muda com a dissociação? 
- Projeto de conclusão do Programa Jovem Saber  
  

 



-Produção de cartilha de 
orientação para organização dos 
grupos, pois muitas vezes os(as) 
jovens não podem contar sempre 
com um coordenador/animador; 



-Publicações ilustradas com desenhos, gráficos, fotografias ou outros meios que 
tornem as cartilhas atraentes; 
-Produção de textos curtos, mais objetivos e dinâmicos, com muitas referências 
para apoiar os grupos que queiram aprofundar mais algum tema; 



-Material de divulgação – Cartazes e folder que falem do programa e cativem 
os(as) jovens a participarem dos grupos; 



-Atualização do Sistema Online do Jovem Saber, integrando com o SiSContag,  
inserindo espaços para novos conteúdos, facilitando as inscrições dos grupos. 
 

 



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

 
A atual conjuntura nacional está marcada pela perda de direitos, congelamento dos 
gastos públicos por 20 anos, privatizações, reforma trabalhista, criminalização dos 
movimentos sociais, desmontes das políticas públicas, ameaça à Democracia e à 
soberania nacional. Esses retrocessos têm como consequências o desemprego, a perda 
do patrimônio nacional, o retorno ao mapa da fome e da miséria, o êxodo rural, a 
redução do orçamento público destinado à valorização da agricultura familiar, à reforma 
agrária e às políticas sociais, impactando na produção de alimentos saudáveis e no 
presente e futuro da classe trabalhadora, especialmente da juventude rural. 
 
A luta que enfrentamos é a luta de classes! Este cenário demanda ações estratégicas e 
compromissos da juventude rural. É fundamental definir qual a sociedade e o 
desenvolvimento que queremos, garantir a produção de alimentos saudáveis e a 
soberania alimentar nacional, fortalecer as alianças entre os meios urbano e rural, 
unificar o nosso posicionamento frente às eleições de 2018, e intensificar as 

 



mobilizações de massa desde a base para superar as barreiras impostas pelo 
neoliberalismo. O Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) 
tem um papel estratégico no fortalecimento e na valorização da agricultura familiar 
brasileira, e a juventude rural é protagonista neste processo. 
As dificuldades de acesso à terra, ao crédito, à geração de renda, à educação do campo, 
à infraestrutura, ao esporte, cultura e lazer, às tecnologias de comunicação, e às políticas 
públicas destinadas à permanência no campo com qualidade de vida são os principais 
desafios da juventude rural. 
 
Diante desse cenário, é preciso conscientizar a juventude rural de que é possível 
transformar a realidade, e esse processo só se efetivará por meio da luta político-sindical 
e atuação nos diversos espaços da sociedade. É preciso pensar coletivamente a 
estratégia de enfrentamento do modelo hegemônico e, para tanto, a participação da 
juventude no processo de atualização do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário e do Programa Jovem Saber é fundamental para a superação 
dessa conjuntura política, econômica e social. 
 

 

 



Entre as estratégias apontadas pela juventude rural no Encontro Nacional do Jovem 
Saber estão: 
 
(i) A capacitação da base com o objetivo de empoderar os(as) jovens para a atuação 
político-sindical, além da garantia de acesso ao conhecimento para a leitura crítica, 
criativa e transformadora da realidade; 
(ii) O engajamento da juventude nos processos eleitorais, garantindo informações sobre 
o projeto político de desenvolvimento que queremos para o campo, para assegurar 
representantes que defendam as pautas da agricultura familiar e da juventude rural; 
(iii) Promover ações que valorizem a identidade do(a) jovem do campo, da floresta e das 
águas, mostrando as possibilidades e potencialidades do meio rural; 
(iv) A ocupação dos espaços de participação social, como Conselhos, Comitês e outras 
instâncias; 
(v) Garantir o cumprimento das deliberações congressuais, principalmente a cota de 
jovens para que a renovação aconteça em todos os espaços do MSTTR; 
 

 



(vi) A criação, fortalecimento e promoção de condições de trabalho para as Comissões 
Nacional, Estaduais e Municipais de Jovens; 
(vii) Promoção pelo MSTTR de atividades culturais e esportivas que cativem e mobilizem 
a juventude;  
(viii) Maior integração e diálogo entre a juventude e as diversas Secretarias do MSTTR; 
(ix) Promoção de conhecimento e integração da juventude com as pautas do movimento 
sindical através 
dos meios de comunicação e uso de tecnologias; 
(x) Realizar parcerias com entidades públicas e privadas para fortalecer o Programa 
Jovem Saber. 
 
Para concretizar essas estratégias de luta, a juventude rural estabelece os seguintes 
compromissos: 



1. Cada participante do Encontro criará uma turma do Jovem Saber em sua comunidade; 
2. Ampliar a formação para todos os membros da Comissão Nacional de Juventude, com 
o objetivo de multiplicá-la nos estados e polos sindicais; 
3. As Secretarias estaduais devem acompanhar a liberação dos módulos e animar o 
processo de formação de grupos; 
4. Promover a troca de experiências entre os grupos de forma a fortalecer os laços e o 
aprendizado; 
5. Intensificar as estratégias de divulgação e expansão do Programa Jovem Saber, 
utilizando meios de comunicação como internet e rádios comunitárias; 
6. Criar momento específico na agenda do grupo para discutir ações de massa como a 
Marcha das Margaridas e o Festival da Juventude; 
7. Realizar estudos no próprio sindicato estimulando a acumulação de conhecimento e a 
integração dos(as) jovens no MSTTR; 
8. Integrar o Jovem Saber aos Grupos de Estudos Sindicais (GES); 

 



9. Discutir as pautas e as conquistas adquiridas pela Marcha das Margaridas e Festival da 
Juventude nos grupos; 
10. Buscar fontes de financiamento para a promoção de atividades do Programa e ações 
de massa nos estados e municípios. 
 
Jovem Saber, qual é a sua Missão? É lutar com resistência e fazer transformação! 
 

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

 



-Nova marca do programa, para marcar uma nova etapa. 
 

 



Mônica Bufon Augusto 

Secretária de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 


