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Educação para o 
desenvolvimento 
humano sustentável



Através do desafio de formar e educar jovens no meio rural, estamos sempre atentos 
à qualidade da contribuição que almejamos dar na construção de um país melhor, 
com oportunidades de desenvolvimento para as pessoas que nele vivem.

Ficamos felizes com os dados apresentados pelo IBGE, que destacam a importância 
da agricultura familiar na economia nacional, justamente o foco do nosso trabalho. 
Segundo os dados levantados, 38% da produção agrícola brasileira encontra-se 
sob responsabilidade de agricultores e agricultoras familiares, que geram 75% dos 
empregos no campo.

Enquanto muitos classificavam a pequena unidade familiar de produção como 
atrasada, apontamos, através do Programa Empreendedorismo do Jovem Rural 
(PEJR), para um campo que se reconfigurou e vem construindo novas profissões 
rurais, se informatizando para melhor produzir comida, diversão e arte.

Assim como inovamos positivamente ao falar de empreendedorismo na agricultura 
familiar, quebramos outros paradigmas ao reunir, na III Jornada Nacional 
do Jovem Rural, mais de 800 jovens e educadores para debater Trabalho e 
Sustentabilidade do Campo na cidade de Glória do Goitá, incrustada no meio 
rural pernambucano. Além de representantes de todos os Estados da Federação, 
esse evento reuniu a diversidade étnica brasileira, com descendentes de imigrantes 
europeus, indígenas da Raposa Serra do Sol, ribeirinhos do Pará, quilombolas, 
enfim, a riqueza do nosso país. 

Ao convidá-los a ver o interior do Brasil através das ações desenvolvidas pelo 
Instituto Souza Cruz em 2009, pedimos sua atenção para a complexidade e o 
dinamismo de jovens, educadores e organizações que estão construindo um novo 
modelo de educação e, sobretudo, a sustentabilidade do campo brasileiro.

Carta do presidente

Dante Let ti 
presidente do instituto souza cruz
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O Instituto Souza Cruz é uma organização 

não-governamental, sem fins lucrativos, de 

abrangência nacional, com sede no Rio de Janeiro. 

Reconhecido pelo Ministério da Justiça como 

uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP), o Instituto está comprometido 

com a causa da Educação para o Desenvolvimento 

Humano Sustentável desde sua fundação, em 31 de 

julho de 2000. 

NOSSA MISSÃO

Contribuir para educar e formar jovens 

empreendedores no meio rural brasileiro, 

através de iniciativas que potencializem 

seu protagonismo nos processos de 

desenvolvimento sustentável.

NOSSA VISÃO

Ser uma Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público (OSCIP) reconhecida 

por sua contribuição na educação do jovem 

no campo, a partir da eficácia de suas 

metodologias de atuação, para que ele 

exerça papel de liderança e inovação nos 

processos de desenvolvimento sustentável 

dos territórios rurais.



Atuação em  
território  
nacional

INStItuIçõeS pArtIcIpANteS  Rede jovem RuRal  {por estado}

Acre
Instituto dom moacyr/escola da Floresta

Alagoas
Rede Nacional de mobilização Social (Coep)

Amapá
Rede das associações das escolas 
Famílias do amapá (Raefap)

Amazonas
associação Regional das Casas Familiares 
Rurais do amazonas (arcafar/am)

Bahia
dIS Baixo Sul

escola Sindical da CuT no Nordeste 

movimento de organização Comunitária (moC)

universidade Federal da Bahia (uFBa)

Rede das escolas Famílias agrícolas 
Integradas do Semi-Árido (Refaisa)

Ceará
agência de desenvolvimento 
econômico local (adel)

Federação dos Trabalhadores na agricultura 
do estado do Ceará (Fetraece)

escola Família agrícola dom Fragoso

Distrito federal
Contag

Federação dos Trabalhadores na agricultura do 
estado do distrito Federal e entorno (FeTadFe)

Instituto Interamericano de Cooperação 
para a agricultura (IICa)

ministério da Cultura (minc)

ministério do desenvolvimento agrário (mda)

união Nacional das escolas Famílias 
agrícolas do Brasil (unefab)

Fundação Palmares

Secretaria de educação Continuada, 
alfabetização e diversidade do ministério 
da educação (Secad/meC)

Espírito santo
movimento de educação Promocional 
do espírito Santo (mepes)

Goiás
associação das escolas Famílias agrícolas 
do Centro-oeste e Tocantins (aefacot)

Maranhão
Formação

união das associações das escolas Famílias 
agrícolas do maranhão (uaefama)

programa empreendedorismo  
do Jovem rural

rede Jovem rural

Mato grosso
associação das escolas Famílias agrícolas 
do Centro-oeste e Tocantins (aefacot)

Federação dos Trabalhadores na agricultura 
do estado de mato Grosso (Fetagri-mT)

Mato grosso do sul
associação das escolas Famílias agrícolas 
do Centro-oeste e Tocantins (aefacot)

Minas gerais
associação mineira das escolas 
Famílias agrícolas (amefa)

universidade Federal de viçosa (uFv)

Federação dos Trabalhadores na agricultura 
do estado de minas Gerais (Fetaemg)

Pará
associação Regional das Casas Familiares 
Rurais do Pará (arcafar/Pa) 

Paraíba
Programa de apoio à educação Rural (Paer)

Rede Nacional de mobilização Social (Coep)

Paraná
associação Regional das Casas Familiares 
Rurais do Sul do Brasil (arcarfar/Sul)

Centro de desenvolvimento do jovem 
Rural Centro-Sul do Paraná (Cedejor) 

Instituto Paranaense de assistência 
Técnica e extensão Rural (emater-PR)

delegacia Federal do ministério do 
desenvolvimento agrário no Paraná (mda/PR) 

Programa empreendedorismo do jovem 
Rural Caminhos do Tibagi (PejR-TCT)

Secretaria da agricultura e do 
abastecimento do Paraná

Pernambuco
Geração Futuro

Projeto acreditar

Rede Nacional de mobilização Social (Coep)

Serviço de Tecnologia alternativa (Serta)

Federação dos Trabalhadores na agricultura 
do estado de Pernambuco (Fetape) 

Governo do estado de Pernambuco 

Prefeitura de Glória do Goitá

Piauí
Rede Nacional de mobilização Social (Coep)

Rio de janeiro
associação do Quilombo da Rasa

Rede Nacional de mobilização Social (Coep)

Instituto Bélgica Nova Friburgo (Ibelga)

universidade Federal Fluminense - observatório Fundiário

Fundação Konrad adenauer

Rio grande do norte
Pastoral da juventude Rural

Rio grande do sul
associação Regional das Casas Familiares 
Rurais do Sul do Brasil (arcarfar/Sul)

Centro de desenvolvimento do jovem 
Rural vale do Rio Pardo (Cedejor)

empresa de assistência Técnica e extensão 
Rural do Rio Grande do Sul (emater-RS)

Federação dos Trabalhadores na agricultura do 
estado do Rio Grande do Sul (Fetag/RS)

Rondônia
associação das escolas Famílias 
agrícolas de Rondônia (aefaro)

Roraima
Conselho Indígena de Roraima (CIR)

Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol

Santa Catarina
associação de jovens empreendedores Rurais (adjer)

associação Regional das Casas Familiares 
Rurais do Sul do Brasil (arcarfar/Sul)

Centro de desenvolvimento do jovem Rural 
encostas da Serra Geral (Cedejor)

empresa de Pesquisa agropecuária e extensão 
Rural de Santa Catarina (epagri-SC)

universidade Federal de Santa Catarina (uFSC)

São paulo 
Serviço Nacional de aprendizagem do 
Cooperativismo (SeSCooP/SP)

Sergipe
Rede Nacional de mobilização Social (Coep)

Tocantins
associação das escolas Famílias agrícolas 
do Centro-oeste e Tocantins (aefacot)

Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na 
agricultura do estado do Tocantins (Fetaet)



prOgrAMA eMpreeNdedOrISMO dO JOVeM rurAl

Mediante o crescimento da agricultura familiar, expresso nos dados do 

Censo Agropecuário 2006, ampliam-se as perspectivas de ocupação 

produtiva para a juventude rural, que pode vislumbrar a terra não ape-

nas como local de permanência, mas também como fonte de empre-

endimentos inovadores, atendendo às demandas da nova ruralidade. 

Neste cenário, se faz necessária uma formação proficiente à realidade 

do campo, de forma a potencializar nos jovens uma atuação protagô-

nica frente aos processos de desenvolvimento sustentável e solidário 

dos territórios rurais. 

Este é um dos objetivos que o programa empreendedorismo 
do jovem rural (pejr) busca atingir. Implementado pelo Instituto 

Souza Cruz através de parcerias com instituições públicas e organiza-

ções sociais, o PEJR vem transformando jovens em empreendedores e 

líderes, com sensibilidade para identificar oportunidades para si e seus 

familiares, e também para o território em que estão inseridos.

Em 2009, o PEJR formou 66 novos “Agentes de Desenvolvimento Ru-

ral” nos três núcleos do Centro de Desenvolvimento do Jovem Rural 

(Cedejor), organização parceria do Instituto Souza Cruz na implemen-

tação do Programa. São rapazes e moças que saem com mais cons-

ciência do seu papel social e de suas potencialidades como agentes 

transformadores do campo.

Ao iniciar esta nova etapa, eles passam a executar seus projetos empre-

endedores, agrícolas e não-agrícolas. Mais do que isso, com o empre-

endedorismo solidário fortalecido, estes jovens passam a olhar também 

“para fora de suas porteiras” e, ao integrar seus negócios aos processos 

de desenvolvimento territorial, começam a escrever uma nova história 

para a realidade do campo brasileiro. 

A relação destes jovens com o PEJR, porém, não se encerra com a 

formatura. Sob a premissa de que um processo de formação deve ser 

contínuo, o Instituto Souza Cruz e as entidades executoras do Progra-

ma investem no acompanhamento dos egressos, seja para auxiliá-los 

na implementação de seus projetos, seja para manter a chama do pro-

tagonismo acesa. 

Trabalhamos na formação de competências humanas, técnicas e gerenciais 
capazes de desenvolver nos jovens uma atitude empreendedora frente a 
situações que envolvam sua individualidade e sua coletividade.

O PEJR compreende uma formação complementar 
à educação formal, e tem como público-alvo jovens 
rurais ligados à agricultura familiar,  com idades 
entre  16 e 29 anos, e que, preferencialmente, tenham 
concluído o Ensino Médio. Com duração de dois anos, a 
formação contempla três vertentes (humana, técnica e 
gerencial) para desenvolver o conjunto de competências 
fundamentais ao empreendedorismo. A pedagogia 
utilizada é a Pedagogia da Alternância, que intercala 
períodos de aprendizagem no núcleo de formação e na 
Unidade Familiar de Produção, integrando  teoria e 
prática, e a participação da família. Ao final de dois 
anos, cada jovem desenvolve um projeto de vida para 
construir, de forma qualificada e sustentada, uma 
proposta de negócio para gerar renda no campo, para a 
família e a comunidade. O projeto é apresentado a uma 
banca de especialistas, e o formado recebe o título de 

“Agente de Desenvolvimento Rural”.

Formação de jovens 
rurais empreendedores
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Para isso, o Cedejor Encostas da Serra Geral 

promoveu, entre os dias 23 e 24 de julho, o 

encontro dos Agentes de Desenvolvimento 

Rural, reunindo 56 jovens formados nas três 

turmas pregressas. A mesma iniciativa inte-

grou o calendário de atividades do Cedejor 

paranaense. Entre os dias 31 de março e 3 de 

abril, os egressos socializaram o andamento 

dos projetos, e ainda planejaram criar uma 

entidade representativa, cujo nome seria Co-

operativa de Jovens Empreendedores Rurais. 



prOceSSO de AVAlIAçÃO e 

reeStruturAçÃO

Após nove anos de implementação do PEJR, período em 

que formou quase 300 jovens “Agentes de Desenvolvi-

mento Rural”, o Instituto Souza Cruz submeteu o Progra-

ma a uma avaliação externa, coordenada por uma equipe 

multidisciplinar de professores da Universidade Federal 

de Viçosa (UFV). Ao observar todas as dimensões de im-

plementação prática, incluindo o acompanhamento das 

alternâncias presenciais e as visitas às famílias dos jovens, 

os avaliadores conduziram seus esforços, para os pontos 

de melhoria do Programa, criando as condições para a 

sua reestruturação. 

Durante os quatro seminários de formação de educadores 

realizados em 2009, representantes do Instituto, educa-

dores do Cedejor e os professores de Viçosa construíram 

as bases da reformulação do PEJR. 

Este novo formato do Programa, que começa a ser im-

plantado em 2010, será mais dinâmico, e terá como foco 

a efetiva formação de “agentes” capazes de empreender 

não apenas novos negócios em suas unidades familiares, 

como também de atuar de forma protagônica nos pro-

cessos de desenvolvimento socioeconômico e solidário 

dos territórios rurais.

Para isso, o PEJR, além de continuar contemplando as di-

retrizes humana, técnica e gerencial, será dividido em três 

ciclos de formação: Desenvolvimento das Identidades e 

dos Valores; Oportunidades para o Empreendedorismo; 

e Projeção do Jovem Agente de Desenvolvimento Rural 

no Território. O eixo articulador que norteará todos esses 

ciclos é o empreendedorismo.

O conteúdo de dois anos (22 alternâncias) foi readequado 

para este novo formato de 15 sequências de alternâncias (1 

ano), reduzindo o tempo entre as semanas de formação no 

núcleo e na unidade familiar. Ou seja, os jovens alternarão 

um período de cinco dias no núcleo, e duas semanas prá-

ticas, realizando ações tanto na propriedade familiar, como 

na comunidade. Os eixos temáticos, distribuídos pelos 12 

meses, tratarão de juventude rural; agricultura familiar e 

unidades familiares; e desenvolvimento sustentável e so-

lidário com enfoque territorial.

O processo coletivo de reformulação, portanto, além de 

resultar em um processo educativo mais eficaz, também 

viabilizará sua replicação, de forma consistente, para ou-

tros territórios rurais brasileiros. 

evolução de formados (2004 -2009)
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TeRRITóRIo vale do RIo PaRdo (RS)

parceria Cedejor

municípios atendidos Rio Pardo, Boqueirão do Leão, Sinimbu, 
Gramado Xavier, Santa Cruz do Sul, Vera Cruz, Candelária, 
Encruzilhada do Sul, Sobradinho, Segredo, Ibarama, Arroio do Tigre, 
Tunas, Lagoa Bonita do Sul, Passa Sete, Paraíso do Sul e Cachoeira do Sul.

núcleo Albardão - Rio Pardo

jovens formados em 2009 37

histórico O Cedejor Vale do Rio Pardo foi o núcleo pioneiro nas 
atividades do PEJR desde a fundação da organização, em 2001. O núcleo já 
formou seis turmas, totalizando 140 Agentes de Desenvolvimento Rural. 

TeRRITóRIo eNCoSTaS da SeRRa GeRal (SC)

parceria Cedejor

municípios atendidos Anitápolis, Santa Rosa de Lima, Rio 
Fortuna, Grão Pará, Braço do Norte, Gravatal, São Ludgero, Orleans, 
Lauro Müller, Urussanga e Siderópolis. 

núcleo Lauro Müller

jovens formados em 2009 14

histórico Fundado em dezembro de 2002, o Cedejor catarinense já 
formou 71 jovens no PEJR. 

PRINCIPaIS açõeS

janelas da terra
O projeto, organizado pelo Cedejor gaúcho em parceria 

com outras associações do território, teve como objetivo 

promover cursos de informática para a comunidade de Al-

bardão. As aulas foram ministradas no laboratório do Ce-

dejor, e atendeu cerca de 30 pessoas, de crianças a idosos. 

soberania alimentar
No dia 15 de maio, foi lançada a cartilha “Soberania Alimen-

tar na Agricultura Familiar”, que apresenta os principais 

resultados de uma parceria entre o Cedejor, a Universida-

de Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) e a Associa-

ção Riograndense de Empreendimentos de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (Emater) Rio Pardo. O projeto, 

desenvolvido em 2008 com duas turmas do PEJR, qua-

lificou os jovens e suas famílias sobre a importância da 

autosuficiência alimentar na agricultura familiar, e sobre o 

aproveitamento integral dos alimentos.

PRINCIPaIS açõeS

iii acampamento da juventude
A terceira edição do acampamento, iniciativa pensada, or-

ganizada e conduzida pelos jovens, ocorreu entre os dias 

6 e 8 de fevereiro, em Orleans. Com o lema “Por um rural 

juvenil”, o acampamento reuniu cerca de 180 participantes, 

incluindo rapazes e moças dos municípios vizinhos, além 

de jovens e educadores do PEJR dos outros dois núcleos 

do Cedejor. 

intercâmbio internacional 
Em março, Diana Feldhaus e Anderson Buss Feldhaus, 

egressos do PEJR, participaram do Intercâmbio Ecosoli-

dariedade Entre Montanhas,  que busca aumentar o com-

promisso social das pessoas envolvidas na transforma-

ção do meio rural, através de alternativas sustentáveis.  A 

iniciativa abrange os territórios espanhóis País Românico 

e Zona Média, e o território catarinense das Encostas da 

Serra Geral. Em uma semana, os intercambistas tiveram 

a oportunidade de conhecer experiências de desenvolvi-

mento territorial no país europeu. 

encontro de juventudes
Fruto de uma parceria entre o Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura (IICA), o Instituto Souza 

Cruz e o Cedejor, o II Seminário Juvenil de Desenvolvi-

mento Territorial foi realizado no dia 26 de novembro, em 

São Martinho. O encontro reuniu aproximadamente 100 

jovens rurais do território, que puderam vislumbrar o es-

paço rural como um lugar rico em oportunidades para o 

desenvolvimento juvenil.
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TeRRITóRIo CeNTRo Sul do PaRaNÁ

parceria Cedejor

municípios atendidos Fernandes Pinheiro, Guamiranga, 
Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Mallet, Prudentópolis, 
Rebouças, Rio Azul e Teixeira Soares. 

núcleo Guamiranga

jovens formados em 2009 15

histórico O núcleo do Cedejor Centro-Sul do Paraná foi fundado em 
2004, e desde então já se formaram  54 jovens em quatro turmas. 

TeRRITóRIo CamINhoS do TIBaGI

parceria Ministério do Desenvolvimento Agrário, Fundação Terra, 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná,  Instituto 
Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater- PR) e 
prefeituras locais.

municípios atendidos Curiúva, Ventania, Figueira, Imbaú, 
Ortigueira, Reserva, Telêmaco Borba e Tibagi.

núcleo Tibagi

jovens em formação em 2009 28

histórico A primeira turma do PEJR em Caminhos do Tibagi iniciou a 
formação em 2008, e os 28 jovens concluirão o processo em 2010. 

PRINCIPaIS açõeS

gestão, trabalho e renda
o Projeto Gestão, Trabalho e Renda para Jovens Rurais 

do Centro-Sul do Paraná é resultado de uma parceria en-

tre o Cedejor e a Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(Unicentro), financiado pela Secretaria Estadual de Ciência 

e Tecnologia do Paraná, via Universidade Sem Fronteiras. 

Cerca de 60 Agentes de Desenvolvimento Rural foram be-

neficiados pela iniciativa, que teve como objetivo oferecer 

acompanhamento técnico dos bolsistas da universidade 

para a implantação dos projetos de empreendedorismo. 

jovens rurais em movimento
iniciou em janeiro o projeto Jovens Rurais em Movimento, 

financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

Destinada aos jovens egressos e em formação no PEJR, e 

ainda à juventude rural do Centro-Sul paranaense, a ação 

visa a fortalecer o tecido sócio-organizativo do território 

através do estímulo à participação juvenil em fóruns pró-

prios e instâncias territoriais, e ainda em espaços de dis-

cussão e decisão.

PRINCIPaIS açõeS

agentes da agroecologia
através de um convênio com a Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, por meio do programa Universidade sem 

Fronteiras, dois jovens do PEJR foram selecionados, em 

março, para atuar como agentes de desenvolvimento em 

seus municípios, na área de Agroecologia. Aneuzi Bueno 

e Marlei Mendes recebem insumos para construir unida-

des demonstrativas de produção agroecológica em suas 

propriedades, e participam de capacitações para instruir 

os agricultores de seus respectivos municípios. As ati-

vidades são acompanhadas por técnicos e estudantes 

universitários.

mutirão da cidadania
no dia 8 de maio, os jovens promoveram o Mutirão da 

Cidadania, que reuniu cerca de 160 participantes, entre 

educandos e suas famílias, representantes das entidades 

executoras e parceiras, e jovens do território. O objetivo 

foi apresentar o andamento das atividades no PEJR. A 

programação incluiu rodas de conversa com especialistas, 

serviços médicos e estéticos oferecidos pela secretaria 

municipal de Saúde e Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (Senac), respectivamente, e peças de teatro 

criadas e apresentadas pelos jovens do PEJR. 

F
o

R
m

a
ç

ã
o

 d
e

 j
o

v
e

N
S

 R
u

R
a

IS
 e

m
P

R
e

e
N

d
e

d
o

R
e

S

8



Associação fortalece 
permanência no campo

A Associação de Jovens Empreendedores Rurais 

(Adjer) foi fundada em 2007 pelos jovens que, 

naquele momento, estavam em formação no PEJR 

implementado pelo Instituto Souza Cruz em parceria 

com a Epagri no Planalto Serrano Catarinense. 

Em dois anos de atuação, a Adjer vem consolidando 

sua missão de contribuir para a permanência do 

jovem no meio rural, através da mobilização para 

o empreendedorismo e o protagonismo juvenil 

nos processos de desenvolvimento sustentável e 

sucessão na agricultura familiar. 

Um dos principais resultados é a permanência no 

campo dos 28 jovens formados, um ano após a 

conclusão do PEJR. A maioria segue implementando 

seus projetos de empreendedorismo em suas 

unidades familiares. 

A Adjer conquistou também  a associação de mais 

jovens do território, e conta com o apoio da Associ-

ação dos Municípios do Planalto Sul de Santa  

Catarina (Amplasc), Portal Social, Instituto Souza 

Cruz e Epagri. 

“Não queremos que o jovem continue invisível. Ele 

não é somente o futuro da nação, mas também 

o presente. Precisamos mostrar para os jovens 

seus direitos e deveres, para que eles se tornem 

efetivamente cidadãos”, defende Josiane da Silva, 

presidente da Adjer. 

ConhEçA MAIS SoBRE AS AçõES DA ADjER no  
blog http://associacaoadjer.blogspot.com

F
o

R
m

a
ç

ã
o

 d
e

 j
o

v
e

N
S

 R
u

R
a

IS
 e

m
P

R
e

e
N

d
e

d
o

R
e

S

9

Entidades parceiras do Instituto Souza Cruz na implementação do PEjR



rede JOVeM rurAl

Afora a formação de jovens que atuem protagonicamente 

nos processos de desenvolvimento sustentável do cam-

po, o Instituto Souza Cruz tem como segundo objetivo 

estratégico a defesa política e coletiva da causa da ju-

ventude rural. 

Ao convocar e mobilizar representantes públicos e orga-

nizações sociais para buscar soluções para os problemas 

que atingem o jovem do campo, o Instituto amplia a cons-

cientização da sociedade sobre a realidade deste segmen-

to, e ainda angaria adeptos e multiplicadores da causa.

Um dos seus instrumentos para atingir este propósito é a 

Rede Jovem Rural. Para somar força às ações da rede, o 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultu-

ra (IICA) incorporou-se ao conjunto de organizações, em 

2008, para criar a Câmara de Juventude Rural (CJR). In-

tegrada ao Fórum de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(Fórum DRS), a iniciativa constitui um espaço de troca de 

ideias e experiências entre organizações que executam, ou 

almejam executar, programas de educação e desenvolvi-

mento de jovens rurais.

Em um ano de atuação, a Câmara fortaleceu seu espaço 

virtual na Internet (www.iicaforumdrs.org.br) - onde figu-

ram notícias redigidas pela equipe de comunicação do 

Instituto sobre as diversas ações implementadas para a 

juventude do campo no Brasil - e os encontros presen-

ciais, chamados de Jornadas Temáticas, já realizados em 

diferentes cidades brasileiras.

Em 2009, as jornadas temáticas da CJR foram um instru-

mento de mobilização e de sensibilização para a III Jor-

nada Nacional do Jovem Rural. Sob o mesmo tema do 

encontro nacional, “Trabalho e sustentabilidade do cam-

po”, as jornadas foram promovidas no mês de junho, nas 

Defendemos política e coletivamente causas sociais voltadas para o 
desenvolvimento do jovem do campo através da mobilização de pessoas 
e organizações na busca de soluções para problemas em comum.
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Constituída em 2005, a Rede 

Jovem Rural é um projeto coletivo 

formado por seis instituições 

que desenvolvem projetos de 

Educação do Campo. Juntas, essas 

organizações buscam fortalecer a 

causa da juventude rural no país 

por meio de ações como a Jornada 

Nacional do Jovem Rural, e o 

Intercâmbio da Juventude Rural 

Brasileira, realizados a cada dois 

anos de forma intercalada. 
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organizações que integram a RFIJR, e serviram de 

preparação e amadurecimento dos jovens que iriam 

representar suas entidades no  grande evento. 

As cinco jornadas - organizadas em Brasília (IICA), 

Espírito Santo (Mepes), Bahia (MOC), Santa Catarina 

(Cedejor) e Paraná (Arcafar-Sul) - reuniram aproxima-

damente 500 participantes .
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perNAMbucO recebe O brASIl

Foram cerca de 800 participantes de todos os estados do Bra-

sil, quase 50 organizações participantes, milhares de quilômetros 

percorridos, quase 96 horas de atividades. Os números, embora ex-

pressivos, traduzem uma pequena parte da representatividade da III 

Jornada Nacional do Jovem Rural, realizada entre os dias 22 e 25 de 

setembro em Glória do Goitá (PE), na sede do Serta, organização an-

fitriã do evento. 

Além de jovens e educadores rurais ligados a organizações que desen-

volvem projetos de educação do campo, o encontro também reuniu 

representantes do poder público e das universidades, de forma a cons-

truir uma interlocução entre a sociedade civil organizada e governos 

para pautar a agenda pública e tratar de assuntos diretamente ligados 

ao campo brasileiro, especialmente aqueles que podem servir de base 

para os processos de mobilização e articulação juvenil nos respectivos 

territórios rurais.

O fio condutor das atividades foi o tema “Trabalho e sustentabilidade 

do campo”, que norteou o painel principal do encontro e, posterior-

mente, os debates dos 20 Grupos de Trabalho (GTs),  momento em 

que todos os participantes foram divididos para discutir o assunto. 

Em cada grupo, um jovem animou a discussão e sintetizou os debates. 

Esses relatos foram os insumos do documento construído ao final da 

jornada, com as proposições para a construção/melhoria das políticas 

públicas voltadas para o campo. 

rural no rural

Pela primeira vez, a jornada foi realizada em uma 

região de predominância estritamente rural. Depois 

de Gramado (RS) e Brasília (DF), desta vez foi 

valorizada uma organização da própria RFIJR, que 

há 20 anos difunde os princípios da agroecologia na 

Zona da Mata pernambucana. Logo, além de debater 

o rural no próprio rural, a jornada dinamizou a 

economia local com a utilização de todos os recursos, 

inclusive humanos, da região, gerando visibilidade, 

trabalho e renda.
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minicursos e oficinas

Durante a jornada foram ministrados 20 minicursos e ofi-

cinas, momento em que os participantes tiveram a opor-

tunidade de aprofundar o conhecimento em temas como 

agricultura orgânica; agroturismo; arranjos produtivos; be-

neficiamento de frutas; crédito fundiário; fontes renová-

veis de energia; meliponicultura; mercados institucionais; 

mobilizações sociais; novas profissões do campo; perma-

cultura e multifuncionalidade; proteção e isolamento de 

nascentes; e, entre outros, soberania alimentar.

jornada cultural

Entre as prosas, trocas de experiências e descobertas, a 

Jornada Cultural, evento paralelo que teve apoio do Minis-

tério da Cultura (MinC) através da Lei Rouanet,  congre-

gou cerca de vinte manifestações artísticas, entre peças, 

danças, ritmos e sons, que expressaram as diversidades 

étnica, social e cultural do nosso Brasil. 

feira regional de produtos  
da agricultura familiar

A feira promoveu a troca e a comercialização dos produ-

tos juvenis. De todas as regiões do país, os participantes 

levaram seus produtos e artesanatos, mostrando as di-

versas possibilidades de produção e beneficiamento nas 

unidades familiares, e reforçaram a importância da agri-

cultura familiar.

visitas às experiências juvenis  
na bacia do goitá

Divididos em 20 grupos, os cerca de 800 participantes 

partiram estrada afora para mergulhar no universo rural 

pernambucano e entender um pouco mais sobre a reali-

dade local. Foi uma oportunidade de conhecer in loco as 

ações dos jovens que estão mudando a configuração de 

cultivo na região ao promover a agricultura familiar sus-

tentável, diversificada e orgânica.
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(...) os jovens rurais fazem questão de ressaltar uma especial atenção para a configuração 

da Educação do Campo como uma efetiva política pública, em todos os níveis de ensino. 

Novamente denota-se a importância para que o sistema “formal” de ensino se renove em 

suas dimensões curricular e metodológica, atendendo aos ditames de uma perspectiva 

pedagógica que incorpore as demandas do homem do campo, levando em conta suas 

condições objetivas de existência e reprodução material, social e cultural. Isso tem 

acontecido com certa intensidade, reconhecemos, na política de interiorização do ensino 

superior e nas estratégias de compensação supletiva, mas ainda sem tocar nos níveis mais 

básicos do nosso sistema escolar (...)

trecho do documento síntese dos grupos de trabalho  
da III jornada nacional do jovem Rural

o que querem os jovens rurais
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A jornada foi finalizada com um tour cultural em Olinda, Patrimônio 

Histórico da Humanidade, e uma cerimônia de encerramento no Centro 

de Convenções da cidade, com a presença de autoridades públicas e 

dos dirigentes da Rede, que assinalaram a importância da jornada para 

a visibilidade da juventude rural brasileira, e para a construção de po-

líticas públicas que favoreçam a permanência do jovem nos territórios 

rurais, de forma sustentável, e com geração de renda.

AçõeS cOMpleMeNtAreS

Como unidade de inteligência social de sua mantenedora, o Instituto 

Souza Cruz é responsável pela avaliação dos recursos do Fundo da In-

fância e da Adolescência (FIA), que a Souza Cruz S/A destina ao pro-

jeto Jornada Escolar Ampliada, iniciativa que desenvolve em parceria 

com os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCAs), organizações não-governamentais e prefeituras. Cabe ao 

Instituto, portanto, o recebimento, avaliação e acompanhamento dos 

projetos contemplados. 

Alinhado ao seu objetivo de melhorar o ensino do campo, o Institu-

to colaborou com o direcionamento, em 2009, aproximadamente R$ 

1,6 milhão para iniciativas que envolveram, principalmente, a melhoria 

do espaço físico de escolas e inclusão digital. Cerca de 25 pequenos 

municípios, majoritariamente dos três estados do Sul, e mais de 8 mil 

pessoas, entre crianças e jovens, foram beneficiados. 
13



VOzeS e VISõeS dO cAMpO

O lançamento do livro “Vozes e visões do campo” integrou a progra-

mação da III Jornada Nacional do Jovem Rural. A publicação, que traz 

os registros em imagens e textos do II Intercâmbio da Juventude Ru-

ral Brasileira, foi lançada no dia 23 de setembro, na praça pública de 

Glória do Goitá (PE). 

A solenidade contou com a presença de todos os participantes do en-

contro, e ainda de lideranças locais e dos autores do livro: o jornalista 

e cientista social, Marcos Marques de Oliveira, e os fotógrafos Gustavo 

Stephan e Marcello Valle.

Após as homenagens, a praça transformou-se em um grande espaço 

de celebração da cultura nordestina, com apresentações de maracatu, 

ciranda e frevo. Para os jovens que participaram do livro, a surpresa 

foi gratificante.

O livro, editado pela Peirópolis, com apoio do Ministério da Cultura atra-

vés da Lei Rouanet, foi prefaciado por Armênio Belo Schmidt, diretor 

de Educação para a Diversidade da Secretaria de Educação Continu-

ada, Alfabetização e Diversidade (Secad) do Ministério da Educação.  

Produzimos, sistematizamos e disseminamos conhecimentos sobre o 
processo de desenvolvimento integral dos jovens no campo.

Comunicação estratégica
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Convicto de que a comunicação 
é o caminho para sensibilizar a 
sociedade sobre a causa da juventude 
rural brasileira, o Instituto Souza 
Cruz produz conteúdos direcionados 
a diversos e diferentes públicos.
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reVIStA MArcO SOcIAl

Com concepção editorial do reconhecido pedagogo Antônio Carlos 

Gomes da Costa, a revista Marco Social se consolida como importante 

veículo ao disseminar não somente nossas ações, mas apresentando a 

diversidade de reflexões e iniciativas de outras entidades. Justamente 

por essa abertura ao diálogo e à pluralidade de ideias, a revista tornou-

se um valioso canal de aproximação com instituições que reconhecem 

no Instituto Souza Cruz possibilidades de aliança para o desenvolvi-

mento sustentável de territórios rurais. 

Publicada anualmente, Marco Social é distribuída gratuitamente a di-

rigentes e representantes do poder público, empresas privadas, orga-

nizações da sociedade civil, universidades e centros de pesquisa, au-

xiliando na compreensão dos processos de articulação e mobilização 

no meio rural brasileiro, cenário no qual o Instituto Souza Cruz atua 

privilegiando a educação e o protagonismo juvenil.   

Em 2009. sob o tema “Trabalho e sustentabilidade do campo”, a 11ª 

edição da revista foi lançada no dia 28 de julho, em uma cerimônia na 

livraria do Museu da República (RJ). O evento reuniu representantes 

do Instituto Souza Cruz e sua mantenedora, bem como autoridades 

das secretarias de Agricultura e de Cultura do estado do Rio de Janeiro. 

bOletIM JOVeNS eM cAMpO

Publicado bimestralmente, o boletim “Jovens em Campo” divulga as 

ações do Programa Empreendedorismo do Jovem Rural, e outras ini-

ciativas que visem à formação e à atuação protagônica de jovens ru-

rais de todo o país. Através desta publicação, o Instituto constitui um 

canal interativo de relacionamento sobre os desafios da juventude rural 

brasileira, e a contribuição desse segmento para o desenvolvimento 

rural sustentável.

WebSIte INStItucIONAl 

{www.institutosouzacruz.org.br}

Em nosso site há informações tanto para quem deseja conhecer a 

atuação do Instituto quanto para os que buscam conteúdos e notí-

cias relacionados à questão rural. Com uma média de cinco mil aces-

sos mensais, o espaço do Instituto na web é atualizado semanalmen-

te, e vem tornando-se referência para pesquisadores, estudantes e 

especialistas, que encontram reportagens, entrevistas e uma agenda 

atualizada de eventos relevantes da área. 

Em 2009, os internautas tiveram acesso, por exemplo, a entrevistas 

exclusivas com o cientista social Miguel Arroyo, que fez uma reflexão 

sobre a educação rural; e com o economista Carlos Guanziroli, que dis-

cutiu os dados do Censo Agropecuário de 2006. 

O website do Instituto Souza Cruz também disponibiliza para downlo-

ad gratuito todas as publicações institucionais, e a consulta on-line ao 

Glossário de Termos Utilizados em Desenvolvimento Rural, organizado 

pelo professor Marcelo Miná Dias, da Universidade Federal de Viçosa. 
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prêMIO AgrícOlA INterAMerIcANO

Para reconhecer os esforços empreendidos na formação 

de jovens rurais, a Junta Interamericana de Agricultura, 

ligada à Organização dos Estados Americanos (OEA) e 

composta pelos ministros da Agricultura de 34 países da 

América Latina e Caribe, concedeu ao sociólogo Rodolfo 

Lobato, especialista de Projetos Sociais do Instituto Sou-

za Cruz, o Prêmio Agrícola Interamericano 2008-2009, 

na categoria Jovens Profissionais.

O prêmio, entregue em uma cerimônia realizada no dia 

10 de dezembro em Brasília, tem como propósito reco-

nhecer a contribuição notória de pessoas, organizações e 

empresas ao desenvolvimento sustentável da agricultura 

e melhora da qualidade de vida no meio rural.

A partir de seu trabalho no Instituto Souza Cruz, Rodolfo 

foi indicado pelo IICA-Brasil (Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura) e “reconhecido por es-

timular a atitude empreendedora de jovens rurais, além 

de defender política e coletivamente as causas sociais 

que os envolvem”. 

Institucional

 Em 2009, o Instituto passou a integrar 
o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 
(GIFE), primeira associação da América do Sul a 
reunir entidades que praticam investimento social 
privado. Atualmente, a entidade abarca mais de 120 
associados, que investem cerca de R$ 1 bilhão por 
ano em projetos variados. 

repreSeNtAçÃO INStItucIONAl

oficina de tecnologias sociais
o PEJR foi uma das experiências apresentadas na Oficina 

de Integração entre Tecnologias Sociais, organizada pelo 

Ministério de Desenvolvimento Agrário (Nead/MDA) com 

a Rede de Tecnologia Social (RTS). O encontro foi reali-

zado no dia 14 de abril, em Brasília, durante o 2º Fórum 

Nacional da Rede de Tecnologia Social. 

mostra fiesp/ciesp de  
responsabilidade socioambiental
no dias 25 de agosto, durante a Mostra da Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) de Respon-

sabilidade Socioambiental, o PEJR foi destaque na apre-

sentação de cases sobre a sustentabilidade do homem 

no campo. A exposição foi conduzida pela assessora de 

Comunicação do Instituto, Andrea Guedes. 

global forum
pela segunda vez, o Instituto Souza Cruz esteve presente 

no Global Forum América Latina, evento que visa a dis-

cutir o papel da educação e dos negócios com foco na 

sustentabilidade. Nesta edição, realizada em Curitiba (PR) 

entre os dias 4 e 6 de novembro, o gerente do Instituto 

Souza Cruz, Luiz André Soares, apresentou a experiência 

do Projeto Juventude Rural em Movimento (PJRM), que 

teve como parceiros o Sebrae/SC, o Cedejor e o Instituto 

Souza Cruz, e promoveu o desenvolvimento territorial nos 

municípios das Encostas da Serra Geral através do fomen-

to ao empreendedorismo de jovens rurais.

fórum de jovens líderes
o especialista de Projetos Sociais do Instituto Souza Cruz, 

Rodolfo Lobato, a convite do IICA, esteve em San Jose, na 

Costa Rica, para participar do Fórum de Jovens Líderes, 

que reuniu representantes dos 34 Estados-Membros do 

organismo multilateral. 
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em 31 de dezembro de 2009 e de 2008 
e parecer dos auditores independentes

Demonstrações  
financeiras
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Parecer dos auditores independentes 

aos conselheiros e diretores 
instituto souza cruz

1. Examinamos os balanços patrimoniais do Instituto Souza Cruz em 31 de dezembro de 2009 

e de 2008 e as correspondentes demonstrações do superávit (déficit), das mutações do pa-

trimônio social e dos fluxos de caixa dos exercícios findos nessas datas, elaborados sob a res-

ponsabilidade de sua administração.   Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas 

demonstrações financeiras.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, 

as quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada 

apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes.   Portanto, 

nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos:  (a) o planejamento dos traba-

lhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de 

controles internos da entidade, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos 

registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das 

práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da entidade, 

bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3. Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Souza Cruz em 

31 de dezembro de 2009 e de 2008 e o superávit (déficit), as mutações do patrimônio social 

e os fluxos de caixa dos exercícios findos nessas datas, de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2010

joão César de oliveira Lima júnior

Contador 

CRC 1RJ077431/O-8

PricewaterhouseCoopers

auditores independentes

CRC 2SP000160/O-5 “F” RJ 
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AtIVO Nota 2009 2008

{circulante}
Caixa e equivalentes de caixa 3 7.749 7.827 

despesas antecipadas e outros 16 2

7.765 7.829 

total do ativo 7.765 7.829

pASSIVO e pAtrIMôNIO SOcIAl

{circulante}
Impostos a recolher 5 22

Contas a pagar 14 137

19 159

patrimônio soCial 7.746 7.670 

total do passivo e patrimônio soCial 7.765 7.829

bAlANçOS pAtrIMONIAIS eM 31 de dezeMbrO   {em milhares de reais}

2009 2008

{receitas operacionais}
de doação 4.084 3.000 

Financeiras 665 802 

4.749 3.802 

{despesas operacionais}
Com Projetos 3.885 3.335 

Gerais 786 737 

Financeiras 2 24 

4.673 4.096

superávit (défiCit) do exerCíCio 76 (294)

deMONStrAçÃO dO SuperáVIt (défIcIt)

exercícIOS fINdOS eM 31 de dezeMbrO   {em milhares de reais}

18

Superávit 
Acumulado

em 31 de dezembro de 2007 7.964 

déficit do exercício (294)

em 31 de dezembro de 2008 7.670 

Superávit do exercício 76

em 31 de dezembro de 2009 7.746 

deMONStrAçÃO dAS MutAçõeS dO pAtrIMôNIO SOcIAl   

{em milhares de reais}



notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2009 e de 2008  {em milhares de reais}

1. cONtextO OperAcIONAl

O Instituto Souza Cruz (“Instituto”) é uma associação civil de natureza educacional e cultural, 

sem fins lucrativos, fundada em 27 de junho de 2000, concebida para a promoção de ações 

sócio-educacionais e culturais que contribuam para o desenvolvimento sustentável do cidadão 

brasileiro.

Atualmente, as fontes de recursos para o custeio do Instituto provêem de doações, substancial-

mente, da Souza Cruz S.A.   Anualmente, o Instituto obtém o compromisso da sua mantenedora 

de custear seu orçamento operacional.   O fluxo de caixa dessas doações é planejado de forma 

a otimizar a gestão do caixa das partes envolvidas.

Em caso de extinção do Instituto, o seu patrimônio reverterá em benefício de uma instituição congênere de-

vidamente qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP. 

2. ApreSeNtAçÃO dAS deMONStrAçõeS fINANceIrAS  

e prINcIpAIS prátIcAS cONtábeIS

As demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2009 foram elaboradas e estão sendo 

apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposi-

ções contidas na Lei das Sociedades por Ações.

Dentro do processo de convergência com as normas internacionais, foram publicadas  novas normas e inter-

pretações de normas  que são obrigatórias para os exercícios sociais iniciados em ou após 1o de janeiro de 

2010 e alteram as práticas contábeis adotadas no Brasil.  As referidas alterações não impactarão significati-

vamente as demonstrações financeiras do Instituto.

d
e

m
o

N
S

T
R

a
ç

õ
e

S
 F

IN
a

N
C

e
IR

a
S

19

2009 2008

fluxos de Caixa das atividades soCiais

superávit (défiCit) do exerCíCio 76 (294)

{ajustes}
depreciação – 1

variações nos ativos e passivos

despesas antecipadas e outros (14) –

Contas a pagar (123) (60)

impostos a recolher (17) 16 

Caixa e equivalentes de Caixa líquidos  
apliCados nas atividades soCiais (78) (337)

Redução líQuIda No CaIxa e eQuIvaleNTeS de CaIxa (78) (337)

CaIxa e eQuIvaleNTeS de CaIxa No INíCIo do exeRCíCIo 7.827 8.164 

CaIxa e eQuIvaleNTeS de CaIxa No FINal do exeRCíCIo 7.749 7.827 

deMONStrAçÃO dOS fluxOS de cAIxA

exercícIOS fINdOS eM 31 de dezeMbrO   {em milhares de reais}



3. cAIxA e equIVAleNteS de cAIxA 

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos 

de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

(i) Representam investimentos em operações compromissadas (debêntures) e Certificados de 

Depósitos Bancários - CDB, todos com liquidez imediata, e incluem os rendimentos apropriados 

em base pro rata dia.   Em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, os títulos e valores mobiliários 

podem assim ser resumidos:

4. IMpOStO de reNdA e cONtrIbuIçÃO SOcIAl

O Instituto Souza Cruz é uma entidade sem fins lucrativos e isento do imposto de renda e con-

tribuição social, quando apurado superávit.   Para tanto, cumpre certos requisitos consignados 

no seu estatuto social, como:  não remunerar seus dirigentes, aplicar seus recursos integralmente 

na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais e, no caso de sua extinção, des-

tinar o seu patrimônio social a entidade congênere devidamente qualificada como OSCIP. Tais 

obrigações não a desobriga da apresentação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais 

da Pessoa Jurídica - DIPJ, anualmente.

2009 2008

disponibilidades 8 3.019 

Títulos e valores mobiliários (i) 7.741 4.808 

7.749 7.827 

2009 2008

operações Compromissadas (debêntures) 3.815 4.808 

Certificados de depósitos Bancários (CdB) 3.926 - 

7.741 4.808 
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(a) apuração do superávit (déficit) 

As receitas de doações são registradas quando efetivamente recebidas. As de-

mais receitas e as despesas são reconhecidas pelo princípio de competência.

(b) ativo circulante 

Os títulos e valores mobiliários são registrados ao custo, acrescido dos rendi-

mentos auferidos até a data do balanço.   Os demais ativos estão apresentados 

aos valores de realização.

(c) passivo circulante 

É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis. 



Leticia Lemos Sampaio
Após nove anos na direção-executiva do Instituto 
Souza Cruz, Leticia Lemos Sampaio aposentou-
se em 2009, deixando um legado de luta por um 
rural com mais oportunidades para a juventude. 
A paixão que moveu Leticia durante todos esses 
anos permanece acesa no trabalho diário da 
equipe do Instituto Souza Cruz.

Maria Iêda Lopes
A equipe do Instituto Souza Cruz 
homenageia a pedagoga Maria 
Iêda Lopes da Silva (in memorian), 
consultora da entidade por nove 
anos, que dedicou sua vida à causa 
da educação brasileira.  
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