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introdução

aqui você está num lugar que você tem reunião, que você tem um 
regimento para cumprir, que se roubar, ou acontecer alguma coisa que 
prejudique o movimento a pessoa é expulsa e aí não tem direito de fi
car aqui. e também não é só o direito pela terra, mas o direito que  
o cidadão tem hoje, tipo, direito de ter um país que ajude mais [...] na 
cidade a visão é outra. Quando eu morava na cidade eu não tinha essa 
visão que eu tenho hoje. na cidade eu queria ser outra pessoa, ter as 
coisas que, hoje se você for na cidade você tem vontade de ter, porque, 
hoje, [...] não se vive na cidade sem dinheiro. Tem que ter dinheiro 
para comprar as coisas que você necessita. Precisa de arroz, precisa 
disso, tudo que você tem na cidade, você tem que ter dinheiro. aqui já 
é diferente. Você quer comer uma fruta, não precisa roubar, é só arru
mar uma semente e plantar, vai crescer.

as palavras acima são de uma jovem que, aos dezessete anos de 
idade, passou a integrar, junto com seus pais, a luta pela terra no 
movimento dos Trabalhadores rurais Sem Terra – mST. São pes
soas que carregam valores, sentimentos, direitos sociais constituí
dos e negados pela metrópole, pela cidade, pelo país em que vivem. 
carregam a ruptura, a mudança, a transformação progressivamen
te sentida em seu cotidiano por meio da luta política, da passagem 
da candura à rebeldia.
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essa fala expressa elementos de uma consciência jovem sobre as 
portas fechadas da cidade para sua existência, para sua família, para 
seus iguais e, por que não dizer, para a classe de trabalhadores e 
trabalhadoras semterra; expressa também, dialeticamente, as por
tas abertas de um grupo de lutadores pela terra, lutadores por uma 
vida com o mínimo de constrangimento possível, num território 
conquistado chamado assentamento rural.

Qualquer assentamento rural? não. assentamento mário Lago, 
espaço e lugar ocupado e construído no decorrer da luta de famílias 
de trabalhadores rurais semterra que integram as bases de mobili
zação do  mST, no interior do estado de São Paulo.

em qualquer cidade? igualmente não, embora, se voltássemos o 
olhar para o contexto das cidades brasileiras, quaisquer similitudes 
não seriam meras coincidências, dadas as “particularidades perver
sas que se manifestam [...] com a concentração de riquezas, a vio
lência e o extermínio, particularmente de adolescentes e jovens 
negros nas periferias” pobres dos municípios do Brasil (nogueira, 
2007, p.10). Tratase da cidade de ribeirão Preto, importante es
paço de realização do agronegócio nacional; história atravessada 
por um processo de desenvolvimento apoiado pela grande proprie
dade rural e pela “vocação” para a exportação de commodities, sin
gularizada pela questão agrária como mediação fundamental dos 
processos de expansão da economia, da articulação política e de sua 
organização social.

califórnia Brasileira. era esse o título de ribeirão Preto durante os 
anos de 1990, quando o PiB per capita da cidade era igual ao do dito 
estado estadunidense. não apenas a renda, mas ribeirão possuía tam
bém “o melhor do campo com o melhor da cidade” [...] Hoje, a alcu
nha de califórnia Brasileira está em desuso. Porém, foi substituída por 
uma outra que possibilita uma análise do que trata das contradições 
sempre escondidas pela propaganda dos setores dominantes: hoje ri
beirão Preto sustenta o título de “capital Brasileira do agronegócio”. 
(mST, 2008, p.1)
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da exploração do café, em meados do século XiX, que emerge 
como extensão do ciclo cafeeiro que engendrava as relações econô
micas, sociais e políticas do estado de São Paulo naquele momento, 
passando pelo primeiro período de exploração de canadeaçúcar, 
até seu novo ciclo verificado na contemporaneidade, o território ru
ral ribeirãopretano foi caracterizado como uma estrutura territo
rial concentracionista e dominada pela monocultura. na primeira 
década do novo século, a região onde fica o município emerge como 
responsável por quase um terço da produção de álcool do Brasil, 
tornandose expoente da matriz neoliberal, em âmbito nacional e 
internacional, de um projeto hegemônico de desenvolvimento ter
ritorial denominado agrobusiness ou agronegócio. esse desenvolvi
mento recobre a exploração do território rural, com o cultivo da 
monocultura de canadeaçúcar, os centros urbanos, com a indús
tria, o comércio e os serviços, articulando e integrando capitais ao 
mercado financeiro.

no âmbito da reprodução da existência de grupos que têm suas 
experiências associadas à terra, as transformações seguem em com
passo com a grandeza do complexo do agronegócio. Sobretudo a 
partir da década de 1970, os mais afortunados grupos de famílias de 
meeiros, parceiros, arrendatários, pequenos produtores, que assim 
se configuraram com o primeiro ciclo de desenvolvimento da agri
cultura na região, passaram à condição de trabalhadores rurais as
salariados ou volantes, vivendo nas cidades, nas periferias pobres 
emergentes ou em confinamentos de usinas/agroindústrias da cana
deaçúcar. outros vieram de estados federativos distintos, em 
busca da riqueza gerada pela canadeaçúcar, seguindo amplos 
movimentos migratórios. na era da globalização dos mercados, da 
economiamundo, muitos, poderíamos dizer a grande maioria, 
tornaramse excedentes, sem direitos sociais efetivados e sem ga
rantias de uma vida digna para as novas gerações que formam.

desemprego, miséria, falta de acesso a bens públicos, convívio 
com as mais variadas formas de violência são parte do repertório 
que integra o cotidiano desses grupos que vivem na autodenomina
da “capital nacional do agronegócio” e sua região.
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exclusão econômica e política? José de Souza martins dirá que 
não simplesmente, pois “existem vítimas de processos sociais, polí
ticos e econômicos excludentes”, mas também “existe o conflito 
pelo qual a vítima dos processos excludentes proclama seu incon
formismo, seu malestar, sua revolta, sua esperança, sua força rei
vindicativa e sua reivindicação corrosiva”. São as reações que 
“constituem o imponderável de tais sistemas, fazem parte deles 
ainda que os negando”. ocorrem no interior da “realidade proble
mática, ‘dentro’ da realidade que produziu os problemas que as 
causam” (1999, p.14).

assim, a luta contemporânea pela reforma agrária em ribeirão 
Preto emergiu como projeto e experiência quando, em fins da dé
cada de 1990, o mST chegou a esse território, promovendo uma 
fecunda mobilização em torno de temas que integram a questão 
agrária brasileira, arregimentando famílias de trabalhadores que, 
dominantemente, viviam nos centros urbanos em situação infor
mal no mercado de trabalho ou mesmo em situação de desemprego. 
muitos deles migrantes que buscam construir novas relações nas 
cidades que prosperam, que ostentam parte dos resultados oriun
dos do desenvolvimento econômico, mas que, no encontro com o 
ambiente urbano, conheceram o trauma, a degradação material e 
moral, de todo o grupo familiar.

em pouco tempo, o movimento formou seu primeiro acam
pamento que, a partir da resistência de famílias integradas por ho
mens, mulheres, idosos, adultos, crianças, adolescentes e jovens, 
construiu o assentamento mário Lago, configurando outra expe
riência, marcada pela elevação das condições de vida e existência 
desses grupos sociais, tanto no plano material como no moral.

É com a perspectiva de se distanciar das experiências que tra
zem das relações constituídas nas cidades, como o convívio com a 
miséria material, com a fome, com o narcotráfico, com a ausência 
de trabalho ou o trabalho precarizado, degradante, que esses gru
pos de famílias lutam pela reforma agrária, lutam pela terra, pelo 
trabalho e pela vida no espaço rural, constituindo o movimento dos 
Trabalhadores rurais Sem Terra.
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aquela jovem, cuja manifestação consciente sobre a cidade e o 
assentamento em que vive foi citada em nossa epígrafe, integrouse 
à luta pela terra em ribeirão Preto junto com sua família. como 
seus iguais, é filha de trabalhadores e com eles viveu na cidade, 
dentro da singularidade deste tempo, da história de seu país, que 
produziu uma cultura apoiada pelo ostracismo, pelo não reconheci
mento públicoinstitucional dos jovens como categoria social, 
como sujeitos portadores de direitos.

Foi no movimento Sem Terra que, junto de outros, aquela jo
vem encontrou acolhida, proteção e respeito. Pois, longe de identi
ficar seus jovens a partir dos possíveis riscos sociais, o mST permite 
que eles se tornem visíveis, seja como objetos de contestação, con
denação, críticas, seja como grupos reconhecidos pela coragem e 
resistência, dando início a uma nova formação dada, em princípio, 
pela mobilização de suas capacidades para protagonizar processos 
políticos e culturais para além das referências institucionais, públi
cas ou privadas. assim, é na luta política pela posse da terra que 
eles, os jovens, encontram perspectivas para a superação das amar
ras impostas ao seu desenvolvimento.

Para o mST, certamente, os jovens ainda são um desafio, a co
meçar pela mobilização de suas capacidades para que entrem na luta 
pela terra, com outros jovens, com seus pais ou outras referências 
adultas. Para aqueles que optam pela vida debaixo da lona preta, o 
movimento volta esforços para a construção de uma nova sociabili
dade, esforços para formar e/ou revelar novos militantes, uma nova 
geração de lutadores pela terra, quadros dirigentes.

este livro – originalmente uma dissertação de mestrado defen
dida junto ao Programa de PósGraduação em Sociologia, da Fa
culdade de ciências e Letras da Universidade estadual Paulista, 
em 2009 – é um esforço de reflexão sobre um momento pedagógico 
constituído por experiências concretas de jovens que buscam for
mas distintas de viver as relações presentes; um momento voltado à 
transição de formas espontâneas de consciência para a condição de 
reconhecimento éticopolítico da necessidade de defesa da integri
dade da reprodução da existência, que augusto cacciaBava, ainda 
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em 1995, chamou de processo de formação cultural (cacciaBava, 
1995).

os sujeitos de nossa pesquisa são grupos de jovens que formam, 
junto com adultos, idosos, crianças, homens e mulheres, as bases 
da mobilização do mST; são aqueles que têm suas experiências as
sociadas ao assentamento onde vivem; integram famílias que lutam 
por uma experiência distinta daquela que tiveram nos centros ur
banos ou rurais de onde chegaram, identificados a partir de suas 
manifestações grupais.

nossa pesquisa conferiu relevância ao envolvimento afetivo, 
ético e político dos jovens com as formas de viver no assentamento 
mário Lago, do mST, no município de ribeirão Preto. Para al
guns, tratase, pois, de produzir outro padrão de sociabilidade, no 
relacionamento com seus iguais, com seus pais, com seus compa
nheiros de labuta cotidiana que vivem no assentamento mário 
Lago. Para outros, tratase de dar continuidade à luta já iniciada 
por seus pais ou outras referências adultas, formarse para a mili
tância para, no futuro, integrar quadros dirigentes do movimento 
Sem Terra.

de uma forma ou de outra, esses jovens estão construindo refe
rências coletivas para viver e refletir a luta política, o trabalho, o 
estudo, as manifestações culturais, os constrangimentos, os sofri
mentos, as expectativas para o futuro, para além das mediações  
dominantes que constituem as relações sociais na contemporanei
dade: o mercado de trabalho, a formação profissional, a prevenção 
públicoestatal contra o risco, as práticas de violência, os efeitos 
compensatórios de políticas governamentais.

em nosso estudo, os jovens ganharam voz, foram reconhecidos 
como sujeitos capazes de buscar alternativas às situações que consi
deram inaceitáveis, praticadas por instituições, públicas e privadas, 
e grupos de interesse; foram reconhecidos pela capacidade de se en
volver em projetos coletivos, no esforço de criar outro padrão de 
relações sociais para seus iguais. Por essa razão, o presente livro 
privilegia a consciência prática dos jovens, pesquisando referên
cias, valores e sentimentos coletivos que podem ser base para a pro
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jeção de relações sociais mais igualitárias, solidárias, acima do 
individualismo, do interesse, de práticas de degradação do gênero 
humano.

no primeiro capítulo procuramos trazer aspectos significativos 
da questão agrária no Brasil e em ribeirão Preto, a partir de uma 
leitura históricocrítica de seu desenvolvimento econômico, políti
co e social, tendo como perspectiva a configuração dos termos de 
processos de exclusão e de luta, em torno de projetos políticos dis
tintos, entre as classes dominantes e subalternas. com isso, iden
tificamos momentos do confronto pela terra no Brasil e na região 
do município de ribeirão Preto, segundo suas particularidades; 
contextualizamos a emergência e consolidação do  mST e das no
vas formas de luta encampadas por esse importante movimento 
social em todo o território brasileiro, bem como seu desenvolvi
mento histórico, no contexto das profundas transformações eco
nômicas, políticas e sociais do país e na região em questão, na 
contemporaneidade.

no segundo capítulo, recuperamos os momentos mais signifi
cativos da história do mST em ribeirão Preto: sua chegada, a con
quista de alianças políticas entre as forças de esquerda e os refluxos 
da luta pela terra. refletimos o processo de mobilização de famílias 
para a ocupação da Fazenda da Barra até a construção do assenta
mento mário Lago e, consequentemente, as transformações, mu
danças e a criação de condições políticas e éticas, no território 
conquistado, para a inauguração do processo de formação dos no
vos sujeitos, lutadores pela terra, lutadores pela vida.

no terceiro capítulo, trazemos algumas experiências e concep
ções de formação cultural e política dos jovens, no assentamento 
mário Lago e no mST; as principais atividades culturais e políticas 
que estiveram e estão associadas desde o início de sua participação 
na luta pela terra, em ribeirão Preto; a emergência de jovens mili
tantes para o movimento de luta pela terra; a compreensão das lide
ranças do mST sobre o sentido da formação das novas gerações e 
sua tarefa no território em que vivem.

Por fim, no quarto capítulo, conferimos voz aos jovens sem
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terra e passamos à reflexão crítica da consciência prática desses 
sujeitos sobre o que vivem no assentamento mário Lago, junto 
com suas famílias, com seus iguais, com o mST; as referências co
letivas que produzem e reproduzem, os constrangimentos, os valo
res que orientam sua existência, seu lugar no assentamento mário 
Lago e no mST e suas expectativas para o futuro.

Sobre os procedimentos metodológicos  
da pesquisa

num primeiro momento, nossa pesquisa sobre o processo de 
formação cultural dos jovens do assentamento mário Lago, do 
mST, no município de ribeirão Preto, trouxe, de um ponto de vis
ta históricocrítico, movimentos de grupos sociais que se integram à 
classe trabalhadora e cuja experiência está entrelaçada à disputa da 
terra no Brasil, especialmente ao movimento dos Trabalhadores 
rurais Sem Terra. como veremos, isso se deu em decorrência da 
configuração de processos de exclusão, da organização para a luta e 
de disputas por diferentes projetos de desenvolvimento político  
e econômico ocorridas ao longo da história brasileira e, de forma 
mais estrita, na região e município de ribeirão Preto. contexto no 
qual encontramos o processo de formação cultural experimentado 
por jovens entre 15 e 25 anos que passaram a integrar a luta pela 
terra nessa localidade.

a partir dessa etapa passamos ao desenvolvimento de trabalho 
de campo, no território de existência dos jovens, lugar de sua for
mação cultural, apoiados, metodologicamente, pelas contribuições 
trazidas ao trabalho etnográfico pelo sociólogo português Telmo 
caria.

Para esse sociólogo, o objeto da atenção acadêmica não é passí
vel de manipulação técnicoinstrumental, não sendo nem mesmo 
imediatamente visível ou evidente à observação sociológica. da 
mesma forma que a “objectividade em ciências Sociais não é um 
acto de neutralidade da observação”. Por essa razão, propõe “con
jugar e fazer coexistir a linguagem da experiência, de estar e pensar 
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no trabalho de campo, com a linguagem da teoria, que permite ob
jectivar e racionalizar o que ocorreu” (2003, p.10).

em trabalho anterior, Telmo caria afirmou que 

 a objetivação do olhar sociológico passa a depender da intervenção do 
investigador sobre o grupo social em estudo, pois no desenvolvimento 
de um discurso sobre a identidade coletiva e sobre os “problemas” co
tidianos, o investigador convoca os atores sociais a pensarem para além 
das urgências do diadia e para além daquilo que tinha sido explicita
mente pensado até por eles mesmos. (1999, p.25)

disso decorre que, ao mesmo tempo em que buscamos ampliar 
nossas expectativas acerca do grupo sobre o qual refletimos, esse 
grupo passou a ser considerado sujeito da pesquisa, refletindo so
bre suas relações conosco. com isso, delimitamos aí uma “fron
teira intercultural”, que se materializou numa relação social de 
conhecimento entre os sujeitos da pesquisa (pesquisador e grupo 
estudado).

Propomonos, então, à realização de um trabalho etnográfico, 
recorrendo à observação participante do assentamento mário Lago, 
“acompanhando o quotidiano da vida de um grupo social par
ticular”, estabelecendo uma relação social de pesquisa, de reco
nhecimento mútuo, ou seja, “como processos interculturais de 
construção do conhecimento” (caria, 1999, p.6), para refletir as 
manifestações conscientes dos jovens, considerando suas especi
ficidades no contexto históricosocial do Brasil contemporâneo.

o antropólogo português Paulo raposo sintetizou a prática et
nográfica como resultado dos processos de observação, descrição e 
interpretação de outras culturas, efetivado por meio da passagem 
de uma ilusória condição de distanciamento e de não familiaridade 
a uma relação intersubjetiva:

a performance etnográfica está intrinsecamente ligada a um es
paço de intersubjectividade e de negociação constante dos limites ins
táveis e conjunturais entre [...] olhares [...]. as práticas culturais 
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tornamse, portanto, processos em construção, dialógicos, polifônicos, 
frequentemente multisituados, e nos quais as “culturas” emergem 
como implicações analíticas, diferentemente das “sociedades”, que são 
essencialmente unidades empíricas. (raposo, 2003, p.44)

É importante ressaltar que o início da construção de “fronteiras 
interculturais” ou de reconhecimento mútuo entre pesquisador e 
grupo estudado remonta ao ano de 2003, quando o movimento dos 
Trabalhadores rurais Sem Terra promoveu a ocupação da Fazenda 
da Barra, no município de ribeirão Preto, dando início à cons
trução do assentamento mário Lago. naquele momento, na quali
dade de estudante universitário do curso de comunicação Social, 
integrei um grupo de apoio às famílias semterra e ao seu movi
mento de luta pela terra, coordenado por Silas nogueira. com isso, 
passei a me dedicar ao estudo e à reflexão das manifestações polí
ticas do grupo em questão, reconhecendo seus membros como su
jeitos da luta pela terra e sendo reconhecido como interlocutor dos 
trabalhadores.

muito embora tenhamos acompanhado o grupo de trabalha
dores, formação e consolidação do assentamento mário Lago desde 
2003 – desenvolvendo, inclusive, nosso trabalho de conclusão  
de curso, na Faculdade de comunicação Social, sob o título de 
“movimentos sociais e cidadania: o movimento dos Trabalhadores 
rurais Sem Terra (mST) em ribeirão Preto (SP)” –, nesta pesqui
sa, o trabalho etnográfico foi efetivado ao longo de todo o ano de 
2008, quando fizemos visitas periódicas ao assentamento mário 
Lago, com o objetivo de acompanhar o cotidiano dos jovens e iden
tificar seus grupos constituídos, as estruturas políticas às quais se 
associam, suas manifestações políticoculturais, seu lugar como jo
vens no território de sua existência e sua consciência, como grupo, 
da experiência consolidada nesse terreno, nos termos de Paulo ra
poso, ou seja, “espaço partilhado de experiências, de discursos [...] 
de estruturas de acção simultaneamente objecto de negociação e de
correntes de múltiplos fluxos performáticos”, em outras palavras, 
“local onde as acções dos sujeitos e a consciência dessas acções  
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se vêem reconstruídas pela acção e consciência de um terceiro –  
o investigador” (2003, p.45). além disso, estivemos presentes em 
grande parte das atividades culturais e políticas que envolveram os 
jovens no período, tanto no interior do assentamento como fora 
dele, em ribeirão Preto e outros municípios da região. recorremos, 
também, aos arquivos e registros de toda nossa experiência de cam
po no assentamento mário Lago.

identificamos os jovens em torno dos setores ou instâncias que 
estruturam organizacional e politicamente o assentamento em 
questão, bem como seus interlocutores, com o intuito de “centrar a 
atenção sobre as [...] tensões, as facções e os conflitos, sobre os con
sensos, [...] e o sentido prático das coisas e das situações e sobre [...] 
os processos de socialização” (caria, 1999, p.26), na busca pela 
identificação e reconhecimento do que poderíamos chamar de sub
jetividade dos jovens, dentro da investigação sobre seu processo de 
formação cultural. Tomando a referência gramsciana de que a fala 
se constitui como expressão da consciência dos indivíduos, realiza
mos entrevistas semiestruturadas com os jovens, compondo um 
universo de prénoções, noções e valores que evidenciam aspectos 
significativos de sua concepção de mundo, consolidada a partir das 
experiências compartilhadas com seu grupo de referência.

Procuramos trazer a consciência dos jovens em torno de três 
grandes temas. o primeiro tratou da vida cotidiana no assentamen
to mário Lago e buscou identificar os grupos de referência dos quais 
os jovens estão mais próximos, os aspectos positivos e negativos de 
viver no assentamento, a diferença entre viver lá e na cidade, o sig
nificado da terra, os valores que estruturam sua vida, as atividades 
culturais e políticas de que participam no mário Lago, os setores  
e instâncias de organização política do assentamento e do mST que 
integram e os grupos dos quais participam, seu lugar no assenta
mento, por meio da descrição de seu cotidiano e das principais ativi
dades desempenhadas (trabalho, estudo, outras).

o segundo tema concerne à luta pela terra, quando buscamos a 
consciência juvenil perante esse fenômeno, perante o mST no con
texto das lutas sociais e perante seu lugar no assentamento e no mo
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vimento. indagamos sobre o papel do mST na construção de uma 
sociedade mais justa e sua responsabilidade, como jovem, na cons
trução dessa sociedade, além de seu papel, como integrante do 
mST, na luta pela terra no horizonte familiar e no do movimento 
social; como o mST vê os jovens e se eles têm voz no movimento de 
luta. Por fim, buscamos assinalar a capacidade juvenil de projetar 
seu futuro.

Para Gramsci,

o início da elaboração crítica é a consciência daquilo que é real
mente, isto é, “conhecerte a ti mesmo” como produto do processo 
histórico até hoje desenvolvido, que deixou em ti uma infinidade de 
traços acolhidos sem análise crítica. devese fazer inicialmente essa 
análise. (1999, p.94)

apoiandonos nessa referência, procuramos evitar aquilo que 
nestor Garcia canclini denominou de culturalismo antropológico, 
cuja aproximação restringe o “objeto de estudo”, “isolando [suas] 
supostas propriedades imanentes”, evidenciando a “diferença sem 
explicar a desigualdade que confronta [os grupos distintos], e os 
vínculos a outros setores”; dissimulando as distâncias entre cultu
ras desiguais com a doutrina do relativismo cultural, pois, nessa 
vertente dos estudos antropológicos,

a investigação consiste em “resgatar” o que ele [objeto] faz em seus 
próprios termos; a tarefa antropológica ou folclorista se reduz a dupli
car “fielmente” o discurso do informante [...] esse empirismo ingênuo 
desconhece a divergência entre o que pensamos e nossas práticas, entre 
a autodefinição das classes populares e o que podemos saber sobre a 
vida delas a partir das leis sociais que estão inseridas. opera como se 
conhecer fosse aglomerar segundo seu aparecimento “espontâneo”, 
em vez de construir conceitualmente as relações que lhes dão sentido 
na lógica social. (1993, p.71)

assim, antes de ser relevado como base potencial de ação trans
formadora, a aproximação científica das manifestações conscientes 
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dos jovens que integram o movimento Sem Terra partiu da crítica 
ao “conjunto de noções e conceitos determinados” que fundamen
tam suas práticas.

no horizonte de nossas referências teóricas e metodológicas, 
buscamos superar a compreensão da juventude que a associa aos 
conceitos de população e/ou demanda, como categoria social dis
tinta apenas pela faixa etária e pelo suposto tempo de ociosidade. 
Para augusto cacciaBava e maria do carmo cacciaBava, os 
conceitos de população e demanda fazem com que “os grupos so
ciais [...] [tornemse] homogêneos, o que é uma compreensão, a 
nosso ver, equivocada e muito presente nos processos políticos do
minantes e hegemônicos de práticas de gestão pública”. Para esses 
autores, “do ponto de vista de teorias que consideram os grupos 
sociais como sujeitos da história presente, o conceito de ‘população’ 
[e também de demanda] tornase igualmente inadequado, para tra
tar de sua experiência concreta”. dessa forma,

esse[s] conceito[s] deixa[m] de contribuir para qualquer esclarecimen
to, devendo ser superado[s], dialeticamente, por outros, como grupo 
familiar, grupos de alunas, grupos de crianças, comunidade escolar, 
comunidade de moradores, comunidades ativas, entre outros. (caccia
Bava & cacciaBava, 2007, p.301).

Por essa razão, buscamos entrevistar os jovens que emergem 
como interlocutores entre seus iguais, considerando a organização 
política interna do assentamento mário Lago. Tendo em vista que, 
lá, as famílias são organizadas por núcleos, definimos, inicialmen
te, que seriam entrevistados, pelo menos, um jovem e uma jovem 
de cada núcleo, com idade entre 15 e 25 anos, de acordo com o nú
mero de interlocutores que o núcleo revelasse ao longo da pesquisa. 
Sabendo que o assentamento possui vinte núcleos de famílias, esti
mamos a realização de cerca de quarenta entrevistas, se todos os 
núcleos contassem com jovens.

em campo, encontramos um total de 53 jovens, residindo em 
14, dos vinte núcleos de famílias. em seis núcleos, apresentaramse 
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como interlocutores legítimos apenas um jovem por núcleo; em ou
tros seis núcleos, dois jovens por núcleo emergiram como interlo
cutores de seus núcleos e, por fim, em dois núcleos, encontramos 
três jovens representando seus iguais por núcleo. em seis núcleos 
não encontramos a presença de jovens entre 15 e 25 anos, sendo 
que, em dois, os assentados afirmaram residir um jovem em cada 
núcleo que não foram encontrados, pois estariam passando tempo
rada em suas cidades de origem.

iniciamos as entrevistas com dois jovens do sexo masculino  
já destacados pela militância política no mST que residem no  
centro de Formação Sócioagrícola dom Hélder câmara. Poste
riormente, passamos a percorrer os núcleos de famílias do assenta
mento mário Lago à procura de jovens que falassem em nome de 
seu grupo de iguais.

ao longo do trabalho, um jovem já destacado pela militância 
nos acompanhou nas andanças pelo assentamento, apresentando
nos em cada núcleo de famílias e colocandonos em contato com 
outros jovens. os próprios jovens apresentaramse como nossos 
interlocutores de seus grupos. assim, totalizamos 24 entrevistas, 
das quais doze dos entrevistados são homens e doze mulheres, com 
idade entre 15 e 25 anos.


