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experiênciAs e concepções de 

formAção culturAl de jovens no 
AssentAmento mário lAgo

Formação e educação das novas gerações para o 
MST: experiências e concepções que se abrem

a formação e a educação das novas gerações de semterra estão 
presentes, como experiências, nas atividades do mST, desde seu pri
meiro acampamento – nas fazendas macali e Brilhante, em ronda 
alta (rS), em 1979. nesse momento, a preocupação do mST era a 
escolarização de crianças, que, integrandose na luta pela terra, 
afastavamse do processo educacional formal. além disso, o mo
vimento compreendia que o processo pedagógico deveria ser dis
tinto para as crianças semterra, tendo em vista que esses sujeitos 
integravam um processo de luta e, portanto, não poderia haver se
paração entre o que acontecia no acampamento e o que era traba
lhado em sala de aula (mST, 2005, p.18).

em seu primeiro congresso nacional, ocorrido em janeiro de 
1985 e que funda o movimento, o mST se concentrava em inserir a 
questão da terra no Brasil na agenda política do estado, a partir do 
lema “Sem reforma agrária não há democracia. ocupação é a solu
ção. Terra para quem nela trabalha”.

como aponta militão (2007), nesse congresso, o mST decidira 
que ocuparia latifúndios improdutivos como forma de pressão po
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lítica para agilizar a reforma agrária, consolidando a organização do 
movimento e unificando as lutas camponesas travadas no país. a 
conquista da terra seria, então, a preocupação central do mST até 
pelo menos 1989, porque, segundo essa autora,

os semterra acreditavam que a posse da terra resolveria o problema da 
questão agrária, porém, à medida que essas foram sendo conquistadas, 
os assentados se depararam com o problema da produção, desencadea
do especialmente pela falta de recursos financeiros e de políticas de fi
nanciamento. (2007, p.172)

ocupado o território, viria à cena o problema da produção: 
como organizála para a consolidação do assentamento rural con
quistado. assim, de seu surgimento até 198990, ao lado da escola
rização das crianças, o movimento se dedicara à formação para a 
produção agrícola, com cursos sobre economia política e coopera
ção agrícola, a fim de orientar a constituição de associações e coo
perativas que organizavam o trabalho dos semterra. esse período 
registra, ainda, o surgimento da comissão nacional dos assenta
dos, que funcionou até 1989, discutindo a organização da produção 
e seus aspectos técnicos e econômicos. Foi uma profunda transfor
mação na concepção de propriedade para o mST, que decidiu, des
de então, que o título da terra deveria ser coletivo e desenvolveu a 
concepção e consolidação da agrovila como forma de organização 
política do assentamento, dentre outras (cf. militão, 2007, p.173). 
É em 1988 que surgem o Setor de educação e os primeiros esboços 
do que viria a ser a educação e a formação de novos sujeitos para  
o mST.

inicialmente, a questão fundamental foi a de aprofundar e aper
feiçoar aquelas experiências educativas improvisadas nos acampa
mentos que, mais por circunstância do que por princípio, permitiam 
a naturalidade do ato de aprender, o entrelaçamento com a vida co
tidiana dos pais, professores e crianças (mST, 2005, p.18).

decidiuse que a escola deveria ser desenvolvida pelo conjunto 
dos acampados e/ou assentados. além disso, tendo o trabalho como 
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referência central de sua luta, a educação deveria vincularse às 
propostas de cooperação no trabalho. Para o mST, suas experiên
cias passavam a trazer para a sociedade brasileira uma inovação pe
dagógica, cuja raiz estava no “momento educativo fundamental da 
formação do mST, ou seja, no processo pelo qual os trabalhadores 
rurais despossuídos [...] passaram a construir uma identidade [...] 
de Sem Terra”, que conforma a luta coletiva por um outro projeto 
social, de raiz popular (ibidem, p.27).

maria do Socorro militão afirma que “o mST foi desenvolven
do uma educação voltada para os valores humanistas e socialistas 
num processo permanente de formação e transformação humana”, 
tendo por objetivo central “formar o homem integral, o qual seria 
concebido numa relação ensino/trabalho direcionada para a pro
dução nos assentamentos” (2007, p.181).

a partir do 2o congresso nacional do mST, realizado de 8 a 10 
de maio, em 1990, em Brasília, muitas transformações ocorrerão no 
movimento Sem Terra, a começar por seu lema, que passaria a ser 
“ocupar, resistir e produzir”. além da intensificação das ocupa
ções de terra e da profunda reorganização das formas de produção, 
maria do Socorro militão aponta o afastamento da igreja católica e 
das organizações sindicais e o movimento dos semterra, o que teria 
obrigado o mST a “voltarse para dentro, estabelecendo novos ob
jetivos, dentre os quais, a ampla formação de quadros políticos, a 
criação de lideranças e o fortalecimento da aliança entre os campo
neses e operários”.1

1 além disso, a década de 1990 será aquela na qual o mST voltase para o inves
timento em tecnologias alternativas, para a preservação dos recursos naturais e 
alimentos sem agrotóxicos, com a predominância do sistema cooperativista. 
desse modo, em 1992, o Setor dos assentados se organiza como Setor de Pro
dução, passando a constituir o Sistema cooperativista dos assentados (Sca). 
em 15 de maio do mesmo ano, formase a cooperativa da reforma agrária do 
Brasil Ltda. (concrab), em curitiba. em 1993 é organizado o curso Técnico 
em administração de cooperativas (Tac), “que ofereceria um curso básico 
sobre legislação, com disciplinas específicas sobre administração de cooperati
va e ressaltando os valores e objetivos do mST”, dentre outras medidas técnicas 
e políticas no interior dos assentamentos, com o objetivo de ampliar a produti
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em termos políticos, o movimento entendeu que apenas a con
quista da terra não resolveria o problema agrário brasileiro, por causa 
disso a luta pela reforma agrária deveria englobar questões mais com
plexas, de cunho econômico, político e social. no âmbito da produção, 
empreendeu medidas efetivas para transformar a vida do homem do 
campo, reafirmando sua oposição ao capitalismo e às políticas neolibe
rais. além disso, reafirmava sua pretensão de transformar a luta eco
nômica em luta política e ideológica [...] e formar e capacitar quadros 
políticos e técnicos para o MST e para o conjunto dos trabalhadores, 
contribuir para a construção do homem novo, politizado. (ibidem, p.189. 
Grifos nossos.)

Para militão, é nesse contexto que o mST entende que é neces
sário formar quadros políticos próprios para empreender o que an
tonio Gramsci chamou de “reforma intelectual e moral” na socie
dade brasileira, a partir da “guerra de posições”, “que se inicia com 
a crítica ao capitalismo e com o enfrentamento ao modo de viver 
capitalista e consequentemente luta pela transformação da vida 
material dos sem terra” (ibidem, p.189).

não por acaso, no documento aprovado no 6o encontro nacio
nal do mST, realizado em Piracicaba (SP), em fevereiro de 1991, a 
educação ganhou lugar de destaque, sendo definidas como linhas 
políticas prioritárias: as escolas de ensino fundamental dos assenta
mentos deveriam se transformar em instrumentos de formação de 
militantes do mST e de outros movimentos sociais com projetos 
afins; a educação teria o papel de proporcionar às crianças conhe
cimentos e experiências de transformação social a partir do acam
pamento ou do assentamento onde vivem; a prática de educação 
nas escolas do mST deveria ter como princípios e valores edu
cativos fundamentais o trabalho e a organização coletiva (mST, 
2005, p.29).

em julho de 1991 foi elaborado outro documento, intitulado 
“o que queremos com as escolas dos assentamentos”, em que são 

vidade e provar a necessidade de promover a reforma agrária no Brasil (militão, 
2007, p.1838; citação, p.185).
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reafirmados tanto a metodologia quanto os conteúdos da educação 
escolar do mST. novamente, preparar as futuras gerações para a 
militância e liderança políticas é objetivo fundamental do movi
mento. Junto com este, as escolas devem ensinar a ler e a escrever a 
realidade, ensinar pela prática, preparar o educando para o trabalho 
manual e intelectual, ensinar a realidade local e geral. Para tanto, 
definiramse alguns princípios: que a escola é um lugar de estudo  
e de trabalho, onde se aprende a organizar; que todos os acampa
dos e/ou assentados devem participar ativamente da escola, cons
tituindo coletivos para indicar suas diretrizes gerais e específicas; 
que todos os seus conteúdos devem se associar à vida, partir e re
tornar à prática social dos indivíduos (ibidem, p.317).

desse documento resulta outro, editado em agosto de 1992, 
“como deve ser uma escola de assentamento”, que traz referências 
teóricopráticas para os assentamentos organizados pelo mST ocu
parem seus espaços escolares em consonância com as diretrizes ge
rais do movimento: a escola de assentamento deve preparar as 
crianças para o trabalho no meio rural; deve capacitar para a coope
ração no trabalho e na vida social, para refletir e qualificar expe
riências de trabalho produtivo das crianças no assentamento; e, 
também, ajudar no desenvolvimento cultural dos assentados, ins
pirada na cultura popular camponesa, resgatandoa. além disso, 
deveria levar os sujeitos em formação ao conhecimento científico a 
partir da experiência prática. num último ponto, podemos vislum
brar os conteúdos políticoideológicos presentes na concepção de 
formação do mST, já no início da década de 1990, oriundos da sig
nificativa influência dos setores progressistas da igreja católica no 
movimento. São eles: a disciplina pessoal vinculada à organização 
coletiva, a perseverança no esforço, o amor ao trabalho e ao estudo 
– espírito de sacrifício –, crítica séria e fraternal, a organização pes
soal, a honestidade e a capacidade de encontrar a felicidade no meio 
da luta (ibidem, p.3948).

dessas concepções gerais, emergem outros documentos diri
gidos aos assentamentos, nos quais são apontados, em maior ou 
menor grau, elementos gerais e específicos para a construção da 
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escola do mST. dentre eles, destacamse: “como fazer a escola 
que queremos”, de 1992; “a importância da prática na aprendi
zagem das crianças”, de 1993; “escola, trabalho e cooperação”, pu
blicado em maio de 1994 e “como fazer a escola que queremos:  
o planejamento”, de janeiro de 1995. Todos reafirmam a necessi
dade da construção da prática pedagógica a partir da realidade con
creta dos assentamentos e do contexto geral da questão agrária bra
sileira; expressam a concepção geral do mST de que a educação 
deve vincularse à luta pela terra, integrando a seu repertório, de um 
lado, a centralidade do trabalho cooperativo no âmbito dos assen
tamentos, e, de outro, o trabalho como princípio educativo. esses 
documentos indicam, ainda, a necessidade da permanente conser
vação e renovação da chamada cultura camponesa nas expressões 
cotidianas e dos grupos de famílias que integram as bases da luta 
pela terra, além da vinculação direta dos conteúdos presentes nas 
disciplinas escolares aos problemas cotidianos. e, aspecto funda
mental, enfatiza a formação de crianças.

em 1995, o mST realiza seu 3o congresso nacional, em Brasí
lia, de 24 a 27 de julho. em virtude das transformações que vinham 
ocorrendo com a expansão do chamado agronegócio e, com este, o 
aprofundamento da situação de miséria vivida por trabalhadores 
no campo e na cidade, aliada ao descenso da atuação política dos 
movimentos sociais populares no Brasil, seu lema foi “reforma 
agrária: uma luta de todos”.

a partir de então, os objetivos do mST deveriam se concentrar 
na elevação da reforma agrária em bandeira de luta de todas as for
ças da sociedade brasileira, para a sensibilização popular da questão 
agrária no país e a condição de existência do trabalhador rural bra
sileiro. além disso, o movimento haveria de ampliar os canais de 
diálogo com o governo federal. Permanece presente a perspectiva 
de formação política que, nesse momento, deveria ser feita “em 
massa”. contudo, ao mesmo tempo, a formação técnica e moral 
das novas gerações, condizente com valores como cooperação, so
lidariedade, respeito ao ser humano, se constituirá na grande preo
cupação do movimento (cf. www.mst.org.br).
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a base políticoideológica da formação das novas gerações será 
expressa no caderno de educação no 8, publicado em julho de 
1996, sob o título Princípios da educação no MST, cujo texto final é 
de roseli Salete caldart. É nesse documento que são elaborados os 
princípios filosóficos que expressam a visão de mundo e as concep
ções do mST acerca do ser humano e do processo educativo e os 
princípios pedagógicos correspondentes.

em geral, e também no caso do mST, ocorre a identificação 
imediata entre educação e escola, o que permite dizer que, atual
mente, falar da educação no mST inclui, pelo menos: escolas de 
ensino fundamental dos assentamentos; escolas (legais ou não) dos 
acampamentos; alfabetização e pósalfabetização de jovens e adul
tos dos acampamentos e assentamentos; educação infantil (0 a 6 
anos) nas famílias, nas creches, nas préescolas; escolarização da 
militância em cursos supletivos ou em cursos alternativos de ensino 
fundamental, médio e ensino superior; cursos de formação de pro
fessores, de monitores, de educadores infantis, de outros formado
res (mST, 2005, p.161).

nesse período, o eixo da educação e formação ainda está voltado 
para a escola. assim, até então, falar em educação/formação para  
o mST implica, basicamente, debater o processo de escolarização. 
ainda que essa concepção de educação e formação associada à es
cola tenha se ampliado, como veremos adiante, os princípios filosó
ficos e pedagógicos contidos nesse documento permanecem, ainda 
hoje, válidos para as novas gerações do mST.

Seu primeiro princípio filosófico é a educação para a transfor
mação social: é no horizonte da vinculação direta com os processos 
sociais, com os quais esses sujeitos se envolvem que podemos vis
lumbrar alguns aspectos da educação do movimento: a educação de 
classe, que seleciona e organiza determinados conteúdos, que cria 
métodos na perspectiva de atender aos objetivos da luta pela terra; 
a educação massiva, ou seja, para todos, indiscriminadamente; a 
educação organicamente vinculada ao MST, a suas lutas, seus obje
tivos; a educação aberta para o mundo, que significa que a educação 
deve atender aos objetivos do mST, mas também ir além, para am
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pliar os horizontes filosóficos e culturais do indivíduo e do grupo; a 
educação para a ação, ou a preparação de sujeitos capazes de inter
vir e transformar a sociedade presente e a educação aberta para o 
novo, para entender e construir novas reações sociais que emergem 
dos processos políticos, econômicos e sociais mais amplos (ibidem, 
p.1612).

Seu segundo princípio filosófico é direcionado à educação para 
o trabalho e à cooperação. “Para o mST [...] uma educação voltada 
para a realidade do meio rural é aquela que ajuda a solucionar os 
problemas [...] no dia a dia dos assentamentos e dos acampamen
tos, que forma os trabalhadores(as) para o trabalho no meio rural”. 
a formação para a cooperação é, portanto, elemento estratégico 
para a educação que procura construir novas relações sociais de 
produção (ibidem, p.163). entendase a utilização do termo reali
dade como cotidiano rural.

a educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana 
constitui o terceiro princípio filosófico do movimento. e esta é de
finida a partir do conceito marxiano de omnilateralidade, que diz 
respeito ao desenvolvimento integral do indivíduo, de todas as suas 
dimensões e potencialidades. “estamos defendendo então que a 
educação no mST assuma este caráter de omnilateralidade, traba
lhando em cada uma de suas práticas, as várias dimensões da pes
soa humana e de um modo unitário ou associativo”. assim, a 
educação deve dedicarse à formação políticoideológica, técnico
profissional, organizativa, de caráter, à formação cultural e estéti
ca – em sentido estrito –, e à formação afetiva e religiosa (ibidem, 
p.1634).

outro princípio filosófico do mST é constituído a partir dos 
valores humanísticos e socialistas que orientam suas práticas políti
cas. Para o movimento, esses valores são aqueles que colocam o su
jeito no centro do processo de transformação da sociedade e da 
pessoa humana. o mST propõe enfatizar em suas práticas educati
vas a indignação perante as injustiças, a solidariedade nas relações 
interpessoais, o respeito às diferenças culturais e étnicas, de gênero; 
a sensibilidade ecológica, além da disciplina no trabalho e a força da 
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militância política; o cultivo do amor pelas causas do povo e do afe
to pelas pessoas, o espírito de sacrifício diante das tarefas necessá
rias à causa do bemestar coletivo e outras práticas que poderíamos 
chamar de bases para a construção de um socialismo cristão. Por 
fim, integra seus princípios filosóficos a ideia de educação como 
processo permanente de formação e transformação da pessoa hu
mana (ibidem, p.164).

a partir de 1997, as transformações ocorridas no mST, sua am
pliação como movimento de luta, bem como a reorganização polí
tica interna, impuseram a necessidade de se reavaliar as divisões 
sistemáticas entre as concepções e práticas de formação e educação. 
Um aspecto importante que marca a compreensão do mST acerca 
das práticas voltadas à educação e formação diz respeito à redefini
ção dos espaços onde se produz o ato formativo e educativo. roseli 
caldart explica que

há, pois, [a partir de então] uma tendência de ajuste nas concepções: 
formação no mST não é mais apenas formação política e ideológica de 
militantes semterra jovens e adultos; educação não é mais apenas es
colarização das crianças acampadas e assentadas; a formação também 
pode acontecer na escola; a educação não acontece apenas na escola; 
formação e educação são tarefas históricas, de longo prazo, tendo em 
comum um horizonte de gerações e não apenas de pessoas com neces
sidade de preparo imediato. (2004, p.280)

o próprio processo de luta passa a ser concebido como espaço 
de formação dos semterra. a esse respeito, Kelli marfort diz:

nós acreditamos que todo processo de luta é um processo formati
vo [...] nós procuramos diferenciar: existem espaços de formação sis
tematizada que nós valorizamos, achamos importante, até por conta 
do quanto a classe trabalhadora foi alijada desse processo, de ter opor
tunidades de agarrar o conhecimento [...] mas também existe a pro
dução de um conhecimento gestado na luta, na ótica de quem está  
vivendo as contradições do capitalismo “na ponta” [...] a formação 
sistematizada é importante; no entanto, todo o processo de luta é fun
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damental para a questão da formação, sobretudo do ponto de vista dos 
movimentos da consciência. (mafort, 2008)

dessa forma, também para o mST, a luta política é considerada 
como o movimento de formação da consciência do sujeito que dela 
participa:

no movimento, o próprio trabalho anterior à ocupação de terras, 
que é o trabalho de base para convidar as pessoas para a ocupação, está 
envolvendo um processo de formação muito grande. Quando a gente 
faz a ocupação e as famílias participam de todo esse processo, elas tam
pouco têm todos os elementos da luta política, do enfrentamento con
tra o agronegócio. elas estão motivadas, eles estão lá porque querem a 
terra. no processo, elas vão descobrindo uma série de elementos [...] a 
melhor maneira de você entender como funciona a sociedade é naque
les dias da ocupação [porque é quando] [...] a classe se organiza, faz a 
ocupação e enfrenta todo aquele modelo, [sente] como o estado reage, 
o poder do proprietário, que entra com a reintegração de posse, a polí
cia, o poder judiciário, como é que as elites locais se movimentam, [...] 
a opinião do padre, do médico, do advogado, do estudante. então, nes
se processo, [...] a consciência daquela comunidade está fervendo, está 
aberta, talvez, para o que ela nunca pensou em trinta, quarenta anos da 
sua vida. Às vezes, em um dia ela consegue compreender uma série de 
elementos. (mafort, 2008)

É na relação dialética entre a experiência da luta social e a refle
xão metódica, posteriormente dada na “sala de aula”, que se cons
titui o processo de formação das novas gerações para o mST. nessa 
perspectiva, a formação de crianças, adolescentes e jovens deve ser 
um movimento contínuo:

se depois do processo de luta, do enfrentamento, da ocupação, se essa 
comunidade cai num processo de acomodação, [...] se aquela comuni
dade não é capaz de desenvolver algo que a consciência não esteja em 
constante movimento, então, nós acreditamos que aí o processo de for
mação se perde. Porque, de fato, a pessoa pode até lembrar com boas 
recordações o processo de ocupação, no entanto, a pessoa fica com a 
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cabeça em outras coisas [...] então, o que a gente tem procurado fazer 
é, e para nós mesmos, ir ampliando essa concepção de formação. nós 
temos, ainda, uma tendência muito forte a nos agarrar na sala de aula. 
isso é fundamental, mas como dar valor a isso, mas também abrir para 
todo o universo que a luta política nos proporciona e, ao mesmo tem
po, refletindo sobre isso nos processos que você vai travando na luta?! 
(mafort, 2008)

antonio Gramsci já havia tratado o problema da formação  
das novas gerações, crianças, adolescentes e jovens integrantes das 
classes subalternas e afirmou que a vida e a luta são as experiências 
primeiras de sua formação. Paolo nosella, interpretando Gramsci, 
afirmou que o processo de formação obtido por meio da luta vem 
antes da escola, do ponto de vista das classes subalternas. nesses 
termos,

Para a classe operária, a escola de classe (que pode ser o próprio 
partido além da escola de partido) completa e esclarece as experiências 
concretas da vida vivida, oferece uma orientação, acostuma a generali
zar, a raciocinar melhor e mais rapidamente. Para a burguesia é dife
rente: o jovem burguês, antes que tenha praticamente vivido e lutado, 
é pela escola saturado do espírito de sua classe, é moldado, forjado de 
forma que se esteie na vida social e nas suas experiências já formado e 
pronto para a luta, com uma concepção preconstituída, já inserido nos 
quadros dominadores que sabem ser dominadores. (Gramsci apud 
nosella, 1992, p.63)

analisando a produção intelectual de Gramsci, nosella diz que, 
nos mais diversos períodos de sua vida política, dos artigos de oca
sião publicados pelos jornais da esquerda política da itália do início 
do século XX aos Cadernos do cárcere – considerada a produção de 
sua fase madura –, o pensador italiano via o partido político como a 
instância que “funde e amalgama os elementos positivos de educa
ção extraídos da prática produtiva para forjar o perfil da estrutura 
políticoadministrativa do novo estado Socialista” (nosella, 1992, 
p.35).
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de acordo com Silas nogueira,

esses valores atribuídos por Gramsci ao partido político estão “organi
camente” ligados ao seu momento histórico, ao contexto em que de
senvolveu sua teoria e sua luta que têm, entre os seus aspectos mais 
significativos, a luta pela construção de um partido revolucionário. e 
nesse contexto, da itália do início do século XX, o partido político apre
sentavase como o mais significativo instrumento da sociedade civil 
para a organização e luta das classes e grupos sociais subalternos, par
ticularmente a classe operária. o capitalismo não havia ainda atingido 
a complexidade dos dias atuais, tanto no que se refere ao estado, en
quanto “sociedade política”, quanto ao que se refere à sociedade civil e 
todo o seu amplo mapa de práticas e instituições políticoculturais. na 
contemporaneidade, diferentes contextos históricos, como a américa 
Latina, e diferentes formas do “fazer político”, como os movimentos 
sociais, exigem a continuidade e a ampliação da reflexão. (2005, p.38)

e essa “continuidade reflexiva” a que se propõe o pesquisador 
deve reconhecer nas práticas dos movimentos sociais, das orga
nizações de cultura, dos grupos organizados em torno de manifes
tações políticas, o caráter formativo de novos sujeitos políticos no 
bojo do confronto de interesses – no sentido marxiano – que ocorre 
na sociedade civil. Para ele, tratase do reconhecimento dos movi
mentos sociais contemporâneos segundo sua “condição de agentes 
políticos e [...] sua função formadora de ‘intelectuais orgânicos’ 
comprometidos com as transformações” (ibidem, 2005, p.389) 
que tem continuidade nas escolas e centros de formação do mST.2

2 a tarefa da formação de intelectuais orgânicos atribuída ao mST deve ser con
siderada à medida que o movimento, progressivamente, se afasta da comissão 
Pastoral da Terra (seu primeiro intelectual orgânico) e, posteriormente, do  
PT, que, ao longo de sua história, transpôs suas lutas ao campo político
institucional.
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Primeiras experiências de formação: a emergência 
dos jovens no acampamento Mário Lago  
e para o MST

desde os primeiros dias de acampamento mário Lago, ainda no 
Sítio Braghetto, emergem as preocupações com a educação/forma
ção das novas gerações no interior do mST, como já frisamos. Sua 
preocupação com o desenvolvimento intelectual da criança se refle
te, em ribeirão Preto, nas experiências da ciranda infantil, primei
ra atividade formativa voltada para as novas gerações no interior do 
acampamento.

a ciranda infantil é o espaço do desenvolvimento de ações edu
cativas e culturais com crianças de até treze anos. Gladys de oli
veira, integrante do setor de cultura e da coordenação regional do 
mST/rP, em entrevista ao autor, explica que a ciranda infantil 
nasce dentro do movimento para garantir a militância das mulhe
res. “a mulher começa a militar e começa a ter uma outra demanda 
dentro do mST [...] pois onde ficariam as crianças para ter as mu
lheres participando [...] já que a gente não tem a escola, no período 
de acampamento?!” Tratase, então, de um lugar de educação que 
não é a escola, que não é a creche e que permite a itinerância. “a 
ciranda pode acontecer em qualquer lugar. e tem o nome ‘ciranda’ 
em referência à cultura popular, como a ‘roda’, o ‘encontro’” (oli
veira, 2008).

Gláucia Tavares miranda, integrante da coordenação regional 
do mST/rP e do setor de educação, relata que o movimento 
preocupouse com a educação das novas gerações desde logo, tanto 
na busca de inclusão de crianças e adolescentes no sistema formal/
oficial de ensino da rede pública de educação, quanto pela criação 
de instrumentos no interior do acampamento que permitissem a 
formação/educação dos novos sujeitos. “Vários coordenadores [de 
núcleo] se articularam para ir atrás do ônibus escolar, da matrícula 
desses jovens e crianças” (miranda, 2008). com a construção da 
escola chico mendes, começou também a alfabetização de jovens 
e adultos.
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no entanto, a instabilidade da luta, da vida cotidiana sob as no
vas condições, também se refletiu nas práticas de formação/edu
cação voltadas para crianças, adolescentes, jovens e adultos. no 
espaço da ciranda infantil, integravamse crianças, adolescentes e 
jovens. nos dizeres de Gláucia Tavares: “era tudo misturado. e 
mesmo no eJa, também tudo misturado. não havia a necessidade 
de ter um setor para jovens, distinguir a formação das crianças e 
mesmo dos adultos com os jovens”. desse modo, prossegue a mili
tante, “quando ia ter uma brincadeira, alguma coisa com a ciranda 
infantil, lá estavam os jovens misturados” (miranda, 2008).

na verdade, o movimento não tinha consciência dessa distinção.
Para Gladys de oliveira, “a ciranda era um negócio assim: as 

crianças iam, brincavam e tal e aí tinha um lanche e voltavam para 
os seus barracos. ou seja, não havia muitas questões, planejamento 
de atividades, conteúdos a serem trabalhados”. em grande medida 
porque eram experiências embrionárias no interior daquele grupo, 
para aqueles novos militantes, “educadores e educadoras” das no
vas gerações (oliveira, 2008).

enquanto o acampamento permaneceu no Sítio Braghetto, as 
experiências intencionalmente dirigidas para a formação/educação 
das novas gerações concentraramse nas crianças, por vezes envol
vendo adolescentes e jovens. com a transferência do acampamento 
mário Lago para o Parque dos Flamboyants, a situação não se alte
rou muito. no final de 2003, a ciranda infantil foi formada nova
mente, porém, a participação de adolescentes e jovens passou a ser 
mais intensa. nos dizeres de Gláucia Tavares:

no Flamboyants foi onde que se deu a necessidade de separar os jo
vens, porque lá no Flamboyants a gente realmente formou a ciranda 
infantil. Quando a gente formou a ciranda infantil, muitos jovens co
meçaram a frequentar. aí o que a gente colocou: “então vamos colocá
los como coordenadores da ciranda infantil, para contribuir nessa 
atividade junto com a gente”. e aí foi uma experiência muito gostosa 
[...] os adolescentes de 10, 11 anos para cima, até os 14 anos, eles par
ticipavam da ciranda junto com a gente, onde a gente dava muita for
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mação sobre o movimento: ensinava as músicas do movimento, os 
grito de ordem, o sentido da cor da bandeira. então, foi uma experiên
cia muito gostosa. (miranda, 2008)

Pouco antes da ocupação, em 16 de março de 2003, o mST ha
via realizado o i encontro de Violeiros do Brasil no centro de For
mação Sócioagrícola dom Hélder câmara, em ribeirão Preto, 
juntamente com a Festa do milho Verde, pois vinha acumulando 
algumas discussões sobre a cultura e as possibilidades de estabele
cer interlocução com a sociedade, por meio das manifestações 
artísticoculturais. o mST sabia que atos políticos em massa e ou
tras manifestações do gênero não faziam parte do repertório coti
diano da cidade e, por isso, a população urbana poderia receber 
suas ações com estranheza, por vezes com hostilidade e mesmo re
púdio, dada a ação contundente das forças políticas locais, através, 
sobretudo, dos meios de comunicação de massa, rádios, jornais, 
emissoras de TV locais. o evento buscou resgatar a arte e a cultura 
popular, valorizando a música de raiz caipira. durante o encontro, 
ocorreram exposições de instrumentos musicais dos violeiros, 
acompanhando a evolução da confecção da viola caipira. Participa
ram do encontro artistas importantes como inesita Barroso, Pereira 
da Viola, Joacir ornelas, Paulo Freire, Vinícius alves, Levi rami
ro, Pena Branca, mazinho Quevedo, Zé mulato, cassiano e tam
bém a orquestra de Viola de campinas, entre outros. além disso,  
o evento contou com a participação de grupos de folias de reis, 
cururu e catira, oriundos de ribeirão Preto e do estado de minas 
Gerais. Tratavase de defender a cultura popular, já que é esta uma 
das trincheiras da luta do mST, pois, além de “capital nacional do 
agronegócio”, com grandes propriedades monocultoras de cana
deaçúcar, a cidade também acolhe o gênero conhecido como 
country, em referência aos grandes rodeios norteamericanos e ao 
modo de vida do “cowboy pasteurizado pelo cinema americano”.

Felinto Procópio dos Santos, conhecido como mineirinho, inte
grante do coletivo nacional de cultura e da coordenação nacional 
do mST, explica: 
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Quando a gente tem lá no encontro duplas que têm mais de cin
quenta anos de estrada, como Zico e Zeca, entre muitos outros, a gente 
tem as melhores possibilidades: violas e violeiros, violas e duplas, vio
leiros de orquestra, violeiros solo e as violas turbinadas. Para combater 
a indústria cultural, o subproduto da indústria cultural tem de ter o 
que propor. a proposta do encontro de violeiros é ter o que mostrar. 
[...] ali não se paga cachê para os artistas porque ali é uma socialização 
de sua produção artística. a música não tem a dimensão de mercado
ria. ali nós organizamos o espaço, a alimentação, a hospedagem, as 
condições para tocarem e se sentirem bem. dentro do próprio movi
mento, hoje, tem muita gente tocando viola, porque é um instrumento 
singelo, camponês por excelência. Foi feito para camponês tocar. as
sim vamos fazendo resistência à indústria cultural. (F. P. Santos, 
2007)

em 14 de março de 2004, o mST realiza o ii encontro nacio
nal de Violeiros e a Festa do milho Verde, também como forma de 
mobilização das novas gerações que ali chegavam, pois a experiên
cia anterior havia demonstrado que a confraternização cultural po
deria ser o lugar por excelência da participação juvenil no mST. 
dessa vez, o encontro foi realizado com mais fôlego. cerca de oi
tenta violeiros estiveram presentes e quase 10 mil pessoas passa
ram pela festa, apesar da forte chuva que caiu no dia. durante o 
encontro, os violeiros fundaram a associação nacional dos Violei
ros do Brasil – anVB,3 consolidando uma organização de artistas 

3 a anVB, criada em 14 de março de 2004, durante o ii encontro nacional de 
Violeiros, tem sede em Belo Horizonte. Sua finalidade é “defender, preservar, 
fomentar e promover a cultura popular brasileira e os interesses dos violeiros e 
dos profissionais relacionados ao universo da viola, assim entendidas: viola cai
pira, viola sertaneja, viola brasileira, viola de dez cordas, viola nordestina, viola 
de arame, priorizando: a) a defesa de bens e direitos sócioculturais, coletivos e 
difusos, relativos ao patrimônio cultural; b) o desenvolvimento de pesquisas, 
estudos e programas sobre a cultura popular brasileira relacionada ao universo 
da viola; c) a elaboração de projetos de proteção das manifestações de raiz e do 
patrimônio material e imaterial; d) a preservação e estímulo ao ‘fazer artesanal’ 
na confecção de violas; e) a criação de cursos e oficinas de formação em artes e 
culturas; f) o intercâmbio e parcerias com entidades congêneres e representati
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da cultura popular e fortalecendo as atividades do mST nessa trin
cheira de luta.

o encontro conseguiu mobilizar acampados e assentados de 
toda a região. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos, todos envolvidos com as atividades culturais do 
centro de Formação, por ocasião do encontro de Violeiros. alguns 
envolvidos com a feitura dos pratos típicos, iguarias do milho ver
de. outros dedicados à exposição e venda dos “produtos da refor
ma agrária”, que vinham da loja do mST local: cds, livros, 
camisetas, bonés, artesanato, remédios tradicionais, ervas, dentre 
outros produtos do movimento. o Sítio do Pau d’alho esteve re
pleto de bandeiras do mST; faixas exaltando a cultura popular e a 
urgência da reforma agrária também como resgate dessas manifes
tações “perdidas”.

mas as atividades de mobilização e formação das novas gera
ções ainda eram descontínuas. Uma vez transferido para o sitinho  
– área cedida por um aliado do movimento, quando mais uma ten
tativa de ocupação da Barra foi frustrada –, essas atividades no 
acampamento mário Lago voltariam a acontecer na forma de orga
nização de um grupo de jovens para a formação cultural por meio 
do teatro. nessa ocasião, Gláucia Tavares miranda e um compa
nheiro, ronaldo raimundo da Silva, passaram a ser responsáveis 
pela organização dos jovens que se integravam ao acampamento. 
Surgia, ali, a primeira experiência de formação de um grupo de jo
vens no então acampamento mário Lago:

Foi quando a gente viu mesmo que precisava montar um setor que 
discutisse a juventude, que discutisse a necessidade do jovem se reunir 
dentro do acampamento mário Lago. no sitinho, a gente formalizou 
esse grupo que já vinha participando das atividades da ciranda infantil 
desde lá o Flamboyants. e na época a gente não chamava grupo de jo

vas, no desenvolvimento de suas atividades; g) a prestar assistência aos seus as
sociados, no desenvolvimento de suas atividades; h) a criação e manutenção de 
um bando de dados, documentação e memória da cultura da viola”. Ver: www.
anvb.org.br.
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vens. a gente chamava grupo de teatro [...] eles até foram se apresen
tar na UneSP, em Franca. (miranda, 2008)

outras atividades, como o esporte, foram desenvolvidas como 
práticas de formação de jovens. Gláucia Tavares explica que, na 
época, os militantes responsáveis pela organização e formação de 
jovens fizeram um campo de futebol para entretêlos. então, pas
saram a definir horários para a realização da atividade esportiva. 
em suas palavras: “nós dizíamos para os jovens: ‘então, de tal ho
rário a tal horário, vocês podem jogar bola, de tal horário a tal horá
rio, vocês sentam para fazer a discussão da peça [de teatro], tal 
horário tem a discussão dos jovens’. aí começamos a delegar isso” 
(miranda, 2008). 

Porém, desde logo, perceberam que as concepções que orienta
vam os trabalhos não condiziam com as propostas pedagógicas e 
educacionais do mST:

na realidade, a gente viu que isso era uma forma totalmente dife
rente do que a gente queria. isso tudo estava acontecendo lá no sitinho. 
Porque a gente começou a ver, eu mais o ronaldo, e nós conversáva
mos muito sobre isso, que aquela forma, o que a gente estava conse
guindo fazer era manipular a vontade dos jovens. não simplesmente 
deixar os jovens sonhar, deixar os jovens pensar o que eles queriam, 
porque a gente que pensava as brincadeiras, então era totalmente es
tranho o que vinha se dando. mas mesmo assim os jovens ainda iam. 
(miranda, 2008)

os militantes responsáveis pela organização e formação da ju
ventude não eram, pois, pedagogos ou quadros consolidados no 
movimento. ao contrário, tornavamse educadores no processo de 
luta pelo território conhecido como Fazenda da Barra. Gláucia Ta
vares, na época com trinta anos de idade, foi trabalhadora rural em 
minas Gerais, em condições assemelhadas ao trabalho escravo. na 
infância, viveu na periferia de Brasília. igualmente, ronaldo rai
mundo da Silva, com 31 anos, nascido em Quinta do Sol, no Para
ná, era filho de trabalhadores rurais e com oito anos de idade já 
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carpia soja, tendo cursado até o último ano do ensino fundamental. 
ambos deixaram essas condições de vida e existência para se inte
grar à luta pela terra na cidade de ribeirão Preto. Foi também atra
vés da tarefa de formar as novas gerações – na época, cerca de 190 
crianças, adolescentes e jovens – que iniciaram a sua própria for
mação no movimento Sem Terra.

a luta não é um movimento linear. Para manter a coesão políti
ca e a mobilização permanente das famílias, a estrutura político
organizacional da comunidade deve favorecer a participação cole
tiva. e, para isso, os processos e instrumentos de comunicação são 
fundamentais.

no acampamento mário Lago, o mST contou com a “rádio 
Poste”, um “mecanismo de comunicação coletiva que, na realida
de, não é exatamente ‘uma rádio’ pois não usa as ondas magnéticas 
para sua transmissão”. Tratavase de alguns equipamentos de re
produção de discos e fitas, um amplificador, uma mesa de controle 
de som e altofalantes que cumpriam a função de tocar música, dar 
informes, convocar militantes e base para encontros, reuniões, en
fim, um mecanismo de organização da vida em comunidade (no
gueira, 2005, p.2489).

ronaldo raimundo da Silva, que integrava o setor de cultura do 
mST/rP em 2005, afirma que a ideia da “rádio Poste” emerge no 
movimento a partir das experiências de rádio comunitárias presen
tes nas favelas. “a partir daí surgiu no movimento, com essa preo
cupação que o mST tem com a identidade cultural dos trabalhado
res, essa ideia de trabalhar nos acampamentos com a rádio Poste” 
(r. r. da Silva, 2005).

as primeiras experiências remetem ao acampamento mário 
Lago, instalado ainda no Sítio Braghetto, quando, em reunião entre 
dirigentes e aliados do mST, emerge a ideia de agilizar o processo de 
comunicação e, ao mesmo tempo, criar um mecanismo de mobiliza
ção permanente dos grupos que se integravam à nova comunidade. 
dentre os aliados, Silas nogueira, professor e pesquisador, articu
lou um grupo que, em poucas horas, reuniu recursos técnicos e fi
nanceiros e equipamentos para a instalação da “rádio”. ali mesmo, 
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entre acampados, surgem jovens com alguma compreensão de como 
operar a “rádio comunitária”. Sua experiência vinha da cidade, dos 
bairros de periferia pobre em que viviam. numa ação coletiva, em 
poucas horas a “rádio” estava no ar e, com ela, muitos jovens do 
acampamento. Logo, porém, vieram as transferências do acampa
mento. É no “sitinho” que a experiência da rádio se estabelece.

as próprias condições de organização do acampamento favore
ciam o funcionamento da rádio Poste. as dimensões territoriais do 
local eram pequenas e, com isso, os núcleos de famílias se encontra
vam muito próximos uns dos outros. Segundo ronaldo raimundo, 
“aí você coloca os altofalantes nos quatro cantos do acampamento, 
dá para todo mundo ouvir. aí instala os equipamentos e tal, ou com 
bateria, ou com gerador, aí dá para funcionar a rádio dentro do 
acampamento para todo mundo ouvir” (r. r. da Silva, 2005). en
quanto o acampamento esteve ali, a rádio Poste funcionou diaria
mente.

Pelo seu caráter, a programação era produzida no centro de 
Formação dom Hélder câmara e levada ao acampamento – o que 
não impedia, porém, que ocorressem intervenções ao longo do dia 
para, entre outras coisas, dar informes da luta que se travava ou 
reunir a base rapidamente para encontros ou assembleias.

como relata Silas nogueira:

Sua programação incluía a chamada “música de raiz”, que fala da 
terra, da vida no campo – moda de viola, guarânias, cururus, toadas – 
gravadas, por exemplo, por Tonico e Tinoco, Tião carreiro e Pardi
nho, Pena Branca e Xavantinho e também os “chamados clássicos da 
música popular brasileira”, entre eles, chico Buarque de Holanda. o 
que mais tocava, no entanto, eram os hinos e músicas do próprio mST, 
gravados pelo movimento e divulgados em discos compactos (cds) 
pelo Brasil afora. (nogueira, 2005, p.24950)

o autor ressalta que a rádio Poste provocou ainda a ampliação 
do debate da comunicação e da cultura, no acampamento e no mST 
em geral.
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o movimento já vinha realizando discussões sobre o tema e ati
vidades importantes, como o encontro de Violeiros; no entanto, em 
2004, passa a promover reuniões com seus aliados a fim de intensi
ficar as ações. nessas reuniões, a pauta trazia como eixos os temas 
dos sentidos da militância, da formação do sujeito, a realidade 
políticoeconômica da região de ribeirão Preto, bem como ques
tões como política e ideologia e comunicação e cultura. nogueira 
lembra, ainda, que a primeira reunião geral foi denominada “cole
tivão”, de que saíram os “coletivos”, divididos a partir dos temas 
apresentados na pauta. reunidos separadamente, os coletivos se 
reencontrariam nas discussões do “coletivão” para apresentação de 
análises e conclusões (ibidem, p.251).

naquele período, acompanhávamos todo o processo de luta e, 
na qualidade de estudantes do curso de comunicação Social, pas
samos a integrar o coletivo de comunicação e cultura. em seu pri
meiro encontro, Silas nogueira, que participou ativamente desse 
processo, ficou com a tarefa de apresentar um texto discutindo o 
conceito de cultura e as relações entre comunicação, política, cul
tura e os meios de comunicação. ronaldo raimundo da Silva relata 
que as preocupações do movimento se voltavam para a cultura po
pular brasileira. como aparece em sua fala, tratavase, porém, de 
uma discussão ainda embrionária no movimento local, apesar da 
experiência já acumulada pelo mST em âmbito nacional:

o movimento se preocupa muito com a questão cultural do povo. 
então, o povo brasileiro tem uma cultura muito interessante [...] como 
foi colonizado aqui por Portugal, então vem gente de todo lugar, a cul
tura do Brasil é muito rica e o movimento trabalha essa questão de 
manter a cultura tradicional mesmo das pessoas, a cultura popular, 
que vem desde o avô, o bisavô e aí o movimento tenta trazer isso com 
as pessoas, com o povo, então dar essa formação da identidade cultural 
das pessoas. o movimento tem essa preocupação na área do teatro, da 
música, da educação, no geral. [...] o movimento vem fazendo esse 
trabalho na questão da cultura, de resgatar a identidade das pessoas, 
que se perdeu com o tempo, com as culturas neoliberais, das culturas 
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norteamericanas que estão “norteamericanizando” tudo aqui no 
Brasil, padronizando tudo, a cultura em geral. (r. r. da Silva, 2005)

a partir do textobase de Silas nogueira, o coletivo de comuni
cação e cultura, integrado por professores e pesquisadores, estu
dantes universitários e militantes do mST da regional de ribeirão 
Preto, passou a construir a concepção de que o campo da cultura 
não poderia, arbitrariamente, ser separado do campo da política, 
buscandose, com base no pensamento de antonio Gramsci, o en
tendimento das relações inseparáveis entre cultura e política. nes
sas discussões reaparece o tema da juventude. Silas nogueira relata 
em sua tese de doutoramento que, nos encontros do coletivo de co
municação e cultura, afirmava a necessidade de “tolerância com os 
jovens do acampamento que tiveram formação políticocultural di
ferente, muitos deles marcados pela lógica do consumo e pelos pro
dutos culturais da mídia”. essa postura nos encontros promovidos 
pelo mST, prossegue o autor, era feita para “questionar possíveis 
formas de censura ou de pura e simples doutrinação, comum em 
algumas organizações políticas de esquerda” (ibidem, p.2512). 
com isso, muitos jovens deveriam ser integrados de forma ativa 
aos quadros do movimento, pois o campo da cultura tinha grande 
capacidade de mobilizar suas energias, como a experiência concreta 
estava demonstrando. o fecundo debate percorreu o ano de 2004 e 
adentrou 2005.

da experiência da rádio Poste, que ocupou grande parte das 
pautas de discussão, alguns jovens passaram a participar com mais 
frequência das atividades de organização da vida cultural e política 
da comunidade que se formava. naquele momento, com esses re
cursos artesanais, os jovens se mobilizavam em torno da rádio Pos
te e demais atividades culturais. Seu significado, na ocasião, foi 
dado por ronaldo raimundo:

a rádio significa que a gente é capaz de democratizar a comunica
ção. Significa, ainda, que a pessoa pode falar, expressar a ideia dela, 
pra que todo mundo ouça; chegar e falar [...] não é uma coisa que fica 
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lá na cidade e que a pessoa tem que ligar lá e tal. não! Você vai lá den
tro da rádio Poste e fala. [...] com a rádio, a gente consegue também 
reunir os jovens para que eles gravem programa ali mesmo no acampa
mento. então, é uma experiência muito interessante. (r. r. da Silva, 
2005)

a luta do movimento pela conquista da Fazenda da Barra segue 
no ano de 2005 com uma grande efervescência cultural. É realizada 
no centro de Formação a terceira edição do encontro nacional dos 
Violeiros, dessa vez com dois dias de festa e amplo envolvimento 
dos jovens. nasce a banda acam – referência ao acampamento má
rio Lago. Formavase um grupo de jovens com atividades semanais 
ligadas, dominantemente, ao universo da comunicação e da cultura. 
os jovens integravam os coletivos de cultura, de comunicação. al
guns se envolviam com as atividades da rádio Poste, outros com a 
banda acam e com o teatro. alguns deles estavam presentes em 
todas elas. o movimento organizou no centro de Formação dom 
Hélder câmara minicursos e oficinas de rádio. Também nesse pe
ríodo, o mST conquistou o “cinema na Terra”, financiado pela 
Petrobrás, através da Lei de incentivo à cultura. com isso, a regio
nal de ribeirão Preto, através do centro de Formação dom Hélder 
câmara, passou a contar com equipamentos para reprodução de 
filmes, levandoos para o então acampamento mário Lago, sob a 
responsabilidade dos setores de comunicação e cultura, que con
gregavam as experiências juvenis no âmbito da organização do mo
vimento. além disso, os jovens tratavam de organizar noites cul
turais e “animar” as atividades políticas do mST, como encontros, 
assembleias, reuniões e manifestações.

com isso, emergem muitos projetos, segundo relata Gláucia 
Tavares:

Um dos projetos que eles queriam era uma horta, onde pudessem 
vender para arrecadar recurso. na época ainda não tinha a conab, 
mas já se falava na conab e de esse grupo ter essa horta de verduras 
para que eles pudessem vender para a conab e arrecadar recursos para 



166  Frederico daia Firmiano

jovens e implementarem alguma coisa. outro projeto era de fazer uma 
estamparia, ter uma máquina para fazer estampa. na época eles so
nhavam muito em fazer estampa do che Guevara, da rosa Luxem
burgo, do Zumbi, e de outros companheiros que já tinham tombado 
na luta, para vender também e arrecadar recurso. até mesmo o grupo 
de teatro, onde tinha uma peça também, mas que não chegou apresen
tar fora daqui, a não ser quando tinha atividade no Pau d’alho. outro 
projeto deles era fazer noite de convivência dentro do acampamento, 
onde essas noites de convivência seriam para contar causos, ouvir os 
mais velhos contar causos, fazer uma fogueira, assar uma mandioca, 
assar uma batata nessa fogueira e levar a banda acam para se apresen
tar. outro era o ”cinema da Terra”, ter um espaço para o cinema da 
terra. Só que para nós aqui era mais difícil, por causa do gerador. Te
mos hoje um gerador na regional, só que o gerador, na realidade, que
brou várias vezes e está bem desgastado. mas mesmo assim fizemos 
bastante “cinema da terra” aqui. Íamos nos núcleos e fazíamos o “ci
nema da terra” e quem tocava eram os jovens. muitos fizeram o curso 
de comunicação para contribuir. (miranda, 2008)

com a transferência do acampamento mário Lago do “sitinho” 
para a Fazenda da Barra, agora em definitivo, a efervescência cul
tural que movia a atividade com os jovens semterra foi, aos pou
cos, acabando. a comunidade se dividiu na disputa política pelo 
território, e então foi criado o acampamento Santo dias, do mLST. 
além disso, muitas famílias foram embora. com isso, poucos jo
vens ficaram. as atividades de organização e formação desses  
jovens passaram a ser inconstantes. a rádio Poste, que havia mobi
lizado as capacidades juvenis, teve suas atividades reservadas ao 
centro de Formação dom Hélder câmara, pois as condições geo
gráficas e políticoorganizacionais do acampamento mário Lago 
instalado na Fazenda da Barra não permitiam sua utilização coti
diana. igualmente, as atividades ligadas ao teatro, cinema e a músi
ca cessaram, a não ser como eventos esporádicos. as discussões 
sobre a comunicação e a cultura foram dando lugar aos debates po
líticos, em virtude da conjuntura da luta.

em grande parte de 2005 e de 2006, a organização e formação de 
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jovens sofreu grande refluxo. atos, mobilizações políticas, como a 
ocupação da Fazenda Santa maria, em março de 2006, envolveram 
alguns jovens. igualmente, algumas atividades culturais, entre as 
quais destacouse o iV encontro nacional de Violeiros, ocorrido 
em 7 e 8 de outubro de 2006.

no dia 2 daquele mês, o mST realizou o lançamento do evento, 
com grande ato políticocultural, em frente ao Teatro Pedro ii, 
símbolo da cultura erudita e das forças políticas locais, com a pre
sença dos violeiros Vitor Batista e Pereira da Viola. e ao longo  
da semana que precedeu o evento, promoveu oficinas preparatórias 
para a construção de violas, tambores, oficina de expressão cor
poral para a preparação dos participantes da mística de abertura, 
em sua maioria jovens, e reavivou “brincadeiras tradicionais”. ou
tros jovens, já integrantes do setor de comunicação, responsabili
zaramse pelo registro e documentação do evento, organizando, 
ainda, uma oficina de comunicação. a ornamentação da festa ficou 
por conta dos participantes da oficina de bonecos, também jovens 
em sua maioria, que construiu um modelo de são Francisco de as
sis, homenageado pelo evento. nesse ano, o encontro contou com a 
contribuição de companheiros do mST vindos de todas as regio
nais do estado de São Paulo. o evento contou com mais de cem 
violeiros, violeiras, duplas, orquestras e grupos de folias de reis. 
cerca de 15 mil pessoas prestigiaram a festa.

Passada a festa, a efervescência política e cultural que a envol
veu também se foi. entre os jovens, alguns já se destacavam pela 
grande atuação tanto nas frentes de luta do mST como no setor de 
cultura, de comunicação, de produção, entre outros. Porém, a gran
de maioria retorna à vida no assentamento sem estabelecer relações 
mais estreitas com a organização da luta por meio de setores ou co
letivos, reservandose para eventuais “chamados” do mST.

nesse momento, a formação de novos intelectuais para a luta 
pela terra ganhava densidade teórica no mST, passando a ser con
cebida de forma sistemática.



168  Frederico daia Firmiano

Os jovens como intelectuais do MST

em janeiro de 2005, com o intuito de constituirse em um es
paço da formação política e ideológica do mST, foi inaugurada a 
escola nacional Florestan Fernandes, no município de Guarare
ma (SP), integrando movimentos e/ou organizações políticas po
pulares da américa Latina e do caribe. com isso, consolidouse  
a ideiaforça de que a formação política deve ser seu eixo funda
mental. e esta foi definida como:

um processo amplo e abrangente, que se realiza integralmente, seja 
através de cursos, reuniões ordinárias, ações coletivas, etc. [e que] [...] 
abrange diferentes momentos e estratégias [que] se constrói no coti
diano das lutas empreendidas pela organização. esse processo deve ser 
programado e desenvolvido para atender os diferentes níveis: base, 
militantes e dirigentesquadros da organização. (Pizetta, 2007, p.242)

À formação política, tal como concebida pelo mST, correspon
dem os conteúdos teóricos que contribuam de forma direta para a 
transformação das relações sociais presentes; que permitam uma 
maior aproximação entre os quadros dirigentes e as bases; que pre
parem os sujeitos da luta pela terra para a função de dirigentes da 
sociedade brasileira a partir da criação de bases de uma nova cultu
ra, constituída pela capacidade criativa e imaginativa; por fim, “es‑
ses processos devem contribuir para a formação de revolucionários, 
sujeitos com elevado nível de conhecimentos especializados e de 
cultura humanística” (ibidem, p.246. Grifos nossos). com isso, o 
mST se impõe a tarefa de formar intelectuais da fração da classe 
trabalhadora que representa.

o conceito de intelectual orgânico foi trazido ao debate acadê
mico nos idos de 1920, por antonio Gramsci, conforme já assinala
mos. Para o pensador italiano, todo grupo social “essencial” cria 
para si um conjunto de intelectuais que lhe dá consistência política, 
homogeneidade de sua função econômica e social. São grupos que 
conferem coesão ideológica à ordem dominante, ou, então, orien
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tam a atividade política das classes que lutam por hegemonia. des
se ponto de vista, a função do intelectual é dar conteúdo e forma ao 
exercício da hegemonia por uma determinada classe; é “organizar  
a cultura” por meio de inúmeras atividades que vão desde a pro
dução científica, filosófica, até a divulgação, “administração” da 
cultura.

Se a luta por hegemonia conta com a emergência de intelectuais 
orgânicos, bem como da assimilação das camadas de intelectuais de 
tipo tradicional, cabe ao partido político e, por extensão, aos movi
mentos sociais em luta, formar sua categoria de intelectuais no 
campo político e filosófico:

o partido político, para todos os grupos, é precisamente o mecanismo 
que realiza na sociedade civil a mesma função desempenhada pelo es
tado, de modo mais vasto e mais sintético, na sociedade política, ou 
seja, proporciona a soldagem entre intelectuais orgânicos de um dado 
grupo, o dominante, e intelectuais tradicionais; e esta função é desem
penhada pelo partido precisamente na dependência de sua função 
fundamental, que é a de elaborar os próprios componentes, elementos 
de um grupo social nascido e desenvolvido como “econômico”, até 
transformálos em intelectuais políticos qualificados, dirigentes, or
ganizadores de todas as atividades e funções inerentes ao desenvol
vimento orgânico de uma sociedade integral, civil e política. aliás, 
podese dizer que, no seu âmbito, o partido político desempenha sua 
função muito mais completa e organicamente do que, num âmbito 
mais vasto, o estado desempenha a sua: um intelectual que passa  
a fazer parte do partido político de um determinado grupo social 
confundese com os intelectuais orgânicos do próprio grupo, ligase 
estreitamente ao grupo, o que, através de participação na vida estatal, 
ocorre apenas mediocremente ou mesmo nunca. (Gramsci, 2004, 
p.24)

Para Gramsci, os “quadros” do partido são todos intelectuais, 
em maior ou menor grau, na medida em que exercem função di
retiva e organizativa na luta política. no partido político, o cam
ponês, o trabalhador assalariado, o desempregado, dentre outros, 
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“deixam” de sêlo para se tornarem forças políticas, “de caráter na
cional e internacional”. dessa maneira, o pensador italiano vê no 
partido político um caráter formativo intrínseco, por possibilitar  
a superação daquilo que denomina de “movimento econômico da 
vida” para se tornar sujeito de inúmeras questões e processos (ibi(ibi
dem, p.25).

os objetivos da escola nacional Florestan Fernandes, do mST, 
se destacam pela necessidade de: a) impulsionar o desenvolvimento 
da consciência política e organizativa dos militantes e dirigentes; b) 
organizar e promover atividades de formação com caráter de estu
do, reflexão, análises e debates sobre temas conjunturais e estraté
gicos em parcerias com instituições de ensino superior ou outras 
entidades e movimentos de diversas partes do mundo;4 c) formar 
quadros políticos para o conjunto da classe trabalhadora, indepen
dente do setor ou área de atuação dos militantes;5 d) utilizarse do 
conhecimento científico para fortalecer e obter maior clareza sobre 
os princípios políticos, organizativos, zelando pela unidade política 
e ideológica do movimento; e) contribuir na busca de soluções para 
os desafios que a organização enfrenta; f) desenvolver análises so
bre a realidade, tanto local como geral, tendo como meta a qua
lificação do(s) instrumento(s) (organização e lutas), procurando a 

4 Segundo Kelli mafort, atualmente, são cerca de cinco mil semterra em cursos 
de ensino médio, graduação, especialização e mestrado. algo que foi possibili
tado por convênios que o mST estabeleceu com universidades brasileiras esta
duais e federais, além de convênios com países como cuba, Venezuela e Bolívia. 
São cursos de agronomia, direito, medicina, artes, Pedagogia, além de cursos 
de licenciatura nas diversas áreas do saber e outros que, de alguma maneira, se 
vinculam aos objetivos gerais do mST no que tange à organização política, às 
formas de produção nos assentamentos e à sociabilidade que se pretende impri
mir nos assentamentos.

5 Por muito tempo imperou no mST a ideia de que o estudante em formação de
veria, necessariamente, “retornar” ao movimento com os novos conhecimentos 
adquiridos. Hoje, essa concepção foi ampliada. Para o mST, o conhecimento 
adquirido deve, necessariamente, “retornar” à luta social, ainda que esta seja 
travada por outros grupos ou forças políticas presentes no contexto latino
americano. disso decorre, também, o critério para a escolha, na base, daqueles 
que ingressarão nos programas de formação/educação do mST. 
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transformação das realidades em que os dirigentes atuam; g) fazer o 
registro e memória das lutas pela reforma agrária, das lutas dos po
vos do mundo, em especial da américa Latina, assim como das 
análises e proposições políticas dos diferentes movimentos e redes 
em que atuam no continente; h) desenvolver seminários de troca de 
experiências, estudos e definições comuns, entre os diferentes mo
vimentos e centros de educação popular que atuam no continente 
latinoamericano, analisando as diferentes teorias pedagógicas, as 
concepções de formação que enriquecem as particularidades de 
cada uma, na busca de uma formação integral dos quadros que es
tão envolvidos nos processos de educação popular e formação polí
tica (cf. Pizetta, 2007, p.2489).

assim, a escola nacional Florestan Fernandes, para nós, tem a 
função das escolas de cultura em Gramsci. Função que, para maria 
do Socorro militão, se identifica com o setor de formação do mST, 
qual seja: “formar lideranças, intelectuais orgânicos da classe tra
balhadora, construir a consciência de classe e a base da hegemonia 
dos subalternos”. É possível afirmar com a autora que, para o mST, 
o “intelectual orgânico nasce na ocupação de terra e tem sua forma
ção continuada no acampamento, assentamento, escola do mST, e 
nas escolas de formação política” e centros de formação regionais 
(militão, 2007, p.180).

a juventude – ao lado das mulheres – deve ganhar posição des
tacada. a formação deve buscar “comprometêla”, a partir da 
criação de “linguagens adaptadas [metodologias criativas e partici
pativas] [...], mas sempre com o enfoque no sentido da responsa
bilidade”, permitindo o desenvolvimento político da consciência, 
além do envolvimento nos processos organizativos do mST. Para 
tanto, o mST concebeu ser importante “resgatar o papel histórico 
que a juventude desempenhou em muitos processos revolucioná
rios, como forma de estimulála para a luta, para a organização do 
povo, buscando subverter a ordem burguesa estabelecida” (Pizet
ta, 2007, p.2423).

em outra passagem, Gramsci afirma que o partido ou o mo
vimento foram “os intelectuais políticos qualificados, dirigentes, or
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ganizadores de todas as atividades e funções inerentes ao desen
volvimento orgânico de uma sociedade integral, civil e política” 
(Gramsci, 1977, p.1552). e prossegue, dizendo que “as primeiras 
células intelectuais de novo tipo nascem com as primeiras células 
econômicas” (ibidem, p.1524).

com isso, do ponto de vista do método gramsciano, os jovens 
intelectuais do mST emergem no movimento de ocupação do ter
ritório, na formação do acampamento e do assentamento, até o mo
vimento político amplo da organização de luta, por meio de ati
vidades sistemáticas, permanentes, orgânicas dadas em cada uma 
dessas etapas. Funções que lhes são atribuídas em cada frente de 
luta de que participam (setor de comunicação, cultura, produção, 
entre outros). assim, os jovens intelectuais do mST são os que têm 
presente, em seu cotidiano, funções dirigentes que marcam a ativi
dade específica “profissional” no contexto do assentamento ou do 
movimento social.

Algumas experiências recentes de formação  
das novas gerações no assentamento Mário Lago 
e no Centro de Formação Sócio‑Agrícola  
Dom Hélder Câmara

com bases teóricas sólidas para a formação de novos intelec
tuais para a luta pela terra e com jovens destacandose no interior 
do assentamento mário Lago, em função da dedicação às lutas do 
movimento junto a alguns setores de organização política interna, 
as discussões acerca da cultura como estratégia política, campo de 
resistência aos valores hegemônicos, ganharam novo fôlego no fi
nal de 2006 e, sobretudo, início de 2007, na regional do mST, em 
ribeirão Preto. o acampamento mário Lago sofreu expressiva di
minuição no número de famílias, que se refletiu na quantidade de 
jovens ali presentes. nesse período, o setor de cultura da regional 
do mST passou por algumas reformulações, tanto no que diz res
peito às concepções que o orientavam como no que toca à própria 
militância integrada a essa frente de luta.
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Segundo Gladys de oliveira, que se integra ao setor de cultura e 
à luta do mST nesse momento:

em 2006, no finalzinho das atividades, no setor de cultura, a gente 
discutiu que iria trabalhar a folia no mário Lago. Porque eu falei as
sim: “Vamos fazer um auto de natal com as crianças”. aí eu vim para 
cá [ribeirão Preto] no natal. Passei natal aqui, foi muito legal. [...] 
“auto de natal?!” “Pois é.” os meninos começaram a falar [...]: “Pois 
é, na minha época tinha folia de reis.” “Tem folião aqui no mário 
Lago? então por que a gente não faz folia de reis?!” “ah, então vamos 
fazer.” [...] então, a cultura popular permite isso [...] acessar a história 
das pessoas. então, eles começaram a se identificar com a proposta. 
[...] aí os foliões, então, a gente reuniu para fazer a folia. [...] ensaio e 
tal. começamos a fazer um trabalho com as crianças, de montar o auto 
de natal, mas não era assim, a gente fazia as roupas para as crianças. 
as crianças faziam suas próprias roupas com o simples que tinha lá: 
papel crepom, TnT [...] Fizemos as pastorinhas, os bichinhos, as me
ninas todas vestiram, eles mesmos fizeram a roupinha, os reis, eles 
mesmos fizeram as coroinhas, com toda criatividade. então, foi lindo. 
(oliveira, 2008)

essa experiência despertou a necessidade do trabalho interseto
rial, no que toca à totalidade das ações e relações engendradas no 
assentamento ou fora dele. o setor de cultura, então, com Gladys 
de oliveira à frente, passou a participar de todas as manifestações e 
atos políticos do movimento, para promover intervenções artístico
culturais como “outra forma de dialogar com a sociedade” e, ao 
mesmo tempo, fomentar a participação de todos os grupos presen
tes no assentamento, especialmente os jovens que ali viviam:

a ideia era, por exemplo, tinha uma marcha, como é que, então, eu 
podia dar o elemento da cultura na marcha?! eu lembro que tinha essa 
história, assim: como é que em uma missa a gente dá o elemento da 
cultura?! e comecei a pensar em toda ação, como é que a gente dava a 
cara da cultura.[...] mas, assim, eu lembro que a gente começou a pen
sar a cultura nas ações, toda ação ter música, por exemplo, sabe?! in
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centivar muito isso e o movimento também já tem muito isso. [...] eu 
me lembro que eu comecei a fazer um acompanhamento do setor de 
cultura e ir a reuniões. então, eu comecei a ouvir o que as pessoas ti
nham ali. depois nós começamos a ouvir todos os setores: fomos no se
tor de produção, no setor de saúde e descobrir qual era a demanda para 
a gente juntar uma demanda em tudo [...] Foram conclusões a que nós 
fomos chegando coletivamente: [...] as ações dos setores têm que se  
dar juntas, de forma que uma ação fortaleça a outra, então, ações inter
setoriais. isso também para a questão da participação é fundamental. 
(oliveira, 2008)

Tratavase, para Gladys de oliveira, do estabelecimento do diá
logo com as novas gerações, a partir da cultura popular, buscando a 
participação, o envolvimento e a garantia da organicidade no inte
rior do assentamento. naquele momento, foram criados espaços 
educativos no interior do assentamento em construção, nos quais 
deveriam acontecer as atividades educativas e culturais. a cada 
quatro núcleos de famílias, um espaço educativo ou, como se cha
mava na época, um centro de convivência. nasce o “parquinho”, 
para o desenvolvimento da formação cultural com as crianças, com 
brinquedos “que os mais velhos brincavam em sua infância”, como 
balanços feitos com tábuas e cordas. nos encontros, integrantes do 
setor de educação, assentados do mário Lago, contavam suas his
tórias e brincadeiras. assim, a experiência gestada nesses encontros 
deveria ser o ponto de junção entre a história dos pais e aquela que 
se construía no tempo presente. descobriuse também que havia 
“foliões” entre os assentados, então, o movimento passou a reorga
nizar noites culturais, pelas quais passava a folia de reis.

até meados de 2007, algumas ações foram desenvolvidas pelos 
setores de educação e cultura, dentre eles, um projeto chamado 
Leitura de Barraco, lançado em 12 de maio daquele ano, cuja ideia 
nasceu das discussões entre o mST e uma professora e pesquisado
ra da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Filosofia, ciên
cias e Letras de ribeirão Preto – FFcLrP, Lucília maria Sousa 
romão. no início do projeto, foi entregue uma caixa de livros para 
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cada núcleo que, de tempos em tempos, deveria ser “trocada” com 
os núcleos vizinhos, a fim de que todos tivessem acesso ao acervo 
do assentamento. São livros de história, literatura, obras sobre o 
mST e produzidas pelo próprio movimento; obras de pensadores 
clássicos e contemporâneos da filosofia, sociologia, entre outras 
áreas. com isso, o projeto visava estimular a leitura entre os assen
tados, criando o que, num futuro próximo, deverá ser uma biblio
teca no assentamento mário Lago. ao mesmo tempo, as ações do 
programa de educação de Jovens e adultos – eJa passaram a ser 
desenvolvidas nos espaços educativos. o Leitura de Barraco tam
bém passou a oferecer suporte ao programa de eJa.

a ciranda infantil também foi retomada e, dessa vez, contando 
com o apoio da Universidade de São Paulo, representada pelo cen
tro de investigação sobre desenvolvimento Humano e educação 
infantil, da FFcLrP, coordenado pela professora doutora ana 
Paula SoaresSilva.

certamente, esse é um dos coletivos com maior destaque, pre
sença e força no interior do assentamento mário Lago. Gladys de 
oliveira explica que essa é uma das primeiras atividades desenvol
vidas quando da constituição de um acampamento do mST, em 
decorrência da concepção de que, desde logo, as crianças devem  
ser formadas pelo movimento. no acampamento, membros de fa
mílias que acabam de se integrar à luta pela terra envolvemse  
com a atividade. em geral, são as mulheres, mães de crianças. Por 
vezes, adolescentes e jovens. com o tempo, emerge a necessidade 
de maior compreensão da atividade, formação para tanto. no má
rio Lago não foi diferente.

a militante rememora que o coletivo responsável pela ciranda 
infantil passou a expor a necessidade de “um melhor entendimento 
da atividade para o desenvolvimento do trabalho com as crianças”. 
afinal, prossegue Gladys de oliveira, “as crianças são danadas [...] 
e vão colocando questões”. naquele momento, um grupo de pes
quisadores da Universidade de São Paulo, estudantes e professores, 
começou a se aproximar do movimento, a fim de conhecer suas ati
vidades de formação, pois já desenvolvia importante trabalho na 
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cidade de ribeirão Preto, na formação de educadores para creches, 
objetivando a garantia da qualidade da educação infantil, sobretu
do, para as classes subalternas.

o grupo também sabia da longa experiência do movimento em 
formar as novas gerações, em seus quase 25 anos de história. Seu 
projeto, curiosamente, também se chamava ciranda infantil, em 
referência à cultura popular. após algumas conversas, reuniões e 
trocas de experiência, o grupo assumiu a tarefa, junto com o coleti
vo formado no assentamento mário Lago, de desenvolver a ciranda 
infantil no território de existência das famílias. com isso, as ativi
dades têm ocorrido regularmente a cada quinze dias, passandose, 
inclusive, a discutir a garantia da educação infantil formal dentro 
do assentamento, considerando a proposta de educação do mST.

a tarefa – que ainda persiste – era árdua: construir um assenta
mento rural na autodenominada capital nacional do agronegócio e, 
ao mesmo tempo, mobilizar a comunidade para a luta, formála 
com base nos princípios filosóficos e políticos do mST. Todas as 
atividades, portanto, tinham e têm esse caráter: mobilizar a comu
nidade, especialmente, adolescentes e jovens:

Tudo a gente pensava, não só o setor de educação, mas no setor de 
educação despertando dentro da comunidade as necessidades que ela 
também tinha, entendeu?! dialogando nas reuniões de núcleo com 
isso. então, levantar no núcleo quem tem o perfil, qual é o perfil da
quela pessoa que ia para a ciranda. então, trabalhar quem queria mes
mo estar na formação da ciranda. detectar na comunidade quem tem 
esse perfil, quem quer, quem gosta. Trabalhar com o elemento do pra
zer, do gostar de fazer. não é porque tem que cumprir uma tarefa. 
“não, você não está cumprindo uma tarefa, você está fazendo o que 
você gosta.” e aí, consequentemente, você cumpre uma tarefa bem 
cumprida, se envolve afetivamente com a tarefa. então, começamos a 
trabalhar com o elemento humano, né? (oliveira, 2008)

nesse contexto, formouse, novamente, um grupo de jovens.
com periodicidade variável, os encontros da juventude foram 

realizados nas tardes de sábado. eles se constituíam como espaços 
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de discussão, com temas trazidos pelos próprios jovens, a partir de 
suas experiências em mobilizações promovidas pelo mST, da par
ticipação em encontros acadêmicos, em cursos no centro de For
mação dom Hélder câmara ou nas questões políticas locais nas 
quais o movimento se inseria. além disso, os encontros também 
eram espaços de autoorganização da juventude em torno de temas 
vinculados ao mST e outros trazidos pela conjuntura política local. 
assim, o grupo também designava responsabilidades a seus inte
grantes perante determinados eventos, ações ou diretrizes planeja
das pelo mST, com o intuito de trazer os jovens “para dentro” do 
movimento.

nas reuniões do grupo, todos se sentavam em círculo em torno 
da bandeira do mST. os encontros eram abertos com canções com
postas pelos militantes jovens do mST, que despontaram no pro
cesso de conquista da Fazenda da Barra. as músicas tratavam de 
temas da questão agrária brasileira contemporânea. Palavras de or
dem exaltando a condição de lutadores semterra também marca
vam o início das discussões. Sua estrutura política contava com a 
mediação das lideranças do setor de esporte, cultura e lazer. nas 
ocasiões em que pudemos participar, essa função foi exercida por 
Gladys cristina de oliveira e Gláucia Tavares miranda, respon
sáveis, junto com outros jovens, pela organização desse coletivo/
instância. em cada encontro, elegiase um jovem coordenador da 
reunião do grupo e outro para a função de relator da pauta que seria 
discutida.

em geral, a participação dos jovens foi baixa, cerca de quinze  
a vinte sujeitos entre aqueles que já integravam as instâncias do 
movimento e outros cujo envolvimento e compromissos políticos 
eram menos expressivos, limitandose à vida cotidiana no assen
tamento. entre estes, incluíamse crianças, adolescentes, jovens  
e, por vezes, outros adultos.

o grupo permaneceu reunido por cerca de três meses, tendo de
senvolvido atividades culturais nas ações do mST, como no en
contro de Violeiros, festa junina no mário Lago, e até mesmo um 
encontro de Juventude no assentamento 17 de abril, em restinga, 
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que reuniu jovens do assentamento mário Lago e Sepé Tiaraju para 
o desenvolvimento da “pauta da juventude”, como preparação ao  
V congresso nacional do mST, realizado em junho de 2007, em 
Brasília.

Terminado o congresso nacional do mST, o grupo não voltou 
a se reunir e a participação dos jovens nos processos políticos que 
envolveram o movimento e o assentamento naquele ano ficou re
servada aos poucos que já se dedicavam à militância. Para os de
mais, só quando o movimento fazia a “convocação”.

mas a experiência do grupo de jovens formado no início de 2007 
revelou que os poucos que participaram dos encontros queriam 
formação política, motivada por uma dinâmica de “muitas ativida
des”, propostas por eles mesmos:

conversando com os jovens, a gente percebeu que eles queriam 
formação política, mas eles não queriam uma formação política “en
quadrada”, mas uma formação política “diferente” [...] maior partici
pação e a oferta com mais diversidade. (oliveira, 2008)

a partir daí, o movimento percebeu que reunir jovens em gru
pos de discussão ou diálogo sem seu envolvimento concreto em ati
vidades políticas ou culturais promovidas pela organização não era 
o caminho:

reunir jovem não. não é isso. não adianta ter grupo de jovem. o 
que a gente tem é que ter atividade para que eles participem. a gente 
começou a inverter a lógica. criar um grupo para ter atividade não. 
Tem que ter atividade para o grupo participar. Para não ter a desculpa: 
“ah, não tem nada para fazer”. então a gente começou: “opa, jovens! 
aqui é o setor de cultura. aqui, reunião. Quem, quem?!” começa
mos, então, a incentivar os meninos a participar. [...] eu me lembro da 
gente falando isso: “tem atividade, vamos chamar os meninos, os jo
vens para participar. Quem dos jovens está na ciranda?! não. Vamos 
chamar os jovens para participar. Quem gosta, vamos detectar”. co
meçamos a inverter a lógica: ter atividades para eles participarem e não 
criar um grupo para ter atividade. [...] nós não temos que desenvolver 
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atividades específicas para os jovens. nós temos que pegar os jovens e 
incentiválos a participar das atividades que a gente está desenvolven
do. Por que é que tem que ter especificidade?!  (oliveira, 2008)

Para além de atividades políticas e culturais pontuais que envol
veram os jovens naquele ano, a mobilização de suas capacidades se 
deu, mais uma vez, com um grande evento da cultura popular, pro
movido pelo mST. em 2007, o encontro de violeiros foi suspenso, 
pois deveria ser organizado, no centro de Formação, o 1o Seminá
rio nacional de Viola caipira. Porém, por deliberação da associa
ção nacional dos Violeiros do Brasil e do mST, esse evento foi 
transferido para Belo Horizonte. com isso, a regional do mST de 
ribeirão Preto resolveu organizar outro evento. de 19 a 25 de no
vembro, ocorreu o encontro com Saci, sob o título: “Saci, o guar
dião das matas e do saber popular”.

inserindose na mesma lógica de confronto das concepções he
gemônicas, o evento deveria contraporse à “moda do Halloween”, 
festa irlandesa muito difundida nos estados Unidos, comemorada 
em 31 de outubro, que também foi incorporada no Brasil. assim, 
falar do Saci seria uma forma de zelar pela essência da cultura bra
sileira, seus mitos, sua memória histórica, sua produção literária 
(monteiro Lobato) e tudo o que remete à identidade nacional, à 
identidade de seus povos.

a particularidade do Saci permitia, ainda, a referência crítica ao 
agronegócio, na qualidade de zelador das matas, dos recursos natu
rais, da biodiversidade. assim, resgatar o Saci seria uma forma de 
recuperar matrizes da formação cultural brasileira, associada à de
fesa da vida, da natureza e dos povos e, também, fomentar a parti
cipação de jovens no mST, promovendo sua formação cultural e 
política:

o encontro dos Violeiros teve quatro anos. Só no ano de 2007 
que não teve, mas teve o encontro com o Saci. Tem quatro anos dire
to que tem oficinas de formação cultural. isso não mobiliza?! É lógico 
que mobiliza: participa de discussão, participa de oficina, que não é 
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só ali, na oficina a gente discute, constrói junto. [...] as atividades 
culturais são o elo dessa participação. É formação política com ativi
dades culturais. isso, eu acho, que essa regional se encontrou nesse 
sentido na busca pela participação dos jovens. não tenho dúvida  
disso. (oliveira, 2008)

a festa contou com oficina de brincantes, para resgatar as brin
cadeiras infantis dos povos cuja experiência está associada ao es
paço rural; mestres de vários lugares do país contribuíram en
sinando as novas gerações a construir, por exemplo, carrinhos e 
barquinhos. Houve, ainda, a oficina de bordado, na qual os parti
cipantes tinham que contar sua história, sua luta dentro do movi
mento, impressa no bordado. artistas plásticos pintaram a história 
do mST em um grande painel. ainda foram realizadas oficinas de 
palhaços, de dança, de confecção de bonecos e, com material reci
clado, um Saci de três metros de altura – que ainda está no centro 
de Formação.

a partir dessas experiências que se consolidam no movimento, 
emergiu a proposta de construção de um grupo chamado agitação 
e Propaganda, que deveria atuar, sobretudo, fora do assentamento, 
fazendo intervenções políticoculturais nas cidades por meio de 
manifestações artísticas. Para tanto, os jovens propuseram a cria
ção de um grupo de teatro. Para efetivar as propostas, o centro de 
Formação Sócioagrícola dom Hélder câmara contatou o grupo 
de teatro Filhos da mãe... Terra,6 constituído em 2003 por um gru
po de jovens do assentamento carlos Lamarca, no município de 
Sarapuí, localizado na região de Sorocaba (SP).

em fins de maio de 2008, teve início no centro de Formação a 
oficina de teatro, voltada para as novas gerações. em virtude da 
grande mobilização, as oficinas passaram a ser realizadas mensal 
ou bimestralmente pelo grupo Filhos da mãe... Terra, no centro de 
Formação dom Hélder câmara, tendo continuidade nos assenta

6 o grupo de teatro Filhos da mãe...Terra, ao lado de outros 34 grupos de teatro 
existentes no mST, se insere na Brigada nacional de Teatro Patativa do assaré.
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mentos, por meio de reuniões quinzenais de grupos de jovens para 
estudo, discussão, leitura de peças, dentre outras atividades.

assim, “se a lógica deveria ser invertida”, ou seja, ter atividades 
para o grupo participar e não o contrário, os jovens deveriam inter
vir na sociedade civil, através da manifestação políticocultural, 
junto com os demais companheiros em ocupações, marchas, atos 
públicos, enfim, nas ações de enfrentamento direto com as forças 
políticas dominantes ou hegemônicas:

espera aí: os jovens querem formação?! Vamos então levar os jo
vens para atividade política: “Ó, vocês não querem?! então vamos”. 
começou isso. nas lutas eles começaram a participar, participar com 
música. começamos a ter muito isso, por exemplo, a presença do jo
vem na ocupação, com música, nas atividades [...] eles queriam muito 
participar das ocupações. eu acho que a ocupação tem um papel assim 
[...] é o desafio, porque é colocada a questão do desafio, do embate, e ir 
contra algo que eu não concordo. mas também é o lugar que eles [jo
vens] se sentiam em potencial participando. Quando se faz uma ani
mação, quando está ali na luta, eu não sei, assim, a gente sente uma 
sensação de que a gente está fazendo algo. (oliveira, 2008)

ainda em maio de 2008, ocorre a primeira atuação do grupo. 
na noite do dia 21 para o dia 22, o mST local promoveu nova ocu
pação no município de Serra azul, região de ribeirão Preto. nasce 
o acampamento alexandra Kollontai, em homenagem à dirigente 
feminista da revolução de outubro de 1917, na rússia. a mobili
zação contou com cerca de quarenta famílias, oriundas do “pré
assentamento” mário Lago, assentamento Sepé Tiaraju e acapa
mento antonio Gramsci, além de outras vindas das cidades da 
região. as terras ocupadas eram conhecidas como Fazenda Bocaina 
– uma área de duzentos hectares, visivelmente abandonada pelos 
seus proprietários. nesse assentamento, o grupo agitação e Pro
paganda teve papel destacado, assumindo, junto com lideranças 
consolidadas do mST, todo o processo de ocupação e formação do 
acampamento. os jovens assumiram responsabilidades no que 
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concerne à organização e cadastramento de novas famílias que che
gavam; desprenderam energias na organização de espaços culturais 
para atividades com as crianças; na construção das “instituições” 
do acampamento, como cozinha comunitária, farmácia e secre
taria; além da orientação das famílias que chegavam sobre as nor
mas de conduta, sobre os princípios orientadores da vida em comu
nidade no mST, sobre as relações entre o acampado e a natureza, 
dentre outros temas.

como explica Gladys de oliveira, podemos ver na ocupação:

muitos deles participando, tocando, cantando, pegando tarefas, por
que eles queriam. Às vezes não. Às vezes eles eram chamados: segu
rança e tal. Porque também tem isso, porque tem que cumprir 
realmente. mas eles se sentiam, eles gostavam disso. e a gente come
çou, por exemplo, a exibir filmes. Quem ia lá e organizava?! então 
também, isso: essa participação, não só “aí estou aqui”. não! a parti
cipação exibindo filme, cantando e se quisesse falava uma poesia. en
tão, abriu para essa participação [...] (oliveira, 2008)

com isso, outros jovens começam a se envolver politicamente 
com o movimento de luta que integram. em seu interior, alguns já 
são destacados pela militância; a grande maioria, porém, participa 
quando convocada pelo mST para alguma atividade. no âmbito da 
organização política interna do assentamento, os jovens são manti
dos à margem.

Curso Integrado Médio Técnico em Agroecologia

intensificando os esforços de formação dos jovens, em agosto 
de 2007 tem início, no centro de Formação Sócioagrícola dom 
Hélder câmara, o curso integrado médio Técnico em agroecolo
gia, na perspectiva do mST de criação de outro projeto de desen
volvimento para o espaço rural, a partir de um horizonte de susten
tabilidade, apoiado pela matriz tecnológica da agroecologia.

a proposta de curso integrado de ensino médio e ensino técnico 
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para as novas gerações dos assentamentos rurais do movimento,  
tinha como objetivo, assim, a criação de novos princípios organi
zadores da atividade rural, por meio da formação técnica, da esco
larização, da formação humanística geral e da formação política.

José Batista de oliveira, da direção nacional do mST, explica 
que a agroecologia, para o movimento, é uma filosofia de relação 
entre homem e natureza, cujo epicentro está em “produzir de for
ma que não agrida o meio ambiente e a natureza [...] [potenciali
zando] a biodiversidade”. nesse horizonte, prossegue:

o que nos interessa é a lógica onde a vida esteja acima do lucro. a 
produção da vida das famílias assentadas e das comunidades dos as
sentamentos não deve ser com base na exploração do trabalho, mono
cultura e muito menos na produção de alimentos envenenados para as 
pessoas que vão consumir. Pensar em agroecologia é pensar cada vez 
mais em diminuir a dependência de compras de insumos, venenos e 
semente. (Jornal Sem Terra, n.282, maio/2008, p.5)

a proposta surgiu no encontro Sudeste do Programa nacional 
de educação na reforma agrária – Pronera,7 no ano de 2004, em 
Vitória (eS), a partir da articulação do mST com parte da coorde
nação do centro estadual de educação Tecnológica Paula Souza – 
ceeTePS.

na época, desenvolviase a experiência do curso Técnico de 
Gestão em assentamentos rurais, oferecido pela parceria entre o 
centro Paula Souza, o Pronera, a Universidade estadual de cam
pinas, através da Faculdade de engenharia agrícola – Feagri e  
a confederação das cooperativas de reforma agrária do Brasil – 
concrab. Formouse uma equipe de trabalho em janeiro de 2005, a 

7 o Pronera foi criado em 16 de abril de 1998 e emerge da luta dos trabalhadores 
rurais pela criação de uma política no âmbito do governo federal – executado 
pelo incra e ministério do desenvolvimento agrário (mda), em associação 
com diferentes esferas do governo, movimentos sociais e organizações sociais e 
sindicais – de escolarização e capacitação permanente de famílias assentadas, 
nos níveis de educação básica, ensino médio, ensino superior e especialização. 



184  Frederico daia Firmiano

fim de discutir a ampliação da educação profissional e média nos 
assentamentos de reforma agrária. em maio de 2005, firmandose 
um compromisso dessa equipe de trabalho, com um planejamento 
de atividades, foi assinado um termo de cooperação técnica entre  
os parceiros, com o intuito de elaborar a proposta do curso inte
grado médio Técnico em agroecologia. atualmente, o projeto en
volve o governo federal, por intermédio do incra, o mST, a Uni
camp, representada por algumas de suas faculdades, e o centro 
Paula Souza.

o objetivo geral do curso é promover a formação e qualificação 
de jovens pela capacitação técnica e escolarização integrada de nível 
médio. Para tanto, pretende trabalhar os conteúdos voltados para 
as singularidades dos assentamentos e comunidades de pequenos 
agricultores no estado de São Paulo.

o curso integrado médio Técnico de agroecologia tem dura
ção de três anos. iniciado em agosto de 2007, formará a primeira 
turma em agosto de 2010, com alternância entre os estudos realiza
dos no “tempoescola” e “tempocomunidade”, que integralizam 
uma carga de 3.200 horas. São três turmas, com sessenta jovens 
cada: no instituto de capacitação e Pesquisa em agroecologia Lau
denor de Souza, em itaberá, na região do Ponto do Paranapanema, 
e no centro de Formação Sócioagrícola dom Hélder câmara, em 
ribeirão Preto.

em sua proposta pedagógica e metodológica, encontramos a 
“sólida formação teórica” e o “compromisso profissional com a rea
lidade” como pressupostos metodológicos, cujo epicentro está na 
pedagogia da alternância. Tratase de uma pedagogia encontrada 
em experiências de escolas do campo que “buscam integrar a escola 
com as famílias e a comunidade”. assim, o curso é organizado pelo 
princípio da alternância de períodos de atividades: o tempoescola, 
no qual estudantes e professores desenvolvem as disciplinas em 
sala de aula, e o tempocomunidade, em que os estudantes desen
volvem atividades nas comunidades onde vivem:
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com este fim, as disciplinas propostas para o curso, deverão consi
derar esta distribuição e propor metodologias que permitam cumprir 
com esta premissa da imbricação entre a experiência do aluno, a for
mação no curso e a interação com a comunidade. (mST, 2008b, p.8)(mST, 2008b, p.8)

o tempoescola é organizado segundo atividades desenvolvidas 
em sala de aula, integrando a escolarização (disciplinas que cons
tam do currículo do ensino médio formal) e temas de caráter econô
mico, social, políticoideológicoorganizativo, filosófico e técnico. 
integram ainda o tempoescola, o “tempo leitura”, dedicado à lei
tura e estudos dirigidos individuais que, posteriormente, deve ser 
socializado; o “tempo trabalho”, destinado para o desenvolvimento 
de habilidades técnicas, bem como atendimento às demandas da 
escola ou centro de formação no qual se realiza o curso; “tempo ofi
cina e seminário”, voltado para o debate, à reflexão, palestras e ou
tras atividades; “tempo reflexão e escrita”, no qual os estudantes se 
dedicam ao registro e reflexão de suas experiências no curso; “tem
po cultura e lazer”, para planejamento coletivo e realização de ati
vidades culturais e esportivas; “tempo núcleo de base”, destinado 
para a autoorganização dos estudantes e do processo organizativo 
da escola ou centro de formação, através de discussões e encami
nhamentos gerais dos estudantes; “tempo notícia”, momento de in
formação e reflexão acerca das notícias veiculadas pelos meios de 
comunicação; “tempo estudo independente”, no qual o estudante 
desenvolve atividades ligadas à autoorganização pessoal e aos es
tudos individuais; por fim, “tempo de pesquisa e investigação em 
agroecologia”, que tem por finalidade contribuir para que os estu
dantes possam desenvolver habilidades e exercícios de pesquisa 
científica (ibidem, p.102).

além das disciplinas que fazem parte da grade curricular do en
sino médio formal, Língua Portuguesa e Literatura, matemática, 
Língua estrangeira, educação Física, Física, Química, Biologia, 
História e Geografia, o curso conta com disciplinas técnicas, asso
ciadas à formação específica: Fundamentos de agroecologia, eco
logia agrícola e introdução às agriculturas de Base ecológica, me
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todologia de Pesquisa e elaboração de Projeto i, desenho Técnico 
e Topografia, agroindústria Familiar rural, Solos e os agroecos
sistemas, agrobiodiversidade, os animais nos agroecossistemas, 
metodologia de Pesquisa e elaboração de Projeto ii, nutrição mi
neral de Plantas, Práticas e Sistemas agroecológicos de Produção 
Vegetal, Sistemas agroecológicos de Produção animal, constru
ções rurais, mecanização na Pequena Propriedade e manejo eco
lógico de insetosPraga, doenças e Plantas espontâneas, entre ou
tras disciplinas de formação humanística geral, como introdução à 
economia, artes, educação e ciência no campo, ação Social co
letiva, Legislação, economia e Sociologia Política, administração  
e Planejamento, Políticas Públicas, Planejamentos e desenvolvi
mento rural e Produção regional.

Já o tempocomunidade é organizado de modo que os estudan
tes realizem atividades de convivência e intercâmbio com o grupo 
social, além de investigação, observação, organização e produção, 
como práticas de formação para o desenvolvimento de projetos fu
turos nos assentamentos em que vivem ou naqueles que necessita
rem de seus conhecimentos. essas atividades são acompanhadas e 
avaliadas pela coordenação política e pedagógica e/ou pelos coor
denadores de atividades específicas do curso (ibidem, p.12).

como nas demais experiências e práticas de formação/educa
ção do mST, o método pedagógico volta à construção coletiva do 
conhecimento, combinando as dimensões da formação humana,  
da consciência crítica e dos objetivos técnicos e específicos do curso 
e, ainda, para a realidade do estudante (educando), seu contexto 
imediato, e para questões relativas ao espaço rural. o trabalho 
emerge como princípio educativo, que concilia a teoria e a prática, 
mas tem fundamento filosófico na identificação do sujeito e a  
classe social a que pertence.

o curso médio técnico integrado à agroecologia é organizado 
de forma coletiva; assim, possui: a) coletivo políticopedagógico, 
formado pelos membros do coletivo de educação do curso, técnicos 
e membros do mST, cuja finalidade é garantir as linhas políticas e 
pedagógicas e acompanhar permanentemente os estudantes/edu
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candos; b) coletivo da coordenação geral do curso, formado pela 
coordenação políticopedagógica e coordenação dos núcleos de 
base; c) coletivo dos núcleos de base, composto por cerca de dez 
educandos que realizam as atividades planejadas. “São os grupos 
de educandos que assumem as unidades de investigação que con
templam as atividades práticas e/ou econômicas da escola, em vista 
ao desenvolvimento de ações concretas” (ibidem, p.123).

certamente, com sua escola, o mST procura conferir organi
cidade entre o assentamento e a prática educativa, garantindo ao 
mesmo tempo a formação humanística e profissional de alguns jo
vens, como uma de suas estratégias para mantêlos no assentamen
to. e o faz do ponto de vista metodológico e não somente técnico 
ou com fim imediato. mais amplamente, almeja, ainda, que – 
amalgamada às relações de produção e formas de organização po
lítica dadas no assentamento como seu princípio pedagógico –  
sua escola forme o embrião da sociedade socialista que propõe.  
É válido lembrar que o mST não tem capacidade de se universa‑
lizar, tanto pelo fato de representar uma determinada fração da 
classe trabalhadora como por não integrar ao seu processo de for
mação todos os jovens – são apenas 12 jovens do assentamento 
mário Lago que fazem parte do curso de agroecologia; os outros 
48, que integralizam 60 estudantes do curso, são oriundos dos as
sentamentos Sepé Tiaraju, 17 de abril e de outras regionais/locali
dades onde o movimento está organizado no estado de São Paulo. 
assim, o processo de formação dos jovens assume caráter marcada
mente distinto e descontínuo.

A tarefa dos jovens do assentamento Mário Lago, 
para o MST

conforme já apontou o sociólogo chileno oscar dávila Leon, o 
momento determinado entre a passagem da infância e a chamada 
idade adulta tem se constituído como campo de estudo, delimita
ção e conceituação da adolescência e da juventude. de forma geral, 
para esse autor, tanto a juventude como a adolescência devem ser 
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compreendidas, genericamente, como uma “construção sociohis
tórica, cultural e relacional nas sociedades contemporâneas” (2005,(2005, 
p.10; León, Soto & Soto, 2006, p.43).

ambas as categorias, contudo, não são, para nós, idênticas, ape
sar de apresentarem fronteiras pouco definidas, como no mST/ 
ribeirão Preto, que, nos termos de augusto cacciaBava, estaria 
aderindo a um “ponto de vista público estatal, [no qual] esses dois 
personagens, adolescentes e jovens, são definidos [...] de maneira 
homogênea, comum, indistinta” (2004, p.445).

disso decorre que, se quisermos superar o ponto de vista esta
tal, prossegue o sociólogo brasileiro, devemos nos voltar para o re
conhecimento “da categoria social dos jovens, sob o ponto de vista 
subjetivo, vale dizer, cultural e político” (ibidem, p.445).

a juventude, genericamente, “foi concebida como uma cons
trução social, histórica, cultural e relacional, para designar com isso 
a dinamicidade e permanente evolução/involução do mesmo con
ceito”. desse modo, enquanto categoria analítica, a juventude 
deve, necessariamente, ser vista sob a luz da história, da cultura, 
das manifestações grupais (Leon, 2005, p.12; cf. Leon, Soto & Soto, 
2006, p.48; cf. cacciaBava, 2004, 2006, 2007).

Kelli mafort, da coordenação regional do mST em ribeirão 
Preto, diz que por muito tempo o mST concebeu a juventude 
como “um projeto”, “um viraser”, que poderia, no futuro, se con
verter em força política para o movimento, dando continuidade a 
sua luta por reforma agrária, quiçá, por amplas transformações  
na sociedade brasileira. dentre os debates circunstanciais dados 
nas instâncias de educação do movimento, compreendeuse que 
aos jovens semterra deveriam ser dirigidas atividades próprias  
de formação. nos idos de 1990, definiuse, então, que o jovem 
semterra era aquele indivíduo com até 25 anos de idade. Tendo 
em vista, contudo, que grande parte dos integrantes do movimen
to “se sentiam jovens”, perceberamse os limites da concepção 
(mafort, 2008).

a militante afirma que, na última década, o mST tem verifica
do a presença dos jovens nos seus espaços e substantivo aumento 
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de sua participação nas instâncias consultivas e deliberativas, em 
nível regional, estadual e nacional do movimento:

Quando eu entrei no movimento, há dez anos, [...] eram todas pes
soas mais adultas, idosas [...] eram negociadores, quer dizer, interme
diários entre a luta pela terra, as famílias assentadas, acampadas e as 
instituições de governo, como itesp, incra [...] O movimento, hoje, que 
possui um coletivo de oitenta militantes, é dirigido, prioritariamente, por 
jovens. E digo isso sem errar, sem errar! [...] Você faz aqui o encontro 
estadual da militância do mST, participam cerca de quatrocentas, qui
nhentas pessoas do mST, a participação da juventude é enorme. (ma
fort, 2008. Grifos nossos.)

no entanto, a juventude para ela não tem fronteiras muito defi
nidas perante os adolescentes e os adultos. “Hoje [destaca Kelli 
mafort] é difícil nos espaços do movimento que isso [a concepção 
de juventude] se defina com mais rigidez, [como] o jovem até  
25 anos. Já não se trabalha mais isso. mas também não é a história 
do espírito da juventude.” com isso, jovem no mST é considerado 
dentro de um limite etário que vai dos 12 aos 40 anos, conforme as 
experiências locais do mST, pois a juventude para ela “também 
está [...] nas próprias condições, no como é que a pessoa se percebe, 
percebe sua condição”. então, prossegue, “se há uma pessoa de 
trinta anos que se percebe como jovem, se manifesta como tal, não 
há nenhuma restrição” (mafort, 2008)

Gláucia Tavares miranda, integrante do setor de educação e da 
coordenação regional do mST/rP, afirma: “eu falo que jovem, se 
você tem o espírito de juventude, pode ser um velhinho, mas se ele 
tem o espírito de juventude, ele é jovem” (miranda, 2008)

Sirlei moreira, coordenador geral do assentamento mário Lago, 
diz que a juventude para o mST é aquele grupo que deve “ser inse
rido” nas instâncias de discussão e deliberação política do movi
mento, garantindo a continuidade de suas estruturas. Portanto, a 
formação cultural e política voltada para esses grupos em fase de 
desenvolvimento intelectual, moral, político e cultural assume cen
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tralidade. Para ele, o jovem semterra deve ser considerado catego
ria distinta das demais presentes na sociedade e no movimento, a 
partir de sua condição de estudante (moreira, 2008).

com isso, vêse que, entre as lideranças do mST, em ribeirão 
Preto, não há concepção consolidada ou compreensão consensual 
de quem é jovem. Porém, as experiências concretas identificadas ao 
longo de sua história demonstram que se trata de grupos em forma
ção política e cultural.

cabe indagar: formação para quê?
Para esses militantes, as manifestações juvenis grupais devem 

estar associadas “a todos os espaços do movimento”,8 o que consi
deramos, mais uma vez, genérico por excelência.

atualmente, no assentamento mário Lago, vivem 264 famílias. 
Para o iBGe, que concebe a juventude como a população entre 15 a 
25 anos, o Brasil têm cerca de 20% de sua população total de jovens. 
Se, analogamente, em escala, tomássemos o parâmetro do iBGe 
para estimar a população jovem do assentamento mário Lago, che
garíamos a um número de pouco mais de duzentos jovens, consi
derando que a família tem, em média, quatro integrantes. Porém, 
isso não condiz com a realidade do assentamento. em levantamento 
realizado por nós no setor de educação do mST/rP, em outubro 
de 2008, identificamos a presença de 53 jovens no assentamento 
mário Lago, com idade entre 15 e 25 anos.

Se do ponto de vista do mST, enquanto organização política na
cional e internacional (dada sua projeção através da Via campesi
na), os jovens devem ser considerados intelectuais em formação, ou 
seja, aqueles que devem organizar a cultura da transformação na 
sociedade brasileira, para o mST local, seus jovens também são 
grupos com potencialidade para integrar as frentes de luta do movi
mento na região de ribeirão Preto, mas antes devem contribuir 
para a construção de uma nova sociabilidade:

8 a mesma resposta aparece nas entrevistas de Kelli mafort, Sirlei moreira, 
Gláucia Tavares miranda e Gladys cristina de oliveira.
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Às vezes, na nossa fala, a gente prioriza muito mais os elementos 
políticos do enfrentamento, mas uma tarefa que está muito presente 
aqui na regional [do mST de ribeirão Preto], no [assentamento] má
rio Lago, com muita força [...] é de criar espaços onde a gente possa 
desenvolver uma sociabilidade diferente, [...] quer dizer, de como você 
vai criando uma comunidade. então, essa marca é forte. Quando a 
gente diz assim: “o que é que contrapõe o agronegócio?!”. [...] con
trapor o agronegócio é fazer o enfrentamento, a luta política, as ocupa
ções e tal. mas contrapor o agronegócio é também viver em comu
nidade, é criar uma vida no campo [...] em fazer a opção de fazer parte 
de uma comunidade, mesmo que você não seja o mais aguerrido, o 
“número 1” das ocupações, mas só de você viver naquela comunidade 
já significa um passo muito importante no enfrentamento [...] (ma
fort, 2008)

assim, é preciso que os jovens se integrem à comunidade, no 
assentamento, junto de suas famílias ou de outros grupos com 
quem escolham viver. Para o movimento, tratase da participação 
dos jovens na construção de assentamentos rurais que sejam uma 
referência econômica, política e cultural distinta do agronegócio, a 
partir da

luta contra o arrendamento da terra para a usina, [a] luta pela defesa 
ambiental, [a] luta contra a contaminação do aquífero Guarani [...] 
[enfim,] todas as bandeiras que contrapõem os interesses das elites lo
cais [...] (mafort, 2008)

os avanços e limites de suas concepções e práticas voltadas à 
formação de jovens emergem mais claramente quando nos vol
tamos aos próprios sujeitos. Por essa razão, no próximo e último 
capítulo, trazemos ao debate a consciência dos jovens sobre o pro
cesso de formação cultural e política que experimentam no assen
tamento mário Lago, junto a seus iguais, junto do mST.


