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A consciênciA dos jovens soBre 

A experiênciA construídA no 
AssentAmento mário lAgo e no mst

A vida cotidiana no assentamento Mário Lago: 
constrangimentos, alegrias, sentimentos, valores 
e referências coletivas

márcia regina de oliveira andrade, em estudo realizado na 
Unicamp intitulado A formação da consciência política dos jovens no 
contexto dos assentamentos do MST, abordou o processo formativo 
com o intuito de apreender os meandros de sua construção e as ma
neiras diferenciadas de sua configuração. no referido trabalho, a 
autora procurou refletir as categorias fundamentais do psiquismo 
humano, da consciência, da identidade e atividade, baseada em 
dois procedimentos metodológicos: relatos orais e formação artifi‑
cial de grupos, a fim de apreender a dinâmica entre a consciência 
individual e a coletiva. as reflexões de andrade situamse entre os 
estudos que buscam compreender a relação entre indivíduo e meio 
social. nesse horizonte, a consciência é um fenômeno psicossocial 
que emerge da relação do indivíduo com o mundo social, como 
construção de representações sociais formadas na interação entre in
divíduos. Tratase de uma vertente dos estudos oriunda da psicolo
gia, denominada interacionismo (cf. andrade, 1998, p.49).
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Para a autora, os assentamentos do mST proporcionam espaços 
privilegiados para a ocorrência das práticas coletivas, por meio da 
criação de instrumentos de organização da comunidade, como reu
niões políticas, mutirões para realização de determinadas atividades 
e assembleias. nesses espaços, os jovens formam suas consciências 
políticas, o que, no entanto, não reflete um movimento linear, como 
já advertimos. assim, para a autora, emergem três tipos de cons
ciência: uma “consciência fragmentada”, marcada por percepções 
configuradas a partir do universo social, reduzida à rotina da vida e 
à produção de representações apoiadas pela condição espontânea  
e “natural” do modo de ser e de agir como agricultor, a partir da 
qual se afirma que os jovens são desprovidos da capacidade de 
compreender e refletir as contradições que os envolvem. Uma 
“consciência transformadora”, que diz respeito aos jovens que con
seguem visualizar a luta de classes e, com isso, expressar sentimen
tos de indignação e compreender a necessidade de mudanças na 
ordem social. Por último, uma “consciência possível”, que se refere 
aos jovens com “estado psíquico suspenso”, que necessitam de 
apoio externo, do outro, para que a consciência política se desen
volva. com base nessa classificação, conclui a autora:

a heterogeneidade encontrada entre os jovens nos mostra que a 
condição de pertencer ao mST, ou mesmo ser um assentado, não ga
rante o desenvolvimento de uma consciência política, uma vez que os 
processos de conscientização estão diretamente imbricados não só a 
determinantes objetivos, mas também aos determinantes subjetivos. 
(andrade, 1998, p.243)

nosso horizonte teórico não trata de classificar, segundo crité
rios positivistas, níveis distintos de consciência política ou mesmo 
sua suposta inexistência. antes, procuramos demonstrar que a 
consciência emerge como um movimento descontínuo, não linear, 
dado pelo confronto daquilo que os jovens experimentaram em 
suas vidas até aquele momento, segundo o lugar que ocupam na 
divisão social do trabalho, o lugar que ocupam como categoria so
cial, o lugar que ocupam no mST, pois, apoiados em Gramsci, con



a Formação cultural dos jovens do mst  195

sideramos que, no campo das experiências concretas, no embate 
com os projetos políticos dominantes, o sujeito toma consciência de 
si e do mundo e, dialeticamente, elabora concepções, valores, senti
mentos que o orientam na prática social.

Voltamonos às manifestações conscientes de 24 jovens, identi
ficando referências coletivas construídas na vida com a família, com 
outros jovens, com a comunidade, com o mST. noutros termos, 
como tratam aquilo que vivem e como reelaboram simbolicamente 
as estruturas materiais, produzindo, reproduzindo, transformando 
e criando valores, práticas sociais distintas daquelas empreendidas 
nas cidades ou nos lugares de onde vieram e, assim, projetam seu 
futuro como expressão e síntese da experiência do grupo.

Partimos das falas dos jovens que, refletidas criticamente, possi
bilitaram que trouxéssemos os principais temas e concepções que 
expressam a consciência do grupo de jovens formado no interior do 
assentamento mário Lago. os depoimentos dos jovens estão expos
tos, formalmente, com recuo de margem à esquerda, sem referên
cias pessoais, a fim de preservar suas identidades – primeiro, por 
este ter sido um compromisso assumido por nós com cada um deles; 
segundo, já que, em alguns casos, são jovens menores de idade.

os jovens que participaram de nossa pesquisa, na maioria dos 
casos, são nascidos e criados no interior do estado de São Paulo. 
outros, são oriundos de minas Gerais:

eu vim de Franca (SP).

Sou natural de Franca, nascida em Franca.

eu morava aqui em ribeirão Preto, no [bairro] Salgado Filho, mas 
nasci em Sertãozinho (SP).

eu nasci e vivi aqui em ribeirão Preto, no [bairro] Jardim Pro
gresso.

eu sou aqui de ribeirão Preto mesmo, do [bairro] Salgado Filho i.

eu sou de ribeirão Preto mesmo.
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eu vim aqui de ribeirão Preto mesmo. Vim do bairro Simioni.

Sou de ribeirão. nascido e criado em ribeirão Preto, na periferia.

eu sou de Serrana (SP). nascido e criado lá.

eu sou da cidade de Serrana.

eu sou nascido e criado na cidade de cravinhos (SP), aqui pertinho 
de ribeirão Preto. 

eu nasci em Paracatu, em minas Gerais.

eu nasci em São Paulo, só que quando eu tinha um ano a gente se 
mudou para minas Gerais; aí eu morei em várias cidades de minas 
Gerais, nas redondezas de Belo Horizonte.

eu nasci e cresci em minas Gerais, no norte do estado.

eu sou de Serra azul, aqui perto de Serrana.

nasci em Serra azul, mas cresci na cidade de Serrana.

eu sou da cidade de Batatais (SP). Fui criado lá e vim para ribeirão 
Preto por causa do assentamento.

eu sou de Batatais.

eu sou de campinas.

eu vim de Pitangueiras (SP) para ribeirão Preto. nasci lá e depois 
vim para cá.

eu nasci em Botucatu (SP). eu nasci em Botucatu, morei lá oito 
anos. aí eu vim para araraquara com a minha irmã. depois morei em 
américo Brasiliense (SP) e vim pra ribeirão Preto.

eu nasci em montalvânia, perto de montes claros, em minas Ge
rais. depois vim para ribeirão Preto, com a minha família.

eu morava em minas, no vale do Jequitinhonha, quase divisa com 
a Bahia.
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eu sou de mogi das cruzes (SP). eu nasci lá, depois eu morei uns 
dois anos no Paraná, vim para ribeirão Preto, fiquei mais um ano, aí 
fui para São Paulo, voltei para o Paraná e vim para cá [ribeirão Preto] 
de novo. Fui de cidade em cidade, tipo cigano. aí meu pai ficou saben
do do acampamento, aí eu vim para cá. Já faz uns quatro anos que a 
gente está aqui.

São filhos de trabalhadores. os pais de muitos deles têm origens 
no campo, no espaço rural. Todos os jovens, porém, foram criados 
na cidade, no espaço urbano, em periferias pobres, mesmo aqueles 
que nasceram no espaço rural:

meu pai morou na roça e minha mãe também. a minha mãe, ela de 
vez em quando fazia faxina, o meu pai fazia bico também, não tinha 
emprego certo, servente de pedreiro, depois foi cortar cana. minha 
mãe também cortou cana.

meu pai era pedreiro e minha mãe do lar mesmo. eles moravam 
numa fazenda, trabalhando lá, mas aí foram mandados embora e fo
ram pra cidade.

eu nasci e cresci na cidade, apesar do meu pai e da minha mãe se
rem de fazenda.

meu pai trabalhava numa fazenda [...] depois teve que ir embora e 
foi trabalhar de vigia, em uma usina e minha mãe só cuidava da casa, 
na cidade.

meu pai era pedreiro e minha mãe do lar mesmo. antes disso, ele 
[pai] colheu café desde criança.

minha mãe sempre ficou cuidando da casa, da gente, e meu pai 
trabalhava [...] meu pai foi de fazenda, meus tios, tudo, mas eu não. 
eu sou da cidade mesmo.

eu nasci na cidade e fui criado no bairro. meu pai sempre fez bico: 
uma hora ia cortar cana, depois ia trabalhar de ajudante de pintor, de
pois trabalhou também numa usina. era assim.
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eu já morei em um monte de cidade no estado de São Paulo, no 
Paraná. cigano, sabe?! Sempre procurando coisa melhor para a gente.

eu nasci na fazenda, mas logo fui morar na cidade, porque meu pai 
foi mandado embora e aí a gente foi para a cidade.

meu pai era tratorista de uma fazenda. mas aí acabou e ele teve  
que procurar na cidade, mas ficou desempregado, fazendo uns “bi
cos”, só.

meu pai trabalhava de empregado numa fazenda. ele conta que 
quando era criança ele morava no sítio, com meu avô e minha avó,  
mas depois eles perderam o sítio e foram trabalhar numa fazenda. aí, 
bem depois, ele foi pra cidade, casou com minha mãe. eu nasci na  
cidade.

meu pai, depois que foi morar na cidade, trabalhava de funileiro e 
depois ele passou a trabalhar de motorista.

os dois [pai e mãe] eram do campo, mas foram morar na cidade, 
porque a coisa ficou difícil. meu pai já fez de tudo. Já cortou cana, já 
trabalhou de servente de pedreiro, tudo.

minha mãe só ficava em casa, meu pai era servente de pedreiro.

meu pai era servente de pedreiro, depois trabalhou de ajudante 
numa fábrica. era isso. [...] na cidade, eu morava na cidade. cresci na 
cidade, né?!

a gente morava no campo, quando eu era bem pequenininha. eu 
nem lembro, para falar a verdade. depois nós mudamos para a cidade.

minha mãe era trabalhadora rural. Trabalhava de empregada numa 
fazenda. depois saiu e foi trabalhar de empregada doméstica, na ci
dade.

Pedreiro. meu pai, a vida inteira foi pedreiro. antes de eu nascer, 
ele trabalhava em uma fábrica de costura. aí, depois que eu nasci, fo
mos para São Paulo, passamos dificuldade, aí ele começou a trabalhar 
como pedreiro.
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eu morava na cidade mesmo. cresci na cidade. meu pai ainda está 
lá, trabalha na Prefeitura...

Quando a gente veio pra cá, a gente estava na cidade que eu nasci.

eu vim de fazenda, mas cresci na cidade. morei em favela tam
bém.

a gente morava na cidade. Todo mundo. meu pai e minha mãe 
cortaram cana, porque eles são de fazenda, né?! e não sabe trabalhar de 
outra coisa.

minha mãe era empregada doméstica e o companheiro dela fazia 
bico. Tudo na cidade. eu fui criada na cidade, na periferia.

na quase totalidade dos casos, os jovens que integraram nossa 
pesquisa foram trazidos pelos pais ou vieram com eles dias, sema
nas, meses, em alguns casos um ano ou dois depois do movimento 
de ocupação. em todos os casos, quando chegaram, a primeira ocu
pação, ainda no Sítio Braghetto, já havia acontecido.

a dinâmica da chegada dos membros das famílias ao acampa
mento do mST não é idêntica, embora apresente regularidades. os 
jovens acompanham o(s) integrante(s) da família com quem esta
belecem maior vínculo afetivo. dominantemente, embora não ex
clusivamente, é com as mães que estabelecem esses vínculos mais 
estreitos:

a gente veio depois de um ano depois da ocupação. meu pai veio 
primeiro, montou o barraquinho e depois eu vim com a minha mãe.

acho que um ano depois que [minha avó] estava aqui, um ano e 
pouco, ela chamava minhas tias, minha mãe para vir morar aqui com 
ela, para conhecer. aí, minha mãe veio uma vez para conhecer e voltou 
e buscou a gente para vir morar aqui.

meu pai veio para a ocupação, mas não trouxe a gente nesse dia. a 
gente veio uma semana depois, minha mãe, minha irmãzinha e eu.
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minha vinda para o movimento foi junto com um tio meu. ele já 
fazia parte do movimento, desde a ocupação do [bairro] Flamboyants. 
eu fui lá visitar ele, já na Fazenda da Barra, junto com o meu avô e 
outro tio meu, aí acabei... fui lá, conheci a vida dele como era e fiquei.

a gente começou morar aqui depois de dois anos. Faz três anos que 
a gente mora aqui definitivamente, morar mesmo. e daí, meu pai cha
mou minha mãe, mas minha mãe, no começo, não achou uma boa ideia 
e nem eu e meus irmãos. aí meu pai falou: “então, vocês ficam. Vocês 
vão ficar aqui que eu vou para lá”. aí meu pai veio e depois minha mãe 
decidiu vir morar aqui, porque meu pai chamou a gente. aí nós vie
mos, todo mundo.

eu vim com meus pais. Quer dizer, eles vieram primeiro, aí depois 
eu me interessei, aí eu vim. Vim para morar com eles, pensando: “ah, 
vou tentar construir alguma coisa para mim”, já pensando no meu fu
turo mesmo.

eu cheguei em 2005. Vim com a minha mãe e minhas irmãs.

a gente veio junto para montar o barraco, mas só meu pai ficou 
aqui. a gente voltou para a cidade com a minha mãe e vinha no final de 
semana só. depois que veio todo mundo para morar mesmo.

Primeiro veio meu pai e minha mãe montar o barraco. aí minha 
mãe morava com a gente na cidade e vinha de vez em quando ficar aqui 
[no assentamento] com o meu pai. aí ela gostou, resolveu vir de uma 
vez e trouxe nós, eu e meus dois irmãos pequenos.

em alguns casos, o grupo familiar veio de outras lutas do mST, 
ocorridas em outros territórios. Lutas que sofreram refluxo e, por 
isso, levaram o grupo, que optou pela vida em movimento, para 
territórios onde o mST buscava se consolidar, como foram as expe
riências relatadas por dois jovens, cujo processo de luta os levou, 
junto com suas famílias, para o município de ribeirão Preto:

eu morava com a minha família. meu pai, minha mãe e nove ir
mãos. aí meu pai foi para Batatais, gostou do mST e levou nós. aí nós 
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fomos para Batatais, ficamos um ano lá, aí quando teve reintegração de 
posse, nós viemos para cá.

a gente estava num acampamento do mST e tivemos que sair por 
causa de um despejo. aí falaram pra gente daqui de ribeirão Preto, 
então, meu pai e minha mãe resolveram vir para cá.

Uma experiência inusitada foi a de um jovem. ele integrou o 
acampamento mário Lago após o processo de ocupação com seu 
pai, o qual dias depois, optou por voltar para sua cidade, onde pos
suía vínculo empregatício sólido como servidor público municipal, 
deixando a luta por um lote na Fazenda da Barra sob a responsabi
lidade de seu filho:

eu vim com o meu pai para [o acampamento], mas aí ele ficou sa
bendo que não podia pegar terra, porque ele era funcionário público 
[...] ele preferiu voltar pra cidade, continuar trabalhando e morando 
lá, aí eu fiquei aqui [no assentamento] sozinho e estou aqui até hoje. 
ele vem aqui me ajudar e tudo, mas eu moro sozinho. Sozinho mas 
que não é bem, assim, sozinho, né?! Porque todo mundo aqui é uma 
família.

esse jovem optou pela vida na comunidade, permanecendo no 
movimento que, naquele momento, lutava pelas terras da Fazenda 
da Barra, sem quaisquer referências adultas presentes em seu coti
diano além do amparo do pai que estava na cidade e contando com 
a proteção e auxílio de outras famílias que constituíam o coletivo do 
mário Lago. desde logo, esse jovem assumiu as responsabilidades 
de construir sua vida lutando por um pedaço de terra.

mas a opção de mudarse para o acampamento nem sempre lhes 
é dada. muitos jovens ainda são menores de idade e devem, neces
sariamente, seguir os pais na caminhada da luta pela terra. Por ve
zes não querem, preferem ficar na cidade antes mesmo de conhecer 
o acampamento, mas, como ainda estão sob a responsabilidade le
gal dos pais, devem seguir a família, como expressam outros quatro 
jovens:
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meu pai veio e montou o barraco. aí ele chegou em casa e falou: 
“arruma tudo e vamos embora”. eu, na hora, até briguei que não que
ria vir, mas não teve jeito, eu vim com a minha família.

minha mãe e meu pai queriam vir, mas eu não queria não. eu gos
tava da cidade, porque tinha meus amigos lá, né?! mas aí eu tive que 
vir pra cá [para o assentamento].

não teve jeito. minha mãe falou: “ou vem ou vem”. eu vim com 
ela, né?! Porque deixar minha mãe também seria ruim. 

minha mãe falava que a gente vinha pra cá, mas eu não queria, não. 
eu nunca tinha vindo, mas não queria. achava estranho. mas o dia 
que ela resolveu, eu vim, né?! É minha mãe, né?! 

os jovens tinham vínculos com a cidade, grupos de referência 
construídos ao longo de suas experiências, no bairro, na escola ou 
outros lugares que marcaram sua existência como jovens. assim,  
a ida para o acampamento tem sempre um momento de estranhe
za, pois são grandes as transformações que ocorrem em suas vidas 
– aspecto, aliás, que leva muitos a desistir da vida no acampamento 
e voltar para suas cidades de origem ou mesmo para outras cida
des, com ou sem seus pais, mães, irmãs, irmãos ou o grupo com 
que viveu até aquele momento. Por isso, para além da responsabi
lidade formal dos adultos diante das novas gerações, é preponde
rante o vínculo afetivo estabelecido com seu grupo familiar ou com 
o qual vive, para a vinda ao acampamento e, posteriormente, para 
sua consolidação.

Uma vez consolidada a chegada e permanência dos jovens no 
acampamento, a atividade política é outro momento que pode 
afastar, progressivamente, os jovens do grupo com o qual passou a 
participar da luta pela terra, pois aqueles que, ao longo desse pro
cesso, vão se destacando pela participação em atividades propria
mente políticas, passam a ser reconhecidos pela organização do 
movimento como potenciais militantes e vão viver a luta política, 
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seus caminhos e descaminhos, de uma forma distinta dos demais, 
deixando, inclusive, de viver o cotidiano do assentamento mário 
Lago:

eu, particularmente, não paro no assentamento. Para mim é meio 
corrido, porque na mesma hora que eu estou aqui conversando contigo 
eu posso estar em outro lugar, em outro estado, fazendo um curso, par
ticipando de alguma luta, em algum encontro do movimento. a gente 
acaba se afastando um pouco do assentamento para participar de ou
tras lutas.

Hoje eu faço parte do setor de comunicação do movimento e como 
eu estou estudando, eu fico pouco no assentamento, porque ou eu es
tou estudando, fazendo o curso [...] ou eu estou participando dos en
contros do movimento ou de lutas em outras regiões. mesmo quando 
eu estou aqui em ribeirão Preto, normalmente eu também estou com 
alguma atividade fora do assentamento.

esses jovens têm famílias no assentamento: pais, mães, irmãos, 
irmãs, tios, tias, primos, primas, entre outros. como os demais, in
tegraram a luta junto com os pais ou com outras referências adul
tas. Trilharam, igualmente, caminhos e descaminhos da disputa 
pela Fazenda da Barra. mas o processo de luta os destacou, revelou
os para o movimento, que passou a considerálos intelectuais a se
rem formados. assim, aos poucos, foram se afastando da vida em 
comunidade para formaremse como quadros dirigentes do mST.

atualmente, convivem pouco com seus familiares. Passam a 
maior parte do tempo fora do assentamento, junto do movimento. 
o retorno ao assentamento é sempre em circunstâncias geradas 
pela luta, como atos políticos, mobilizações, assembleias, discus
sões com a comunidade, ou, então, para reencontrar a família, rever 
os amigos, quando não estão em alguma tarefa pelo mST. esses 
jovens integram processos de luta em todo o país, discutem ques
tões políticas com instâncias em várias frentes de organização po
lítica interna do movimento Sem Terra (produção, formação, cul
tura, comunicação...), integram lutas em solidariedade a outros 
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movimentos sociais nacionais e internacionais, no Brasil e no exte
rior, ou, então, integram o coletivo de militantesdirigentes da re
gional de ribeirão Preto do mST, que vive no centro de Formação 
Sócioagrícola dom Hélder câmara. na regional do mST de ri
beirão Preto, aliás, três jovens cursam graduação, oportunidade 
proporcionada por convênios estabelecidos entre o Pronera, o mo
vimento e universidades federais e estaduais. dentre eles, um jo
vem do assentamento mário Lago faz curso de artes na Universi
dade Federal do Piauí.

a grande maioria dos jovens vive no assentamento mário Lago: 
alguns trabalham ajudando os pais, em casa ou na roça, estudam, 
participam de atividades políticas ou culturais no assentamento e 
até fora dele, quando convocados; outros passam grande parte do 
dia na cidade, na escola ou no trabalho e têm tempo livre no assen
tamento...

Homens, mulheres, intelectuais em formação ou não, a expe
riência da vida debaixo da lona preta é ou foi comum a todos. Para a 
maioria, a experiência é circunscrita ao momento em que passa a 
integrar as bases do mST, na luta pela Fazenda da Barra, em ribei
rão Preto. Por isso, a reflexão daquilo que experimentaram e expe
rimentam cotidianamente, no território de sua existência, encontra 
bases comuns.

aqueles jovens que se dedicam à militância e hoje integram os 
quadros políticos do movimento de luta já viveram no acampamen
to mário Lago, ao lado de seu grupo familiar ou de referência e não 
perderam a memória. refletem, por isso, a experiência da vida  
cotidiana e manifestam, junto com os demais jovens, a falta de es
trutura, as “coisas boas” do assentamento, como dizem, as dificul
dades da vida debaixo da lona preta, as alegrias, os constrangimen
tos, a diferença entre viver no assentamento e na cidade, bem como 
onde preferem construir sua vida.

os jovens atribuem à falta de estrutura (ou infraestrutura) no 
assentamento as principais dificuldades e constrangimentos que 
experimentam cotidianamente no processo de construção do as
sentamento rural em que vivem/viveram. a falta de água, de ener
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gia elétrica e moradia precária tornam a vida cotidiana, por vezes, 
sofrida:

o difícil aqui é a falta de água, a falta de luz e casa da gente, que é 
ruim, né?!

Água é difícil. Vem de 15 em 15 dias, então, é difícil. a casa é mui
to difícil. Viver em barraquinho é muito complicado. em dia de chuva 
você fica com medo de cair tudo, então, é muito complicado.

Água e luz. isso é que é bem difícil. do resto é bom, mas água e luz 
é difícil.

nós temos dificuldade com água. Luz também não tem. Para você 
lavar uma roupa é complicado. Tem muitas pessoas que vêm para o 
semterra e já desistem porque chegam, vem para cá e acham que vão 
ter água, vão ter luz, tudo certinho. e não é. 

olha, num é fácil não. É difícil, a casa de lona, vinha o vento e ras
gava, tinha que segurar a lona debaixo de chuva. É difícil. Tinha que 
ter força, senão, não ficava aqui não.

morar em barraquinho não é fácil não. e quando chove?! Quando 
chove tem que segurar para não voar tudo. 

Água aqui é duro, viu?! dá um trabalhão. a prefeitura entrega, 
mas nem sempre é suficiente. aí tem que buscar na mina lá embaixo. 
É uma tristeza.

É uma vida difícil. Tem muita dificuldade: às vezes falta água; a 
lona, às vezes, esquenta um pouco. não tem energia elétrica. em época 
de chuva, se você quer sair para algum lugar, às vezes fica meio ruim, 
por causa da estrada, barro, essas coisas. 

dificuldade a gente tem sim. aqui tem um monte de coisa boa, um 
monte, mas água, luz, essas coisas não tem, né?! nós temos um proble
ma sério de água aqui.
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certamente, a ausência de infraestrutura provoca constrangi
mentos, decorrentes dos limites objetivos da experiência dos jovens 
na comunidade do assentamento mário Lago. o assentamento de
pende dos serviços de fornecimento de água oferecidos pelo gover
no municipal e estes nem sempre são suficientes, o que faz com que 
os assentados tenham que buscar água em uma mina encontrada  
na área. com isso, a água é escassa para tudo: para o preparo de 
alimentos, para o banho, para a irrigação daquilo que conseguem 
plantar em seu lote, para a higienização do lar... as casas são barra
cos, construções artesanais feitas a partir da improvisação de ma
deiras e plásticos pretos ou lonas. o piso é a própria terra, chão ba
tido. no inverno, quase não se consegue conter o frio. em períodos 
de chuvas e ventos, as estruturas sempre são abaladas, deixando  
os assentamentos em estado de alerta permanente. energia elétrica 
não há. algumas famílias contam com pequenos geradores de ener
gia movidos a combustível, mas, ainda assim, é bastante precário, 
já que nem sempre se tem dinheiro para comprar o combustível. a 
reclamação feita pelos jovens pela falta de energia elétrica está asso
ciada, em primeiro lugar, à privação dos meios de comunicação, 
como afirmam alguns:

a gente sente bastante falta de algumas coisas aqui. Por exemplo: o 
que eu sinto mais falta é a energia [elétrica], ter um [aparelho de] som, 
uma televisão, uma água gelada, sabe?! essas coisas. [...] Lá em casa 
tem um gerador, então, quando a gente quer assistir uma novela, assis
tir um jogo, tem que ficar comprando gasolina e se não tiver dinheiro 
para comprar não assiste. então, é uma coisa muito ruim.

o ruim aqui é a falta de energia [elétrica], porque não dá para ligar 
a TV, o [aparelho de] som.

eu sinto muita falta da luz, por causa da televisão. a televisão faz 
falta. eu gosto muito de ver filme.

eu gosto de assistir jogo [de futebol], mas aqui não dá. isso é ruim, 
né?!
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Lá em casa, o que a gente mais sente falta é da energia elétrica. 
Água também é difícil, tem que ir buscar na mina ou esperar o cami
nhão da prefeitura, mas a luz é difícil, porque a gente gosta da novela e 
não pode acompanhar.

olha, eu vou te falar que a coisa ruim aqui é a falta de luz, viu?! a 
gente quer assistir uma televisão, fica difícil. Quando está de folga, 
quer ver uma novela, também é difícil.

a televisão “faz falta”. e diante dessa carência sentida por eles 
encontramse algumas limitações do mST para com os jovens.

além da reclamação em virtude da ausência de infraestrutura, 
que torna a vida debaixo da lona preta difícil, os jovens têm seu 
tempo livre fluido, correndo de forma espontânea, uma vez que 
não há política cultural voltada para esse grupo, mas apenas ativi
dades intermitentes, descontínuas.

alguns deles rememoram momentos de sua história em que a 
atenção de suas lideranças era maior para com as novas gerações, 
objetivando promover sua integração e formação cultural. Para al
guns jovens, o mST deveria voltar mais esforços para o que consi
deram atividades “próprias de juventude”:

no começo, a gente tinha vários projetos: tinha projeto de uma 
horta, tinha projeto de campo de futebol, tinha vários projetos. mas só 
depois não teve aquele apoio para a juventude, assim, aquele apoio dos 
acampados [...] aí os jovens começaram a dispersar, sair para um lado 
e para o outro, aí acabou e hoje não tem nada ou só tem de vez em 
quando.

Tem a ciranda infantil que eu vou de vez em quando. Tem as festas 
que a gente participa. mas não tem nada, assim, “direto” para os jo
vens que moram aqui fazer, tipo, uma quadra, um divertimento mes
mo, aquilo que os jovens gostam, como um futebol. Teve a rádio aqui 
antigamente, era uma delícia, porque a gente se envolvia muito com a 
rádio, mas agora não tem mais.

eu lembro que teve uma época que tinha cinema pra gente “dire
to”. agora é só muito de vez em quando. É ruim, né?! a gente tem que 
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inventar coisas para fazer, tipo, um campo de futebol não tem. Bola 
para a gente jogar é sempre difícil também.

Uma coisa ruim aqui também é que não tem muita atividade para a 
gente. a gente fica meio perdido, solto mesmo, sabe?! aí acaba fican
do cada um para o seu lado. Uns vão inventar de jogar bola, outros vão 
fazer outra coisa, enfim.

Hoje, assim, as coisas que mais tem, tipo atividades, assim, eles 
pensam mais nas crianças. Por exemplo: há pouco tempo teve uma ati
vidade de ir no bosque e vários jovens foram no bosque e era para as 
crianças. até discutiram isso na reunião, mas o bosque era para as crian
ças, mas e os jovens?! então, a gente vai sendo esquecido, eu acho que 
é assim, no meu modo de pensar é isso. Porque aí, está bem, leva as 
crianças para o bosque, aí algumas atividades a gente não pode ir. o 
que é que fica pra gente?

a ausência de incentivos públicos para o assentamento é, sem 
dúvida, uma força que atua no sentido contrário aos esforços de 
mobilização dos jovens do assentamento mário Lago, como afirma 
Kelli mafort:

falta muita coisa no assentamento: não tem quadra, não tem escola, 
não tem incentivo para a produção [...] Tem muitas questões materiais, 
objetivas que estão ligadas à sobrevivência que interferem muito [...] 
isso faz com que a juventude passe a participar pouco não só das reu
niões, das atividades, das lutas, como dos próprios lotes de suas famí
lias. (mafort, 2008)

Sirlei moreira, em entrevista ao autor, aponta as dificuldades 
objetivas do mST em mobilizar capacidades juvenis para a vida 
em comunidade, em razão da ausência de estrutura nos assenta
mentos, oriunda do descaso público para com esses grupos de  
famílias que integram as bases da luta promovida pelo mST. 
referindose ao assentamento mário Lago, o militante afirma que 
a ausência de recursos materiais para desenvolver atividades vol
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tadas para jovens, como oficinas, cursos, atividades culturais, de 
esporte e de lazer, dificulta o trabalho de “conscientização do jo
vem do mST”.

Sobre a ocupação do tempo livre dos jovens, augusto caccia
Bava faz importantes considerações, ao criticar severamente a 
concepção neoconservadora que afirma, em primeiro lugar, que o 
tempo livre ou de ócio dos jovens é homogêneo e, em segundo lu
gar, que pressupõe que sua ocupação profissionalizante esteja sem
pre vinculada a processos formativos. Para o autor, “o ócio dos 
jovens integrantes de famílias cujo orçamento é precário e que vi
vem nos bairros chamados periféricos tem conteúdos distintos e 
formas distintas do ócio dos jovens de bairros de famílias das cha
madas classes médias”. assim, se, para os primeiros, a rua é refe
rência de espaço de convivência e até mesmo de formação cultural, 
para os segundos, são shopping centers, cinemas, clubes, bares. os 
jovens moradores de periferias pobres das cidades “ocupam terre
nos que se transformam em campos de futebol, quadras para práti
ca de dança, para empinar pipa, rodar pião, [...] integramse a 
grupos de hip‑hop e dançam, cantam, desenham” (cacciaBava, 
2006, p.6970). no assentamento, os jovens criam linhas imaginá
rias ou demarcam, nos vastos espaços, campos de futebol com ga
lhos de árvores; brincam de escondeesconde, sobem e descem de 
árvores, banhamse nos rios e nascentes, cantam e dançam ao som 
de suas vozes, pulam corda, namoram... É comum encontrarmos 
manifestações musicais associadas ao hip‑hop; jovens que jogam 
capoeira; outros que dançam e cantam, dentre inúmeras formas de 
manifestação artísticocultural.

Tratase de um conjunto de experiências, trazidas e criadas pe
los jovens, que poderiam ser consideradas como momentos de for
mação cultural e ética, constituindose em bases para a intervenção 
permanente e contínua das instâncias de organização do assenta
mento, por meio da implementação de políticas culturais para os 
jovens, a fim de atender a suas expectativas no que diz respeito a 
“atividades próprias de juventude”.

Para tanto, é preciso, como afirmou augusto cacciaBava, su
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perar a dimensão institucional, funcional, sistêmica e mercantil 
contida no conceito de lazer – trazido pelo mST na própria deno
minação do setor responsável pela difusão de práticas culturais 
junto aos jovens, “esporte, cultura e lazer”. Para esse autor,

cultura [...] jamais pode ser “ofertada” ou “localizada em espaços”, 
como não há como baratear custos de manifestações culturais. agora, 
para difundir a cultura brasileira regional, sem dúvida há necessidade 
de investimentos em grupos constituídos e projetos que objetivem a 
potencialidade das experiências desses grupos, que ao consumidor pode 
se apresentar como prática de lazer. mas só ao consumidor, não aos 
grupos que desenvolvem suas práticas culturais. (2006, p.75)

os jovens, em suas falas, porém, não encerram o assentamento 
mário Lago em dificuldades, constrangimentos ou ausências. ao 
contrário, indicam capacidades em reconhecer referências concre
tas, no âmbito de sua própria experiência, no território em que vi
vem, no mST, de construção de relações sociais num padrão ético 
acima do que experimentaram na cidade. assim, em seus depoi
mentos, emerge também um repertório que podemos chamar de 
envolvimento afetivo, ligado à proteção da existência e desenvolvi
mento dos jovens na comunidade do assentamento mário Lago.

Para eles, a vida é difícil, no entanto, tem “coisas boas”, como 
expressam as falas que trazemos a seguir:

eu gosto daqui por causa da luta que o mST faz. eu acho uma luta 
muito bonita. aqui também é gostoso, entendeu?! eu gosto de terra, 
eu gosto de mato, é isso.

aqui [no assentamento] a gente pode viver da terra. na cidade 
você pode viver da terra? Tem terra pra você viver? Tem nada. não 
tem nem casa pra gente morar. 

aqui é um silêncio só. não tem barulho de tiro. isso é bom, muito 
bom.

ah, aqui [no assentamento] é demais, cara. aqui é um lugar, as
sim, onde que você pode opinar na comunidade, pode dar sua opinião 
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mesmo, falar o que você sente, o que você acha, se você está concor
dando com aquilo; pode falar suas propostas, é bem diferente.

o bom é que não tem barulho, não é perigoso como lá fora na cida
de. Porque aqui é sempre tudo calmo. não tem perigo.

aqui tem a união das pessoas, tem um lugar que você sabe que 
você vai plantar, que você vai colher, que você vai comer dali, vai so
breviver dali, entendeu?! Você mora numa organização familiar, de fa
mília, de tudo. e você tem uma segurança aqui que você vai plantar, 
que você vai colher, que você vai viver daqui, da terra.

a gente é feliz, porque aqui você planta, você vende. as relações 
que se tem aqui, nossa! isso na cidade a gente não tem.

aqui é tranquilo, né?! eu mesmo gosto de preservar muito a minha 
vida, porque lá na cidade você só pega amizade com bandido... na rua 
não tem jeito. Se não é bandido, está fumando maconha, então é difícil. 
daí que eu vivo muito essas coisas também, mas depois que eu peguei 
uma certa idade, de uns vinte anos para cima, aí já vi que tinha outras 
coisas na vida pra fazer que eram muito melhores, né?! o clima da roça 
também é diferente. eu gosto de morar aqui.

Pode comer uma fruta, uma verdura sem agrotóxico. Pode convi
ver com a terra. Pode comer uma galinha do “terreiro” sem ter tanto 
hormônio na galinha.

os jovens dizem, para usar sua expressão, “o que é bom” no 
assentamento, o que o distingue das experiências que tiveram até 
então: é a luta do mST, são os instrumentos de participação política 
criados para organizar a vida em comunidade, com os quais nunca 
tinham tido contato algum; a tranquilidade e a falta de perigo que 
não experimentaram na cidade; a união das pessoas, que torna o 
assentamento uma organização familiar acolhedora, protetora; a fe
licidade por poder reproduzir a existência material.

Quando indagamos qual a diferença entre viver na cidade e vi
ver no assentamento, os jovens reafirmam as ausências do assenta
mento, como a falta de água e de energia elétrica e a moradia 
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precária, porém, expressam valores e sentimentos que maria de 
Fátima da Fonseca consideraria “opostos e desprezados pela socie
dade produtivista e consumista” (2006, p.112).

no assentamento, a noção de segurança emerge como uma das 
primeiras referências dos jovens, ganhando sentido perante a situa
ção de violência generalizada nas cidades brasileiras. noção, aliás, 
já tratada por Sérgio adorno, como distante dos horizontes das 
classes sociais no Brasil, que passam a experimentar, cotidiana
mente, o sentimento de medo, insegurança e desproteção. Segundo 
adorno, 

a despeito das conquistas democráticas, a sociedade brasileira vem ex
plodindo em múltiplas formas de violência, muitas das quais consubs
tanciadas em graves violações dos direitos humanos, comprometendo 
a vida de segmentos muito significativos dessa sociedade. (2000, p.98)

Para alguns jovens semterra de nossa pesquisa, o assentamento 
mário Lago representa a superação do medo, da insegurança e da 
desproteção, inaugurando relações que consideram “livres”:

É aquele negócio: nós temos liberdade. aqui [no assentamento] 
não tem cerca para separar um vizinho do outro. nós damos um grito 
no vizinho e ele já está ali. nós fazemos um “carrerinho” pelo meio do 
lote e já estamos na casa do vizinho. não precisa nem passar pelo meio 
da estrada. agora lá [na cidade], você ainda tem que colocar um ca
deado e ficar prisioneiro, limitado entre um muro e outro. a única li
berdade que você tem é do portão da sua casa para dentro, porque se 
você sair na rua você não tem a liberdade de verdade, entende?! agora, 
aqui não.

na cidade a gente é livre, solto demais, mas não é uma liberdade 
igual à que a gente tem aqui, porque aqui a gente tem norma pra seguir, 
mas aqui [no assentamento] que a gente é livre de verdade mesmo.

a diferença entre viver no acampamento e viver na cidade é que na 
cidade eu não tenho uma liberdade dessas não. na cidade, se você sair 
de casa fora de hora, é arriscado tomar um “pau” na rua, tomar uma 
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bala. aqui não. apesar de que nós estamos do lado da cidade e pode 
ocorrer do mesmo jeito também, mas você sabe que está seguro aqui, 
você sabe que tem pessoas 24 horas olhando por você aqui. não é um 
que vai chegar aqui de outra cidade ou de outro, sei lá, e te meter uma 
bala na cabeça.

aqui você é livre, tem seu sossego, sua paz, você pode andar sem 
ter medo de nada.

Para além da defesa da integridade física, da segurança e da li
berdade, esses depoimentos trazem, como expressam outros jo
vens, uma dimensão afetiva, quando o sentido de proteção, de 
tranquilidade e, mais ainda, quando o estabelecimento de outro pa
drão moral de relações sociais é posto em relevo:

a cidade hoje, em qualquer lugar da cidade, você corre perigo, 
você não sabe o que vai acontecer. aqui não. Você pode andar tranqui
lo para lá, para cá. e também tem o ar que é bem diferente. Para dor
mir também é “dez”, não tem aquela barulheira. aqui você pega, deita 
e acabou.

na cidade a gente não sabe o que vai acontecer hoje. Por exemplo, 
se eu estivesse na cidade, eu podia estar envolvida com droga, com 
prostituição, com um monte de coisa que tem na cidade e que ninguém 
faz nada para acabar. aqui não. aqui tem norma pra tudo: não pode 
usar droga, não pode ter briga, não pode essas coisas, então, é melhor.

não tem droga, não tem traficante, não tem aquela correria da ci
dade, aquela barulheira. É tranquilo. outra: você pode criar um ani
mal, uma galinha, um porco, um cavalo, igual você mesmo viu ali. e lá 
na cidade você vai criar o que dentro da sua casa?! Um cachorro e olhe 
lá. e para cuidar da sua casa quando você sai. aqui não, você pode 
criar uns dez cachorros, porco, galinha, cavalo, gato.

no primeiro dia aqui você já conhece todo mundo. na cidade, uns 
conversam, outros nem olham na sua cara, outros só querem briga. 
aqui dentro não. Todo mundo “zua”, mas pediu para parar, “os mole
ques” param, é tudo no respeito. na cidade não.
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Para maria de Fátima da Fonseca, “interpretar o medo dos jo
vens como habitantes da cidade é perceber a hostilidade da cida
de”. assim, “quando o jovem revela as situações das quais sente 
medo [ou insegurança], isso pode significar que ele não está conse
guindo ter afetividade com as diferentes pessoas que também resi
dem na cidade”. em tom conclusivo, afirma a pesquisadora, “o 
medo compreendido desse jeito, como sua reação à negação de um 
direito, aponta para a dificuldade de obtenção de realização pessoal 
– satisfação da convivência amigável e cuidadosa entre as pessoas” 
(2006, p.140).

Sobre o tema da segurança urbana, augusto cacciaBava vem 
desenvolvendo ampla pesquisa com a finalidade de reconhecer ex
periências localizadas no interior da sociedade civil que apresentam 
alternativas às situações de insegurança dos jovens e garantia de di
reitos sociais. em sua produção, encontramos o projeto “Segurança 
urbana e direitos sociais dos jovens”, que data de 2001. nele, o pes
quisador envolveu cerca de setecentas famílias de jovens para que 
indiquem alternativas aos poderes públicos de superação das situa
ções de violência que ocupam a cidade de ribeirão Preto. as gene
ralizações feitas pelos jovens sobre as formas de violência que as 
relações sociais contemporâneas assumem dizem respeito à forma
ção de gangues nos bairros, grupos violentos em portas de escolas, 
a presença de tráfico de drogas nas ruas dos bairros onde vivem, e 
outros problemas. Segundo o pesquisador, “os jovens afirmam cons
tância dessas práticas violentas que se sobrepõem a práticas de soli
dariedade, de cooperação pacífica, entre outras”. a essas situações, 
“os jovens revelam sua capacidade de indicar alternativas para o de
senvolvimento da segurança urbana em seus bairros”, ainda que  
de “forma elementar”. dentre elas, a suspensão de bebidas alcoóli
cas para menores de idade, campanhas de conscientização, pales
tras educativas, oferta de empregos, mais educação, etc. (caccia
Bava, 2004, p.5960).

Para os jovens semterra, igualmente, a cidade é o lugar da inse
gurança, lugar de violência, de miséria, de degeneração da forma
ção ética e moral do indivíduo. o assentamento mário Lago é, para 
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esses jovens, a alternativa às situações mencionadas. a consciência 
do grupo emerge entre os jovens associada à vida conjugada com a 
terra e com seus iguais, à criação de condições materiais para a re
produção da existência física no presente e no futuro, à solidarie
dade, aos princípios políticos e organizativos do movimento de luta 
que integram, à participação política nas decisões sobre a comuni
dade, ao contato com e à discussão de temas até então desconhe
cidos ou obscurecidos pelos grupos e/ou instituições que tinham 
como referência (escola, meios de comunicação, grupos de amigos, 
entre outros).

o assentamento é o lugar dos limites éticos, onde a ordem co
mercial, mercantil, não é prioritária. os jovens destacam elemen
tos que, para eles, são os constrangimentos de viver na cidade. 
constrangimentos que levam todo o grupo de jovens semterra 
que participaram de nossa pesquisa a optar pela vida no assen
tamento, afirmando sua importância como meio de superação da 
insegurança urbana, ou seja, dos aspectos que marcam a existên
cia constrangida das classes subalternas nas periferias pobres  
das cidades:

aqui [no assentamento] a gente tem com quem contar para tudo. 
não tem violência e tem terra pra gente plantar, pra gente viver sem 
passar fome.

a vida no assentamento tem suas dificuldades, mas é uma vida boa 
para mim. Uma que você já se livra da cidade, aquele barulho de carro, 
aquela barulheira toda já não existe mais. aqui você tem que começar 
a trabalhar e pensar no trabalho coletivo e tem que trabalhar na roça 
para tirar seu sustento, senão você não tem recurso para sobreviver ali, 
né?! mas é uma vida muito boa, uma vida digna. não tem ninguém 
para te mandar fazer nada, não tem ninguém te enchendo o saco para 
acordar de manhã para ir trabalhar, não. Você acaba tendo sua vida in
dependente.

aqui você está num lugar que você tem reunião, que você tem um 
regimento para você cumprir, que se roubar, ou acontecer alguma coi
sa que prejudique o movimento, a pessoa é expulsa e aí não tem direito 
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de ficar aqui. e também não é só o direito pela terra, mas o direito que 
o cidadão tem hoje, tipo, direito de ter um país que ajude mais.

na cidade a visão é outra. Quando eu morava na cidade eu não ti
nha essa visão que eu tenho hoje. na cidade eu queria ser mais outra 
pessoa, ter as coisas que, hoje, se você for na cidade você tem vontade 
de ter, porque, hoje, viver na cidade é [...] não se vive na cidade sem 
dinheiro, né?! Tem que ter dinheiro para comprar as coisas que você 
necessita. Precisa de arroz, precisa disso, tudo que você tem na cidade, 
você tem que ter dinheiro para você ter. aqui já é diferente. Você quer 
comer uma fruta, não precisa roubar, é só arrumar uma semente e 
plantar, vai crescer. Você pode esperar muito tempo, mas você vai ter 
aquela fruta e ainda vai ser orgânica. igual, você vai na cidade, você 
compra e ainda compra transgênico. isso eu estou aprendendo tam
bém. isso é ruim para a sociedade, também.

ah, na cidade a gente não se preocupa muito com esse negócio de 
política. É mais cada um no seu cantinho cuidando da sua vida. aqui 
você já fica por dentro de alguns assuntos de política que eu não tinha 
nem noção que existia antes de morar aqui. Tipo, o Lula, o que ele faz, 
o que não faz; a questão do agronegócio; a cana.

antes eu via esse monte de cana e não estava nem aí se tinha [cana] 
ou não. Hoje você fica já “meio assim”, porque por todo lado que você 
passa é cana, sabe?! aí o pessoal já fica preocupado.

ah, aqui tem mais espaço, tem mais liberdade. na cidade você é 
muito preso. Você não tem terra nem para plantar uma flor. aqui não: 
você pode plantar flor, plantar árvore. Você vê o fruto daquilo ali. ago
ra, na cidade, não: você planta uma florzinha na calçada, vem a mole
cada e acaba com tudo. aqui é melhor também por causa de sossego. 
na cidade é muito bagunçado

a superação da fome, o rigor na conduta ética e moral, a soli
dariedade e a cooperação, a organização política e a luta por direitos 
coletivos/sociais, o lugar para trabalhar livremente, sem as amarras 
impostas pela lógica da produção do lucro são aspectos que, para es
ses jovens, diferenciam a vida no assentamento da vida na cidade, ou 
a vida no campo, tal como a constroem, da vida no espaço urbano.



a Formação cultural dos jovens do mst  217

Priscila Bagli tratou as categorias “rural” e “urbano” traçando 
marcos de distinção, pontos de junção e disjunção, contradições. 
definiu, assim, os tempos e temporalidades de uma e outra. Para a 
autora, no espaço urbano, o cotidiano é construído sobre um tempo 
mecânico, descompassado das transformações naturais; seu ritmo é 
concatenado pelas relações sociais de produção de mercadoria. “o 
tempo é movimento no urbano, e é sobre esse constante movimen
to que são construídos referenciais, hábitos e costumes.” Por isso, 
afirma que “trabalho, descanso, compras e lazer são cadenciados 
pelo compasso da lógica do capital de maneira mais efetiva”. dife
rentemente, embora não exclusivamente, no espaço rural, “as rela
ções cotidianas são construídas sobre um tempo mais ligado a uma 
lógica territorial que se consolida por meio da intensa relação com a 
natureza [...] existem outros tempos, outros horários. as pessoas 
estão imbuídas por uma outra lógica” (2006, p.83), o que não signi
fica uma relação de dicotomia entre o espaço urbano e o espaço ru
ral, mas alguns aspectos de um e outro lugar que demarcam parte 
de um conjunto de diferenças que podem ocupálos.

no caso dos jovens semterra, as referências coletivas que ga
nham através da organização de luta somamse aos aspectos consti
tutivos/estruturantes das novas relações sociais que estão construin
do. embora estejam política, cultural e geograficamente bastante 
próximos, estabelecendo amplas relações, quando veem a cidade a 
partir do assentamento, os jovens estabelecem importantes marcos 
de distinção entre uma e outro, delimitando, com isso, as fronteiras 
entre as experiências.

antónio Sousa ribeiro faz importante reflexão sobre o conceito 
de fronteira, percorrendo tópicos da teoria estética para afirmar va
lores éticos e políticos. Para o pesquisador português, o conceito de 
fronteira só se torna operativo na medida em que está para além da 
delimitação territorial; estabelecer fronteiras é, ao mesmo tempo, cons
truir o outro; “a fronteira começa por ser, antes do mais, a linha imagi
nária sobre a qual se projecta a noção de diferença e a partir da qual se 
torna possível a afirmação da identidade” (2002, p.481). desse modo, 
os conceitos de cultura e de fronteira não podem ser separados.



218  Frederico daia Firmiano

o autor português se refere à fronteira como uma das três metá
foras (junto com a do barroco e do Sul), definidas por Boaventura 
de Sousa Santos, que “configuram o modelo utópico de uma sub
jectividade emergente orientada em sentido crítico e emancipató
rio” (ibidem, p.482). nesses termos, o conceito é entendido como 
medium de comunicação, espaço habitável no qual há partilha, hi
bridação, mestiçagem, como resultados do confronto travado no 
“encontro de culturas” (ibidem, p.484).

assim, à medida que os jovens semterra estabelecem marcos 
de distinção entre a experiência do assentamento (tida como rural) 
e a experiência da cidade (ou urbana), confrontandoas no âmbito 
da consciência e de suas práticas sociais, estão, ao mesmo tempo, 
reconhecendo a existência de uma fronteira que deve ser ultrapas
sada. em outros termos, estão identificando práticas, valores, debi
lidades, poderes, relações sociais que devem ser suplantadas na 
busca pela construção de uma sociedade mais digna e justa. na ci
dade é o individualismo, a violência, a fome, genericamente, a falta 
de organização política e o desconhecimento dos direitos sociais, a 
falta de perspectivas para o futuro, a insegurança urbana. Situações 
que, para eles, são superadas na vida em movimento, ainda que  
sua condição material seja, pelo menos momentaneamente, precá
ria, como expressam e, por vezes, difícil.

Por tal razão, esses jovens preferem viver no assentamento a vi
ver nas cidades de onde vieram ou no centro urbano do município 
em que agora vivem, reafirmando aspectos das relações sociais que 
consideram positivos na vida debaixo da lona preta, como apontam 
os depoimentos que trazemos a seguir:

aqui [no assentamento] é melhor. Você começa a ter seus valores 
aqui. Você conhece seus direitos, do que você é capaz, você sabe por 
que você está fazendo isso, que é seu direito. Lá não. Você está na cida
de, você é um cidadão tapado, você não sabe o que está acontecendo. 
Você vive do trabalho para a casa e dentro de casa trancado. aqui não. 
aqui você sabe dos seus direitos, de tudo que você tem direito.
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Sinceramente, eu prefiro morar aqui [no assentamento], porque eu 
acostumei a ficar longe das coisas ruins da cidade e não quero mais vol
tar, não. aqui tem dificuldades, mas a gente é organizado e vai superar.

eu prefiro morar aqui [no assentamento], porque aqui é melhor 
para nós. Porque, se nós estivéssemos na cidade, a gente ia mexer com 
coisa errada, ia mexer com droga, porque muitas pessoas fazem a cabe
ça. então é melhor a gente ficar aqui, porque aqui tudo tem norma. Se 
mexer com as coisas dos outros é expulso.

eu prefiro viver no assentamento, porque a cidade é uma “selva”. 
Lá [na cidade] é cada um por si e eu acho que nem deus está com to
dos.

ah, eu prefiro mais a roça que a cidade, porque a cidade é muito 
barulhenta. aqui é mais silencioso. Lá é muito ruim. na cidade, nós só 
ficávamos trancados dentro de casa, porque minha mãe trabalhava no 
“lixão”, com reciclagem, e tinha medo de deixar nós sairmos. então 
era muito ruim. Só ficava trancado dentro de casa. aqui [no assenta
mento] é mais gostoso. nós saímos, né?! eu prefiro mais aqui que na 
cidade. aqui a gente fica no meio dos bichos, anda de cavalo, tem um 
monte de coisa boa, apesar de faltar água e luz.

eu prefiro morar aqui. mil vezes aqui. até porque, na cidade, se 
você sai pra rua sem dinheiro, você fica passando humilhação. aqui 
não. aqui não precisa de dinheiro. até mesmo as “baladinhas” que nós 
vamos é aqui mesmo. de vez em quando nós fazemos um forró lá na 
sede e é uma beleza. então nem pra isso eu preciso mais da cidade. 
Porque lá, como as pessoas precisam muito de dinheiro, mais do que a 
gente, a violência acontece mais: roubo, assalto...

na base de suas “preferências” estão os valores adquiridos na 
experiência comunitária mediada pelo mST. nos termos de maria 
de Fátima da Fonseca, esses jovens estão indicando o repertório éti
co de sua existência, os valores que produzem e reproduzem, a 
consciência dos direitos que possuem e que podem constituir atra
vés da organização de luta; a vida sob normas que proporcionam 
um padrão moral baseado no respeito a si mesmo e ao outro e na 
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igualdade social; a negação das práticas de violência presentes coti
dianamente nos centros urbanos, entre outras que degradam a exis
tência física e moral do indivíduo.

Quando indagamos sobre os valores que orientam sua existên
cia, aparece uma diferenciação entre aqueles que integram os qua
dros dirigentes do movimento social, emergindo como intelectuais, 
e aqueles que vivem o cotidiano do assentamento mário Lago.

Para os primeiros, a luta integra a ética de sua existência e, mes
mo afastados de sua família, este é o grupo de referência que dá a 
dimensão coletiva imediata de seus esforços:

a luta é o maior valor que alguém pobre como eu pode ter na vida. 
a luta, mas a luta só vale a pena se a gente pensa na nossa família, por
que não adianta você lutar sozinho, conquistar as coisas e ver toda a 
sua família na mesma situação de antes. a gente não pode lutar só pela 
gente, mas tem que lutar por todos.

o que me orienta é a luta; minha vida é a luta. Poder ajudar as ou
tras pessoas para mim é importante, nessa caminhada que eu estou. 
mas lutar sozinho é difícil. a gente tem que ter o apoio da nossa famí
lia, porque é por ela também que a gente luta.

esses jovens revelaramse para o mST através da mobilização 
de suas capacidades para a luta política; estão se tornando intelec
tuais do movimento; descobriram que a luta é capaz de elevar a sua 
condição, de sua família, de sua comunidade, quiçá de sua classe 
social. Por isso, a construção da vida, para esses jovens, é orientada, 
antes de mais nada, pelo movimento de luta.

Já para os demais jovens, a família é a referência maior de suas 
vidas, como mostram os exemplos a seguir:

minha família. com certeza é minha família. a luta também é bom, 
mas a luta, eu acho, precisa de todo mundo, de uma família inteira.

a família, né?! o pai, a mãe, os irmãos da gente a gente tem que 
valorizar sempre.
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É a família nossa, com certeza. nós viemos juntos e vamos juntos 
para todo lado.

eu acho que é minha família, porque a gente ajuda muito um ao 
outro.

a família é o maior valor. Porque a família é a base de tudo. de
pois, a luta do movimento, a luta nossa, porque nós somos o movimen
to, sem a gente não existe o movimento.

eu acho que é minha família, minha mãe principalmente, porque 
ela é “demais”. além disso, tem a nossa luta, que junta a família, né?!

o mais importante, na verdade mesmo, é a minha família e a saúde 
da gente. a luta que a gente faz todo dia também é importante.

Ó, o mais importante na vida, em primeiro lugar, é minha família. 
a família sempre em primeiro lugar, né?! eles são os pés, os braços e a 
cabeça da gente. Se a gente não valorizar a família, nós vamos valorizar 
quem?! então, em primeiro lugar tem que valorizar a família. e depois 
tem que valorizar a luta, né?! Porque nós lutamos, né?!

a recuperação da família como valor fundamental está ligada à 
identidade desses jovens como lugar de proteção e apoio social, na 
medida em que constitui uma unidade mínima nos processos de 
luta pela terra, embora, por vezes, reproduza princípios rígidos ou 
autoritários que marcam a experiência do modelo familiar pequeno
burguês cristão. É junto com a família que integram a luta pela 
terra; é pela família que lutam pela terra e constroem sua existência 
no território conquistado coletivamente.

ademais, outros valores emergem, na fala dos jovens, concate
nados à experiência da vida comunitária gestada pela primazia do 
coletivo sobre o indivíduo: o companheirismo, a solidariedade, o 
aprendizado, o diálogo constante, a organização para a luta, o amor 
ao próximo, a amizade:

eu acho que é o companheirismo e a solidariedade das pessoas aqui 
e a luta.
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a gente tem vários valores. eu vim para cá mais para aprender e 
estou aprendendo até hoje coisas que eu não sabia, com esses compa
nheiros daqui, tipo esse motor [aponta para uma farinheira]. meu pai 
me ensina muita coisa.

eu aprendi várias coisas aqui, mas uma das principais é dialogar 
com as pessoas. Uma coisa que na cidade não consegui fazer; dialo
gar, conversar com as pessoas. Qualquer “barraco” que você chega aqui 
as pessoas te recebem bem. na cidade, não. na cidade, o cara vem te 
atender no portão, do portão para fora. aqui não, é do barraco para 
dentro. Você vai batendo palma e dizendo “estou entrando” (risos).

a organização do movimento, o que o movimento, em si, quer fa
zer para o mundo, não só para as pessoas dele, porque o movimento 
tem um lado social, que ele quer sempre produzir, fazer esse lado so
cial, para a população, de preservar. Pode ter plantação, pode ter tudo, 
mas a primeira preocupação para preservar, você pode ver, é a reserva 
ambiental.

aqui tem vários valores que eu guardo. o amor que se tem pelos 
companheiros. esse é um dos grandes valores que eu aprendi. aprendi 
a gostar dos companheiros e amar muito eles. essa união. Uma coisa 
que une a gente. a amizade que tem... não sei explicar.

os jovens superam a noção comumente apresentada pela so
ciedade produtivista, consumista, interessada, da realização do in
divíduo, à medida que se voltam para o outro, para o grupo. dire
cionamento possibilitado pela adoção de valores e sentimentos que 
estão além das relações de mercado, da lógica de produção de mer
cadoria, como a luta, o grupo familiar, o companheirismo, a soli
dariedade, o amor ao próximo, a amizade, a união das pessoas, a 
preservação da natureza. com isso, é possível afirmar que, para os 
jovens do assentamento mário Lago, a construção de sua indivi
dualidade deve ter como base o bemestar do outro, seja numa di
mensão estreita, de seu grupo de referência e da comunidade em 
que vivem, seja numa dimensão maior, dos grupos e classes traba
lhadoras. além disso, cumpre destacar o significado da terra para 
os jovens.
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a terra assume diferentes funções, conforme as relações que 
com ela são estabelecidas. os hábitos se constroem nas relações  
terra/trabalho, terra/lazer, terra/divertimento, terra/cultura... no 
espaço rural, a terra “não é mero chão, mas a garantia de sobrevi
vência”, como diz Priscila Bagli, definindo, genericamente, a rela
ção homem/terra. Prossegue a autora:

Há quem da terra dependa para retirar sua sobrevivência. aquele 
que sobre ela e nela trabalha, semeando, colhendo, extraindo. Terra 
amansada com os braços, ou por meio de máquinas, onde se cultivam 
alimentos e se perpetuava a reprodução da vida. nessa realidade, a 
base das relações cotidianas é edificada sobre a intensa ligação de troca 
estabelecida entre homem e terra. (2006, p.87)

concretamente, a terra passou a ganhar significado para os jo
vens com sua chegada ao movimento Sem Terra, no então acampa
mento mário Lago, pois, até aquele momento, tinham vivido na 
cidade. com isso, a terra é, antes, mudança de vida; significa o tra
balho negado na cidade, o teto, ainda que precário, que não tive
ram, a proteção do grupo, que desconheciam, a segurança que não 
experimentaram. a terra é conquista, o fruto da luta:

a terra é tudo, né?! mudança. Porque sem ela não tem comida, não 
tem nada. a terra é nossa mãe. não tem preço.

ah, é mudança de vida, né?!

Para mim, assim, agora que eu estou mexendo com a terra, vai ser 
meu ganhapão que eu nunca tive. Significa muito para mim. Por 
exemplo, agora eu vou poder ter a terra para conquistar aquilo que eu 
quero.

a terra pra mim é o que dá sustento pra todo mundo. Por exemplo, 
se você quiser uma manga, você não precisa ir no supermercado com
prar, e nem sempre a gente tem dinheiro pra comprar. É só você andar 
um pouquinho e pegar a manga e comer, entendeu?! ah, também você 
fica perto da natureza, fica longe da poluição, longe dos agrotóxicos, 
tudo isso.
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Significa produtividade, significa uma vida mais... várias coisas a 
terra significa, porque é da terra que vem tudo o que a gente consome. 
assim, o que nós plantamos vem dela. da terra é que vem uma sombra 
para você ficar embaixo, tipo agora. então a gente necessita muito dela 
para viver. Significa vida também.

Significa que ela que dá o nosso fruto, o nosso alimento, o nosso... 
não sei. Tudo que nós usamos, a maioria das coisas é da terra, tipo  
a árvore, o arroz, o feijão, é tudo da terra. a terra significa muitas  
coisas.

a terra significa tudo. Tudo. Pensa: pra você se alimentar, vem de 
onde?! da terra. Pra você criar uma criação, cria onde?! na terra. Para 
construir sua casa, você constrói onde? em cima da terra. Para buscar 
água, você busca onde? embaixo da terra. então, a terra é tudo. Sem a 
terra não vive.

Sobrevivência. Significa moradia, significa, no nosso caso, segu
rança, porque dali você sabe que vai tirar seu sustento. É isso.

a terra é uma conquista. nós viemos para cá com a intenção de 
pegar a terra, né?! construir a vida através da terra. então, é uma con
quista. Quando você chega e fala que a terra é sua, é uma conquista. 
na cidade não tinha nem casa, era casa de aluguel. a vida era feia. 
aqui é uma conquista: você lutou para ter isso, você conseguiu.

Para mim significa um lar, que eu nunca pensei em ter como jo
vem; de estar ali, criar uma família, poder trabalhar nela, tirar meu 
sustento, isso é uma vitória grande. conhecer, ter contato com outras 
pessoas, aprender.

a terra é a vida, não tem outra... É um sinônimo de vida. Tem vá
rios fatores, mas... Para mim é um modo de vida diferente que a gente 
busca construir. 

agora, no momento, para mim significa de onde eu vou tirar o 
meu sustento. eu falo assim: não é só terra de produzir, mas é onde eu 
vou viver.

no limite, para esses jovens, a terra sintetiza em significado  
o encontro com a dignidade que a sociedade brasileira lhes negou 
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ao longo de toda a sua história; o encontro com valores, referências 
e sentimentos que até então, em sua maior parte, não integravam 
seu repertório cotidiano nas relações que estabeleciam. Por essa ra
zão, superam os constrangimentos de viver debaixo da lona preta. 
Pois, na terra, as necessidades e as dificuldades que experimentam 
têm causa: é a vida.

Sobre o lugar dos jovens: responsabilidades 
perante a família, o assentamento Mário Lago  
e a luta do MST

os jovens do mST refletem a vida cotidiana no assentamento 
mário Lago e expõem valores, referências e ausências comuns, 
muito embora seu lugar na família, na comunidade, no movimento 
de luta não seja comum, não seja idêntico. Se alguns se voltam para 
a militância política e, com isso, deixam de viver, cotidianamente, 
próximos de suas famílias e no território no qual despontaram para 
a luta política do mST, outros permanecem no assentamento.

entre aqueles que vivem no assentamento mário Lago, homens 
e mulheres possuem lugares distintos, indicados através do relato 
de seu cotidiano, das atividades que estruturam seu dia a dia. com 
isso, mostramnos seu lugar na família, no assentamento, na comu
nidade e/ou no movimento de luta do qual participam.

os homens, basicamente, se dedicam ao trabalho no lote, e 
aqueles que possuem idade escolar voltamse também para os estu
dos, a fim de concluírem o ensino fundamental e/ou médio:

Primeira coisa, quando eu acordo, eu trato dos meus bichos. de
pois vejo o que tem para fazer e “mando a madeira”. Quando eu não 
estou trabalhando eu estou “biritando”, porque nós gostamos de “to
mar uma” de vez em quando. nós gostamos também de pescar. mas 
aqui é aquele negócio: não falta serviço aqui. Se você for ver mesmo o 
dia a dia da gente, serviço é o que não falta. Tem serviço de todo lado.

eu estudo de manhã, vou para a escola, aqui no bairro [ribeirão 
Verde] e a tarde eu ajudo no serviço, quando tem coisa pra fazer, senão, 
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eu fico andando aqui [no assentamento] mesmo. Às vezes tem reunião 
do teatro, aí eu vou. Às vezes tem alguma no Pau d’alho [centro de 
Formação dom Hélder câmara] aí eu vou. É isso.

ah, na época de plantar, assim, fico mais mexendo com planta, 
cuidando de bicho. À noite, às vezes, tem noite cultural, mas quando 
não tem eu fico em casa. mas é mais trabalhando mesmo.

ah, eu acordo vou ver com a minha mãe o que tem que fazer, por
que se não fizer as coisas ela não deixa sair. Vou catando lenha, vou 
trabalhar, bater a terra no fundo do lote, limpando o espaço. Porque  
eu trabalho duas horas por dia, de segunda a sexta. Sábado e domingo 
é livre. como eu estudo de tarde, eu trabalho das sete às nove ou das 
oito às dez, a gente escolhe. Se eu não trabalhar segunda, desconta no 
sábado. e assim vai. eu também participo do grupo de teatro, quando 
tem reunião. essa é a rotina aqui. aí, depois do almoço eu vou para a 
escola. de noite eu passeio aqui. Se tem noite cultural, eu vou, se não 
tem, eu só passeio mesmo. É isso.

olha, agora nós estamos com um projeto de horta, então, eu falei 
para o meu pai que eu vou investir minha força toda nisso. então, eu 
acordo cedo e já desço para a horta para molhar e cuidar de lá. eu in
ventei uma roda d´água lá, então, agora é bom. então eu passo o dia 
trabalhando. de noite eu fico em casa, às vezes vou aqui nos vizinhos. 
É isso. Fico aqui [em casa] com o meu irmão também...

outros três estão integrados ao curso técnico em agroecologia, 
oferecido no centro de Formação dom Hélder câmara; por isso, 
durante alguns meses por ano, se dedicam exclusivamente aos es
tudos, deixando o assentamento para se instalar no Sítio do Pau 
d’alho:

eu ajudo meu pai e minha mãe aqui em casa, trabalhando, plan
tando, carpindo, tratando de bicho. É mais isso mesmo que eu faço 
todo dia. e no fim de semana a gente dá uma passeada, né?! Às vezes 
eu vou na cidade, mas é difícil, normalmente eu fico por aqui [no as
sentamento] mesmo. Quando está na época do curso de agroecologia, 
eu fico lá no Pau d’alho [centro de Formação dom Hélder câmara].
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meu dia a dia é trabalhar aqui no lote, junto com meu pai. Às vezes 
tem atividade cultural, no final de semana, aí eu vou, tipo, ver um fil
me, um forró que a gente faz, essas coisas. mas meu negócio é traba
lhar mesmo [...] a cada quatro meses eu passo dois lá no centro de 
Formação, porque eu faço curso de agroecologia.

eu acordo, vou trabalhar com meu pai, carpir alguma coisa, tratar 
dos bichos, e a noite eu fico por aqui, vou na casa de algum colega. [...] 
eu faço o curso de agroecologia, então, tem época que eu fico no sítio, 
no Pau d’alho.

entre aqueles que participaram de nossa pesquisa, dois desem
penham atividades produtivas fora do assentamento, na cidade, 
sendo que um deles tem parte do tempo ocupado por um curso de 
profissionalização no ramo da indústria e outra parte dedicada ao 
ensino médio:

eu acordo de manhã, vou para o serviço. Trabalho até as onze ho
ras, saio do serviço, vou para o Senai, faço curso de manutenção de má
quina no Senai até a tarde. Venho e vou para a escola, às sete horas. eu 
estou no segundo ano do ensino médio. minha vida é isso. aí chego 
tarde, chego meianoite, vou dormir, porque tem que acordar no outro 
dia às cinco e meia.

eu já terminei o colegial, né?! aí, no momento eu só trabalho. eu 
trabalho num estacionamento, na cidade, eu lavo carro, sou manobris
ta, faço de tudo. então, é de casa para o trabalho, do trabalho para casa, 
às vezes uma festinha aqui, ali, quando tem noite cultural. Quando te
nho tempo eu mexo na terra, principalmente agora que é época de 
plantio. Fim de semana, sabadão, feriado, domingo de manhã eu dou 
uma força aqui [no lote], né?!

dois jovens dedicados à militância política não possuem rotina 
no assentamento mário Lago. eles se voltam, integralmente, às lu
tas do movimento, mas um faz curso universitário em outro estado 
do país e fica alguns meses do ano na universidade. Quando retor
na, fica à disposição do movimento, no centro de Formação Sócio
agrícola dom Hélder câmara:
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É difícil falar do meu cotidiano, né?! Tem dia que eu estou aqui no 
centro de Formação [dom Hélder câmara], tem dias que eu estou  
no assentamento [mário Lago], aí eu viajo para alguma atividade.  
É sempre assim, meio irregular, entende?!

eu fico quatro meses por ano no Piauí, estudando, na universida
de. Quando eu volto eu sempre tenho várias tarefas, porque eu sou do 
setor de comunicação. aí eu fico por conta do movimento.

as jovens, em sua maioria, dedicamse ao estudo e ao trabalho 
doméstico, junto com as mães ou suas referências maternas, como 
afirmam os exemplos a seguir:

de manhã eu vou para a escola e à tarde eu ajudo minha mãe em 
casa. Só isso que eu faço.

eu acordo, limpo a casa e depois venho aqui para a frente [para a 
sede] sento aqui e fico aqui um pouco. não faço nada mais do que isso 
não. Quando tem as reuniões do teatro eu também participo. normal
mente é só no final de semana, as reuniões, mas às vezes tem também 
durante a semana. É isso.

olha, o que eu faço é arrumar minha casa. ajudo minha mãe a fa
zer almoço, às vezes meu pai, meu irmão a fazer uma galinha, assim. 
aí depois, de tarde, se eu não tenho muito coisa para fazer, eu leio. 
Gosto de rever a matéria que a gente estuda no cursinho e ler. e a noite 
eu vou para o cursinho. aí chego às 23h e vou dormir.

Para falar a verdade, eu nunca peguei numa enxada. nunca. Vou 
pegar a semana que vem, porque o matinho está nascendo e agora eu 
preciso ajudar meu pai; então, vamos ver como é que vai ser. aqui  
eu só limpo a minha casa, ajudo minha mãe a fazer o serviço do dia a 
dia e só. Fico sentada. não faço mais nada. Às vezes precisa ir buscar 
água lá no poço, aí eu vou. Pegar enxada, plantar, isso aí eu não sei o 
que é não. Vamos ver a partir da semana que vem eu vou dar uma aju
dinha para o meu pai para “vencer” aquele matinho ali.

eu acordo, ajudo minha mãe a arrumar a casa. Quando minha mãe 
não está em casa eu arrumo sozinha. depois eu vou na casa das minhas 
amigas. eu também passeio no acampamento. Às vezes vou lá no Pau 
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d’alho [no centro de Formação dom Hélder câmara], se tem algu
ma atividade. Às vezes vou lá também com a minha mãe.

cinco mulheres jovens, que participaram de nossa pesquisa in
tegram o curso técnico de agroecologia; assim, como alguns ho
mens, também passam temporada no centro de Formação Sócio
agrícola dom Hélder câmara:

eu participo do teatro, ajudo minha mãe a cuidar da casa, vou na 
escola. É isso que eu faço. eu também faço o curso de agroecologia.

eu fico por aqui [no assentamento] mesmo, cuidando da minha 
casa, junto com a minha mãe. e quando é época do curso [de técnico 
em agroecologia], eu fico lá no Pau d’alho estudando.

ah, no meu cotidiano, como você diz, eu estudo, ajudo minha mãe 
com a casa. [...] Às vezes, dois meses, eu fico lá no sítio [centro de 
Formação] por causa do curso de técnico em agroecologia.

eu ajudo minha mãe a fazer comida, limpar a casa, passar roupa, 
essas coisas. [...] Quando eu estou aqui [no assentamento] é isso que eu 
faço [...] eu faço o curso de agroecologia lá no centro de Formação, 
então, tem época que eu só fico lá, também.

eu fico em casa, ajudo minha mãe com o serviço da casa e às vezes 
vou na sede, vou na ciranda ver as crianças. Trabalhar mesmo na roça 
eu não trabalho não, apesar de fazer o curso de agroecologia. mas 
como ainda está no começo [o curso] eu ainda vou trabalhar, né?!

outras duas jovens são mães e vivem com os companheiros em 
seus lotes, e sua experiência já se aproxima à das outras mulheres 
adultas do assentamento mário Lago:

eu cuido da casa, do meu filho e, quando eu posso, eu ajudo meu 
marido aqui no nosso lote, porque ele trabalha na cidade e quando che
ga do serviço tem que cuidar da nossa terrinha, porque por enquanto 
ainda não é possível tirar nosso sustento só da terra, né?!
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ah, meu dia a dia é cuidar da casa, da minha filha que nasceu ago
ra, do meu marido. essas coisas. Às vezes eu vou em reunião de nú
cleo. Às vezes tem alguma outra atividade aqui [no assentamento], aí 
quando eu posso eu participo.

Sinteticamente, os jovens, homens e mulheres, ocupam lugar 
na família e no movimento de luta, trabalhando, estudando e mi
litando.

dois jovens cumprem papel no movimento de luta, dedicando
se à militância, uma vez que estão próximos dos quadros dirigen
tes do mST. ao mesmo tempo, formamse política, cultural e 
ideologicamente como quadros do mST.

os demais, a grande maioria de jovens, cumprem importante 
papel na família no que diz respeito à reprodução material, seja tra
balhando no lote familiar, no interior do assentamento, seja contri
buindo para o aumento da produtividade do lote, seja através do 
salário que é trazido para o assentamento, resultado da força de tra
balho vendida na cidade. em alguns casos estudam.

as jovens também se dedicam ao trabalho, no entanto, o fazem 
em casa, criando condições para que os homens, pais, irmãos ou 
outros, sejam os provedores do lar, da família. no mais, dedicam
se aos estudos, vislumbrando o crescimento pessoal através da 
ampliação de sua educação/formação.

Para além das atividades de trabalho e estudo, esses jovens que 
vivem o cotidiano do assentamento mário Lago voltamse, espora
dicamente, para alguma luta promovida pelo mST, quando de sua 
intervenção. caso contrário, o tempo livre e produtivo dos jovens é 
fluido, solto, resultado da dinâmica de cada família.

É importante anotar que, no interior da família, homens e mu
lheres, mesmo jovens, distinguemse, sobretudo nas atividades pro
dutivas, ocupando lugares distintos segundo seu gênero.

a respeito das relações de gênero são poucos os trabalhos e pes
quisas desenvolvidas no interior dos acampamentos e/ou assen
tamentos rurais do mST. dentre eles, destacase a tese de dou
toramento de renata cristina Gonçalves, que versou sobre as 
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experiências do movimento Sem Terra na região do Pontal do Pa
ranapanema. no trabalho, a autora enfatiza os momentos de par
ticipação das mulheres na luta pela terra, tanto na fase de acam
pamento quanto de assentamento e afirma que, conforme vai se 
constituindo o assentamento e emerge a luta pela sobrevivência no 
território conquistado, as aprendizagens de gênero tendem a perder 
sentido, acentuando a divisão sexual do trabalho e revigorando o 
machismo que, nessas condições, persiste no mST (cf. Gonçalves, 
2005).

as lideranças do movimento em ribeirão Preto conhecem essa 
distinção existente entre o lugar do jovem e da jovem, do homem e 
da mulher, na família. a propósito, Silas nogueira chamou atenção 
para o reconhecimento feito pelas lideranças do mST da regional de 
ribeirão Preto de que, na discussão sobre a cultura popular, parti
cularmente da chamada cultura camponesa, estão presentes “mui
tos elementos retrógrados, machistas, reacionários mesmo e que, 
devido a isso, não pode ser simplesmente reproduzida, sem crítica, 
no interior de um movimento de transformação” (2005, p.252).

Para Kelli mafort:

o trabalho da juventude é muito de complementação da renda da 
família, então, a renda “grossa” do lote é como se fosse responsabilida
de do pai ou da figura da família, um chefe da família. a mulher ou 
contribui com o trabalho, nunca é a principal, a não ser que a represen
tante da família seja ela, ou contribui, fazendo a comida, cuidando dos 
filhos, proporcionando a estrutura para o homem trabalhar [...] (ma
fort, 2008)

nos anos de 1980 é criada no mST a comissão nacional de 
mulheres. Junto com esta, iniciase uma história no interior do mo
vimento de ampliação da atuação das mulheres nas lutas políticas, 
nos acampamentos e nos assentamentos. em ribeirão Preto, no 
que se refere à participação das mulheres na luta do mST, um dado 
importante é que a maior parte da coordenação regional do mo
vimento de luta é composta por mulheres, o que, porém, não re
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verbera no interior do assentamento, alterando as relações que 
estão no âmago da organização familiar, em sua dinâmica, nos va
lores por vezes machistas que a estruturam enquanto instituição 
tradicional.

cabe ao mST ampliar a discussão sobre o lugar dos homens e 
das mulheres na estrutura familiar, pois a reprodução de relações 
desiguais tem início circunscrito; pelo menos, desde a juventude. 
num horizonte de construção de relações mais justas e menos desi
guais, o mST ainda deve dedicar esforços para a superação dessa 
realidade persistente entre seus integrantes. Por enquanto, o que os 
depoimentos dos jovens mostram é que, no assentamento mário 
Lago, há divisão sexual do trabalho que, dialeticamente, tem im
plicações também na consciência dos jovens e das jovens sobre seu 
lugar na luta pela terra.

Para todos os jovens que participaram da pesquisa, a luta dos 
semterra é movida por toda família: crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos, homens e mulheres; aqueles que estudam, aqueles 
que trabalham, aqueles que participam das atividades políticas e 
culturais promovidas pela organização do movimento de luta, 
aqueles que apenas vivem no assentamento; aqueles que dirigem a 
organização de luta e aqueles que cuidam da casa e dos demais inte
grantes da família:

É o povo todo. Pai, mãe, filho, criança. Todo mundo tem um papel 
para cumprir.

eu acho que é todo mundo, a família inteira. cada um tem o seu 
papel na luta.

Todos nós. eu, minha mãe, meu pai, meu sobrinho pequeno. cada 
um tem o seu lugar na luta.

Todo mundo faz a luta: das crianças até os jovens, os idosos; todo 
mundo que mora no assentamento.

eu falo nós, porque se eu falar eu, está errado, porque eu não faço a 
luta sozinho. o mST é um grupo, é um movimento, então todo mun
do. Se você pegar lá em casa, por exemplo, todo mundo faz a luta. Por
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que, olha, quando um vai pra luta, o outro tem que ficar em casa 
cuidando de tudo, das crianças, para o outro fazer a luta. então, todo 
mundo faz a luta, porque se eu não olhar meus irmãos pequenos, de vez 
em quando, meu pai e minha mãe não podem fazer a luta. e tem mais: 
não é só o mST, porque tem muita gente que apoia nossa luta lá fora.

Todo mundo. na minha casa é todo mundo. Quando precisa sair, 
alguma coisa assim, se eu posso, eu vou com certeza. meu irmãozinho 
também vai. Às vezes é meu pai que vai, quando é aqui dentro, por 
exemplo. a minha mãe, que nem, o lugar dela é dentro de casa. meu 
pai também vai pra fora, mas se eu tiver tempo, saio eu. a gente se or
ganiza.

Teve uma vez, para você ver como é que é todo mundo, foi minha 
mãe e meus cinco irmãos para Brasília. nessa eu não fui. Por isso é que 
eu falo, é todo mundo. eles foram para o congresso nacional que teve 
em Brasília, em 2006. Foram as criancinhas, todo mundo. em outras 
vezes, em ocupação, quem foi?! eu fui, porque era uma atividade de 
alto risco.

com isso, os jovens afirmam que sua responsabilidade na cons
trução de uma sociedade mais justa é contribuir com a luta do mST, 
a partir do lugar que ocupam no movimento e no assentamento. 
dessa forma, os jovens não questionam quaisquer situações que 
possam, de nossa perspectiva, colocálos em posição desigual, uns 
perante os outros, seja enquanto jovens, seja do ponto de vista das 
relações de gênero, enquanto homens e mulheres. a ideia de que 
“todos fazem a luta”, cada qual em seu lugar, acaba, pois, por natu
ralizar relações, por vezes desiguais e autoritárias, entre os homens 
e as mulheres, entre os jovens e as jovens pertencentes à comunida
de do assentamento mário Lago.

Um “momento” de superação das cercas do gênero emerge 
quando os jovens e as jovens são mobilizados para a luta política, 
pela convocação para movimentos de ocupação de terras, junto  
com outros grupos, em outros lugares; atos, mobilizações, marchas 
ou outras ações. ou seja, quando o movimento de luta intervém no 
seu cotidiano, elevandoos à condição de militantes, de sujeitos de 
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processos de disputa por frações do território ou demais conquistas 
para o avanço da luta e do movimento social.

de volta ao assentamento, os jovens voltam a ocupar o lugar de
finido pela dinâmica da instituição familiar.

Quando indagamos sobre sua responsabilidade na construção 
de uma sociedade mais justa, os jovens que se destacam pela mili
tância política perante os quadros adultos do mST mostram clare
za de sua função e lugar no movimento social:

compor esse coletivo que está na organização do mST e continuar 
me desenvolvendo como militante, atuando na minha frente de luta.

minha responsabilidade é trabalhar com as pessoas, por meio da 
música, do teatro, poder me expressar. Porque eu faço parte do setor 
de cultura do movimento. então, é isso, lutar junto com o movimento 
na minha frente de luta, que é a cultura.

esses jovens são conscientes de seu lugar como militantes que  
se formam na luta social promovida pelo mST, pois os quadros  
dirigentes do movimento indicam caminhos, criam condições, de
legam responsabilidades. ou seja, uma vez considerados quadros/
intelectuais orgânicos em formação, são conduzidos pelas instân
cias ou setores em que escolheram militar e, nestes, têm tarefas  
a cumprir ao longo de todo o ano, seja a participação em mobili
zações e lutas, seja a participação em cursos, encontros, reuniões, 
congressos ou outros compromissos internos do mST.

Para os demais, sua responsabilidade na construção de uma so
ciedade mais justa é contribuir com o movimento Sem Terra quan
do chamados a participar de atos, manifestações, mobilizações, 
ocupações de terra. Tratase, pois, da intervenção disciplinar dada 
pelo movimento social do qual participam, qual seja, a de grupo de 
apoio, de agitação, grupo que engrossa suas bases no momento da 
radicalização do confronto. em razão disso, afirmam, generica
mente, que sua responsabilidade é “ajudar quando chamados” e/
ou “contribuir com o que puderem”, como aparece nos depoimen
tos que se seguem:
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É de ajudar quando eu sou chamada. 

contribuir com o que eu posso. o que estiver ao meu alcance eu 
faço. Qualquer coisa: precisou, é para a melhoria das coisas, das pes
soas, dos espaços, eu estou aí. Para o que o movimento chamar.

meu papel nessa luta é contribuir e ajudar o movimento naquilo 
que eles precisarem. depois de tudo que a gente aprende aqui, seria  
até uma traição se a gente virasse as costas para o movimento e cada 
um fosse cuidar da sua vida, porque agora a gente já conhece a socie
dade. então, imagina se eu fosse embora, por exemplo, voltasse para 
cidade, sabendo de tudo o que eu sei hoje, o que seria?! não seria trai
ção?! então é isso que a gente tem que fazer: a responsabilidade de 
cada um aqui é fazer luta com o movimento, estar pronto para quando 
o movimento chama a gente.

a minha responsabilidade é contribuir com o movimento do jeito 
que eu puder. aqui a gente não é obrigado a fazer nada. e nem pode 
ser assim. mas a gente tem que ter responsabilidade. É obrigação. É a 
mesma coisa que fazer comida todo dia. Tem que ser uma obrigação, 
mas, assim, de responsabilidade, entende?! então, a gente tem que 
ajudar quando eles chamam.

ajudar quando o movimento precisa da gente, tipo, vai fazer uma 
ocupação, vai fazer uma marcha, ocupar o incra, essas coisas. 

Bom, eu tento ajudar. Tipo, quando tem atividade, eu sempre es
tou indo, quando precisa de ajudar em alguma outra coisa, a gente 
sempre está ajudando. eu não sou, assim, tipo as outras pessoas que 
estão na frente, eu apenas ajudo.

ademais, sua responsabilidade, concatenada às perspectivas 
apresentadas por suas lideranças adultas, é também garantir a pro
dução e reprodução dos novos padrões sociais, éticos, políticos e 
culturais que, junto com o mST, constroem cotidianamente, como 
respeitar e proteger a natureza; contrapor o discurso preconceituoso 
e que criminaliza o movimento quando confrontado; primar pelo 
coletivo, integrandose à ordem moral estabelecida pelo grupo:
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olha, minha responsabilidade é não vender isso aqui por nada, não 
usar agrotóxico, proteger a natureza e mexer o mínimo possível no 
meio ambiente.

É nossa função fazer um país socialista, porque o Brasil não é um 
país socialista. Todo mundo tem direitos iguais, por acaso?! então não 
é um país socialista. Todo mundo sabe disso. Um juiz pode roubar e 
não vai preso. o pobre rouba alguma coisa e já pega logo seis meses de 
prisão. está certo?!

Primeira coisa que eu acho é que nós devemos pensar não só na 
gente, mas no nosso futuro, porque depois vai vir filhos, netos, bisne
tos. então, é pensar em menos poluição, melhorar a vida cada dia 
mais.

É fazer os outros jovens, que estão lá na cidade, conhecerem o mo
vimento; mudar o jeito que eles pensam sobre o movimento, porque 
tem muito preconceito lá fora. eles falam que aqui só tem bandido, 
vagabundo, essas coisas. então a gente tem que mudar isso através do 
teatro.

o que eu posso fazer é orientar as pessoas e convidar para vir para 
o movimento também. a gente faz o trabalho de base da gente e aí 
também vai da pessoa: se ela quiser continuar sofrendo na cidade, na 
rua, fica. Para cada pessoa que você faz um trabalho de base com ela, 
ela vai ficar de “antena ligada nas coisas”. a minha parte, o que eu 
posso fazer por uma pessoa, é conversar com alguém na rua.

me integrar nos padrões políticos do mST.

a participação política nas instâncias organizativas e diretivas 
do assentamento mário Lago é pequena entre eles, para não dizer 
nenhuma. no cotidiano, as responsabilidades estão associadas à 
ordem familiar; uma disciplina dos jovens dada pela lógica de seu 
grupo familiar que não implica seu envolvimento político com o as
sentamento mário Lago. assim, se, perante a família, os jovens 
têm responsabilidades com o trabalho (seja no lote, no caso dos ho
mens, seja no lar, no caso das mulheres, ou mesmo na cidade, ven
dendo a força de trabalho), com o estudo e a formação, diante da 
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organização política da vida em comunidade, da construção, prote
ção e conservação do território em que vivem, os jovens acabam por 
ficar à margem. a intervenção disciplinar oriunda do mST, que 
convoca os jovens para intervir na sociedade, também não implica 
seu envolvimento com as atividades políticas internas que, certa
mente, poderiam se constituir como um momento marcante de sua 
formação cultural.

Todos, em algum momento, integraram ou desenvolveram al
guma atividade em algum setor ou instância de organização do  
assentamento. em nenhum caso, os jovens mantiveram a respon
sabilidade da continuidade da ação:

eu participava das místicas, das atividades. Todas as atividades 
que tinham eu ia. eu participava do eJa, dava aula aqui no eJa. mas  
aí acabou... aí eu parei. Se tivesse eu estava dando aula ainda. mas foi 
parando um por um, aí acabou.

Já participei em Getulina de uma ocupação. Já participei de ocupa
ção aqui em ribeirão, daquela fazenda lá perto de Serra azul, agora há 
pouco tempo. Já participei de ocupação lá no Pontal do Paranapane
ma. mas eu não estou em nenhum setor, não.

eu já fiz parte do [setor de] esporte, cultura e lazer. Hoje eu não 
participo mais.

de setor, assim, eu não participo não.

eu participei de três ocupações. e participei também de uma mar
cha que a gente fez daqui [do assentamento] até o centro da cidade. 
mas de setor eu não participo, não.

olha, hoje eu não entrei em nenhum setor, porque agora não dá 
mais tempo. eu faço o curso de agroecologia e tenho que ficar um 
tempão lá no Pau d’alho.

eu sou do grupo de teatro, do agitação e Propaganda. eu também 
já fui do teatro da ciranda que teve aqui, já ajudei a cuidar das crianças 
na ciranda. cuido, ainda, quando precisa. mas não sou de nenhum se
tor, assim, não.
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eu sou do agitação e Propaganda, que a gente está lançando agora. 
Faço teatro também, mas de setor, tipo, saúde, educação, produção e 
tal, não.

as razões expostas para não participarem das instâncias político
organizativas do assentamento são falta de tempo, compromissos 
com o trabalho e com o estudo e a falta de compreensão dos proces
sos de luta, além do medo de assumir responsabilidades:

eu tenho que trabalhar aqui no lote e, aí, não sobra muito tempo, 
né?!

eu não participo de nenhum setor, porque eu trabalho fora e estu
do à noite, então, eu praticamente estou aqui o dia inteiro só de final de 
semana mesmo. aí, eu dou uma “força” pro meu pai, né?!

nunca deu certo para eu ir. eu estudo durante o dia e faço cursinho 
à noite, então, não dá tempo.

eu estudo de manhã e à tarde ajudo minha mãe, então, não dá 
tempo.

eu trabalho o dia inteiro, então, fica difícil, né?!

dá vontade de entrar num setor e tudo, mas dá medo a responsa
bilidade daquelas coisas que tem que fazer. e eu tenho medo de dar 
errado.

a partir do momento que o jovem pega um setor, a responsabili
dade dele cresce, então, ele tem que pegar um setor, tem que crescer 
junto com o movimento e ter responsabilidade. a partir do momento 
que ele pega um setor, a responsabilidade aumenta, porque ele não vai 
cuidar só dele, vai cuidar de um grupo. a partir do momento que o 
movimento cresce, ele também cresce. e isso é importante: criar res
ponsabilidade dentro do mST. eu não peguei nenhum setor porque eu 
estudo. eu estudo de tarde e as reuniões que tem aqui do setor são de 
tarde. mas eu estou no grupo do teatro.

noutros termos, as atividades que desenvolvem em seu cotidia
no estariam impedindo que os jovens se dediquem às atividades 
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coletivas da comunidade, como sua organização política, econômi
ca ou cultural.

igualmente, aqueles que se dedicam à militância, como já afir
mamos, também não se voltam para a vida em comunidade no as
sentamento mário Lago. Por isso, em termos gramscianos, esses 
jovens que emergem como células intelectuais, na célula econômica 
que é o assentamento, têm como sistemático, permanente, orgânico 
no seu processo de formação a luta política ampla do mST, que in
tegra desde atividades de ocupação de frações do território nacional 
até atividades de organização interna do movimento social, em de
terminados setores como comunicação, cultura, esporte e lazer, 
produção, secretaria, entre outros.

Quando nos voltamos para a consciência dos jovens sobre seu 
papel no movimento social, aqueles que já se destacam por inte
grarem frentes de luta do mST, em determinados coletivos ou seto
res, revelam que se encontram em processo de formação:

eu acho que meu papel, inicialmente, é me formar no curso que eu 
estou fazendo e ajudar, colaborar a partir dessa formação acadêmica 
que o movimento me propiciou. É uma das coisas, assim, que eu posso 
colaborar. além do trabalho cotidiano que a gente já faz, um trabalho 
aqui [no centro de Formação] ou em uma ocupação, então, são várias 
coisas que a gente faz. a gente nunca faz uma coisa só, mas várias coi
sas ao mesmo tempo.

em poucas palavras, é se formar. Se formar mais. Se formar e se 
informar sobre o que está acontecendo e prosseguir na luta, cada um 
no espaço que ocupa, seja na [frente ou setor de] comunicação, seja na 
[frente ou setor de] produção, enfim...

Para esses jovens, a formação para a luta é o que está na base de 
sua experiência. Seu papel é dado pelo processo dialético constituí
do pela formação e pela luta, algo que os insere na atividade política 
ampla do movimento social.

Para os demais, aqueles que vivem o cotidiano do assentamento 
mário Lago, seu papel é contribuir quando convocados pelo mST, 
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participar de quaisquer atividades políticas ou culturais do movi
mento, como integrar ocupações, atos públicos, mobilizações, en
tre outras atividades, levando sua alegria, sua força, sua energia 
jovem:

É levar o movimento pra fora, entendeu?! através do teatro, a gen
te conscientizar os jovens lá de fora, pra eles mudarem o que eles pen
sam da gente, esse negócio de preconceito e tal.

É, assim, fazer mística, é se apresentar para fora. É fazer mística, o 
teatro.

a força dos jovens, o jeito, a alegria, disponibilidade dos jovens na 
luta lá fora. mas tem também que ter ordem.

É ocupar os grandes latifúndios, agitar, fazer animação, essas coisas. 

ajudar quando o movimento precisar de nós.

contribuir com o movimento quando ele chama a gente. esse é 
meu papel no movimento.

É dar continuidade ao que os mais velhos já começaram.

eu acho que o papel do jovem é aprender com os experientes para 
fazer a luta depois, quer dizer, fazer a luta agora e depois.

meu papel no movimento é lutar junto com todo mundo, quando o 
movimento precisar da gente.

eu acho que o papel dos jovens no mST é continuar a luta que os 
mais velhos já começaram. o movimento fala muito para a gente isso: 
que a gente é o futuro do assentamento, que, sem a gente, a luta acaba. 
então, eu penso que nós temos que levar a luta do movimento para a 
frente, depois passar para as crianças de hoje.

ah, contribuir com a luta política e social do jeito que eu puder 
contribuir.

como a atividade política não é um dado estruturante de seu 
cotidiano, embora participem da luta do mST, integrando suas ba
ses, tratase de outra dimensão de disciplina, de militância política 
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quando da intervenção do mST no cotidiano desses jovens, mobi
lizando para atividades políticas fora do assentamento. Kelli ma
fort, na entrevista de maio de 2008, afirma que:

nas reuniões de núcleo do [assentamento] mário Lago, a não ser 
que seja um tema muito extraordinário, quem participa mais são os 
homens, as mulheres, o que acaba trazendo muitas preocupações, e 
muitos homens, aquela ideia do chefe de família, reproduzindo aquele 
modelo. a gente percebeu também [...] que algumas ações que a gente 
fez, por exemplo, quando vai fazer marcha, quando vai fazer ocupação, 
mesmo em nível local, aí essa juventude aparece. mas há um acordo 
interno da família também para poder definir [o lugar de seus inte
grantes no assentamento e na luta pela terra]: “Ó, vai ter reunião de 
núcleo, tem que ir alguém da família e vai discutir temas importantes 
quem vai?!”. Vai o chefe da família. “Vai ter a luta, vai ter a ocupação. 
Quem vai?! Vai ter que ficar dois dias. Quem tem essa disponibili
dade?!” mais a juventude [...] então tem também algumas decisões 
que se dão no âmbito da família que muitas vezes a gente não se dá 
conta. Lá no dia a dia da base, ao mesmo tempo que tem toda essa 
questão da participação, que melhorou muito, por outro lado, acho que 
tem aqueles jovens que são quase invisíveis, quer dizer, que estão lá, 
são extremamente importantes para a construção da vida material da 
comunidade, mas que não aparecem no processo.

com isso, os jovens passam ocupar lugar na família, na sua re
produção física e seu desenvolvimento, no entanto, ocupam o não‑
‑lugar perante a realidade política do assentamento, sem assumir 
responsabilidades na organização do território em que vivem. o 
mesmo ocorre com aqueles que se dedicam à militância política, 
que acabam por distanciarse da vida cotidiana da comunidade e do 
território que têm como referência coletiva.

Quando indagamos se os jovens têm voz no interior do movi
mento, eles afirmam que sim, desde que manifestem interesse, ou 
seja, despontem ou revelem capacidades e disposição para atuar em 
alguma frente de luta ou participar de alguma atividade política de 
organização do assentamento:
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depende de cada jovem, porque tem várias realidades. Tem jovens 
que se interessam, aqueles que entram, que fazem, esses têm voz no 
movimento. depende de cada jovem, da realidade de cada jovem. Por
que a gente está no movimento, muitas coisas são parecidas, mas cada 
um pensa de uma maneira, cada um tem uma realidade e o processo  
de entendimento de cada um é diferente. então não é fácil. Tem uns 
que vão, que querem participar e esses têm espaço para falarem. e  
os que querem participar, a organização “abraça”.

aquele jovem que é interessado tem voz no movimento. e tam
bém a gente pode participar das reuniões do setor, do núcleo. eles con
vidam a gente para participar, então quem quiser participar pode 
participar e aí tem voz sim. 

Vamos pôr, no caso, aqueles que estão no coletivo, no núcleo, que 
têm “aproveito”, sim. Senão, não. não adianta querer inventar coisa 
que não dá certo, né?

o movimento chama a gente para participar, mas o “cara” tem que 
ter interesse também, né?!

o jovem tem voz sim no movimento. Se ele demonstrar interesse, 
ele tem voz sim. a gente é ouvido nas reuniões de núcleo e até na coor
denação, mas tem que ter interesse em participar dessas reuniões, por
que oportunidade o movimento está dando, né?!

Uma jovem, no entanto, revela a necessidade de ser ouvida pe
los dirigentes do movimento em outras instâncias que não as de or
ganização tradicional dos assentamentos do mST, como reuniões 
de núcleos, de coordenação ou assembleias. espaços de organiza
ção da comunidade que, como vimos, não conta com a presença de 
jovens.

a gente tem as reuniões para poder falar. São as reuniões dos nú
cleos. antigamente tinha a reunião da juventude, mas acabou. mas eu 
acho que eles escutam a gente aqui, mas não escutam muito ainda. eles 
podiam escutar mais a juventude, de uma outra forma. igual, antes 
aqui, eles passavam filme sobre o che, a olga Benário para dar uma cul
tura a mais para os jovens. agora parou. não está fazendo mais nada, 
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nada, nada. a única coisa que tem é o curso de teatro. no dia a dia não 
tem nada para fazer. Só quando eles chamam para alguma atividade no 
Pau d’alho, uma palestra, um curso. mas quando eles não chamam 
não tem nada. Você fica o dia inteiro parado. então eles tinham que ou
vir mais a juventude, igual você está fazendo aqui hoje comigo.

Tal situação não permite que os jovens sejam mobilizados para 
apresentar suas pautas, suas reivindicações e participar do processo 
de construção da própria comunidade. aquilo que poderia se cons
tituir em tarefa ou responsabilidade dos jovens perante sua comu
nidade fica relegado aos adultos.

antonio Gramsci, em seus escritos entre os anos de 1914 e 1926, 
afirmou de forma contundente a negligência da esquerda para com 
a juventude:

confessemos: os “adultos” não só se desinteressam, não só ignoram, 
mas em parte e deliberadamente têm em menor conta o movimento 
dos jovens. na assembleia, eles são sempre poucos e tolerados e nas 
últimas discussões que se realizaram, na preparação do congresso e que 
em alguns momentos foram longas, vivas, até tempestuosas, não fal
tou quem insultasse o ardor e a impetuosidade juvenil, quase conside
randoa como uma claque. inútil lamentar: a organização dos jovens 
foi sempre ou quase sempre considerada um pouco à parte [...] (1971, 
p.410)

mas a lição veio da direita, que não se omitiu perante a presença 
desses sujeitos jovens:

aqueles jovens, vindos do socialismo não podiam fazer menos que 
tornaremse, de imediato, os guias, os chefes. e uma viva onda desta 
energia destinada a se impor e a conquistar os primeiros postos de 
combate eram agora os fascistas juvenis. (ibidem, p.409)

Parece latente a necessidade da constituição de fóruns perma
nentes para a manifestação da consciência dos jovens.
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A consciência juvenil perante o MST  
e a luta pela terra: a formação ideológica

dado o pouco ou quase nenhum envolvimento político dos jo
vens com as instâncias de organização da comunidade em que  
vivem, o mST passou a considerálos como grupos que poderiam 
atuar fora do assentamento, potencializando suas capacidades para 
contribuir em processos como ocupação do território, mobilizações 
e atos políticos na cidade, marchas, por meio da criação do coletivo 
agitação e Propaganda.

na prática, os jovens são mobilizados para voltarse ao “enfren
tamento direto das forças hegemônicas”, no dizer do mST. assim, 
a ocupação de frações do território passa a ser a principal atividade 
política que os jovens desenvolvem no mST.

essa dimensão pedagógica foi tratada por roseli caldart, que 
afirmou que “a ocupação [de terras] é, das vivências, [...] talvez  
a mais rica em significados socioculturais que formam o sujeito 
SemTerra”, uma vez que tem a capacidade de promover rupturas 
fundamentais com determinados padrões culturais hegemônicos 
presentes nas sociedades capitalistas contemporâneas (2004, p.167), 
rearticulando todas as dimensões da vida social, como o trabalho, a 
educação e a cultura.

Todos os jovens já participaram de alguma manifestação, ato 
político, marcha ou ocupação de prédio público, de órgãos do go
verno, como incra. Para aqueles que militam no movimento, são 
tarefas mais contínuas, embora nunca corriqueiras. eles sabem da 
importância política da ocupação na conquista de território, publi
cização da questão agrária brasileira e avanço da luta; são conscien
tes de seus significados culturais, de seus aspectos simbólicos:

a ocupação de terras para mim é para denunciar mesmo o que es
ses capitalistas, esses caras estão fazendo com a terra e também benefi
ciar as famílias que estão passando por dificuldades na cidade. Porque 
há uma concentração de terras na mão de poucos e um monte de gente 
passando fome na cidade e no campo. esta é uma lógica que não entra 
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na minha cabeça, que tem que ser combatida. Quanto mais ocupações 
de terra tiverem, melhor, mais famílias para serem assentadas e bene
ficiadas pela reforma agrária que o estado não faz.

É um dos movimentos que é simbólico para o movimento. apesar 
do movimento estar crescendo bastante em outras áreas, na discussão 
de outras áreas, eu entendo que a ocupação não deixou de ser aquela 
coisa simbólica do movimento, que é quando as pessoas, naquele mo
mento, iniciam seu sonho. a partir da ocupação [é] que elas vão  
começar a lutar por um assentamento, vão começar a lutar por um pe
daço de chão e depois vão começar a lutar por saúde, educação. Tudo 
vem depois da ocupação. antes você tem um contato com as pessoas 
no trabalho de base, quando você vai chamar as pessoas para lutar pela 
terra, mas nada é comparado com a ocupação. a ocupação unifica, por
que sozinho ninguém faz uma situação.

Para os demais jovens, a ocupação é momento de muita euforia, 
alegria e até mesmo de festa. Tratase do não‑cotidiano. Todos se 
empolgam ao falarem das ocupações de terras que integraram, pois 
significa a participação política efetiva nos processos de luta. na 
ocupação, como dizem, não são “quaisquer uns”; ao contrário, sen
temse sujeitos da luta, saem da invisibilidade das estatísticas dos 
órgãos públicos ou privados que poderiam integrar se estivessem 
na cidade e mesmo da invisibilidade que têm no assentamento má
rio Lago. ao menos no âmbito da história da qual participam, os 
jovens passam a ganhar relevância por meio do mST, quando mo
bilizados para suas lutas.

o significado do movimento de ocupação é dado pelos jovens. 
Para alguns, tratase do momento da denúncia da necessidade de 
realização da reforma agrária no Brasil, da necessidade de criação 
de outro padrão de agricultura, que privilegie a produção de ali
mentos e a proteção dos recursos naturais:

a ocupação é a denúncia daquilo que está errado na sociedade, né?! 
aquilo que está errado no campo, de uns fazendeiros terem muita ter
ra e nós não termos nada.
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a ocupação é um meio de a gente mostrar que a gente não está 
brincando, entendeu?! É um meio de mostrar que a gente precisa de 
terra, que sem a terra não vai ter nada. Porque, se deixar como está, 
com esse negócio do agronegócio, daqui uns cinco anos todo mundo só 
vai comer cana, porque só vai ter cana. 

a ocupação para mim significa você estar ocupando um espaço 
que não está dando produtividade. igual aqui [no assentamento], só 
era cana, para todo lado que a gente olhava só tinha cana. e ocupamos 
aqui e hoje é um espaço diferente, um espaço natural. 

a ocupação é um jeito do movimento de denunciar o grande lati
fúndio, porque “os caras” usam a fazenda sem pagar imposto e acham 
que vai ficar assim mesmo. então, ocupação é isso. Tem que ter sem
terra pra fazer isso, porque está cheio de terra devoluta aí que o incra 
não fala nada, não faz nada. então nós temos que descobrir e ocupar 
pra denunciar.

a ocupação é o jeito que o mST tem de mostrar a nossa situação de 
semterra, que precisa de terra para produzir, para trabalhar. eu acho 
que é isso: o jeito nosso de falar “ó, nós precisamos da terra e eles [pro
prietários] não!”.

na ocupação nós vamos chegando e já vamos passando o trator e 
arrancando a cana, já vai fazendo essas coisas. Já vai fazendo a ocupa
ção e a mudança necessária para o lugar, né?!

outros jovens afirmam o aspecto “catártico” do movimento de 
ocupação, a organização dos trabalhadores para lutar por direitos 
coletivos, o sentimento do tornarse sujeito proporcionado pela 
luta, cujo impulso está na coragem de cada um deles para enfrentar 
as forças opressoras presentes na sociedade; a construção da liber
dade para se expressarem e a formação da consciência política. en
fim, é a afirmação da identidade daqueles que lutam:

eu acho bom, viu?! Porque, assim, lá na ocupação a gente canta, sei 
lá, a gente consegue falar, a gente fala as coisas que a gente precisa, o 
que a gente acha. eu falei bastante lá, porque antes eu não conseguia 
falar, sabe, o que eu estava pensando. É bom a gente expressar o que a 
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gente quer. e a ocupação, para mim, é isso, é mostrar que a gente não 
tem medo, que a gente não é o que eles falam, que a gente tem caráter. 
eu acho que é isso, a gente mostrar o que a gente é, que a gente tem 
caráter.

É um negócio diferente: aquele pessoal tudo junto, organizado, en
trando, cantando, cortando cerca. Uns montando barracos, outros 
montando cozinha. É demais. mexe com a pessoa. Sei lá, é uma emo
ção que é uma coisa que é diferente. não consigo explicar. Você vê todo 
mundo organizado, todo mundo lutando por um pedaço de terra, por 
igualdade.

eu já participei de algumas ocupações. mas eu fiz uma ocupação 
em Limeira que foi ali que a minha cabeça começou a pensar tudo. Lá 
eu entendi tudo o que eu ouvia no movimento. deu muita força pra 
mim, muita força. minha cabeça abriu, entende?!

esses jovens estão, com isso, expressando sentimentos que só 
encontram na luta política. Sentimentos que revelam o sujeito por 
inteiro, com todos os aspectos de sua individualidade, seus senti
dos, suas paixões, suas concepções políticas e ideológicas, pressu
postos que estão na base da atividade política ampla do mST. São 
elementos da subjetividade dos jovens que, em termos gramscia
nos, poderiam ser desenvolvidos e difundidos entre esses sujeitos, 
tornandose “um senso comum renovado com a coerência e o vigor 
das filosofias individuais” (Gramsci, 1999, p.101).

antonio Gramsci voltouse para a reflexão dos temas da forma
ção política e ideológica, tratando da radicalização da luta de classes 
na itália nos seus escritos entre 1921 e 1926. Para ele, o partido po
lítico, principal instrumento de organização da classe trabalhadora 
de sua época, deveria preocuparse com seus quadros militantes, de
dicando esforços tanto para sua organização política quanto para a 
elevação de seu nível intelectual e moral, pois concebia que: pois concebia que:pois concebia que:

a luta do proletariado contra o capitalismo se desenvolve em três fren
tes: a econômica, a política e a ideológica. a luta econômica tem três 
fases: de resistência contra o capitalismo, ou seja, a fase sindical ele
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mentar; de ofensiva contra o capitalismo pelo controle operário da pro
dução; de luta pela eliminação do capitalismo através da socialização. 
Também a luta política tem três fases principais: luta para limitar o 
poder da burguesia no estado parlamentar, ou seja, para manter ou 
criar uma situação democrática de equilíbrio entre as classes [...] luta 
pela conquista do poder e pela criação do estado operário, ou seja, uma 
ação política complexa através da qual o proletariado mobiliza em tor
no de si todas as forças sociais anticapitalistas (em primeiro lugar, a 
classe camponesa) [...] a fase da ditadura do proletariado organizado 
em classe dominante [...] a luta econômica não pode ser desligada da 
luta política e nenhuma das duas pode ser desligada da luta ideológica. 
(p.2923)

Uma vez que sintetizava as três frentes de luta, o partido não 
poderia exigir que cada homem tivesse total compreensão, ou cons
ciência “de toda a complexa função que sua classe está destinada a 
desempenhar no processo de desenvolvimento da humanidade”, 
mas assim deveria ser com seus membros/quadros, pois ele deveria 
representar a consciência superior, no transcorrer das transforma
ções da experiência de classe. caso não o fizesse, não estaria à fren
te das massas, não as dirigiria. Por isso, o instrumento de organi
zação da classe trabalhadora deve tornar sistemática e intensiva a 
atividade no campo ideológico, sobretudo quando reconhecia que  
a atividade teórica, a luta na frente ideológica, era negligenciada 
pelo movimento operário italiano.1 assim afirma:

todos os membros do Partido, cada qual em seu ambiente, [devem ser] 
capazes de se orientar, de saber extrair da realidade os elementos para 
estabelecer uma diretriz, a fim de que a classe operária não se abata, 
mas sinta que continua sendo dirigida e ainda pode lutar. Portanto,  
a preparação ideológica de massa é uma necessidade da luta revolu

1 Gramsci está se referindo ao movimento operário italiano. ele dedica crítica 
contundente tanto à ausência e falta de difusão do marxismo pelo próprio Parti
do Socialista, que integrara antes da fundação do Partido comunista italiano, 
quanto à apropriação burguesa dos escritos de marx (cf. Gramsci, 2004b, 
p.2945).
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cionária, uma das condições indispensáveis para a vitória. (ibidem, 
p.297)

o movimento Sem Terra não se omite perante a necessidade de 
formação ideológica de seus quadros, embora nem todos tenham 
consciência de sua “complexa função enquanto classe trabalha
dora”. afinal, são jovens em processo de formação cultural, políti
ca e ideológica que ainda não possuem concepções consolidadas. 
no entanto, para os jovens militantes do mST, aqueles que se inte
gram a suas frentes de luta, a atividade prática e teórica é frequente, 
por vezes densa, já que recebem oportunidades para participar de 
encontros, discussões, cursos de formação geral e política em todo o 
país e mesmo no exterior, cursos em nível de graduação, elevando 
seu nível cultural e intelectual para além dos limites do assenta
mento mário Lago, do centro de Formação Sócioagrícola dom 
Hélder câmara e da regional do mST, em ribeirão Preto.

Para os demais jovens, que vivem o cotidiano do assentamento 
mário Lago, são as atividades políticas e culturais locais, cursos, 
minicursos, oficinas, fins de semana de estudos, por vezes encon
tros ou congressos em outras regiões, quando chamados a engros
sar a base de mobilização do mST. enfim, um conjunto descontí
nuo de atividades.

alguns poucos concluem o ensino médio no próprio mST, inte
grando a formação geral e profissional fornecida pelo curso médio 
técnico em agroecologia. outros estudam na cidade, cursando en
sino fundamental e médio ou mesmo cursinho preparatório para o 
vestibular, como é o caso de uma jovem. Há, ainda, sobretudo en
tre os homens, aqueles que se dedicam apenas às atividades produ
tivas, no assentamento ou na cidade.

Quando os jovens são indagados sobre questões relativas à luta 
pela terra, a transformação social e política do país constitui re
ferência comum, embora a reflexão dos jovens se dê sobre bases  
distintas, demarcando o lugar que cada um ocupa no movimento 
de luta.
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aqueles jovens que vivem a luta política ao lado dos dirigentes 
do movimento social procuram expressar a luta política do mST 
em sua totalidade, afirmando a necessidade de realização da re
forma agrária no país e, além desta, a urgência em torno da univer
salização de direitos sociais constituídos, como saúde, educação e 
cultura, criando, quiçá, uma via de socialismo no Brasil:

organizar as famílias, formar mais assentamentos, mais acampa
mentos, ocupar mais terras e contribuir para um efetivo processo de 
democratização de terras neste país. Quem sabe, criar uma via de cons
trução de uma sociedade socialista, né?! mas ninguém vive só de terra, 
né?! então, a função do movimento é também atuar em frentes como 
educação, cultura, etc.

o papel do mST é descortinar os olhos das pessoas daquilo que 
elas vivem na cidade e trazer para a terra, para lutar pela terra. e não só 
pela terra, mas lutar por uma vida mais justa, por dignidade, por uma 
vida diferente dessa que está aí, lutar por saúde, por educação, enfim, 
por direitos.

outros jovens expressam, em termos gramscianos, sensações 
imediatas, oriundas das práticas de resistência que experimentam 
no mST e a apropriação de elementos do discurso transformador 
do movimento social do qual participam:

mostrar que o capitalismo não está com nada, nem o agronegócio, 
porque o pessoal fica achando que eles são bons, que estão querendo 
fazer alguma coisa por nós, entendeu?! na verdade, eles não querem fa
zer nada. e o mST tenta mostrar isso: que eles não querem. Que a 
única coisa que eles querem é lucro, dinheiro e que não estão nem aí se 
a nossa gente come, se a nossa gente tem onde dormir.

o papel deles é achar uma fazenda e a gente entrar em ação. eu 
acho que esse é o papel. Fazer a reforma agrária, fazer ocupação. 

eu acho que é fazer luta, lutar contra os transgênicos, ocupar, tirar 
as terras dos capitalistas. acho que é isso.
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É aquele negócio: ensinar a gente a viver com dignidade e a lutar 
pelos nossos direitos. Tem muitas pessoas que são cegas, que não en
xergam nada além do que ela está vendo na frente dela.

continuar lutando pelos ideais que o mST defende: a terra, a re
forma agrária; continuar lutando por um país socialista, por um país 
que não seja capitalista, ocupando terra improdutiva.

eu acho que é construir uma sociedade socialista. Socialista, assim, 
de todo mundo ter direitos iguais, né?! Um movimento coletivo, com 
bastante ocupação.

ocupar. ocupar lugar que está improdutivo, que está parado, que 
usa agrotóxico para contaminar a natureza. está cheio de impurezas, 
aí. aí para mudar nós estamos ocupando, mostrando nossa cara. É 
 isso aí que o movimento tem que fazer.

eu acho que o papel do mST é abrir a mente das pessoas. É levar 
para as pessoas novos valores, o que realmente importa para o ser hu
mano para ele se formar, se transformar em um novo homem, uma 
nova mulher. É mostrar para as pessoas o que importa, às vezes, para 
as pessoas. Hoje as pessoas só pensam em ganhar dinheiro, pensar só 
em si, que para crescer tem que pisar no noutro, uma competição. É 
isso o que a sociedade está passando e esquece às vezes que tem outras 
coisas que é importante para as pessoas, para elas serem felizes. eu 
acho que esse é o grande papel do mST: abrir a mente e mostrar tudo 
isso para o ser humano.

eu acho que o papel do movimento é ocupar, tirar a muita terra de 
latifundiários que não usa para nada, tem de mais e não usa para nada 
e dar para quem precisa realmente de um lar e lugar para trabalhar.

“Formar consciências” sobre as desigualdades no campo, ocu
par e socializar as terras no país, fazer reforma agrária, lutar contra 
os transgênicos, ensinar as pessoas a viver com dignidade, lutar por 
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direitos sociais e coletivos, construir uma sociedade socialista, criar 
um novo homem, para além das categorias da sociedade produtora 
de mercadoria, é, sinteticamente, um repertório que integra a ati
vidade política ampla do mST, sua contribuição na luta pela cria
ção e desenvolvimento de um país melhor, mais justo e igualitário.

certamente, tratase também de referências próprias de mili‑
tantes, de sujeitos que lutam com um sentido progressista da histó
ria. Por isso, é possível afirmar, junto com Gramsci, que estamos 
diante do “núcleo sadio do senso comum, que poderia ser precisa
mente chamado de bom senso” (1999, p.98).

noutros termos, a designação, na fala desses jovens, de noções e 
prénoções sobre as desigualdades que estruturam as relações so
ciais no Brasil, a partir da realidade agrária do país, significa, ainda 
em linguagem gramsciana, o início da elaboração crítica da estrutu
ra em superestrutura na consciência dos jovens, o início da passa
gem do objetivo ao subjetivo, configurandoos, certamente, como 
militantes. Por isso, “merece ser desenvolvido e transformado em 
algo unitário e coerente” (ibidem, p.98), potencializado pela supe
ração do traço marcadamente descontínuo de sua formação política 
e ideológica, dada pela participação esporádica desses jovens em 
processos de ocupação de território, outras mobilizações do mST e 
cursos de formação descontínuos.

O futuro dos jovens

carmem Leccardi voltouse para a reflexão das bases que os  
jovens encontram para a projeção de seu futuro nas sociedades oci
dentais contemporâneas. concebeu a juventude como “fase biográ
fica de preparação para a vida adulta” e indicou mediações para a 
discussão do tema. Para Leccardi, a capacidade juvenil em reprimir 
os “impulsos hedonísticos, [associada] à determinação de adiar para 
um tempo vindouro a satisfação possível que o tempo presente pode 
garantir, em vista dos benefícios que esse adiamento torna possí
veis”, é o que diferencia a projeção do futuro de uns e outros. Trata
se de um mecanismo chamado pela autora de diferimento de recom‑
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pensas: “aqui, o presente não é apenas uma ponte entre o passado  
e o futuro, mas a dimensão que ‘prepara’ o futuro” (Leccardi, 2005, 
p.35).

no entanto, afirma a autora:

quando a mudança, como ocorre em nossos dias, é extraordinariamen
te acelerada, e o dinamismo e a capacidade de performance são impe
rativos, quando o imediatismo é um parâmetro para avaliar a qualidade 
de uma ação, investir num futuro a longo prazo acaba parecendo tão 
pouco sensato quanto adiar a satisfação. (ibidem, p.35)

recorrendo à proposta analítica de Ulrick Beck, a socióloga nos 
situa num tempo histórico denominado “segunda modernidade”. 
Para seu autor de referência, a “primeira modernidade” foi inaugu
rada no início da modernidade industrial, percorrendo os séculos 
XVii, XViii, XiX, até início do século XX, nos quais perdurou a 
realidade do estado nacional e do progresso associado à ideia geral 
de controle. a “segunda modernidade”, por sua vez, modernidade 
contemporânea, emerge governada pela intensificação dos proces
sos econômicos e financeiros globais, pluralismo de valores e auto
ridades, individualismo institucionalizado, identidade compósita 
(que mescla elementos locais e globais), caracterizandose 

por uma dimensão de riscos globais: crise ambiental, terrorismo inter
nacional, ameaças econômicas (mas também, por exemplo, sanitárias) 
de tipo planetário, novas modalidades de desigualdade social, a partir 
do empobrecimento crescente de áreas cada vez mais devastadas do 
planeta, e, associadas a essa última, novas formas de subocupação com 
reflexos devastadores no plano existencial. nesse cenário, há cada vez 
menos espaço para dimensões como segurança, controle, certeza [...] 
Se o futuro que a primeira modernidade observara era o futuro aberto, 
o futuro da modernidade contemporânea é o futuro indeterminado e in‑
determinável, governado pelo risco. (ibidem, p.43, grifos da autora)

nesses termos, a ideia de projeto estaria, pois, posta em xeque, 
para não dizer esgotada. Por isso, a incerteza quanto ao futuro seria 
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o fenômeno contemporâneo presente na vida dos grupos sociais 
distintos, especialmente na vida daqueles sujeitos integrados à ca
tegoria social dos jovens, que se encontram em fase de preparação 
para a vida adulta.

a juventude, para carmem Leccardi, possui dupla conexão 
com o tempo: por um lado, é considerada uma condição provisória, 
por outro, é chamada pela sociedade para construir “formas positi
vas” de relação com o seu tempo de vida e o tempo da sociedade. 
até poucos decênios, prossegue a socióloga, essa relação, para os 
jovens do sexo masculino, “substanciavase [...] em fases biográfi
cas lineares e bem reconhecíveis”, quais sejam: primeiro, a prepa
ração para o trabalho, através da formação escolar; segundo, o 
exercício do trabalho remunerado; terceiro e último, a aposentado
ria. “Hoje, essa trajetória biográfica, capaz de garantir um percurso 
previsível para o ingresso na vida adulta, constitui não mais a regra, 
mas a exceção.” com tais afirmações, Leccardi não está afirmando 
seu desaparecimento por completo, mas o desaparecimento tanto 
de sua “ordem e irreversibilidade” quanto da “moldura social” que 
garantia seu sentido global. mais elucidativamente, afirma:

as instituições sociais continuam a cadenciar os tempos do cotidia
no, mas desapareceu sua capacidade de garantir aos sujeitos uma di
mensão fundamental na construção da individualidade: o sentido da 
continuidade biográfica. [...] na sociedade do “risco mundial”, uma 
trajetória socialmente normalizada em direção à idade adulta deixou 
de existir. (ibidem, p.49)

augusto cacciaBava, apoiado pelo sociólogo mexicano Pablo 
González casanova, tratou de um aspecto marcante das formas co
tidianas de existência afirmando que:

a eliminação das referências históricas do passado de luta, de tra
dição, de princípios de autoridades, todos constituídos no confronto 
entre grupos de distintas classes que se antagonizam, acaba por produ
zir as chamadas “opções políticas focalizadas”, que “alteram cate
gorias inteiras, como as de classe ou nação”. além disso, “desintegram 
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as categorias sociais e políticas”, transformandoas nos chamados  
“interesses particulares”, que cria obstáculos ao esforço de “conceber
expressaratuar das classes ou da nação”. É claro que essa política e 
essa ideologia dominantes se realizam em consequência de estratégias 
formuladas no âmbito do capital financeiro, com vistas a ampliar os 
espaços de liberdade para sua realização. (2006, p.60)

em outros termos, se os riscos globais obstacularizam a capa
cidade de projeção de futuro, marcando fortemente a experiência 
juvenil, as instituições públicas ou privadas, responsáveis pela ela
boração de “políticas focalizadas”, atuam, fundamentalmente, ge
rindo riscos, corroborando, então, a capacidade de reprodução do 
capital, hoje hegemonicamente financeiro, antes de amparar o su
jeito contemporâneo.

os jovens semterra do assentamento mário Lago confrontam 
o passado recente e a vida presente na comunidade daqueles que 
lutam pela posse da terra na autodenominada “capital nacional do 
agronegócio”. Por essa razão, é em movimento, na luta política, na 
vida em comunidade no assentamento mário Lago que recuperam 
a noção de projeto e falam do futuro.

Para aqueles jovens que integram frentes de luta do movimen
to, formandose como intelectuais do mST, a luta política, valor 
maior que cultivam, é seu presente e futuro:

eu já milito no movimento e pretendo continuar militando. esse é 
meu futuro. eu não quero me afastar da luta nunca. É por causa da luta 
que eu estou estudando, fazendo faculdade, me formando justamente 
para contribuir com o movimento depois de formado.

eu faço um monte de cursos, participo das lutas junto com o movi
mento em vários lugares, vou em encontros de jovens, congressos, pra 
quê? É para contribuir com o movimento hoje, mas é também para 
aprender para poder continuar contribuindo sempre.

os demais jovens expressam as oportunidades que têm por  
integrar a comunidade do assentamento mário Lago, por ter con
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quistado um pedaço de terra, junto com seus pais, através da luta 
do movimento, diferentemente do que experimentaram nas cida
des, onde viveram desamparados, desassistidos pelo estado, sem 
efetivação de direitos fundamentais, como demonstram algumas 
das falas seguintes:

aqui [no assentamento] nós temos oportunidades. [...] acho que 
lá [na cidade], se eu estivesse lá, eu não sei o que seria. acho que até 
parado de estudar eu tinha, porque lá eu já nem queria mais estudar.

aqui [no assentamento] a gente tem um futuro. na cidade a gente 
não sabe o que vai acontecer hoje, muito menos amanhã. Lá [na cida
de] eu não sabia nem se ia ter almoço ou não.

aqui [no assentamento] é possível planejar as coisas, sabe?! aqui 
eu penso em estudar, penso no que eu posso fazer no futuro. na cidade 
também pensava nisso, mas era mais sonho, entendeu?!

no movimento eu tenho onde morar, tenho serviço, tenho o que 
comer, tenho terra. o que eu tinha na cidade? nada. nem casa pra 
morar a gente tinha direito. Lá eu tinha que pensar no dia seguinte. 
aqui [no assentamento] eu posso pensar mais longe, entendeu?!

aqui [no assentamento] dá pra pensar no futuro, né?! eu penso sem
pre nisso, porque aqui a gente tem uma coisa nossa que se a gente cuidar 
vai ser meu futuro e até dos meus filhos, se um dia eu tiver filhos.

eu tenho um namorado, sabe, e eu penso em casar, ter filhos, mas, 
depois que eu estudar, porque eu tenho uma terrinha pra construir mi
nha vida, diferente de quando eu morava na cidade, que eu não tinha 
nada e também não tinha vontade de fazer nada.

na cidade eu não ia na escola, não trabalhava, não fazia nada. aqui, 
pelo menos, eu trabalho, faço curso no Pau d’alho [centro de Forma
ção Sócioagrícola dom Hélder câmara] quando tem e, assim, já vou 
pensando no meu futuro.

assim, seja com lideranças políticas do movimento social, seja 
com sua família ou outros grupos de referência no interior do as
sentamento mário Lago, os jovens do mST passam a conhecer, 
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descobrir, construir um projeto de futuro. Por isso, quando per
guntados se deixarão o assentamento mário Lago, todos os jovens 
que participaram de nossa pesquisa disseram “não!”. as razões são 
explicitadas nos depoimentos a seguir:

não, porque eu gosto daqui. eu pretendo viajar, conhecer muitos 
lugares com o movimento, mas ir embora daqui não, porque isso aqui 
é meu futuro.

eu pretendo ficar, porque eu gosto daqui. É um lugar maravilhoso 
para a gente ficar, diferente de tudo que eu já vivi, porque aqui eu te
nho futuro, né?!

eu não quero ir embora porque aqui é meu futuro.

eu pretendo trabalhar aqui mesmo. Teve uma época que nós está
vamos trabalhando de vender verdura, eu e meus irmãos. nós vendía
mos aqui nesse bairro aqui [no ribeirão Verde] e nós ganhávamos 
bastante. na cidade, a gente não ganhava nada. ia fazer o quê?

claro que eu vou ficar aqui. a gente lutou e luta tanto, pra quê?! 
isso aqui é meu futuro. É da terra que eu vou viver pra sempre.

eu quero ter minha horta, criar minhas galinhas, dar um futuro 
para mim mesmo, por isso eu não vou embora daqui, não.

ir embora?! de jeito nenhum. Tem problemas aqui? Tem. Falta 
muita coisa? Falta. mas aos poucos a gente vai construindo, né?!

eu quero ficar por causa da luta que a gente fez. agora que eu ga
nhei minha terra, eu tenho uma coisa minha, vou mexer com o que eu 
quero mexer, eu vou ser meu patrão mesmo, não vou ter ninguém di
zendo o horário que eu tenho que fazer as coisas. na hora que eu quiser 
eu faço as coisas no meu horário.

mas meu primeiro plano é esse: ficar aqui, viver da terra, porque a 
vida é melhor, você tem sua vida, entende?! não tem patrão, tem suas 
coisas, trabalha no seu negócio, sem ninguém para mandar. Sem falar 
na qualidade de vida, que nem se compara com a cidade, né?!

Porque eu faço parte disso daqui. eu estou ajudando a construir 
isso daqui.
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É claro que eu quero ficar aqui. meu pai e minha mãe, às vezes, 
brincam: “quando eu ganhar a terra você vai embora!”. eu falei assim: 
“de jeito nenhum, não vou embora não”. Porque, a partir do momento 
que você luta por uma coisa, essa coisa, depois, com o tempo, você olha 
pra ela e vê sua marca lá. Quando eu olhar pra essas terras aqui eu vou 
lembrar de quando eu era pequeno, que eu lutei pra isso aqui com meu 
pai e minha mãe.

além da segurança que o assentamento pode oferecer, base para 
que os jovens construam suas vidas, esses sujeitos estabeleceram uma 
relação afetiva com o território em que constroem sua experiência; 
uma relação afetiva com o grupo, com o movimento, com a luta dos 
semterra. “Libertaramse” das amarras impostas pelas relações que 
estabeleciam nas cidades em que viviam das situações informais, em 
muitos casos ilícitas, que experimentaram. eles valorizam o resul
tado de todo esforço do movimento de luta que integram, pois se 
reconhecem no produto dessa luta. estudam, trabalham, formam
se cultural, social e politicamente, de acordo com aquilo que so
nham para as suas vidas, de acordo com o lugar que ocupam no 
movimento, na família, segundo as condições que possuem.

os jovens integrantes de frentes de luta política do movimento, 
aqueles que estão próximos dos quadros dirigentes do mST, não 
perdem o assentamento mário Lago de seus horizontes. eles preci
sam da referência sólida em que se tornou o assentamento mário 
Lago, embora vejam seus futuros na atividade política e distantes 
de uma vida cotidiana associada ao assentamento e ao trabalho na 
agricultura. dedicamse, por isso, às atividades práticas da luta 
pela terra, à formação política, cultural e ideológica ampla, vislum
brando o futuro nas frentes dirigentes do mST:

Quero me formar daqui a quatro anos e meio e quero muito ser as
sentada. não quero sair da militância [...] eu acho que o sonho de todo 
militante é, na verdade, ser assentado e conseguir tirar uma renda para 
continuar militando.

meu projeto futuro é também trabalhar mais com essa questão da 
juventude, como você trabalha, mas estudar mais também, como eu 
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tenho feito. eu pretendo ficar no mário Lago, mas não só lá, mas tam
bém no estado de São Paulo, contribuindo com outras questões no 
movimento. mas aí a luta vai me mostrar o caminho. 

os demais jovens projetam o futuro na construção de uma vida 
cotidiana no assentamento mário Lago, embora, entre homens e 
mulheres jovens, existam algumas diferenças marcantes.

os jovens, diferentemente das jovens, expressam a necessidade 
de continuar os esforços dos pais, cotidianamente, dando prosse
guimento ao trabalho na roça. assim, projetam um futuro arraiga
do ao trabalho na terra, com a exceção de três jovens que sonham 
em avançar nos estudos, alcançando a formação universitária, a fim 
de contribuir com o assentamento como um todo:

olha, eu penso em fazer engenheira agrônoma, para mexer com 
planta, animal aqui no assentamento.

eu quero estudar Veterinária, para ajudar os companheiros aqui. 
Porque às vezes tem bicho doente e acaba morrendo, porque não tem 
ninguém para cuidar, né?!

eu penso em estudar, tem que terminar os estudos, né?! não aban
donando a parte de roça, de agropecuária aqui, mas eu penso em estu
dar. eu gosto de História. eu queria ser historiador. mas num queria 
ser bem professor, assim, de escola, mas passar para “rapaziada” daqui 
mesmo as coisas que eu sei. e também trabalhar na terra. não quero 
deixar de trabalhar na terra.

eu penso em conseguir um pedaço de terra, produzir aqui, porque 
já, já meus pais estão velhos, ajudar eles, e sobreviver daqui, não exata
mente na agricultura, mas na criação de porco, criação de galinha. 

rapaz, eu gosto muito de mexer com porco e galinha. eu tenho 
vontade de fazer tipo um negócio para mexer com porco e com galinha. 
mas não só com isso, mas também com uma plantação, porque se você 
tiver um porco e uma galinha e não tiver plantação para cuidar deles, 
não tem como cuidar deles. 

olha, aqui mesmo é mexer com galinha caipira. eu tinha mesmo 
vontade era de mexer com agricultura, mas aqui não “rola” por causa 
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da [falta de] água. mas é por enquanto. então, enquanto não “rolar” 
eu vou mexer com galinha, aí bem mais pra frente eu vou mexer com 
horta. 

eu tenho vários projetos. Fruticultura, horta, rapadura. Tudo que 
eu puder mexer aqui [no assentamento] eu vou fazer, como eu já estou 
fazendo, de acordo com as possibilidades.

eu quero continuar trabalhando, junto com a minha mãe, fabri
cando rapadura, tendo uma “criação”, de repente plantar também.

olha, eu quero mesmo é plantar arroz, feijão, mandioca, comida 
para o povo, né?!

eu quero trabalhar aqui com o que a gente já faz, né?! criando um 
porco, uma galinha, plantando mandioca, fazendo farinha. É isso que 
eu quero.

eles estão aderindo à lógica da família e do mST, que os prepara 
no presente para assumirem as atividades produtivas que hoje ain
da estão sob a responsabilidade dos pais. atividades produtivas na 
terra, seja através da agricultura, da agropecuária, seja através de 
outras inúmeras formas de aplicação da força de trabalho. Vale res
saltar que esses jovens nunca tinham desempenhado tais funções e 
que, no futuro, já como adultos, deverão garantir uma forma posi
tiva de reproduzir sua existência, construir novas relações.

as jovens projetam seu futuro distanciandose do trabalho na 
agricultura ou na agropecuária, no interior de seus lotes, tal como o 
fazem, hoje, dominantemente, seus pais, irmãos, referências mas
culinas de modo geral. além disso, as atividades presentes em seu 
cotidiano como mulheres também não figuram em seu repertório 
quando projetam suas vidas, como cuidar do lar para que as re
ferências masculinas com as quais venham a viver ou já vivem 
(como é o caso de duas jovens) possam provêlas. essas jovens, na 
grande maioria dos casos, vislumbram a formação universitária a 
fim de contribuir com as atividades produtivas do assentamento 
mário Lago como um todo:
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eu estou fazendo o curso de agroecologia, porque eu pretendo ser 
técnica em agroecologia para eu poder ajudar todo mundo que tiver 
precisando aqui e não só aqui, mas em qualquer lugar, poder ajudar 
todo mundo do movimento. Quero me formar também em agrono
mia para ajudar meus companheiros aqui [no assentamento].

eu quero ser técnica em agroecologia e contribuir para o desen
volvimento do assentamento mário Lago, junto com meus compa
nheiros, naquilo que eu puder fazer.

eu queria ser advogada para o acampamento mesmo ou para o 
mST.

eu planejo acabar meu curso de agroecologia. eu pretendo fazer 
faculdade de Veterinária ou de enfermagem, quando eu acabar.

olha, eu quero ser engenheira agrônoma, para mexer com planta, 
animal aqui no assentamento.

eu quero ficar aqui no assentamento, eu não vou embora não. 
Quero continuar estudando, alguma coisa para ajudar aqui [no assen
tamento], mas ainda não sei o quê. mas trabalhar, assim, de plantar e 
tal eu não quero não.

eu queria continuar estudando, o que eu ainda não sei, mas estu
dar, aprender a mexer com a terra, porque é a terra que vai me dar o 
sustento pra mim e pra minha família.

meu sonho é estudar. não ficar só mexendo com terra. eu queria 
fazer um curso dentro do movimento, de comunicação.

meu projeto de futuro é continuar no movimento, ter como ajudar 
o assentamento no futuro com o curso que eu estou fazendo, que é em 
técnico em agroecologia.

eu não quero trabalhar na agricultura, mas cuidando dos animais, 
porque eu quero estudar Veterinária.

em dois casos, as jovens já constituíram família e são mães e 
esposas. com isso, já assumem as responsabilidades de cuidar da 
casa, do lote que conquistaram, dentre outras que poderiam ser 
consideradas de adultos. no entanto, também não abandonam o 
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sonho de estudar, a fim de elevar as condições materiais e culturais 
da reprodução de sua existência e de sua família:

Viver bastante aqui [no assentamento] e estudar assim que possí
vel, porque é muito diferente. Tem que reflorestar, porque foi bastante 
devastado, plantar muitos alimentos, mas quero ter minha casa bonita, 
viver com meu marido, minha filha, minha mãe. mas pra isso falta 
muita luta ainda.

eu penso em terminar meus estudos e dar uma vida melhor para o 
meu filho, trabalhando no meu lote, junto com meu marido.

destarte, as jovens projetam sua elevação intelectual, mas sem 
afastarse da comunidade do mário Lago. ao mesmo tempo, apre
sentam capacidades de elevação de sua condição como mulher ao se 
distanciar, prospectivamente, do lugar que ocupam na divisão se
xual do trabalho, ou seja, da reprodução do papel que hoje é de suas 
mães ou referências maternas ou femininas no assentamento; apre
sentam capacidades de elevação das próprias condições de trabalho 
em que hoje estão no assentamento, quando projetam a necessida
de de estudar, integrandose a cursos de graduação. Por isso, estão 
mais presentes em cursos de formação do mST, como o curso inte
grado médio técnico em agroecologia e/ou no ensino médio formal 
em escolas públicas e mesmo cursinho preparatório para o vestibu
lar, como é o caso de uma jovem.

Quando os jovens semterra, dos sexos masculino e feminino, 
percebem o olhar dos dirigentes do mST dirigido a eles, avaliam 
que a organização os enxerga como o futuro do assentamento; como 
sujeitos que estão se preparando, no presente, segundo referências 
históricas coletivas para, na fase adulta, dirigir o território que con
quistaram através da luta. assim, em sua consciência, a finalidade 
última de todo processo de formação cultural que vivem é tornarse 
sujeitos capazes de cuidar do território que conquistaram, da co
munidade que estão construindo, como se vê em alguns destes de
poimentos:
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a gente é o futuro do assentamento; a gente tem que continuar a 
luta, senão tudo isso que eles [os adultos] estão construindo vai se per
der. eu acho que é isso.

eu acho que eles estão preparando os jovens, conscientizando os 
jovens que é isso mesmo, que daqui para frente vão ser eles que vão 
tocar o assentamento.

como o futuro, porque daqui uns anos quem vai tomar conta disso 
aqui somos nós, os filhos dos assentados mais velhos. Porque eles não 
vão “ficar aqui para semente”, cuidando do assentamento para nós. 
nós temos que aprender com eles, como é que nós vamos administrar 
o assentamento lá na frente. Porque senão, daqui uns anos, a “moleca
da” que não tem interesse na terra vai querer vender a terra, negociar, 
largar, abandonar. Porque isso aqui não é uma coisa que vai ficar só 
para mim, vai ficar para os meus netos, bisnetos e tudo mais.

Para o mST, nós somos o futuro do assentamento, nós que vamos 
cuidar disso aqui quando assumirmos o lote.

[o mST] Tem esperança de que os jovens continuem a luta aqui 
no mário Lago e que não desistam. 

o pessoal do movimento diz que a gente é que vai levar o assenta
mento para a frente, passando para os nossos filhos, netos e tudo. É 
isso que eles pensam.

os jovens são o futuro do assentamento, né?! Se a gente não ficar 
aqui [no assentamento], quem vai tocar isso aqui mais tarde?!

o mST olha pra gente como o futuro do assentamento, porque 
nossos pais lutam, a gente luta com eles, aprendendo para, um dia, as
sumir nosso lote.

nós que vamos assumir o lote um dia, né?! Vamos casar, ter filhos 
e vamos cuidar do nosso lote, do nosso assentamento.

aqueles cujo envolvimento com atividades políticas e culturais 
do movimento é maior, mais denso, intelectuais em formação, estão 
preocupados, junto com a frente dirigente do movimento, com a 
continuidade do mST, da luta pela terra no Brasil e afirmam que, 
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para o mST, os jovens são o futuro do próprio movimento de luta, 
ou seja, aqueles sujeitos que um dia deverão assumir as responsabi
lidades de dirigilo. assim, estão sendo preparados para tanto:

o movimento vê os jovens com olhar de “vocês são o futuro dessa 
organização; vocês vão tocar isso para frente; vocês que vão lutar, os 
filhos de vocês, vocês que não vão fazer o movimento parar”. essa a 
visão do movimento Sem Terra. Para não parar a organização.

como uma grande ajuda, uma grande importância. Porque os jo
vens vão ser o futuro do mST, o futuro da luta, porque, se acabar a 
luta, no futuro as coisas vão ser ainda pior. com o agronegócio agitan
do, fazendo propaganda, e se a gente não tiver futuros militantes, futu
ros dirigentes do mST, o mST não anda, não vai para frente.

esses jovens não vivem o cotidiano do assentamento. Vivem o 
cotidiano do movimento de luta, do mST. não estão aprendendo  
a manejar a terra. estão sendo preparados para, mais tarde, atuar à 
frente do movimento social, em sua organização política, na qua
lidade de intelectuais do grupo que serão, ou seja, como aqueles 
que darão forma, conteúdo e direção para os enfrentamentos fu
turos, na disputa pela hegemonia do projeto populardemocrático 
que o mST tem para o país.

num caso ou no outro, os jovens que integraram nossa pesquisa 
correspondem às expectativas e, sobretudo, às necessidades do mo
vimento de luta.

É certo que o mST precisa renovarse, formar novos militantes, 
futuros quadros dirigentes, que compreendam e vivam a luta polí
tica para que sobreviva, se reproduza e cresça na disputa política de 
um projeto populardemocrático de desenvolvimento do campo 
brasileiro. igualmente, é necessário que outros sujeitos permane
çam nos assentamentos, construindo a vida em comunidade e efeti
vando cotidianamente, em cada fração conquistada do território, 
princípios, valores, relações. construção esta que implica a opção 
feita pelos jovens de viver no assentamento e na presença, a ser avo
lumada, do mST em seu cotidiano.
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os jovens sonham, criam utopias que, nos termos já definidos 
por moisés augusto Gonçalves, devem ser vistas como “constru
ção possível [...] [um] ‘horizonte de sentido’, a partir da ação coleti
va. [algo que] sinaliza ‘outros mundos’, perseguidos na práxis” 
(2005, p.36).

Pois, como disse alder Júlio calado, “felizmente, sonhar faz 
parte da condição humana!”. afinal,

como vamos ousar enfrentar e vencer as agruras do cotidiano de 
barbárie que esse sistema não cessa de espalhar, se não ousarmos o 
“inédito viável”? mais: pensar Utopia não significa entregarnos, pas
sivos, a uma longa e tediosa e inútil espera. Tratase de, no que está ao 
nosso alcance, antecipar essa Utopia, tratando de vivêla já, da forma 
que podemos, ainda que seja em termos moleculares, mantendo a ten
são blochiana (ernst Bloch) entre  o “Já” e o “ainda não”. (2008, 
p.47)

Longe de encerrar, o processo de formação cultural dos jovens 
do assentamento mário Lago inaugura desafios ao movimento dos 
Trabalhadores rurais Sem Terra.


