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Resumo 

O objetivo desta pesquisa foi compreender a 

permanência, ou não, de jovens sem-terra dentro dos 

assentamentos, já que o senso comum alega que este 

grupo não se interessa pelo uso da terra, bem como por 

sua reivindicação. Entendendo as questões sócios 

históricas envolvidas em tal fenômeno, o local 

pesquisado foi o Assentamento Pirituba, que se localiza 

entre as cidades de Itapeva- SP; Itararé- SP e Itaberá- 

SP. Para a elaboração foi feito levantamento de 

investigação acerca da temática, bem como sobre o 

MST em âmbito nacional. Pode ser percebido que a 

permanência dos jovens está vinculada com os meios 

de sobrevivência, já que grande parcela alega não ter 

possibilidades mínimas para a própria subsistência. 

Introdução  

Ao atuais governos neoliberais têm o objetivo de 
acentuar a precarização camponesa, nos mantendo 
presos a herança do atraso. O êxodo do rural para o 
urbano é um fenômeno recorrente, já que os 

camponeses não encontram formas de se manter. 
Entretanto, o MST traz um projeto de vida campesina, 
com o intuito de tornar o campo um espaço possivel de 

sobrevivencia. O Assentamento Pirituba iniciou sua 
ocupação nos 1981,1982 e 1984, sendo apenas a última 
liderada pelo MST. Segundo Carlos Eduardo quase não 
se vê a atuação da juventude dentro do movimento, 
tendo baixa participação nas atividades. 

Material e Métodos 

Para a realização desta pesquisa, recolhemos matérias 

bibliográficos que dialogassem com a temática, para que 

a juventude se entendesse enquanto sujeito ativo, afim 

de afastar qualquer forma mecanicista e cartesiana. 

Também foi recorrido a outras áreas do conhecimento, 

como antropologia e sociologia, para a aproximação de 

saberes. Utilizamos a metodologia da história oral, que 

permite traçar novas mapas de compreensão, através 

da memória dos entrevistados. Ao total, foram 

produzidas 4 entrevistas, com jovens entre 18 a 27 

anos, com abordagem de diversos eixos temáticos.  

Resultados e Discussão 

Os jovens são considerados, na visão clássica, como 

uma categoria densa, gerada pelos conflitos inerentes a 

sociedade. Esse olhar acaba os colando em duas 

posições: como seres narcisistas e individualistas; e 

como pessoas que buscam excessivamente por 

experimentação (GOLÇALVES, 2005). Há preocupações 

com esse grupo devido ao desejo social de controle e 

correção dos vícios, creditando grande parte das 

mazelassem do sistema em sua conta.  Mas isso 

descontextualiza o sujeito, não observando as suas 

experiências as quais estão submetidos. A juventude 

nos países periféricos ainda está muito ligada ao âmbito 

doméstico, a esfera familiar como um dos principais 

pilares que o direciona. (GOLÇALVES, 2005). Com 

enfoque no material estudado, Castro mostra que a 

juventude camponesa brasileira sofre por formas de 

exclusão social, conduzidas por políticas neoliberais, 

que se aprofundam nas transformações agrarias 

(SCHWENDLER, VIERA, AMARAL, 2018). Ou seja, 

torna-se economicamente inviável permanecer no 

campo. Maria Tereza Castelo Branco (2003) traz, a 

teoria de que a juventude não encontra meios para a 

subsistência, já que não há trabalho. Essa mesma 

afirmativa é presente na fala dos entrevistados, que 

encontram uma realidade parecida em Pirituba. 

Conclusões 

Durante a pesquisa foi percebido que, o vínculo com a 

terra está alinhado as possibilidades de sobrevivência no 

campo. Grande parcela da juventude não encontra 

meios viáveis de se manter, apesar de alguns tentarem 

passar por essa barreira. O movimento dos 

trabalhadores sem-terra funciona como um viés possível 

para a permanência no campo, pois envolve o sujeito 

tanto nas questões subjetivas e objetivos, com um 

projeto de reforma agraria que prioriza a soberania 

alimentar, primando a vida camponesa, entendendo o 

campo como um espaço para a qualidade de vida. 
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