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13. ESCOLA DA JUVENTUDE: PROCESSO DE FORMAÇÃO E AUTO-

ORGANIZAÇÃO DA JUVENTUDE DO MST-PR 

 

Thaile Cristina Lopes Vieira1 

Coletivo de Juventude do MST 

 

RESUMO: Apresentaremos neste trabalho o relato de uma experiência do Coletivo de 

Juventude do MST PR: a construção da Escola da Juventude, como um processo que é 

fruto de reflexões, elaborações e indagações da juventude em diferentes espaços e 

instâncias organizativas do MST. A Escola da Juventude, portanto, reflete um processo 

de construção coletiva de uma organização social, na perspectiva de consolidar um 

trabalho permanente de formação e organização com a Juventude Sem Terra do Paraná, 

reafirmando uma identidade construída para fomentar a organização de ações concretas 

de auto-organização dos jovens nas áreas de reforma agrária, assumindo o vínculo e o 

compromisso com a luta do MST.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Escola da Juventude; Auto-organização; Juventude. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A participação da juventude no MST é fruto de um processo de construção 

coletiva, desde sua fundação em seus diferentes espaços, sobretudo, na luta e na 

organização. Vivemos em uma realidade marcada de desafios, e ao falarmos de 

juventude Sem Terra hoje, precisamos compreendê-la dentro do contexto em que se 

encontra o desenvolvimento do capitalismo no campo, os limites e desafios colocados 

para sua organização.  

Trabalhar com a juventude é fundamental na construção de qualquer projeto de 

sociedade. O MST é um movimento de luta e deve estar num processo permanente de 

renovação, na busca que as novas gerações se insiram na luta pela transformação social. 

Na tentativa de inserir as novas gerações na luta e organização dos 

trabalhadores, atrelada ao processo de acesso ao conhecimento, condição essencial na 

formação da juventude Sem Terra, que o Coletivo de Juventude do PR e MST como um 
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todo, tem tentando criar e desenvolver mecanismos, desde suas práticas pedagógicas e 

ambientes educativos como é o caso da Escola da Juventude, para potencializar a 

formação da juventude nas diferentes dimensões que a vida exige e que, por certo, a 

escola tradicional não dá conta de desenvolver. 

 

DESENVOLVIMENTO  
 

A questão da organização da juventude Sem Terra tem que ser entendida na luta 

e na construção da Reforma Agrária Popular. Neste sentido, a auto-organização é uma 

dimensão fundamental, formando e ampliando os coletivos de juventude, nos 

acampamentos e assentamentos, nas escolas, cooperativas, grupos culturais e de 

produção entre outras formas, para enfrentar os desafios do Movimento e da Classe 

Trabalhadora. Neste sentido, A proposta da Escola da Juventude é a tentativa de 

consolidar um trabalho permanente de formação e organização com a juventude das 

áreas de reforma agrária, na perspectiva de acumular forças e fortalecer a base de 

organização do MST e na formação de jovens lideranças. Em que a escola de formação, 

além de proporcionar formação política, é uma forma de acompanhar os jovens 

militantes participantes no desenvolvimento de suas atividades em acampamentos ou 

assentamentos, com inserção nos espaços organizativos e produtivos, vinculados ao 

Coletivo da Juventude e ao MST como um todo.  

O público participante se caracteriza como jovens de áreas de reforma agrária, 

de escolas, acampamentos e assentamentos do Paraná. Formamos a primeira turma no 

período de 2012-2013, a segunda turma em 2013-2014. E está em andamento a 3ª 

turma, já com duas etapas realizadas (2015). 

A experiência da Escola da Juventude foi construída inicialmente na Região 

Centro, com o apoio do CEAGRO – Centro de Desenvolvimento Sustentável e 

Capacitação em Agroecologia. A partir da segunda turma, identificamos a importância 

de consolidar a participação da juventude de todas as regiões do estado, para ajudarem a 

construir um espaço de participação e formação de jovens lideranças, contribuindo no 

processo de organização da juventude nos assentamentos e acampamentos, e consolidar 

coletivos de juventude nas regiões. Portanto, a partir da segunda turma a Escola da 
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Juventude deixou de ser uma atividade regional e passa a ter caráter estadual, a ser uma 

construção do coletivo de juventude do PR, com o apoio dos demais setores. 

O processo da Escola da Juventude é organizado em 3 etapas de formação, de 

Tempo Escola e Tempo Comunidade. Além dos momentos de estudo, se desenvolve o 

trabalho com oficinas articuladas e ligadas à prática em diferentes dimensões: Arte 

Educação, Agitação e Propaganda e produção/Agroecologia, que podem ser o 

motivador de organização de grupos nas escolas, assentamentos e acampamentos e 

geração de renda. Além de organizar em todas as etapas atividades de trabalho de base, 

nos assentamentos, nas escolas. Bem como momentos de luta junto à sociedade, como 

Marchas e ocupações para entrega de pauta (Núcleo de Educação, Incra, Prefeituras, 

Banco). 

Em síntese, o Programa de Formação da Escola da Juventude se estrutura da 

seguinte forma: 

1. Ponto de Partida: Não ser curso (s) teórico. Articular a formação desde 

processos concretos de auto-organização, autogestão, leitura e análise da 

realidade, organização da ação nos locais e vinculadas ao Coletivo da Juventude. 

Se deparar com problemas reais que exigem estar organizados para resolvê-los.  

a. Dar o caráter de turma, consolidar um processo de formação que é 

contínuo. 

b. Vivenciar processos organizativos, em que os jovens possam discutir o 

método de direção. Envolvê-los no método de formação, na divisão dos 

trabalhos, nas dinâmicas do Centro, das áreas de reforma agrária e 

comunidades camponesas; 

c. Caráter do Tempo Comunidade com tarefas concretas, como a 

participação em atividades de luta, seminários, encontros, e de 

organização local, trabalho de base;  

2. Articular o acesso a teoria a partir dos problemas que as práticas suscite 

(desde os momentos de estudo até as oficinas): Dialogar com o papel/função 

da Juventude nos processos históricos de organização da classe trabalhadora e 

do MST: 
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O Papel do Trabalho e da Organização na Formação Humana; Princípios e 

Normas do MST (articulado com História da Luta pela Terra); Cooperação; 

Análise de Conjuntura (Gênese e natureza do Estado, Desenvolvimento do 

Capitalismo o Campo...); Método de Trabalho de Base e da Organização 

Popular; O Assentamento no Centro de Nossas Ações; A Organicidade e o 

Planejamento; Como funciona a Sociedade (Economia Política) – foco na 

análise e Estratégias do Desenvolvimento Territorial; Agitação e Propaganda; 

Agroecologia; Gênero.   

OFICINAS – Articuladas/ligadas à prática em diferentes dimensões: Arte 

Educação, Agitação e Propaganda e produção/Agroecologia – foco na produção 

de materiais e resultados concretos em mobilizações/marchas, e que podem ser o 

motivador de organização de grupos nas escolas, assentamentos e acampamentos 

e geração de renda.  

3. Co-gestão do Centro e auto-organização da Turma - Definir os processos, 

em suas fases – onde acontecem as etapas de Formação e no Tempo 

Comunidade; laboratório da auto-organização. 

O processo formativo é desafiante para os jovens em assumir a autogestão da 

turma no Centro de Formação, como forma de conseguir pensar sobre problemas 

reais a partir da prática vivida desde a chegada no Centro até a saída, os 

processos que perpassam as etapas.  

4. Processos que perpassem a alternância do curso (atividades em Tempo 

Escola e Tempo Comunidade):  

 Organização de grupos/coletivos nos territórios, por comunidades/escolas 

próximas; 

 Com os grupos, exercitar diagnóstico de problemas locais, assim como 

de possíveis alternativas aos mesmos; 

 Trabalho de Base; 

 Momentos de socialização e avaliação do Processo; 

 Articular com Inter cooperação – Discussões Atuais do MST; 
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 Planejar a continuidade do Processo para além do curso (Coletivo da 

Juventude, Envolvimento dos militantes na articulação da próxima 

turma, inserção no Movimento, VI Congresso, Jornadas de Luta; ...) 

5. Organização dos finais de Tempo Escola com atividades de luta, junto à 

sociedade; e trabalho de Base:  

 Articuladas com a Jornada Nacional da Juventude; 

 Marchas; Ocupações - Núcleo de Educação, INCRA, Prefeitura, Banco 

do Brasil; 

 Mobilização/articulação com outras organizações – Levante Popular da 

Juventude, APP Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Paraná, 

MPA; 

 Trabalho de Base – auto-organização da juventude – nas escolas e 

comunidades dos Assentamentos e acampamentos próximos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A questão da auto-organização, que é o eixo central da proposta da Escola da 

Juventude, tem que ser entendida vinculada a uma discussão mais ampla, que tem a ver 

com objetivos, ou seja, com o que a gente pretende com a Escola, que dimensões 

trabalhar, a formação de lutadores e construtores tanto em relação à luta, como a 

construção de novas relações sociais, enfim, implicam na dimensão organizativa, 

porque nem a luta, nem a construção se fazem de forma individual, é preciso fazer de 

forma coletiva e, portanto, organizada. Portanto, a auto-organização da juventude só 

tem sentido se for compreendida e atrelada à luta do MST pela transformação social, e 

mais, se for de fato um processo coletivo, que construa e desenvolva e autonomia, que 

politize a juventude, que tencione os espaços onde os jovens estão inseridos, para que 

assumam de forma autônoma e consciente parte de seu processo de formação com 

intervenções na realidade a fim de transformá-la. 
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