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APRESENTAÇÃO

Como é bom estar 

aqui para iniciar 

a nossa troca de 

saberes! Este primei-

ro Módulo do Programa 

Jovem Saber tem como 

objetivo trazer reflexões 

muito importantes para a 

nossa caminhada: como 

nós, jovens, nos reco-

nhecemos no mundo? 

Quem somos individual 

e coletivamente? Qual o 

nosso papel na constru-

ção da realidade?

São perguntas fun-

damentais para que a 

gente possa compreen-

der que as mudanças e transformações só po-

dem começar quando entendemos quem somos 

e porque somos como somos. As histórias da 

nossa comunidade e da nossa família são a base 

da nossa identidade, pois foi por meio delas que 

aprendemos a ver e reconhecer o mundo e a 

nós mesmos. 

MÔNICA BUFON AUGUSTO
Secretária de Jovens Trabalhadores Rurais 

Agricultores e Agricultoras Familiares da CONTAG

Quando valorizamos 

nossas identidades – seja 

como homem, mulher, 

negro(a), indígena, bran-

co(a), pardo(a), gay, lés-

bica, irmão(ã), filho(a), 

pai – sentimos mais von-

tade e garra para lutar por 

nossos direitos e cumprir 

nossos deveres como ci-

dadãos(ãs) deste País.

 Cada grupo que ini-

cia essas páginas está 

começando uma cami-

nhada que pode levá-lo 

muito longe – tudo de-

pende da vontade e de-

dicação de vocês. Depois 

de lerem os textos, procurem debater as questões 

propostas, sempre pensando em como vocês po-

dem contribuir para superar os desafios encontra-

dos. Vamos iniciar essa jornada?

César Ramos
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1. NOSSA IDENTIDADE COMO 
JOVENS DO CAMPO

César Ramos Luiz Fernandes

Luiz Fernandes

Luiz Fernandes

O que nos vem à cabeça quando ouvimos a palavra “identidade”? 

Como ela se expressa na vida das pessoas? O que leva alguém a 

se reconhecer como jovem do campo? Vamos refletir um pouco 

mais sobre tudo isso?

Quando falamos em “identidade” estamos nos referindo à forma como 

nos reconhecemos e queremos ser reconhecidos(as) no mundo. 

As identidades se constroem na vida em sociedade, ou seja, a partir 

das relações que estabelecemos uns com os(as) outros(as), com a diver-

sidade de indivíduos que habitam este planeta.

É um olhar para si, que só encontra sentido quando me enxergo ou me 

diferencio do(a) outro(a), com o qual convivo em sociedade.

Para debatermos mais sobre a construção da identidade vamos co-

nhecer a história de Rita. 
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AS DESCOBERTAS DE RITA – 
EU SOU JOVEM DO CAMPO! 

Rita tem 19 anos e mora com a sua mãe, seu 

pai, avó e mais dois irmãos num sítio que fica 

numa cidade de 10 mil habitantes. A renda da fa-

mília vem da produção agrícola. Além disso, conta 

com a aposentadoria da avó e com algum dinheiro 

que o irmão mais velho envia mensal-

mente, do salário que recebe com 

o corte da cana. 

Rita divide o seu tempo 

entre os estudos, os traba-

lhos agrícola e doméstico.

Recentemente, Rita foi 

convidada a participar de 

um Grupo do Jovem Saber. 

Na primeira reunião, ela en-

controu várias pessoas, algumas 

que vivem perto do sítio de sua fa-

mília e outras que ela nunca viu na 

vida, inclusive um jovem que morava 

na periferia de uma cidade grande e 

que, recentemente, se instalou com 

a família no município. Todo pessoal tinha mais ou 

menos a idade de Rita, além disso, como ela, muitos 

estudavam, além de trabalharem na agricultura. 

Nas reuniões do grupo, Rita foi conhecendo me-

lhor as pessoas e a si mesma. Foi percebendo muitos 

traços em comum, um deles era o desejo de muitos 

em cursar o ensino superior, mas, para isso, preci-

sariam viajar 40 quilômetros para chegar à faculda-

de mais próxima. Outra semelhança era que grande 

parte trabalhava, junto com a família, na criação de 

pequenos animais, plantio e colheita, mas eram pou-

co ouvidos na hora de decidir sobre o que produzir, 

e menos ainda nos espaços de comercialização dos 

produtos, atividade normalmente liderada pelos pais. 

Numa das reuniões, por sinal uma das que Rita 

mais gostou de participar, o grupo debateu o tema: 

“as visões da sociedade sobre a juventude”. Ao final, 

chegou à conclusão de que a sociedade vê os(as) 

jovens como indivíduos ainda em formação; como 

pessoas que reúnem pouca experiência de vida e 

pouco conhecimento sobre o mundo. Estas visões 

refletem diretamente na vida dos(as) jovens, trazen-

do como consequências menores oportunidades de 



da propriedade familiar, mesmo sabendo que qual-

quer decisão tomada vai afetar a vida de todos(as). 

A partir daí ela foi percebendo que a sociedade vai 

definindo e reinventando ao longo da história papéis 

sociais específicos não só para a juventude, mas 

também para as mulheres, pessoas da terceira idade, 

crianças, negros(as) e que essas definições impac-

tam profundamente a vida dessas pessoas.

Depois daquela reunião, os(as) participantes re-

solveram eleger um nome para o grupo, que ficou 

conhecido como JORULL – Jovens Rurais Lutando 

por Libertação.

9

participação nas tomadas de decisão na vida social, 

menos possibilidades de trabalho e acesso à renda 

mais precária, entre outras.

Diante desse debate, o pessoal do grupo come-

çou a perceber que a idade e o trabalho na agricul-

tura eram alguns dos fatores que faziam com que a 

maior parte do grupo tivesse experiências de vida 

muito semelhantes. 

Rita refletiu muito sobre tudo isso! Viu que o fato 

de ser jovem faz recair sobre ela expectativas, opor-

tunidades e obrigações sociais específicas. A partir 

daí, passou a compreender que, por conta 

de sua posição como jovem, ela e seus 

irmãos mais novos são mais incen-

tivados a continuarem estudando 

(diferente do que acontece com seu 

irmão de 33 anos, que vive longe 

da família trabalhando no corte 

da cana). Além disso, começou 

a se questionar porque seu pai 

não a consultava, nem mesmo 

a sua mãe, avó e irmãos sobre 

que rumos tomar na produção 
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César Ramos
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Através da história de Rita, conseguimos ver como 

é profunda a discussão sobre a construção da nossa 

identidade. Ela se constrói não de forma isolada e in-

dividualizada, mas no contato com o(a) outro(a), com 

o que reunimos de comum ou diferente em relação 

a outras pessoas. A experiência de Rita nos ensina 

isso. Foi a partir da convivência com outros(as) jovens 

- que tinham realidades, vontades e restrições muito 

parecidas com as suas - que Rita se percebeu como 

jovem rural, como parte de uma identidade comum.

Rita, como qualquer um(a) de nós, tem uma ex-

periência de vida própria, tão singular quanto a dos 

seus amigos do Movimento Sindical, onde cada um 

cresceu dentro de uma família, orientada por diferen-

tes valores morais, condições econômicas, sociais e 

culturais próprias. Mesmo sendo óbvio que cada um 

carregue sua história particular, também fica eviden-

te que estas diferentes experiências de vida reúnem 

pontos semelhantes entre si, principalmente por sua 

posição como jovens pobres e trabalhadores(as) mo-

radores(as) do meio rural. 

Por meio dessa história, podemos entender que 

a construção da identidade vai bem além de reco-

nhecer semelhanças físicas ou características bio-

lógicas comuns, como, por exemplo, a idade, o sexo, 

etc. Se por um lado tais características influenciam 

a forma como nos enxergamos ou somos enxer-

gados(as) pela sociedade (seja como jovens, ido-

sas, mulheres, homens, trabalhadores), por outro, 

estes traços físicos, biológicos e sociais não são 

suficientes para gerar nos indivíduos o sentimento 

de pertencimento a uma identidade. Também nos 

sentimos parte de determinada identidade coletiva 

quando compreendemos as atribuições, papéis e 

significados construídos pela sociedade sobre os 

diferentes grupos de identidade.

Pela experiência de Rita, fica evidente que recai 

sobre a juventude uma visão muito preconceituosa, 

que compreende os(as) jovens como sujeitos sem ha-

bilidade para tomar boas decisões. Da mesma forma, 

podemos enxergar ao longo da história do País e do 

mundo um conjunto de discriminações sofridas por 

mulheres e negros(as), que até hoje geram violência 

contra a mulher, racismo e toda a sorte de condições 

de vida e trabalho precários.

Então, dito tudo isso, podemos concluir que a 

identidade é algo fixo, ou seja, algo sob o qual não 

se muda mais? Ainda bem que não! Mas, para apro-

fundar um pouco mais esta discussão, vamos voltar 

à história de Rita. 
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DESCOBERTAS DE RITA – EU SOU 
MULHER E JOVEM DO CAMPO!

Rita foi cada vez mais se engajando no grupo de 

jovens e na vida da comunidade. Mas nem sempre 

ela podia participar das reuniões, pois, além das 

suas tarefas como estudante e trabalhadora, no sítio 

da família, a jovem também tinha, muitas vezes, que 

cuidar da avó (que estava bem doente) e do irmão 

caçula. Este era o tipo de tarefa que Rita dividia ape-

nas com sua mãe.

Por várias vezes, Rita pensou sobre o fato do 

seu pai e irmão do meio não compartilharem estas 

e outras tarefas, como a preparação das refeições, 

a limpeza da casa e também o cuidado com as rou-

pas. Toda vez que tocava neste assunto com sua 

avó, esta dizia: - Ô minha neta, serviço de casa não 

é coisa para homem!!!! Eles não levam jeito para 

essas coisas. 

Rita ficava indignada, pois, no final das contas, 

ela e sua mãe eram as que menos tinham tempo 

para descansar ou fazer as coisas que queriam... 

como, por exemplo, participar das reuniões do gru-

po jovens, do grupo de mulheres ou, até mesmo, 

das assembleias do sindicato.  Pior ainda: ela foi 

percebendo que todas as vezes que se ausentava 

dessas atividades, por algum motivo, sua mãe sem-

pre se sobrecarregava.



13

Rita resolveu ir a uma das palestras do grupo de 

mulheres, que sua mãe recentemente passou a inte-

grar. Lá, escutou muito falar sobre relações de gêne-

ro e de como estas relações geram muitas desigual-

dades, afetando principalmente a vida das mulheres.

A partir desse momento caiu a ficha para Rita. Ela 

reconheceu mais uma dimensão da sua identi-

dade, a de mulher, além de jovem do campo. 

Rita se percebeu como mulher, não só 

por ser, biologicamente, do sexo feminino. 

Ela se reconheceu como mulher porque 

enxergou nas outras companheiras 

do grupo o conjunto de desigual-

dades que vivenciam. 

Mesmo cada uma vi-

vendo e trabalhando 

em lugares diferentes, 

todas reuniam em co-

mum o fato de terem 

que assumir, além do 

trabalho na roça, as 

tarefas domésticas e 

de cuidados com os(as) idosos(as) e crianças, não 

sendo nada valorizadas por este acúmulo de tare-

fas. Lógico que Rita encontrou outras semelhanças, 

como o fato de poucas participarem da Diretoria da 

cooperativa ou do sindicato (das quatro que inte-

gravam estes espaços, todas estavam na suplência 

ou estavam nos cargos executivos que não rece-

biam remuneração).

Rita também percebeu que algumas das situa-

ções injustas que ela vivia eram pouco comenta-

das pela maioria das mulheres do grupo, como, por 

exemplo, o fato de só poder frequentar as festas 

da comunidade na companhia do irmão do meio, 

por exigência do pai. Grande parte das mulheres 

do grupo tinha entre 40 e 60 anos. Somente Rita e 

mais duas colegas, filhas de outras integrantes do 

grupo, tinham menos que 20 anos. Ah! Tinha Dona 

Josefa que, no auge dos seus 75 anos, não perdia 

nenhum dos encontros.  

Daquele dia em diante, Rita começou a definir 

estratégias, junto com sua mãe, para ao menos di-

vidirem o trabalho doméstico com o pai e irmão. 
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As experiências individuais e coletivas nos colo-

cam em contato com quem realmente somos, por 

isso, o processo de construção da nossa identidade 

se dá de forma muito dinâmica.

Ao longo da nossa vida, nos deparamos com di-

ferentes ideias, grupos sociais e nos reposicionamos 

cultural, social e até mesmo economicamente. Diante 

disso, vamos nos transformando e nos reconhecendo.

Rita se reconheceu como mulher não por sua con-

dição biológica, mas no diálogo com outras compa-

nheiras que compartilham contextos comuns. Mais que 

isso, Rita se descobriu mulher a partir de sua vivência 

dentro de um movimento, de um grupo que contesta 

as posições sociais desiguais vividas pelas mulheres. 

Por meio da experiência de Rita, vemos que a 

afirmação da identidade não é algo fixo e imutável. 

É algo que vai se evidenciando ao longo da nossa 

história, revelando e agregando novas possibilidades 

de autoconhecimento, numa perspectiva coletiva. 

Reunimos em nós várias dimensões da nossa 

identidade. Na medida em que vamos descobrindo 

cada uma dessas dimensões, percebemos que elas 

se cruzam e dão sentido a quem somos no mundo. 

A experiência de Rita ilustra bem esta ideia. É prová-

vel que a comunidade enxergasse Rita como jovem e 

mulher, por conta de sua idade e seu sexo feminino, 

mas isso não foi elemento suficiente para que ela 

mesma se afirmasse a partir dessas identidades. Foi 

o seu engajamento nos grupos da comunidade e o 

entendimento do lugar social que ocupa no mundo 

que fez Rita se afirmar como mulher, jovem e traba-

lhadora rural, o que nos revela o cruzamento entre 

as identidades de gênero, geração e classe. 

Para avançar um pouco mais no debate sobre 

identidade, é importante trazermos para a discussão 

as dimensões raciais, de gênero, geração e classe. 

Então, chegou a hora de compreendermos estes 

conceitos. Vamos lá?
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2. RELAÇÕES SOCIAIS DE GÊNERO

A jovem Rita seguia sua vida buscando olhar 

ao seu redor e percebia que os papéis as-

sumidos por homens e mulheres são bem 

diferentes e, mais que isso, são bem desiguais. O 

que precisamos entender é que essas diferenças 

não são fruto de uma condição biológica ou natural, 

mas de uma construção social e histórica. 

Para avançarmos nesta discussão é preciso fa-

zer uma distinção entre os conceitos de sexo 

e gênero. O sexo refere-se às caracterís-

ticas físicas, anatômicas e fisiológicas que 

definem os que nascem biologicamente mu-

lher ou homem. Já o conceito de gênero 

baseia-se na ideia de que mulheres e 

homens são resultados da soma dos 

processos de socialização e da re-

alidade social vivida, e não produtos 

da anatomia ou da genética. 

Ao nascerem os bebês são identificados 

como do sexo feminino ou masculino, a par-

tir daí são socializados nos termos do que a 

sociedade define como uma educação de me-

ninas e de meninos, usando as cores rosa ou 

azul, brincando com bonecas ou carrinhos, sendo 

admitidas ou reprovadas atitudes que não são vistas 

como compatíveis com seu gênero, etc. 

A partir destes exemplos, podemos concluir que 

o sexo não é definidor das condutas da espécie 

humana, elas se estabelecem através das relações 

sociais (que damos o nome de relações sociais de 

gênero) e vão variando de acordo com a cultura e 

os valores adquiridos ao longo da história. Vale 

destacar também que, sendo gênero um con-

ceito que se baseia nas relações sociais, ele não 

se limita às relações entre homens e mulheres, 

mas também às relações que os homens 

estabelecem entre si e que mulheres esta-

belecem entre si.  

Mais do que diferenças, as relações 

sociais de gênero reproduzem desigual-

dades entre os sexos, impactando em 

várias dimensões da vida em sociedade, 

especialmente sobre a vida das mulheres. 

Fica evidente que essas relações produzem, 

assim, hierarquias de poder, definindo não 

somente o controle, mas o acesso dife-
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renciado de homens e mulheres a 

recursos materiais e simbólicos. 

Não é coincidência que as mu-

lheres sejam as que recebem 

menor remuneração, mesmo de-

sempenhando tarefas idênticas 

as dos homens. A pobreza, a 

insegurança alimentar e a fome 

têm sexo e cor: é feminino e ne-

gra. Também são as mulheres as 

menos representadas nos espaços 

de poder - a Câmara Federal, por 

exemplo, conta apenas com 

15% de mulheres deputadas. 

Essa situação de desigualdade encontra respaldo nas 

leis, políticas e práticas sociais construídas historica-

mente. Por isso, é necessário promover políticas que 

reconheçam as diferenças e que, ao mesmo tempo, 

reparem as desigualdades vividas por segmentos 

historicamente discriminados na sociedade, como 

mulheres, negros(as), indígenas, entre outros. 

As relações de gênero buscam gerar uma or-

dem comum sobre o que significa ser homem e 

mulher na sociedade. Ao criar este ordenamento, 

não são aceitos comportamentos que ultrapassem 

a linha do que se espera como condutas masculi-

nas e femininas. E, neste ponto, se estabelece uma 

importante conexão entre gênero, sexualidade e 

orientação sexual.

Quando tratamos da orientação sexual, esta-

mos nos referindo às possibilidades dos corpos 

masculinos e femininos poderem ter o direito de 

se relacionar e ter contato com outros corpos do 

mesmo sexo biológico. É neste ponto que o de-

bate da orientação sexual encontra o conceito de 

gênero, pois esta conduta contraria a expectativa 

social dominante de que o “normal” é o encontro 

sexual entre homem e mulher, não só por conta 

da importância dada à reprodução humana, mas 

também pela afirmação de valores sociais e mo-

rais dominantes. Ao não obedecerem a um padrão 

socialmente aceito, o da heterossexualidade, gays, 

lésbicas, bissexuais - dentre os quais muitos(as) 

jovens do campo e da cidade -, vivem situações 

de desiguais quanto ao acesso a serviços públicos, 

às oportunidades de trabalho e até mesmo à livre 
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circulação, diante do medo de serem agredidos(as) 

física ou verbalmente. 

Além de articularmos ao debate das relações 

sociais de gênero as dimensões da sexualidade 

e da orientação sexual, é igualmente importante 

falarmos sobre outro conceito, o de identidades 

de gênero.

Ao nos referirmos às identidades de gênero es-

tamos tratando das diferentes formas, objetivas e 

subjetivas de viver o gênero 

para além dos rótulos e dos 

papéis convencionalmente 

estabelecidos para homens 

e mulheres. Parece con-

fuso, né? Vamos para 

um exemplo prático. 

Uma determinada 

pessoa, que nasceu com 

o sexo feminino, pode não 

se sentir mulher em termos 

sociais, psicológicos e físicos, 

passando a assumir compor-

tamentos, vestimentas, pa-

péis sociais e até mesmo a genitália (por meio de 

intervenção cirúrgica) do gênero 

oposto. Ou ainda, pode não 

querer ser rotulada como 

mulher ou homem, desejando 

transitar entre estes dois 

gêneros. Estamos nos re-

ferindo às(aos) transexu-

ais, travestis e intersexuais.

Assim, precisamos de-

bater as relações de gênero 

para além da ideia de homem 

e mulher, como se estas fos-

sem as duas únicas possibili-

dades de existir e ser no mun-

do. Mais do que reconhecer 

estas existências, diversas e legítimas, é preciso 

defender o direito da população LGBTI  a estarem in-

seridas na vida social com igualdade de oportunida-

des e podendo viver livremente a sua sexualidade e 

identidades de gênero, afinal, é direito humano fun-

damental, que deve ser assegurado, principalmente 

no contexto de uma sociedade democrática.
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HETEROSSEXUALIDADE significa a atração 
sexual por pessoas de outro gênero e relacio-
namento afetivo-sexual com elas, ou seja, ho-
mens por mulheres e mulheres por homens.

GAY é o termo usado para denominar ho-
mens que sentem desejo e se relacionam sexu-
al e afetivamente com outros homens.

LÉSBICA dá nome às mulheres que sentem 
desejo e se relacionam sexual e afetivamente 
com outras mulheres.

BISSEXUAIS são as pessoas que têm dese-
jos, práticas sexuais e relacionamento afetivo-
-sexual com pessoas de ambos os sexos.

TRANGÊNERO é o indivíduo que não se 
identifica com o gênero assinalado no seu nas-
cimento. Em determinados contextos, a palavra 
pode ser sinônima de transexual ou ainda en-
globar uma série de outras identidades, como 
não binário (que não é exclusivamente homem 
ou mulher) e agênero (sem gênero). Muitas 
pessoas transgêneras buscam procedimen-
tos médicos e estéticos, como a cirurgia de 

readequação sexual e a terapia hormonal, para 
adequar o corpo ao gênero ao qual pertencem. 
Mas elas podem ser consideradas transgêneras 
mesmo antes de passar por esses processos. 
Também é comum que adotem outro nome e lu-
tem para incluí-lo em seus documentos.

TRAVESTI é uma das várias identidades pos-
síveis dentro do grupo de transgêneros. É co-
mum associarem o termo à mulher transexual 
que não fez a cirurgia de readequação sexual, 
mas essa é uma percepção equivocada, já que 
não são os genitais que definem o gênero. A de-
cisão de se reconhecer travesti (ou transexual) 
cabe à própria pessoa. A falta de oportunidade 
e a marginalização social desse grupo, muitas 
vezes, fazem com que ele seja associado à pros-
tituição, embora as travestis estejam cada vez 
mais presentes no mercado de trabalho formal e 
no ensino superior.

INTERSEXUAIS são as pessoas que nascem 
com variações na anatomia reprodutiva ou sexu-
al, ou tem um padrão genético que não se encaixa 
com o que é normalmente considerado masculino 
ou feminino. Eles(as) podem se identificar como 
homem, mulher ou nenhum dos dois.

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: 
Mulheres e homens são tratados da 
mesma maneira pela sociedade? Como 
a questão da homossexualidade é tratada 
na sua comunidade? Quem já conhece ou 
já ouviu falar sobre a Lei Maria da Penha?
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3. QUESTÃO RACIAL E 
A LUTA CONTRA O RACISMO

Com os debates e troca de saberes 

no grupo de jovens e 

sua vivência, a jovem 

e sonhadora Rita começa a 

aprofundar seus conhecimen-

tos acerca da história do 

nosso País que vem 

de forte tradição 

escravista, o último 

no mundo a “abolir” a 

escravidão da população 

africana. É fundamental colocar a questão 

racial como estruturante do debate sobre a constru-

ção das identidades e lutas coletivas.

Para começar, é importante tratar de alguns con-

ceitos que favorecem o entendimento e superação da 

situação de opressão em que vive o povo negro em 

nosso País. 

O conceito de raça, embora ainda seja bastante 

usado, é visto como problemático.  

Originalmente empregado na biologia, o termo 

raça é utilizado para classificar diferentes populações 

de uma mesma espécie biológica, de acordo com 

Arquivo CONTAG
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suas características visíveis ou genéticas. Ao longo 

da história, sua aplicação justificou discriminações e 

opressões contra determinadas povos. Na formação 

social brasileira, a noção de raça inferior foi atribuída 

às populações vindas da África, e seus descendentes, 

para legitimar o trabalho forçado, que deu as bases do 

regime de escravidão no País.

O conceito de etnia - que significa grupo ou co-

letividades de indivíduos que se diferencia por sua 

especificidade sociocultural, definida por origem, cos-

tumes, religião, ou afinidades linguísticas e culturais 

comuns – embora essencial para afirmação e reco-

nhecimento de uma diversidade de grupos étnicos, 

se apresenta como insuficiente. O entendimento do 

complexo fenômeno racista e desigual, que afeta as 

populações negras no Brasil, ultrapassa as discrimi-

nações relacionadas à origem étnica. 

Preferimos, nesta cartilha, adotar os termos re-

lações raciais e questões raciais para, a partir deles, 

evidenciar os significados sociais que se articulam 

na construção das identidades como negros(as) ou 

dos diferentes grupos étnicos, como indígenas, qui-

lombolas e etc. 

A desvalorização da população negra em nos-

sa sociedade não decorre de suas características 

biológicas e genéticas (como cor da pele, cabelo 

enrolado, lábios grossos e etc), mas sim pelas re-

presentações construídas pela sociedade, usadas 

para classificar as pessoas e privá-las do exercício 

de direitos, além de favorecer poder e privilégios 

para pessoas brancas. 

A ideia de que o povo brasileiro é fruto da mis-

tura de muitos povos e etnias normalmente vem 

acompanhada de uma falsa noção de harmonia, 

a tão falada democracia racial. A nossa história 

é sim marcada por esta “mistura”, mas ela se 

deu a custo de muita violência sexual de mulhe-

res negras e indígenas, e da invasão dos nossos 

territórios, que foram banhados pelo sangue dos 

povos originários que aqui viviam e dos(as) afri-

canos(as) escravizados(as). 

Na formação social brasileira, é possível enxer-

gar uma forte articulação entre as relações raciais 

e as relações de exploração do sistema capitalista. 

Entretanto, esta relação nos leva a acreditar que os 

problemas que sofrem as pessoas negras e pobres 
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devem-se apenas a sua situação econômica, mas 

basta fazer uma comparação com a vida das pessoas 

negras que conseguem chegar à classe média para 

ver que não é totalmente assim.

Ao longo da história, a desigualdade racial se man-

tém e se reinventa, o que se confirma diante de uma 

realidade na qual a população negra é mais submetida 

à situação de pobreza, a trabalhos precários e menor 

renda, além de ser a maior vítima de violência e homi-

cídios, para citar alguns exemplos. 

As dimensões raciais, como também as de gênero, 

se impõem mesmo que as pessoas não se reconhe-

çam como negros(as) ou como mulheres. Sentindo-

se negras ou não, as pessoas de ascendência africana 

são discriminadas social, política e economicamen-

te no Brasil e, quanto mais escura for a cor da pele, 

maior o preconceito. Contudo, é cada vez mais forte a 

afirmação da identidade negra, que demanda direitos 

e oportunidades para a promoção da igualdade racial, 

como também exige reconhecimento e valorização da 

memória africana e ressignificação da cultura, estéti-

ca e beleza negra, expressa de tantas formas, como, 

por exemplo, pelas Marchas do Orgulho Crespo.

Apesar de ampliado o debate na sociedade e da 

própria efetivação de políticas públicas e mecanismos 

legais de promoção da igualdade racial, o racismo 

ainda é prática que se reproduz na sociedade, prática 

criminosa, que se baseia na ideia de superioridade de 

determinado segmento racial sobre outro. Você já se 

perguntou onde mora o seu racismo? O primeiro pas-

so para enfrentarmos o racismo é admitir sua exis-

tência. Inclusive, as pessoas não-negras (brancas, 

amarelas, etc.), sobretudo as que possuem melhores 

condições econômicas, precisam reconhecer que vi-

venciam melhores oportunidades, renunciar seus pri-

vilégios e apoiar as lutas em favor da construção da 

igualdade racial.   

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: 
Alguém do grupo já sofreu precon-
ceito por ser negro(a)? Gostaria de 
compartilhar sua experiência e como su-
perou esse desafio? Alguém do grupo já dis-
criminou alguém por ser negro(a)? Qual a 
origem dessa atitude? Vocês sabem que o 
racismo é crime e pode dar cadeia? Vocês 
conhecem o Estatuto da Igualdade Racial?
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4. COMPREENDENDO AS CLASSES SOCIAIS

Assim, a inquieta e curiosa Rita inicia sua 

busca para entender melhor que a dimen-

são de classe é também fundamental para o 

debate sobre a construção das identidades coletivas, 

sobretudo quando se fala de uma sociedade que se 

baseia no sistema capitalista.

Alguns indivíduos, os(as) trabalhadores(as), con-

tam apenas com suas habilidades, inteligência, resis-

tência física e força de trabalho para sobreviver com 

independência. Outros, os(as) proprietários(as), de-

tém os meios de produção (maquinário, terra, etc.) e 

o capital necessário para gerenciar seus negócios e 

empresas lucrativas. Assim, os(as) trabalhadores(as) 

vendem aos(às) proprietários(as) o único recurso que 

possuem, a sua mão de obra, para com isso poderem 

garantir sua sobrevivência.

Em linhas gerais, essas são as bases das relações 

de classe, dentro de um sistema capitalista: a maioria 

vende sua força de trabalho, outros ampliam seus lu-

cros e capital por meio do uso dessa mão de obra. Mas 

esse entendimento não explica tudo. As transforma-

ções econômicas, sociais, culturais e políticas têm tor-

nado as relações de classe cada vez mais complexas. A 

mundialização da economia, as inovações tecnológicas, 

a dominação do capital financeiro, os novos processos 

produtivos baseados no conhecimento e na informação 

são alguns dos fatores que geram estas mudanças. 

Entretanto, mesmo as mais profundas transformações 

de ordem civilizatória não conseguiram superar as re-

lações de exploração.

São explorados(as), por exemplo, os(as) trabalha-

dores(as) rurais sem-terra que vendem ou empre-

gam sua força de trabalho nas terras de terceiros em 

circunstâncias desiguais. São igualmente explorados 

agricultores(as) familiares que possuem terra, mas 

não dispõem dos meios de produção, dos bens natu-

rais comuns e que comercializam seus produtos sob 

condições injustas. 

Nesse sentido, a identidade de classe se cons-

trói não somente a partir de um lugar assumido 

no processo produtivo, ou pelo fato apenas de ser 

ou não ser proprietário, mas como um conjunto 

vivo, que se mobiliza pelos interesses coletivos. É 

nesse processo que se constroem direitos e iden-

tidades coletivas, fazendo-se sujeito no âmbito da 

ação política.
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5. COMPREENDENDO AS RELAÇÕES ENTRE GERAÇÕES

Da convivência com sua avó e com seus pais, 

a jovem Rita começou a perceber a impor-

tância de todas as gerações no seu dia a dia. 

Afinal, quando falamos de geração precisamos con-

siderar que o seu conceito diz respeito a um grupo 

de pessoas que convivem em determinada época. 

Entretanto, o seu significado tem a ver com os gru-

pos etários de maneira sucessiva e que possuem 

características habituais, identidades sociais, cultu-

rais e suas raízes.

Desde muito cedo, os(as) filhos(as) começam 

a trabalhar com os pais, o que gera uma diferença 

significativa de idade e gerações. Neste sentido, sa-

be-se que sempre foi importante e fundamental uma 

comunicação clara e objetiva entre os membros da 

família, pois os conflitos entre as gerações se fazem 

presentes. Nesse contexto, destaca-se a importância 

do diálogo entre jovens, crianças, enfim, de todas as 

pessoas que moram no campo. É fundamental que a 

juventude conheça a história de seus pais, avôs(ós), 

Arquivo FETAEP
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vizinhos(as), a história da sua comunidade, saber 

seus medos, desafios, dificuldades, conquistas, pro-

blemas e, através desse conhecimento, ser um agen-

te transformador, um ser crítico em sua comunidade, 

descobrindo qual é o seu papel no lugar onde vive; 

além de perceber que, no campo, a sua vida pode ser 

boa, basta você acreditar, trabalhar, estudar e lutar 

para que assim ela seja. 

As pessoas mais idosas podem oferecer inúmeras 

oportunidades de conhecimento, seja sobre trabalho, 

política, religião e sobre valores. Assim, o campo de 

conhecimentos na memória dos(as) mais idosos(as) 

pode ser palco de investigação pelos(as) mais jovens. 

No entanto, essas pessoas idosas também precisam 

escutar a juventude. Muitas vezes, o(a) filho(a) sai para 

estudar e, ao retornar, quer colocar em prática as téc-

nicas que aprendeu, mas os pais não dão oportunida-

de. Pesquisas também dão conta que um dos motivos 

para a juventude sair do campo é a falta de uma renda 

fixa, pois, na maioria dos casos, o(a) filho(a) trabalha 

com a família mas não tem uma renda própria. 

Ressalta-se aqui a importância do diálogo entre 

as famílias e a valorização dos saberes populares do 

campo, floresta e águas, o respeito entre as gera-

ções buscando um desenvolvimento rural sustentá-

vel e solidário com sucessão rural. 

Por isso, conversem mais, contem suas histórias 

para seus(suas) filhos(as), mostre o quanto você já 

lutou e o que conquistou, seja verdadeiro e franco! 

Mostre o seu protagonismo a eles(as), que o campo é 

vida, transformação, que existem diversas possibilida-

des de trabalho e que é preciso que eles(as) estejam 

conscientes que o meio rural proporciona qualidade 

de vida. O lugar onde eles nasceram e vivem é cheio 

de significados, histórias, conquistas, de encantos, de 

pessoas que trabalharam, lutaram por um pedaço de 

chão com dignidade e ajudaram a construir o lugar 

onde eles(as) vivem. A permanência da juventude no 

campo tem um significado de pertencimento. Seu tra-

balho no campo tem importância para a família, para 

os vizinhos, para o campo e para a cidade.

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: Qual 
é o seu papel na sua família? Você 
ainda é filho(a) ou você já é mãe/pai? 
Como você participa das tomadas de deci-
são na sua casa? Como acha que pode con-
tribuir para a relação familiar? Qual o papel 
e a influência dos seus avós ou seus ante-
passados atualmente na sua vida?
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PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: 
Quais elementos compõem a sua 
identidade? Como você se identifica 
na sua comunidade (pelo nome da sua fa-
mília, pela sua profissão, pelas suas ativi-
dades na igreja, pela sua sexualidade, por 
alguma característica física – ou por tudo 
isso junto)?

6. COMO GÊNERO, QUESTÕES RACIAIS, 
CLASSE E GERAÇÃO SE ENCONTRAM?

A partir de suas descobertas, Rita percebeu 

que seria importante compreender que 

gênero, questões raciais, classe e geração 

não são, e nem devem ser, vistos isoladamente ou 

de forma fixa. Cada indivíduo se reconhece e é reco-

nhecido por estas dimensões de maneira combinada. 

Ser mulher negra e agricultora é muito diferente de 

ser branca e empresária. Da mesma forma que ser 

homem jovem e gay assume significado social dife-

rente de um homem adulto e heterossexual. Todas 

essas classificações interagem simultaneamente no 

mundo social, fazendo com que certas combinações 

entre as posições raciais, de gênero, classe e ge-

ração tenham um tratamento menos igualitário, ou 

seja, mais desigual do que outras.

Assim, assumir as identidades que nos marcam 

é mais que reconhecer semelhanças em nossas ca-

racterísticas e nas posições que assumimos na so-

ciedade, mas, principalmente, representa transfor-

mar coletivamente as relações, gerando igualdade 

de oportunidades a todas(os).
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7. COMPREENDENDO AS CLASSES SOCIAIS

SUJEITOS DE DIREITOS
No decorrer da vida, Rita identificou 

que às vezes exigimos direitos que não 

temos ou esquecemos dos que temos. 

Uma coisa é certa: todos(as) nós temos 

os nossos direitos, mas temos mais de-

veres ainda! Temos os direitos e deve-

res garantidos pela Constituição Federal, 

pelos Códigos Civil e Penal, do Direito do 

Consumidor, além das leis elaboradas 

todos os anos por nossos representan-

tes no Poder Legislativo, eleitos por nós. 

Temos também os deveres e direitos es-

tabelecidos não-oficialmente pelos gru-

pos sociais a que pertencemos, como 

igreja, trabalho, ONGs, movimentos sin-

dical e sociais, amigos, família, etc. No 

entanto, podemos dizer que, mesmo 

com tantas normas e regulamentos, a 

base de tudo é o respeito - respeito às 

leis e às pessoas que encontramos em 

nosso caminho.
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SUJEITOS COLETIVOS 
Rita também começou a compreender a neces-

sidade de ser agente transformador nos diversos 

espaços coletivos, a exemplo da família, da comu-

nidade, do movimento sindical (STTRs, FETAGs, 

CONTAG), nos grupos de jovens e de mulheres, 

entre outros. Os movimentos sociais do campo vêm 

se constituindo, ao longo da nossa história, como 

sujeitos coletivos, onde constroem uma identidade 

e se organizam nas práticas que visam defender 

direitos, interesses e projetos. Esse processo se dá 

através de lutas de resistências, de organização e 

de mobilização que se constroem nos locais de tra-

balho, na roça e na comunidade. É na teia de cons-

tituição dessas lutas que se forjam as condições 

para a tomada de consciência do que significa ser 

trabalhador(a) rural. 

Lembre-se de que você faz parte de uma socie-

dade e deve ser um cidadão(ã) crítico(a) nessa so-

ciedade, um ser transformador. Acredite em você, 

na sua capacidade de contribuir e procure construir 

coisas sempre através do seu trabalho, defendendo 

a sua identidade.

César Ramos



8. TAREFA DE ESTUDO
- Vocês conhecem a história da sua comunidade? Façam uma pesquisa 

sobre o lugar onde vocês nasceram e cresceram como parte do conheci-
mento das suas origens. Quando foi criada sua comunidade/município, 
qual a origem do nome, quantos habitantes têm hoje? Quais os principais 
fatos históricos do lugar?

- A partir da discussão em grupo sobre qual o papel de cada um(a) 
dentro da própria família e da comunidade, façam um relatório sobre 
quais são os elementos que fazem parte da identidade de um(a) jovem 
rural da sua região.

- Vocês são sujeitos políticos que têm direitos e deveres. Façam duas 
listas: uma com os direitos que vocês conhecem e sabem que têm e outra 
com os seus deveres diante da sociedade.

ATENÇÃO! Lembrem-se do que viram na Cartilha de Organização dos 
Grupos do Jovem Saber: em cada um dos módulos 
vocês devem colocar as respostas das Tarefas de 
Estudo no Sistema Online do Jovem Saber para 
que os relatórios sejam analisados pela Secretaria 
de Jovens do seu estado e, assim, o módulo seguinte 
possa ser liberado para o estudo de vocês. 
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