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Resumo A Via Campesina é uma articulação internacional de Movimentos e 

organizações camponesas presente em sessenta e cinco países. No Brasil, 

ela iniciou-se no ano de 2001 e tem sete organizações presentes desde a 

sua fundação: MST, MPA, MMC, MAB, PJR, CPT e FEAB. É uma 

organização que luta pela melhoria da qualidade de vida das famílias 

camponesas sob sua coordenação, e que internacionalmente tenta se 

contrapor ao avanço do modelo neoliberal na agricultura. O centro do 

meu estudo é a emergência da juventude dentro dos movimentos sociais 

da Via Campesina no Brasil. Baseamo-nos nos estudiosos sobre 

campesinato e juventude rural e na teoria de E. P. Thompson (1989) 

sobre identidades. Desenvolvemos a dissertação em quatro capítulos. No 

primeiro, temos uma contextualização dos movimentos sociais, a 

importância da articulação em redes dos movimentos camponeses e o 

surgimento de linhas de atuação da Via Campesina, como jovens, 

mulheres, quilombolas, indígenas. No segundo capítulo analisamos o 

processo de construção e a emergência da juventude dentro da Via 

Campesina. No terceiro, analisamos os seminários e a plenária da Via 

Campesina e o II Congresso Nacional da Pastoral da Juventude Rural 

como espaços da construção da identidade da juventude da Via 

Campesina. E, por fim, no quarto capítulo, analisamos a trajetória de 

lideranças jovens nos movimentos sociais, para compreendermos os 

contextos de iniciação das lideranças nos movimentos e suas formas de 

participação. Como metodologia básica, utilizamos a história oral e a 

etnografia. Como conclusões gerais, entendemos que a juventude da Via 

constrói-se como sujeito político no fazer-se da luta dos movimentos 

sociais, tanto através das ações quanto dos discursos. O engajamento 

dos jovens nos movimentos da Via demonstra o seu compromisso com a 

transformação da sociedade e a articulação e organização do 

campesinato e da classe trabalhadora. 
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