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Os jovens urbanos estão no centro das atenções em diversos estudos, das galeras funk ao hip hop, da participação política às estratégias de ingresso no mundo do trabalho, da drogadição à questão penal. O que sabemos já não torna possível apenas falar em uma juventude, no singular, mas sim em juventudes. Todavia, mesmo neste espaço plural, os jovens do campo permaneceram quase despercebidos e só recentemente começaram a ganhar status em dissertações e teses acadêmicas. Ainda assim, até o momento da pesquisa não havíamos encontrado estudos acadêmicos que tratassem da sexualidade dos jovens do campo. Com a supervalorização do urbano e o suposto desmantelamento do rural A relação entre urbano e rural é abordada em diversos estudos e em diferentes perspectivas, que variam desde a percepção enquanto dicotomia à percepção enquanto continuum, sendo bastante recorrente a idéia de que o rural tende a desaparecer. Veiga (2004) questiona esta compreensão de rural e afirma que o Brasil é menos urbano do que se calcula e que o equívoco tem origem nos critérios de definição de cidade utilizados no Brasil, que seriam estritamente administrativos. Sobre o debate urbano/rural - campo/cidade, sugerimos a leitura de Stropasolas (2002) e Woortman (1995), que apresentam uma síntese das principais vertentes teóricas sociológicas e antropológicas sobre a temática., o esperado, ou o que se torna visível, é a migração dos jovens para as cidades. Nossa pesquisa foi dirigida aos jovens que estão no campo e, mais do que isso, os que se espera que permaneçam.
Definimos como lócus de investigação um conjunto de cinco assentamentos localizados em uma cidade do Sul do país, efetivados entre 1986 e 1998, abrangendo cerca de 150 famílias. Atuamos junto a jovens assentados que participam do processo de escolarização. Privilegiamos o espaço da escola estadual situada na região para desenvolver a investigação por entender, a partir das observações realizadas anteriormente, que este é um importante espaço de socialização juvenil. 
Para este estudo desenvolvemos atividades junto a todos os educandos (47 jovens mulheres e 53 jovens homens) e selecionamos para entrevista 8 jovens, com idades entre 15 e 18 anos. Considerando o problema norteador da pesquisa (ou suleador, numa perspectiva freireana) e a relação já estabelecida entre pesquisadora/pesquisados, utilizamos como principal estratégia a observação participante e a busca pelos discursos juvenis efetuou-se principalmente através de entrevistas individuais semi-estruturadas. 
Considerando a história do Movimento Adotamos esta grafia no decorrer do texto, tendo presente a perspectiva apontada por Caldart, ao enfatizar que "toda vez que usar neste trabalho a palavra Movimento (com maiúscula), estarei me referindo ao MST mas também buscando chamar a atenção para a idéia mesma de movimento que está em sua identidade” (2000, p.10). e tomando como marco inicial o ano do primeiro Encontro do MST, em 1984, os jovens sujeitos desta pesquisa seriam a primeira geração a se formar no interior do Movimento.

Tateando fronteiras acerca da condição juvenil

Inicialmente, lembramos que, ao falarmos em jovens do meio rural, falamos também em um modo de pensar e agir que orienta uma parcela dos sujeitos que vivem no meio urbano. Se é possível formularmos (e muitos autores o fazem), que o meio rural e urbano encontram-se imbricados, é preciso atentar para o fato de esta imbricação não ser uma via de mão única.
Dizer que são jovens implica valorizar o lugar social da juventude do campo, com suas especificidades. Os jovens pesquisados compõem um coletivo, constituído por jovens homens e mulheres, com distintas relações familiares e entre pares, com opiniões distintas e, por vezes, conflitantes, enfim, com biografias que lhes conferem singularidade. Não se trata de um grupo homogêneo, como o meio rural e o MST costumam ser compreendidos. 
Ser jovem, no contexto estudado, é uma definição que não obedece ao critério etário – ainda que relacionada a ele -, mas refere-se a modos de pensar e agir que situam os sujeitos numa fase de vida em que não se definem mais como crianças, mas ainda não como adultos. Alguns fatores que concorrem nesta definição são o ingresso no universo das relações amorosas ou afetivo-sexuais e a relação que estabelecem na equação “dependência e proteção”.
Para melhor explicitar essa argumentação, a traduzimos como: “adulto-protetor/criança-protegida, adulto-independente/criança-dependente”. Nela, os jovens poderiam ser definidos pela condição de parcialidade: proteção parcial e dependência parcial, e também pela não linearidade nestes processos. Ainda que de forma reducionista, esta “fórmula” possibilita apresentar algumas das considerações que levam a indicar a pertinência da noção de prolongamento da juventude (Galland, 2001) também entre os jovens do meio rural, e explicitar o quão movediças são as fronteiras entre as fases da vida. 
Analisando a passagem jovem/adulto e tomando como marcadores dessa fronteira os mais comumente utilizados na literatura, como escola, trabalho e constituição de nova família, pudemos perceber que vários fatores têm de convergir para que se defina a adultidade. Por exemplo, encerrar o processo de escolarização está mais relacionado com a possibilidade de acesso e permanência na escola do que à passagem a vida adulta; ainda que um ‘prolongamento da juventude’se evidencie na maior possibilidade de acesso e permanência na escola, em comparação com as gerações anteriores. O trabalho, em função da forma de produção da subsistência no campo, está presente na vida dos sujeitos desde a infância, em regime familiar – sendo possível formular que a intensidade do trabalho e a autonomia em relação às decisões referentes ao trabalho e aos seus rendimentos sejam o diferencial entre infância, juventude e vida adulta. E a constituição de nova família ou o nascimento do primeiro filho não se constituem necessariamente como passagem à vida adulta, mas somente se articulados com outros fatores. Concorrem, neste sentido, a “seriedade” dos parceiros/as da relação e a forma com que são assumidos os papéis da maternidade e paternidade. 
Verificamos que a definição da passagem à vida adulta está mais no campo simbólico do que nas características dos sujeitos, ou seja, está principalmente na forma como os sujeitos se reconhecem e são reconhecidos nessas situações (casamento, parentalidade “O termo parentalidade engloba a idéia de maternidade e paternidade. O neologismo visa suprir a falta de uma palavra em português, correspondente a parenthood na língua inglesa” (Heilborn, 1993, p.69 apud Heilborn et al, 2002)., trabalho, escolarização, etc.). Por isso os depoimentos juvenis fazem referência a pensar em coisas mais sérias e a ter um pensamento mais de adulto, mais responsável. 
Para discutir as especificidades de jovens do meio rural participantes de assentamentos do MST, destacamos o engajamento político e algumas características daí decorrentes. Retomamos algumas das características do MST, ressaltadas por Vendramini (1997): a combatividade permanente de seus integrantes, o protagonismo auto-transformador, as práticas politizadoras e a radicalidade que se manifesta no questionamento fundamental da ordem existente. De fato, identificamos estas características nos assentamentos - os jovens são participativos, reflexivos, têm uma postura crítica e não aceitam passivamente as normativas sociais, o que pode ser exemplificado no questionamento dos papéis feminino e masculino, expressos em muitos depoimentos, ainda que persistam assimetrias de gênero e a participação dos jovens no contexto político do MST obedeça a hierarquias envolvendo idade e gênero. 
Foi possível identificar um sentido do coletivo, advindo da participação política e do envolvimento em atividades coletivas, traduzido em um sentimento de pertencimento ao grupo. O cotidiano juvenil é marcado principalmente pela escola, família e pelo trabalho, sendo identificados como principais contextos de interação cotidiana a família, a escola e a comunidade. 
A distinção de gênero é evidente nos contextos de interação cotidianos, e também no que se refere à sexualidade, como veremos adiante. Jovens homens têm mais acesso a atividades de lazer, maior autonomia para saírem sem os pais e maiores possibilidades de participação política; havendo uma expressiva diferenciação de gênero na distribuição e valorização do trabalho (o que pode indicar complementaridade ou assimetria). Por outro lado, os depoimentos e as observações de campo demonstraram que estes mesmos papéis são questionados, o que atribuímos a mudanças na sociedade em geral, mas também ao empoderamento dos jovens – advindo do engajamento no MST - e, neste caso, principalmente o das jovens mulheres. 
É necessário ressaltar que as fronteiras/definições que tateamos são movediças. Não podem ser entendidas como fronteiras fixas ou plenamente definíveis, mas inerentes a processos em movimento. Tanto as fronteiras que definem a juventude são construções sociais que dependem de uma trama de variáveis histórico-socialmente definidas (e re-definidas), quanto também o são as fronteiras de inserção e pertença ao MST. Enquanto identificações relacionais são a todo tempo permeadas pelas opções dos sujeitos em relação.

Sexualidade juvenil no MST

A juventude é o período em que emergem com maior intensidade questões relativas à sexualidade e faz-se urgente conhecer, reconhecer e refletir sobre a sexualidade juvenil que, particularmente entre os jovens do campo, permanece sob o manto da invisibilidade.
O enfoque que nos propusemos, sobre sexualidade juvenil numa perspectiva de gênero, possibilita dimensionar questões pouco exploradas na literatura acadêmica sobre relações sociais, especificamente no MST, e acreditamos que os resultados deste estudo podem oferecem elementos significativos para se analisar representações de gênero e sexualidade que configuram os significados de situações comuns vivenciadas cotidianamente pelos jovens Sem Terra assentados no Sul do Brasil.
Como já foi dito, um marco da trajetória juvenil é o ingresso no universo das relações amorosas ou afetivo/sexuais. Heilborn (et al, 2002, p.22) afirma que “uma das principais transições operadas na adolescência é a passagem ao exercício da sexualidade com parceiro, que se desenrola paralelamente a uma solidificação de práticas e significados associados à contracepção e à reprodução”. Mas afinal, do que estamos falando quando nos referimos ao “universo das relações amorosas ou afetivo/sexuais”? Mais do que isso, do que os jovens estão falando quando se referem a ficar, namorar ou transar? Quais as informações que dispõem e acionam para viver e representar sua sexualidade? Quais os significados de normas e práticas referentes à sexualidade para os jovens dos assentamentos do MST, com quem dialogamos? 
 Assim como os estudos acadêmicos sobre juventude, também os que tratam das temáticas de gênero, e principalmente de sexualidade, têm privilegiado o contexto urbano. No meio rural, a sexualidade parece seguir um curso de invisibilidade, inclusive no campo das políticas públicas. 
Neste sentido, a falta de visibilidade da sexualidade dos jovens do campo pode implicar um não reconhecimento da sexualidade como uma dimensão legitima na vida desses jovens e uma conseqüente condição de não-direito, caracterizada pela falta - como a falta de reconhecimento, já mencionado, ou mesmo a falta de acesso à informação, a recursos, ao atendimento médico, a políticas públicas específicas, etc. Por isso optamos por abordar o tema, atentando para as estratégias e as concepções desses jovens quanto a sua sexualidade.
Com a pretensão não de esgotar estes temas, mas de lançar alguns subsídios que possam alimentar a discussão, especificamente no que se refere aos jovens do MST, construímos este artigo promovendo um diálogo entre os dados da pesquisa e outros estudos referentes à juventude e sexualidade. 

Iniciação Afetivo-Sexual
Entre as modalidades de relacionamento afetivo-sexuais, onde se inscrevem as trajetórias de iniciação afetivo-sexual, destaca-se na literatura o ficar. “Em contraste com o padrão mais estável, previsível e seqüencial do namoro, o ficar, além de não envolver compromisso entre os parceiros, funda-se na imprevisibilidade: ele pode resumir-se a um encontro (com ou sem ato sexual) ou desembocar em um namoro” (Heilborn et al, 2002, p.22). Também entre os jovens assentados o ficar se estabelece como um marco dos relacionamentos juvenis, correspondendo a diferentes práticas, não tendo um único significado.
Ficar, em alguns depoimentos, aparece associado ao primeiro beijo, onde o primeiro beijo é o próprio ficar ou inaugura um período de ficar. Em outros, o primeiro beijo é anterior ao primeiro ficar, que corresponderia a um relacionamento mais próximo do namoro. Ele pode, portanto, abranger tanto um relacionamento mais duradouro quanto um momentâneo. Há também o namoro de brincadeira, algumas vezes situado como uma modalidade de relacionamento intermediária entre o ficar e o namoro sério, outras vezes sendo sinônimo de ficar. Percebemos que para alguns informantes o namoro sério implica compromisso maior e, normalmente, pressupõe uma relação que abrange a família. Afonso, citado por Arilha e Calazans (1998), também constatam o compromisso e o envolvimento das famílias como características próprias do namoro. 
Nos relatos referentes ao namoro ou ao ficar, a questão da (in)fidelidade aparece com intensidades diferentes. Em conversas informais e nos depoimentos, vários jovens homens e mulheres comentaram ter, em algum momento, ficado com mais de uma pessoa, sem maiores repreensões, mas quando não é namoro sério. Neste sentido, o ficar configura-se como uma modalidade de relacionamento que minimiza obrigações próprias do namoro, como é o caso da fidelidade (Abramovay et al, 2004). 
Outra distinção entre o namoro e o ficar está relacionada a incluir ou não relações sexuais. Um dos depoimentos indica que o fato de manter relações sexuais com o mesmo parceiro pode configurar uma relação de namoro, mesmo sem o conhecimento da família. Entretanto, para os outros entrevistados, a relação sexual está inserida no ficar e não implica compromisso ou namoro, contrastando com o estudo de Afonso que indica que “o ‘ficar’ é definido como um relacionamento eventual, com algum tipo de envolvimento físico, porém raras vezes implica em relacionamento sexual” (apud Arilha e Calazans, 1998, p.690).
Mas se o ficar está relacionado a certa flexibilidade moral, que permite uma diversidade de experiências para ambos os sexos, já que tanto jovens homens quanto jovens mulheres ficam, revela que persistem distinções de gênero. Se ao homem a freqüência e a rotatividade de parceiras é um fator positivo para sua imagem, às mulheres essa freqüência e rotatividade tendem a torná-las mal-faladas – uma preocupação também verificada no estudo de Rua e Abramovay (2000), que abrangeu assentamentos de seis estados brasileiros. 
Outro exemplo das distinções de gênero percebidas entre os jovens entrevistados é a associação entre relacionamento afetivo e primeira relação sexual. Mesmo em uma amostragem pequena, nos parece significativo que, entre as jovens mulheres entrevistadas, as duas que já transaram declaram envolvimento afetivo (anterior e posterior) com o parceiro, o que apareceu somente em um dos depoimentos masculinos. Entre os três informantes jovens homens não-virgens, apenas um mantinha um relacionamento afetivo com a parceira de sua primeira relação sexual. Nos relatos dos outros dois informantes jovens homens não-virgens não havia um relacionamento anterior com as parceiras, nem houve posteriormente. 
Ao perguntar sobre a primeira experiência sexual, as respostas remetiam imediatamente à primeira relação sexual, entendida como a primeira relação sexual com penetração, entre um homem e uma mulher. A idade da primeira relação sexual dos entrevistados difere entre homens e mulheres. Entre os três jovens homens não-virgens, a idade da primeira relação varia entre 11 e 14 anos, a das jovens mulheres é de 14 e 15 anos. Em outro aspecto os depoimentos de homens e mulheres se assemelham, pois ambos relatam como parceria de sua primeira relação sexual moradores da localidade ou circunvizinhança. Os dados mostram ainda que, tanto o homem mais velho quanto a mulher mais velha, ambos com 18 anos, são virgens, e também que, entre os jovens homens com idade menor, mais precoce é a idade da primeira relação sexual. Mas, como nossa amostragem não obedeceu a critérios quantitativos, estes dados não nos permitem fazer generalizações. 
No estudo de Monteiro (1999), dor e medo foram manifestados por grande parte das entrevistadas com relação à primeira relação sexual, o que se repetiu em nossas entrevistas. As informantes afirmaram que, nas relações seguintes, sentiram-se mais tranqüilas, indicando o caráter da experiência sexual como uma aprendizagem na trajetória de iniciação sexual. 
À noção de aprendizagem, Alves (2003) acrescenta outro fator: a falta de conotação romântica na primeira relação sexual, constatada na pesquisa que desenvolveu com homens rurais residentes na zona da mata pernambucana, o que parece se confirmar nos depoimentos dos jovens homens entrevistados que não mantinham relacionamento afetivo com a parceira. No entanto, ao contrário do que Alves evidenciou em mais da metade dos homens entrevistados na sua pesquisa, os depoimentos de nossos informantes não remetem a uma iniciação sexual com prostitutas, mostrando-se, inclusive, contrários a essa prática. 
Entre os jovens assentados, tanto homens quanto mulheres, percebemos uma vinculação com a noção de aprendizagem, porém com ênfases distintas: se para a mulher é o medo que marca o início dessa trajetória, para os homens é “festa”. 
Os depoimentos evidenciam que as trajetórias de iniciação afetivo-sexuais seguem lógicas distintas segundo gênero. Entre os homens, a primeira relação parece configurar-se como um marco de afirmação da sua masculinidade. As narrativas masculinas foram mais pontuais do que as femininas, isto é, os jovens homens contavam rapidamente os fatos e não abordavam detalhes que contextualizassem a relação, ao contrário das narrativas femininas, que indicavam mais detalhadamente a circunstância e os sentimentos envolvidos nas relações, como que justificando-se.
Nos relatos masculinos, verificou-se uma associação da sexualidade com o desempenho diante dos colegas. Alves (2003), em seu estudo, ressalta a importância dos pares na construção da masculinidade. Conforme Arilha e Calazans, essa pressão dos pares “pode prejudicar os rapazes, por obrigá-los a aceitarem relações que talvez não lhes tragam satisfação” (1998, p.693). Entre os jovens homens entrevistados, um dos relatos é significativo para exemplificarmos esta questão:

Jovem homem, 18 anos. O primeiro namoro aconteceu na escola, ele com 17 anos e ela com 14 anos. Segundo ele, “não foi muito legal (...) eu não queria namorar”. O namoro aconteceu para acompanhar o amigo, “para dar uma mão para ele, que ele estava namorando também (...) daí, na hora do recreio, ele ficava com a namorada dele e eu ficava sozinho, então...”. Assim como seu primeiro namoro, o primeiro beijo aconteceu na companhia de um amigo: “daí tinha duas gurias, daí ele ficou com uma e eu fiquei com a outra”.

A situação descrita como “daí ele ficou com uma e eu com a outra” é uma constante nos relatos dos jovens homens. Nos relatos femininos, as interferências aparecem mais como estímulos e como comunhão de valores e práticas que identificam as jovens mulheres com seu grupo de pares.
A forma como os jovens assentados se manifestam sobre o tema da virgindade é outro item fundamental para compreendermos sua iniciação sexual. Conforme Abramovay (et al, 2004, p. 73), “a virgindade ainda é um marco na diferenciação dos gêneros na cultura brasileira. Ela vem sendo re-significada frente a novos discursos, mas permanece uma referência que norteia comportamentos e delimita atitudes”.
Jovens entrevistados, homens e mulheres, declaram que a virgindade é importante para o universo adulto, mas não para eles. No entanto, as jovens mulheres demonstram preocupação em decepcionar a família, com relação à sua virgindade, o que demonstra que esses valores não estão inscritos somente nos adultos, mas trata-se de normas que os jovens, em certa medida, interiorizam.
Entre os 8 informantes entrevistados, duas jovens mulheres e um jovem homem declararam-se virgens, mas nenhum explicitou intenção de manter-se virgem até o casamento, dizem apenas aguardar a hora e o parceiro certos. Esta lógica - de esperar pelo momento certo - também foi constatada em depoimentos da pesquisa de Abramovay (et al, 2004).  Arilha e Calazans assinalam que, conforme o estudo de Afonso, “as moças alegam mais razões de ordem afetiva e emocional ao justificar o adiamento do início das relações sexuais, enquanto os rapazes alegam razões de ordem social e a falta de oportunidades” (1998, p.691), o que também pudemos constatar em nossas entrevistas.
Como assinala a literatura: “a iniciação sexual, a forma de perceber sentidos diferenciados por gênero na virgindade, é condicionada pela construção da masculinidade, o que se ampara por rituais de socialização, como a pressão exercida pelos pares” (Abramovay et al, 2004, p.74). Entre as mulheres o grupo de pares atua de outra forma, já que compartilhar e discutir as mesmas experiências seria um fator de identificação com/no grupo da pares. 
Mas, conforme Heilborn (et al, 2002, p.31), “as adolescentes encontram-se submetidas a pressões contraditórias no que concerne ao exercício da sexualidade: enquanto a família tenta contê-lo, o grupo de pares (e os parceiros) o estimula”. Talvez em decorrência dessas pressões contraditórias é que os depoimentos femininos apontaram para uma ambigüidade: ao mesmo tempo em que os jovens afirmam nas entrevistas que não atribuem maior valor às virgens em comparação com não-virgens, e que as virgens não indicam a intenção de manterem-se assim até o casamento, as jovens que já transaram demonstraram arrependimento por não terem preservado sua virgindade.
Neste sentido, Abramovay (et al, 2004, p.74) destaca que na “iniciação sexual das moças, as interpretações se dão por lógica diferenciada àquela atribuída aos jovens. A ausência de experiência sexual é vista como uma estratégia de seleção para relacionamentos que estabelecem o sexual com o afetivo, em um plano de relação estável, do tipo matrimonial”. 
Na pesquisa realizada por Abramovay, alguns discursos associavam a não-virgindade com o desrespeito nas relações de gênero – “a experiência sexual cedo como uma forma da mulher ficar desvalorizada, vulgarizada” (et al, 2004, p.81). No contexto dos assentamentos, uma forma da mulher se valorizar parece estar associada à sua resistência. De forma geral, as informantes declaram que as carícias são circunscritas a beijos, abraços e as mãos, como disse uma delas: “iam até as costas, no máximo, porque em outros lugares eu não deixava”. A fronteira entre o permitido e o não permitido parece ser a cintura, daí para baixo “jamais”. Já os homens seriam caracterizados pelo oposto: pela insistência. As jovens mulheres apresentam, em vários depoimentos, o orgulho de resistirem a certas carícias masculinas e de, apesar da insistência masculina, nunca deixarem ultrapassar certos limites. 
Apesar de a maioria dos informantes entrevistados se declararem virgens, uma constante nos depoimentos é o imaginário de que não se encontram mais virgens: “aqui não tem né, aqui é difícil”, “nem se encontra mais menina virgem aqui” - fato que se referiria tanto a jovens homens quanto a jovens mulheres. Sobre a freqüência das relações, o imaginário é de que seria variável tanto para os homens quanto para as mulheres.
 O trabalho de Arilha e Calazans (1998) indica que as variações nas práticas sexuais seriam sobretudo entre as mulheres, no sentido de maior flexibilização e tolerância, porque “os rapazes sempre dispuseram de um conjunto de práticas sexuais que foram associadas à liberdade e que ainda se mantém com poucas mudanças” (p.691). As autoras constatam que há “maior flexibilidade diante da virgindade e da possibilidade de ‘ficar’, indicando percursos de uma sociedade mais permeável à aceitação de práticas sexuais mais inovadoras, que só puderam nascer em um contexto de transformação dos valores da sociedade em relação à sexualidade” (1998, p.691). Nos assentamentos, também verificamos que o contexto juvenil apresenta esta característica de flexibilidade, ainda que persistam assimetrias de gênero – onde se tramam valores novos e velhos, conservadores e transformadores.

Família e rede de sociabilidade na construção da sexualidade
Conforme Heilborn, “as representações, valores e comportamentos que modelam a construção de gênero vão se consolidando no decorrer da adolescência. Duas agências são centrais na transmissão desses valores: a família e o grupo de pares” (et al, 2002, p.23). As relações que se estabelecem na família e no grupo de pares se entrelaçam na construção da sexualidade juvenil.
 Nos assentamentos pesquisados, conforme os dados apresentados, é perceptível a influência das famílias enquanto agentes de socialização para a sexualidade, principalmente no que tange ao controle sobre a sexualidade feminina. No entanto, ao contrário do que foi verificado no GRAVAD Pesquisa “Gravidez na Adolescência: estudo multicêntrico sobre jovens, sexualidade e reprodução no Brasil”.  (Heilborn, et al, 2002, p. 31) - que “o controle social provém, sobretudo, dos homens: pais e irmãos mais velhos”-, em nossa pesquisa este controle parece ser uma atribuição das mulheres mais velhas. Nas famílias, ainda que os pais sejam citados como os responsáveis por permitir ou não que suas filhas saiam sem a companhia da família, parece caber à mãe o cuidado com a vida sexual das filhas (e, de certa forma, também dos filhos, pois os jovens homens que relataram conversar sobre sexo em casa, referiam-se à conversas com as mães). Na comunidade, também são as mulheres mais velhas que as jovens citam quando relatam o controle sobre seu comportamento.
 Mas se a família aparece como agente de controle (e muitas jovens reclamam por isso), também surge nos depoimentos como agente de proteção, principalmente associado à má-fama. Algumas informantes contaram com certo orgulho que só saem acompanhadas dos pais ou irmãos, o que as diferiria das mal-faladas, definidas por uma informante como: “meninas que os pais não, como é que eu posso dizer, não incentivam para o bem, que eles deixam sair a hora que quer, vai onde quer”. Embora o relato destacado anteriormente atribua o controle sobre o comportamento feminino às mulheres mais velhas, a má-fama começaria com comentários masculinos. 
As mulheres seriam respeitadas conforme seu comportamento: “aquela mulher que é séria, que não dá o braço a torcer, eles respeitam mais. Já tem outras assim que são mais soltas (...) já não são muito respeitadas” (jovem mulher, 15 anos). O respeito seria então uma responsabilidade da mulher, o que aparece em outros trechos dessa entrevista, por exemplo, quando diz que “a mulher tem que se cuidar”. Uma afirmação que encontra eco nos depoimentos masculinos.  
A importância do grupo de pares e família é ressaltada pela literatura (Abramovay et al, 2004; Lhomond, 1999; dentre outros). A questão das mal-faladas revela o quanto estão imbricadas a família e a rede de sociabilidade na vida sexual e nas concepções acerca de gênero e sexualidade dos jovens pesquisados. 
Os informantes jovens homens e mulheres em seus depoimentos afirmam conversar sobre seus relacionamentos apenas com os melhores amigos e, mesmos assim, não costumam falar sobre detalhes da vida sexual. Em muitas das entrevistas está presente a característica de selecionar um número reduzido de “amigos mesmo”, para quem se “conta tudo”. Desta forma, buscam manter esses assuntos somente entre os grupos juvenis. 
Também é no grupo de pares, e nos xingamentos entre eles, que se revelam concepções acerca de gênero e sexualidade. Os xingamentos mencionados pelos informantes foram: “vagabunda”, “galinha”, “puta” e “gostosa”, para ofender as mulheres, e “bicha”, “veado” e “pau-mole”, para ofender os homens. Chama a atenção que o termo “gostosa” é mencionado por um jovem homem como elogio e como insulto, por uma jovem mulher.
A homossexualidade é a base de construção das ofensas masculinas, apesar de, nas entrevistas, jovens homens e mulheres assumirem um discurso contrário à discriminação, ressaltando que “cada um faz o que quer”. Apenas uma informante explicita rejeição ao homoerotismo, que só viu na TV Nesse período, estava sendo transmitida a novela “Mulheres Apaixonadas”, pela Rede Globo de TV, que apresentava uma relação homoerótica entre duas jovens mulheres.

 e que provoca reação. Porém, todos afirmaram que não há homossexualidade nos assentamentos e que isso seria “coisa da cidade”. Há também, por parte dos homens, uma espécie de defesa quando muitos declaram que “não sei muito sobre isso” – uma constante nos depoimentos masculinos. Tal atitude revelaria um distanciamento tal que poderia defendê-los de qualquer desconfiança sobre sua heterossexualidade.
Enquanto locais de socialização para a sexualidade, nos relatos coletados entre jovens que participam do processo de escolarização, o principal espaço para a iniciação afetivo-sexual é a escola e a rede de vizinhança. Tanto o primeiro beijo quanto o primeiro namoro acontecem na escola e com colegas. A escola é citada pelos informantes como o espaço de ficar, particularmente nos intervalos e na aula práticas. De modo geral, conforme aumenta a idade, este espaço se desloca para festas e bailes. 
Cabe lembrar que os jovens, em geral, não associam relação sexual com namoro, portanto o espaço de ficar também é o espaço de sociabilidade para transar, principalmente os bailes. 
Segundo Monteiro, “é possível sugerir que o baile, enquanto espaço de convivência e sociabilidade – caracterizado pela ausência da vigilância familiar e da comunidade, pela exposição de coreografias e estéticas corporais e pela grande concentração de jovens -, favorece o relacionamento entre os pares e a iniciação sexual” (1999, p. 131). Uma distinção importante que se estabelece entre bailes da cidade e bailes do assentamento refere-se exatamente à vigilância da família e comunidade. Considerando que a vigilância é maior sobre as jovens mulheres, é no comportamento delas que se evidencia mais fortemente esta distinção: segundo um informante, quando os pais estão junto, elas “se comportam mais” e, se os pais não estão, “ficam mais à vontade” - embora também se verifique no comportamento dos jovens homens, por exemplo, quando um deles afirma que em festas do assentamento nunca ficou com ninguém. 
Sem dúvida, a vigilância é maior nos bailes dos assentamentos onde participa toda a comunidade e provavelmente por isso é que as jovens mulheres tenham maior possibilidade de freqüentá-los. Já nos bailes da cidade a participação das jovens dos assentamentos é bastante reduzida, se comparada a dos jovens homens, pois elas “têm que ter com quem ir”. 
Os jovens relatam, ainda, uma rotatividade entre as parcerias da mesma rede de sociabilidade. “Normalmente, a gente vai fazendo um repasse né. Daí fica com uma hoje, outra amanhã. É difícil ficar com a mesma pessoa” (jovem homem). Outro informante diz que é comum tanto guris quanto gurias ficarem com uma pessoa que outros amigos já tenham ficado e que “é difícil dar briga”. Isto pode ser explicado pelo fato de as redes de sociabilidade serem restritas, nos assentamentos, a um mesmo grupo de jovens, mesmo em contextos diferentes (escola, família e comunidade). 
Os locais mais citados da ocorrência das relações sexuais são a residência do parceiro, o mato e dentro do carro – as transas acontecem “em qualquer lugar (...) do lado do mato, ou dentro do carro”. Sobre estes locais, “o lugar é desconfortável, mas é o único lugar que tem”. Embora tenhamos nos perguntado sobre a pertinência de apresentar estes dados, que poderiam implicar posteriormente maior controle social sobre estes espaços, eles nos parecem relevantes para compreendermos as informações acerca da saúde sexual e reprodutiva, particularmente em relação à utilização de preservativos.
No que se refere à saúde sexual e reprodutiva, foram revelados mitos, (des)informações e dificuldade no acesso à informações e contraceptivos, o que parece comprometer o exercício de uma vida sexual segura e satisfatória. Ainda que, sobre o vínculo entre informação e experiências sexuais, Afonso (apud Arilha e Calazans, 1998) alerte que:

a falta de uma não impede o exercício da outra: o quanto de fisiologia humana é necessário conhecer para se fazer um uso adequado de métodos contraceptivos? ...além disso é extremamente discutível tentar determinar o tanto de informação que se precisa ter sobre sexualidade e contracepção para que se tenha uma vida sexual satisfatória e uma vida reprodutiva razoavelmente planejada, especialmente levando-se em conta o contexto sociocultural em que a informação e a experiência terão lugar. Em segundo lugar, tratando-se de informações associadas a valores morais, é de se esperar que sejam recebidas, filtradas e mesmo distorcidas para se ajustarem a valores e crenças fortemente arraigados na visão de mundo dos sujeitos (p.694).

Assim como o acesso ao direito não se esgota na disponibilização de informações, a sexualidade tem contornos que não se esgotam nos dados que pesquisamos. Contudo, eles são significativos para conhecermos um pouco mais sobre esses jovens, rompermos alguns pré-conceitos e incitarmos o diálogo acerca da trama de relações entre juventude, gênero e sexualidade.

Considerações finais

Segundo Abramovay:

A sexualidade é uma das dimensões do ser humano que envolve, gênero, identidade sexual, orientação sexual, erotismo, envolvimento emocional, amor e reprodução. É experimentada ou expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, atividades, práticas, países e relacionamentos. Além do consenso de que os componentes socioculturais são críticos para a conceituação da sexualidade humana, existe uma clara tendência, em abordagens teóricas, de que a sexualidade se refere não somente às capacidades reprodutivas do ser humano, como também ao prazer. Assim, é a própria vida. Envolve, além do nosso corpo, nossa história, nossos costumes, nossas relações afetivas, nossa cultura (et al, 2004, p.29).

Conforme observamos, assim como na vivência de outros aspectos do seu cotidiano, a sexualidade pode ser caracterizada pela heterogeneidade e pela coexistência de valores contraditórios, havendo uma tensão constante entre o novo e o velho, o moderno e o tradicional, o conservador e o transformador. Percebemos que, de maneira geral, persistem assimetrias de gênero na forma como os jovens homens e mulheres se relacionam e como concebem sua sexualidade, entretanto vemos também que muitos dos traços já são questionados e que indicam o desejo de mudança rumo a relações mais igualitárias. 
Com base neste estudo, é possível indicar algumas recomendações - no sentido de instigar o diálogo e não como prescrição de atividades. À escola, por ser um importante espaço de sociabilidade e socialização dos jovens (inclusive privilegiado nos depoimentos sobre a iniciação afetivo-sexual) e um dos principais contextos de interação cotidiana, seria um espaço estratégico para estimular a discussão sobre as relações afetivo-sexuais, não apenas enquanto conhecimento do funcionamento do corpo humano (e este, restrito à área de ciências), mas com um enfoque abrangente, que possibilite a emergência de dúvidas, opiniões, a busca (e também o questionamento) de informações, bem como, contribuindo para desnaturalizar papéis de gênero socialmente construídos. 
A pesquisa evidencia que Juventude e Sexualidade são construções sociais que só podem ser analisadas de forma não dissociada do contexto em que se inserem os sujeitos, bem como das suas percepções de gênero. Verificamos que o contexto rural e a inserção no MST atribuem a esses jovens especificidades e que as relações de gênero produzem distinções na forma como jovens homens e jovens mulheres vivenciam sua condição juvenil e sua sexualidade. 

Referências Bibliográficas:
ABRAMOVAY, Miriam et al. 2004. Juventudes(s) e Sexualidade. Brasília: UNESCO.
ALVES, Maria de Fátima Paz. 2003. Sexualidade e prevenção de DST/AIDS: representações sociais de homens rurais de um município da zona da mata pernambucana, Brasil. In: Gênero, Sexualidade e Saúde Reprodutiva: a constituição de um novo campo na saúde coletiva. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, vol. 19 (sup. 2).
ARILHA, Margareth; CALAZANS, Gabriela. 1998. Sexualidade na adolescência: o que há de novo? In: CNPD – COMISSÃO NACIONAL DE POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. Jovens acontecendo na trilha das políticas públicas. Brasília: CNPD, vol. 2.
CALDART, Roseli S. 2000. Pedagogia do Movimento Sem terra: escola é mais do que escola. Petrópolis, RJ: Vozes.
GALLAND, Olivier. 2001. Adolescence, post-adolescence, jeunesse: retour sur quelques interprétations. Revue Française de Sociologie, 42-4.
HEILBORN, Maria Luiza et al. 2002. Aproximações socioantropológicas sobre a gravidez na adolescência. Horizontes Antropológicos, ano 8, n. 17, Porto Alegre, jun.
LHOMOND, Brigitte. 1999. Sexualidade e juventude na França. In: HEILBORN, Maria Luiza (org.). Sexualidade: o olhar das ciências sociais. Rio de Janeiro: Zahar.
MONTEIRO, Simone. 1999. Gênero, sexualidade e juventude numa favela carioca. HEILBORN, Maria Luiza (org.). Sexualidade: o olhar das ciências sociais. Rio de Janeiro: Zahar.
RUA, Maria das Graças; ABRAMOVAY, Miriam. 2000. Companheiras de luta ou “coordenadoras de panela”? As relações de gênero nos assentamentos rurais. Brasília: UNESCO.
STROPASOLAS, Valmir L. 2002. O mundo rural no horizonte dos jovens: o caso dos filhos (as) de agricultores familiares de Ouro/SC. Tese (Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
VEIGA, José Eli. 2004. Nem tudo é urbano. Ciência e Cultura. Revista da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ano 56, n.2, abr./maio./jun.
VENDRAMINI, Célia Regina. 1997. Consciência de classe e experiências sócio-educativas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Tese (Doutorado em educação) – Universidade federal de São Carlos, São Carlos.
WOORTMAN, Ellen F. 1995. Herdeiros, parentes e compadres: colonos do Sul e sitiantes do Nordeste. São Paulo/Brasília: Hucitec/EdUNB. 



