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 “A cultura é tudo o que o ser humano imagina, 

 sente e faz para produzir sua existência 

em sintonia com as demais 

espécies de vida”. 

Ademar Bogo. 

 Neste trabalho pretendo olhar para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra – MST numa perspectiva de organização do que vem a ser um assentamento de 

Reforma Agrária, estruturado e organizado em seu espaço local, a partir da proposta de 

organização territorial dos assentamentos realizados pelo movimento e das características 

culturais trazidas pelos sujeitos que compõem o assentamento. 

 Ao fazer este olhar tentarei desenvolver algumas questões que estão implícitas em 

meu projeto de pesquisa e que na sistematização da mesma será aprofundada com mais 

detalhes. Agora iniciarei a discussão com algumas observações que venho fazendo nos 

assentamentos do MST, através do meu trabalho e da pesquisa tentando aprofundar uma 

relação entre a prática e a teoria, num contexto histórico cultural sobre esta temática Agrária 

Brasileira. 

As questões a serem desenvolvidas são: 

a) o que é um Assentamento de Reforma Agrária concebido na realidade do MST; 

b) como acontece a sua organização sócio espacial, num contexto que relata o jeito 

como os camponeses enfrentam o dia a dia no assentamento; 

c) qual a relação da cultura dos camponeses com o novo espaço do assentamento; 
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d) como fica sua vivência histórica anterior ao assentamento, as novas relações 

com o ambiente, sua estruturação e modificações em relação a sua realidade 

atual. 

Os dois assentamentos estudados em minha pesquisa localizam-se na Região da 

Grande Porto Alegre no Estado do Rio Grande do Sul. Um está situado no município de 

Charqueadas, Assentamento 30 de Maio, com 49 famílias sendo que 27 famílias constituem 

a Cooperativa de Produção Agropecuária Charqueada – COOPAC, onde trabalham de 

forma coletiva no processo de produção. O restante das famílias trabalha de forma familiar, 

individualmente, em seu lote e possui duas associações, visando a obtenção de 

empréstimos e a venda da produção. 

 O outro assentamento localiza-se no município de Guaíba. É o Assentamento 19 de 

Setembro, que possui 37 famílias trabalhando de forma individualizada. Cada família em seu 

lote produz basicamente arroz e hortigranjeiros. 

Assentamento, sua organização sócio espacial 

 A organização territorial, a construção de uma nova paisagem, a identificação dos 

camponeses com o novo espaço geográfico, a constituição da realidade a partir da 

territorialidade serão elementos a serem abordados na dimensão dos Assentamentos do 

MST. 

 As características, os conceitos, as peculiaridades são os mais diversos sobre o que 

vem a ser um assentamento do MST. No contexto mais universal significa ajustar, colocar 

no seu devido lugar o que está fora. Se olharmos por uma dimensão mais política seria 

resolver o problema das pessoas que não tem moradia e foi assim que os governos 

iniciaram o uso desta palavra. Mas para o conjunto do MST significa a terra conquistada a 

partir de todo o processo de luta e organização, àquela onde já se pode produzir e morar 

constituindo um novo espaço social. Vejamos o conceito de assentamento do MST 

(Caderno de Cooperação Agrícola, 1998); 

(...) “precisamos avançar no entendimento de que os assentamentos 

não são apenas uma unidade de produção. Mas, acima de tudo, são um 

núcleo social aonde as pessoas convivem e desenvolvem um conjunto de 

atividades comunitárias na esfera da cultura, lazer, educação, religião, que 

precisamos estar atentos para que os assentamentos cumpram sua missão 

histórica para semear as mudanças no meio rural”. 

 Ao analisarmos o conceito do MST verificamos que assentamento deve ser visto 

como um processo histórico em construção, onde deve se considerar desde a formação do 

latifúndio até a sua instalação, considerando que ele foi destinado para fins de reforma 
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agrária. Por essa razão este território sofre profundas transformações e passando por 

transições. Este espaço local é olhado como algo que está sempre em movimento 

estabelecendo novas relações sociais, políticas, culturais e econômicas em decorrência 

daquilo que a realidade vai apresentando em seu contexto. Como coloca Fernandes, 1996: 

“o movimento constrói o seu espaço, dimensionando o espaço social 

em um ato político. É um espaço, onde novas atividades sócio políticas são 

criadas e contribuem para a formação da identidade coletiva do movimento”. 

 Os assentados na medida em que são desterritorializados, ou seja, são 

desenraizados de seus lugares onde mantinham historicamente suas atividades tradicionais, 

são obrigados a enfrentar novos desafios advindos da necessidade de readaptação no novo 

território, agora na condição de assentado. 

 Assim, os assentados na busca de construir uma nova identidade, buscam um novo 

sentido para sua existência, e assim constituem um reforço aos processos políticos e 

culturais de afirmação de valores mais significativos e solidários. 

 Os assentamentos ao longo do seu processo de construção são diferenciados uns 

dos outros. A realidade de cada região faz o jeito de ser de cada um. Existem 

assentamentos que estão próximos de cidades, outros ficam muito distantes sem condições 

de acesso a estradas e de deslocamento da produção, alguns possuem muitas famílias, 

enquanto outros contam com um número muito pequeno. 

 As peculiaridades de cada assentamento perpassam pela sua maneira de organizar 

ou reorganizar aquele espaço. As famílias oriundas de diferentes lugares passam a 

enxergar e vivenciar seu pedaço de terra e aos poucos vão dando “sua cara” para este 

lugar. Uma das necessidades mais imediatas é organizar o processo produtivo desta nova 

área que lhe foi destinada. Ele inicia produzindo, geralmente, para seu sustento até a 

chegada de crédito para o plantio de outras culturas. 

  “Nós temos jeitos diferentes, um tem jeito de guardar as ferramentas 

outro tem outra, mas são coisas assim que a gente não diz nada, mas na tua 

cabeça, fica. Se pegarmos os adolescentes que já se acostumaram neste 

sistema eles não iriam sentir tanta diferença, se os pais da gente tivessem 

educado a gente assim neste sistema hoje seria mais fácil, teríamos mais 

avançado. Se olharmos, tu individualmente trabalha mais que nós aqui dentro 

hoje, mas na tua cabeça é um trabalho sem compromisso, se aquela vaca tu 

tira leite ás seis horas da tarde, ou não tira ninguém vai me cobrar, aqui tem 

um grupo, tem uma empresa alguém que cobra aquele compromisso, se tu 

olhar as famílias tem meio dia no domingo á tarde de folga, para uns e outros 
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não, muito serviço, é um sistema que a gente criou” (Valdir - Assentamento 

30 de maio – COOPAC). 

 Este depoimento mostra com clareza os diferentes jeitos que cada camponês 

carrega em sua vida diária e como isto se relaciona com o momento de organizar o trabalho 

e com a própria convivência dentro do assentamento. 

 Cada assentamento procura organizar a questão do lazer, do encontro das famílias, 

das trocas de produtos que cada um cultiva, ou o fazer de forma coletiva. Dessa forma fica 

evidente a dificuldade de se encontrar assentamentos iguais, mas enxerga-se traços que 

são comuns e que simbolizam o significado de ser um assentamento dos sem-terra e que 

também demarcam a nova ocupação deste território pelo MST. 

 A identificação do que passa ser um assentamento na sua viabilização e na 

obtenção de resultados sociais pode ser visualizada através do processo de organização da 

produção, através do qual os assentados estabelecem relações fundamentais para a vida no 

assentamento. A experiência anterior a sua condição de assentado se reflete muito no 

momento desta organização da produção. Os conhecimentos trazidos já identificam a 

maneira de cada um cultivar a terra assim como as relações de convivência comunitária. 

Vejamos o depoimento de uma cooperada: 

“Os lotes foram medidos e sorteados, claro que teve gente que 

era muito pequeno alguns queriam criar os bichos que tinha lá fora, 

uma casa do lado da outra num momento não foi fácil, mas hoje a 

gente vê que assim era melhor. A idéia seria cada um ter seus bichos, 

sua horta, algum fala aqui os outros escutam, lá a gente era 

acostumado tudo longe, era distante da cidade, eram 12 Km longe da 

cidade. Hoje prevalece com as galinhas em seu lote. Eu não consigo 

ficar sem galinha, cada um cercar as suas, fechamos um tempo, mas 

as galinhas não sobrevivem fechadas, meu sonho é ter a galinha os 

bichos, peru ganso, a maioria gostaria ter, tem o aviário coletivo, mas 

eles não conseguem deixar de lado” ( Ione – COOPAC). 

  Aqui fica evidente a dificuldade da vida comunitária tanto no que se refere às 

atividades relacionadas à produção como também àquelas relacionadas à vizinhança. Mas 

independente destas situações o trabalho para organizar a produção é do próprio assentado 

mesmo considerando as orientações de como o movimento pensa o trabalho de cooperação 

agrícola. Este pensar é uma discussão nacional feita a partir da organização local onde se 

discute e se estabelecem linhas gerais orientando as organizações estaduais do MST. Mas 

ao se estudar o assentamento observa-se um respeito muito grande à realidade de cada 

região e à história cultural de cada um. 
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“Foi indo aos poucos cada um ia colocando suas idéias, um dum jeito 

outro do outro, umas famílias se retiraram desde o inicio, não obrigamos ficar 

no coletivo. Cada ano que passa tem uma noção diferente do que é as 

coisas. No inicio plantávamos mais arroz, hoje porque existe o mercado e 

falta mão de obra, precisamos mudar, pessoas com idade, aparece a falta de 

mão-de-obra, terra temos bastante falta gente para trabalhar” (Fátima –

COOPAC). 

Neste depoimento fica claro que independente da orientação do MST o assentado 

tem a liberdade de opção e sabe que este seu direito é respeitado pela organização do 

movimento. 

O processo histórico da cooperação agrícola desenvolvido nos assentamentos 

demarca a importância da viabilização econômica do assentamento. Quando o MST se 

refere ao conceito de assentamento considera o trabalho coletivo e de solidariedade entre 

os próprios assentamentos para que os mesmos desenvolvam o cultivo da terra e o seu 

aprendizado com ela. 

 Outra marca forte é a simbologia utilizada pelo movimento na identificação do 

assentamento onde são colocadas placas com o nome do mesmo, escolhido pelos próprios 

assentados. A bandeira do movimento, símbolo do MST, é colocada em lugar de destaque, 

em um ponto onde as pessoas possam vê-la de várias posições e lugares. As casas e o 

próprio assentamento se inserem numa paisagem voltada para o embelezamento do lugar. 

A construção da beleza motiva os sujeitos, sua auto-estima cresce cada vez mais no sentido 

de pertença àquele espaço, construindo a própria espacialidade. “A espacialização é o 

movimento dos sujeitos, carregando suas experiências por diferentes lugares do território”. 

(Fernandes, 1996, p. 236.). 

 Esta espacialização vai criando por dentro dos assentamentos uma mística própria 

que transforma os grandes momentos de tristeza e de dor passados, como o enfrentamento 

com a polícia e com jagunços, o frio, a fome, ou perda de companheiros de luta, em motivos 

fortes para seguirem construindo a sua territorialidade nos assentamentos. 

 A mística é algo que brota no conjunto dos assentamentos; é uma manifestação dos 

símbolos dentro da prática cotidiana; é a força que anima; é o sonho em construção. É o 

momento onde os assentados colocam o contraponto entre o que sofreram e o que querem 

realizar, trazendo a história presente. Boff ao colocar sobre a mística: 

“(...) mística, então é, o conjunto de convicções profundas, as 

visões grandiosas e as paixões fortes que mobilizam as pessoas e 

movimentos na vontade de mudanças, ou que inspiram práticas 
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capazes de afrontar quaisquer dificuldades, ou sustentam a esperança 

em face dos fracassos históricos. Na mística político-social age 

sempre a utopia, aquela capacidade de projetar, a partir das 

potencialidades do real, novos sonhos, modelos alternativos e projetos 

diferentes de história. Geralmente são os grupos oprimidos os 

portadores de novas visões, aqueles que embora derrotados, nunca 

desistem, resistem firmemente e sempre de novo retomam a luta. O 

que os movem são sonhos de uma realidade nova. Por isso 

desfatalizam a história, não reconhecem como ditado da história a 

situação injusta imposta e mantida pelas forças opressoras” (Boff, 

1993, p.154). 

 Então são estes momentos que parecem transformar a realidade em sonho e o sonho em 

realidade no decorrer de sua história.  

  O aprendizado com a terra e com o assentamento passa muitas vezes a estabelecer 

relações que anteriormente nunca haviam acontecido, como a experiência de fazer 

reuniões, de coordenar, de respeitar a decisão e opinião dos outros, de fazer cumprir as 

decisões tomadas no grupo, e do convívio social. Estas situações forçam as pessoas a 

pensarem sobre o que faziam antes e de como deverá ser a sua vida no assentamento. O 

choque com a herança cultural nem sempre é inevitável. O choque aqui colocado se refere á 

vivência das pessoas na sua trajetória de vida e o que encontram na proposta de 

organização de um assentamento. 
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“Existe um coordenador de cada setor, e reúne os 

coordenadores, fizemos rodízio na coordenação, todo o ano troca, 

para as pessoas aprenderem o que é, assim todo mundo tem uma 

visão do trabalho. Eu assumi a coordenação, não foi fácil, porque 

quando não estava a gente só pensava no setor o trabalho do dia a 

dia, mas com a coordenação pensa na cooperativa como um todo, o 

que acontece o que faz, a minha cabeça ficou cheia. È uma 

experiência muito boa, nas reuniões a gente aprende muito, fica ligada 

em tudo. Antigamente eu era muito desligada da cooperativa, hoje 

tudo o que acontece a gente esta de olho porque vai se entrosando 

cada vez mais. Hoje participa bem mais das coisas da cooperativa” ( 

Fátima –COOPAC). 

Cultura, organização e identidade do assentamento 

Os grupos ao longo da história estabelecem entre si ligações das mais diversas e 

criam uma identidade que passa a constituir um espaço, assim apropriando-se de um 

território. Ao constituir o assentamento os camponeses sem-terra constroem uma nova 

concepção de espaço criando uma identidade de culturas, jeitos, organização, produção, 

lazer, relação com o mundo e entre as pessoas, com a própria luta. Trata-se, portanto, de 

olhar para este assentamento como um movimento sociocultural que se institucionaliza para 

o conjunto do movimento com sua própria identidade. 

 As pessoas que hoje são assentadas, num primeiro momento, passaram por um 

processo de desterritorialização, perderam parte de sua identidade enquanto pequenos 

proprietários ou arrendatários, trabalhadores empregados. Trazem consigo sua cultura 

anterior, passando agora pela construção de uma nova identidade, uma nova territorialidade 

a partir da organização do assentamento. 

“O jeito de cultivar a terra, plantar o milho, é o jeito que 

cultivavam anteriormente. Aqui é tudo com máquinas, lá era a mão, 

mas lá não precisava colocar adubo, a terra é mais boa. Aqui não 

usamos venenos, meu pai também nunca usou, eu trabalhei muito até 

com bois, nunca pude estudar, eu tinha vontade, mas não consegui” ( 

Salete –COOPAC). 

Se observarmos esta nova realidade ela se contrapõe a um modelo globalizado de 

exploração e sugere uma organização do espaço planetário mais conectado culturalmente e 

socialmente. 
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Em seu estudo da Geografia Cultural Claval, 2001, destaca que a cultura tem uma 

influência muito grande na constituição do espaço. As relações que os indivíduos 

estabelecem com o espaço vão demarcando seus lugares e suas culturas. O espaço é 

demarcado, apropriado, institucionalizado, qualificado, sinalizado. Referindo-se ao território 

coloca que o território é ocupação do lugar do espaço. A sociedade necessita para 

estabelecer as relações, é nele que as mesmas acontecem. Seria a delimitação de 

fronteiras, dos lugares, das regiões, das nações, confrontando-se as culturas. 

O exemplo desta delimitação pode ser percebido na fala da assentada que mostra 

como aos poucos os camponeses foram demarcando seu território nas diferentes áreas, 

seja na produção, na apropriação dos lotes e construção de suas casas, no que iriam 

produzir, como seria a nova configuração deste espaço. 

 “No inicio foi muito difícil, foi um desafio, uma novidade, achou 

uma oportunidade boa de mudar, plantar soja era muito veneno, aqui é 

mais arroz horta, aipim, para vender, o que plantar vende tem 

comércio, na nossa região só vendia soja. Foi muito difícil hoje está 

muito bem. No inicio teve o sorteio dos lotes, onde as pessoas iriam 

morar, as casas foram construídas a partir dos que mais precisavam” 

(Leonir Marcon- COOPAC). 

Olhando para história da humanidade conseguimos resgatar o que os povos 

construíram ao longo de suas vidas, e o que ainda hoje carregamos como herança cultural 

dos mesmos. Mas, o próprio tempo e o espaço onde estão inseridos os sujeitos oferecem 

oportunidades de colocarem novos jeitos, costumes, características, formando sua própria 

identidade, com a responsabilidade de preparar o ambiente onde viverão as gerações 

posteriores. 

Para Claval, 2001, 

“A cultura é a soma dos comportamentos, dos saberes, das técnicas, dos 

conhecimentos e dos valores acumulados pelos indivíduos durante suas vidas e, em uma 

outra escala, pelo conjunto dos grupos de que fazem parte. A cultura é herança transmitida 

de uma geração a outra. Ela tem suas raízes num passado longínquo, que mergulha no 

território onde seus mortos são enterrados e onde seus deuses se manifestaram. Não é 

portanto um conjunto fechado e imutável de técnicas e de comportamentos. (...) A cultura 

transforma-se, também, sob o efeito das iniciativas ou das inovações que florescem no seu 

seio”. ( Claval, 2001, p.63). 

 A cultura, portanto, representa a produção material e espiritual da existência, a 

produção da consciência e a formulação de objetivos que poderão ser alcançados pela 
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sucessão de várias gerações. Assim se sucedem os inventos, as descobertas científicas, as 

formulações metodológicas, as práticas e teorias organizativas com seus princípios e 

valores. Assim forjam-se os arquitetos da existência, os poetas e seresteiros, que buscam 

apaixonadamente subir os mais altos degraus na escada que leva à felicidade. 

 Quanto à vida no assentamento de reforma agrária do MST e de como o camponês 

trabalha a sua dimensão cultural, observamos que é muito forte o sentimento de possuir um 

pedaço de chão e de como trabalhar com ele. 

 Ao pensar de como irá organizar o seu lote, o camponês busca conhecimentos 

acumulados em sua história de vida, colocando em prática a sua herança cultural, 

resgatando jeitos que muitas vezes já estavam esquecidos. Mas, também passa a adquirir 

novos conhecimentos quando se defronta com um espaço totalmente desconhecido. É 

então que aparece o desafio de juntar o aprendido com o que deverá aprender. 

“É tudo diferente, é outra produção, por enquanto é o leite, mas 

lá é pouco, mas hoje o que mantem mensal é o leite e anual é a 

lavoura, o mercado se mantem na verdade”. Leonir 

 Aprender é olhar para o espaço do seu mais novo território e observar nele o que ele 

oferece no aspecto da produção de alimentos, no lazer, nas atividades culturais, na 

organização política, nas relações comerciais e de troca de produtos, na distribuição dos 

lotes, no convívio das famílias assentadas neste lugar e com a comunidade em geral. 

 Quando o camponês trabalha a terra no preparo e cultivo do feijão, por exemplo, 

estará resgatando a sua cultura, porque mesmo mudando de espaço físico e de ser membro 

de um movimento social, ele não perdeu o hábito de cultivar feijão. Sendo assim sabe qual é 

o período do ano que poderá ser plantado, como fazer o preparo do solo, que tipo de solo é 

mais adequado para o plantio, a época da colheita, o cuidado com a secagem do produto, 

como estocá-lo. Todos estes conhecimentos fazem parte de sua trajetória de vida. 

 “A cultura é feita de atitudes e de gestos. Ela comporta as 

técnicas do corpo: (...) No campo e na fazenda, convém saber como e 

quando laborar, esterroar, semear, tirar a erva, colher, e aprender 

onde guardar os animais, o que lhes dar para comer, como os 

ordenhar e os atrelar. (...) O telhador reconhece num golpe de olhos a 

telha fendida e a descarta.(...) Os gestos que se repetem 

indefinidamente sem jamais terem sido questionados terminam 

efetuados maquinalmente. A vida cotidiana é assim toda penetrada de 

automatismos: não há necessidade de parar para refletir, o que 
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convém fazer é conhecido; a situação pode ser avaliada num golpe de 

olhos”. (Claval, 2001, p.80). 

 Esta é uma dimensão da cultura trazida pelas pessoas, o fazer as coisas pelo que já 

está automaticamente imbuído em seu ser. E isso se expressa quando os camponeses sem 

terra chegam no assentamento e vão construindo suas casas, organizando o local da horta, 

plantando para subsistência para depois pensar no sentido de olhar o todo, de como 

construir todas as relações necessárias para a viabilização do assentamento. 

 Edgar Morin ao estudar a cultura e o conhecimento interligados coloca que as 

manifestações e expressões do processo da construção da cultura se dão através das 

manifestações, representações coletivas, “consciência coletiva”. “(...) Cultura e sociedade 

estão em relação geradora mútua; nessa relação, não podemos esquecer as interações 

entre indivíduos, eles próprios portadores/transmissores de cultura, que regeneram a 

sociedade, a qual regenera a cultura”.(Morin, 2001, p.19). 

Podemos colocar aqui as manifestações dos camponeses nas variadas dimensões 

do que seja a cultura, através da colocação da camponesa a seguir, 

”Setor social encaminha as visitas que chegam, a educação, a religião, secretaria, 

religião são todas das mesmas. Tem liturgia na religião é todo o assentamento a 

comunidade, também os individuais” (Alexandrina). 

Nesta fala se evidencia a importância do que sejam os momentos vivenciados diante 

da fé. Esta dimensão aparece muito forte como uma necessidade, porque na sua grande 

maioria, os camponeses tinham uma vida religiosa ativa anterior ao assentamento. 

Ao iniciar a organização territorial do espaço do assentamento, ele irá juntar os 

gestos e as práticas transmitidos como herança, mas será necessário criar e incorporar 

novas técnicas. Não se pode frear a incorporação de elementos novos quando são 

apresentados como substitutos ou complementares aos já existentes desde que não se 

contraponham aos princípios de organização estabelecidos pelo MST. 

Para Bogo, quando se refere ao MST, 

 “o conhecimento deve ser um pilar fundamental para 

desenvolver nossa revolução cultural, pois devemos resgatar 

experiências positivas e compará-las como nossa realidade cultural 

para chegar a uma síntese exata do que devemos fazer, para evitar 

influências de conhecimentos atuais que prejudicam o avanço da 

organização social e de produção do campo”. (Bogo, 2000, p.83). 
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A busca do conhecimento deve sempre estar presente em todas as situações a 

serem enfrentadas pelos grupos, tanto no sentido de resolver dificuldades apresentadas no 

cotidiano, quanto na busca do bem estar do ser humano e do coletivo a que pertence. A 

experiência individual e coletiva é a referência básica do conhecimento. Sempre que surgem 

dúvidas, o cérebro automaticamente liga-se ao passado e a tendência natural é comparar a 

situação atual com outra situação já vivificada, para daí tomar uma decisão. 

 Na grande maioria das pessoas assentadas poderá ocorrer um choque cultural 

grande com o que vivenciaram historicamente e o que se apresenta em termos de 

organização para a construção do assentamento. Provavelmente as pessoas entrarão em 

conflito quando se apresentar uma situação, onde a organização que é o MST, proponha um 

jeito de organizar os lotes do assentamento de forma coletiva ou associativa de trabalho. 

 Este conflito se apresentará em função do que provavelmente tiveram como 

experiência, ou seja, uma forma individualizada de trabalho. Além do que é também como a 

sociedade se apresenta. Aqui, sim, terá que existir um processo de aprendizado com o 

novo, buscando conhecimentos técnicos e teóricos com experiências de grupos ou 

organizações que já experimentaram formas coletivas ou associativas de trabalho e 

convivência. 

 Na medida que se desencadeia a organização do assentamento e os desafios se 

apresentarem, os camponeses tomarão consciência da realidade existente e do construir de 

um novo espaço. Aprenderão certamente a organização da produção do assentamento, a 

comercialização dos produtos, o cuidado com a mãe terra, as relações sociais, a estrutura 

da sociedade, a dimensão das relações políticas, a construção coletiva do trabalho, o 

cuidado com as crianças, com os jovens, com os adultos, com os idosos, enfim com uma 

vida mais sustentável. 

 Uma nova construção cultural se apresenta para o camponês, assim sendo aos 

poucos se estruturará uma nova identidade coletiva, a partir do novo espaço territorial do 

assentamento. Esta identidade se vinculará a este lugar e espaço em movimento, e com o 

que existir nele. 

(...) “A identidade territorial, ou seja, um conjunto concatenado 

de representações sócio-espaciais que dão ou reconhecem uma certa 

homogeneidade em relação ao espaço ao qual se referem, atribuindo 

coesão e força (simbólica) ao grupo que ali vive e que com ele se 

identifica”. (Haesbaert, 1997, p50). 

 Os símbolos e imagens que materializam a identidade só adquirem valor quando 

incorporados a processos voluntários coletivos, a partir de uma perspectiva interna. Isso 
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tende a se expressar numa tomada de consciência política que dá ao conceito de identidade 

um sentido territorial.   

 No caso de um assentamento, o criar deste novo espaço perpassa uma construção 

de sua identidade quando na maioria das pessoas que moram neste local se identificam, por 

exemplo, com a organização política que é o movimento. Assim passando a compreender 

como funciona a estrutura da organização sócio-política, suas atitudes irão revelar o sentido 

da vida do movimento. 

 Também podemos identificar quando o coletivo pensa uma estratégia única de 

organização da produção do assentamento, a viabilização para cada família, como a renda 

será distribuída. Cria-se neste momento condições para que a coletividade partilhe os seus 

desejos e desafios, aumentando a cumplicidade do grupo e a identificação com algo. Neste 

caso podemos nos referendar nos estudo realizados por Haesbaert. 

“Identificar, no âmbito humano-social, é sempre identificar-se, 

um processo reflexivo, portanto, e identificar-se é sempre um processo 

de identificar-se com, ou seja, é sempre um processo relacional, 

dialógico, inserido numa relação social. Além disso, como não 

encaramos a identidade como algo dado, definido de forma clara, mas 

como um movimento, trata-se sempre de uma identificação em curso, 

e por estar sempre em processo/relação ela nunca é una, mas 

múltipla”. (Haesbaert, 1999, p.175). 

Este movimento em curso poderá acontecer nesta identificação dos sujeitos com 

suas próprias origens, tentando no grupo onde estão inseridos aqueles que são os seus 

iguais, quanto no grupo como um todo, construindo uma nova identidade diante do próprio 

coletivo. Neste caso existe uma identificação simbólica com suas raízes culturais, e com o 

concreto que são as novas relações com seu coletivo. 

Quando as raízes culturais são trazidas para os grupos das famílias assentadas, 

percebe-se a necessidade de estarem próximas. Na organização do espaço do 

assentamento, ali se encontram os que se identificam, e aos poucos o espaço torna-se de 

seu jeito, na casa, no lote, nas propostas trazidas para o conjunto do assentamento. 

O simbólico neste caso é forte, podemos olhar a identificação desde o jeito de cada 

origem cultural sentar em roda para tomar o chimarrão, e como acontece o ritual de seu 

preparo, e até o preparo dos alimentos. Também podemos identificar quem cultiva sua horta 

individual, mesmo tendo uma coletiva no assentamento. Qual será o significado deste ato? 

“Vocês mantém algo no lote individual? Galinha, pomar, horta 

pega lá, na horta eu não pago nada dos alimentos. Uma vez 
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discutimos que não era para criar, sempre gostei de criar galinha ovos, 

meu porquinho, hoje já tenho, cada um gosta de ter, cada um é livre 

para fazer. A carne que pegamos na cooperativa pagamos a preço de 

custo. Os ovos caipira muitos gostam e a gente vende. É difícil eu 

pegar ovos no aviário. Até quando vamos trabalhar no mercado as 

pessoas pedem lá no mercado. Os da cooperativa hoje também já são 

caipira, mas não são identificados” Loreci. 

 Este depoimento relata a necessidade das pessoas, que estão vivenciando um 

processo coletivo de produção, de ainda cultivarem alimentos e criarem animais, com tanto 

interesse, no lote onde fica a sua casa. 

Uma outra dimensão que também podemos observar está, relacionada á identidade 

com o território onde estão inseridos os sujeitos, como coloca Haesbaert, uma identidade 

socioterritorial. 

(...) ”Trata-se de uma identidade em que um dos aspectos 

fundamentais para sua estruturação está na alusão ou referência a um 

território, tanto no sentido simbólico quanto concreto. Assim, a 

identidade territorial quando o referente simbólico central para a 

construção desta identidade parte do ou transpassa o território”. 

(Haesbaert, 1999, p. 178). 

 Talvez para os assentados, a identificação com o território passa a construir sua 

identidade territorial na medida em que sua luta foi intensa por este pedaço de chão. Este 

chão passa a ser a sua simbologia e também o sonho transformado em algo concreto, a sua 

terra. 

 Neste espaço concreto socioterritorial que é o assentamento, a perspectiva e a 

esperança, estão em transformar aquele sujeito que não se considerava mais incluso na 

sociedade, em sujeito participativo e ativo na sua própria reconstrução, no coletivo ou grupo 

em que está inserido. 

 Ao construir este espaço ele projetará este novo a partir do seu vivido, do seu 

contexto histórico e do imaginário social, daquilo que é mais forte em sua história. A sua 

identidade passa a ser o seu território com suas referências anteriores ou não. Pode então 

construir realmente o novo a partir da identidade de ser um assentado sem terra e da sua 

mais nova cidadania. 

“O jeito de trabalhar é diferente, Mas a gente já pegou o jeito de 

trabalhar deles, os costumes dos outros? Cada um pegou um pouco. 

Nosso jeito as vezes eles não sabiam, meu marido tinha comidas que 
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ele nunca tinha comido, minha sogra só fazia as coisas do italiano, ai 

eu comecei a fazer comida dos brasileiros. Exemplo o pão de milho, 

nunca tinha comido, hoje ele gosta. Canjica, revirado de feijão, eu 

aprendi deles”, (Salete). 

 Através do depoimento das pessoas, podemos perceber a troca de conhecimentos e 

de vivências feitas no dia a dia; a mudança necessária para a postura individual e coletiva 

de cada sujeito para assim construir uma identidade que responda para realidade do 

assentamento. 

 Gostaria de registrar que este trabalho representa apenas o inicio desta discussão 

referente à cultura dos camponeses sem terra e à organização do assentamento. A 

pesquisa na sua totalidade envolverá maior número de assentamentos com depoimentos de 

diferentes assentados em condições distintas quanto à organização de seus assentamentos. 

Portanto, não pretendo aqui fazer conclusões, mas dar início ao aprofundamento teórico 

necessário para a compreensão desta realidade. Certamente aparecerão muitas questões e 

problemas a serem discutidos daqui para frente, uma vez que esta é uma pesquisa que 

aprofunda o estudo de um movimento social, cujo próprio nome, movimento, significa 

processo de mudança. 
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