
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO  

 

AURINEIDE NASCIMENTO DA SILVA COSTA 

 

 

 

 

O SENTIMENTO DE PERTENÇA NO ASSENTAMENTO TREZE 

DE MAIO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

SÃO MATEUS- ES 

2019



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO  

 

 

 

 

AURINEIDE NASCIMENTO DA SILVA COSTA 

 

 

 

 

O SENTIMENTO DE PERTENÇA NO ASSENTAMENTO TREZE DE MAIO: 

DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), apresentado ao 

Departamento de Educação e Ciências Humanas do Centro 

Universitário do Norte do Espírito Santo da Universidade 

Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para obtenção 

do grau de Licenciada em Educação do Campo com 

Habilitação em Ciências Humanas e Sociais. 

 

Orientador: Prof. Dr. Adelar João Pizetta 

 

 

 

 

 

SÃO MATEUS- ES 

2019 



 
 

 

AURINEIDE NASCIMENTO DA SILVA COSTA 

 

O SENTIMENTO DE PERTENÇA NO ASSENTAMENTO TREZE DE MAIO: 

DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), apresentado ao 

Departamento de Educação e Ciências Humanas do Centro 

Universitário do Norte do Espírito Santo da Universidade 

Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para obtenção 

do grau de Licenciada em Educação do Campo com 

Habilitação em Ciências Humanas e Sociais. 

 

Aprovado em___de agosto de 2019  

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

                                  Prof. Dr. Adelar João Pizetta 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Orientador 

 

 

                                  Profa. Dra. Karulliny Silverol Siqueira 

Universidade Federal do Espírito Santo 

 

 

Profa. Dra. Andrea Brandão Locatelli 

Universidade Federal do Espírito Santo 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho a todas as famílias 

que pertencem aos assentamentos da 

Reforma Agrária, em especial às famílias 

do Assentamento Treze de Maio, o lócus 

dessa pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

PrimeiramenteaDeus que me proporcionou esta oportunidade de alcançar mais uma 

vitória em minha vida, me dando saúde e ânimo para caminhar nesta jornada de 

estudos. 

 

Ao meu esposo e meus filhos, que me apoiaram em todos os momentos no decorrer 

do curso, e na elaboração deste trabalho, aos meus familiares e amigos que de 

forma direta e/ou indireta contribuíram para essa conquista. 

 

Meu orientador o professor Adelar João Pizetta, que teve uma participação 

fundamental na construção do projeto, pois além de me orientar foi um grande 

marco na fundação deste assentamento onde foi o lócus da pesquisa, contribuindo 

na organicidade do mesmo. 

 

Aos assentados que tiveram disponibilidade e compreensão nas entrevistas 

realizadas, em especial a assentada Ana Miranda Costa, que muito me incentivou a 

fazer um curso superior e se dispôs a me ajudar no que fosse preciso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Poema feito por um núcleo e foi apresentado em forma de parodia em 

comemoração aos 30 anos do Assentamento 13 de Maio 
 
 

Poema apresentado em forma  

De parodia na comemoração 

Dos 30 anos do Assentamento  

13 de maio. 

 

Da Acesita energética 

Começaram a jornada 

Com peleja e sofrimento 

Chegaram à terra, tão almejada 

 

Foi o MST 

Que nos sensibilizou 

Com o trabalho, que é de base 

Foi assim, que nos motivou 

 

Chegou o grande dia 

Foi o dia da conquista 

Uma terra, só de pasto 

Essa terra era vista 

 

No dia treze de maio 

Que a terra conquistou 

Foi no ano de oitenta e nove 

Que nosso sonho realizou 

 

Com o passar do tempo 

Muita coisa cultivou 

Além do milho e o do feijão 

O arroz também plantou 

 

 

 

 

O trabalho coletivo  

Que já veio combinado 

Com coragem e alegria  

Se fazia muito roçado 

 

E a mística não falta 

Ta no sangue, ta na veia 

Um elemento indispensável 

É o fruto, de nossa semeia 

 

Reafirma a cultura  

Nos momentos, mais festivos 

Carregamos ela no peito 

Pois é o que, nos mantêm vivos 

 

Os anos se passaram  

Muita coisa aqui mudou 

Com a mística e a cultura 

Os trinta anos se alcançou 

 

Parabenizamos, todos  

Pela determinação 

Chegaram à terra, tão prometido 

E vão levar em seu coração 

 

Hoje o dia é de festa 

 Traga muita alegria 

Comemora os 30 anos 

E a luta virou poesia 

 

Autora: Aurineide Nascimento da 
Silva Costa. 

 
 



 
 

RESUMO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso buscou contribuir com os moradores do 

Assentamento Treze de Maio, situado no município de Nova Venécia/ES, que, 

observando como as pessoas vão perdendo o vinculo pela terra, e as famílias se 

distanciando umas das outras, pretende colabora com o despertar e reafirmar o 

sentimento de pertença dentro do assentamento. No entanto é importante conhecer 

a historia do assentamento para melhor entender como foi o movimento de luta e 

conquista da terra, considerando a organização social como ponto de partida. 

Reconhecendo sua própria identidade como camponês, e assim compreender que o 

assentamento é um espaço de convivência coletiva. Destacando-se algumas 

categorias que são de grande importância ao tema do projeto são elas: mística, 

identidade e organicidade. A mística na vida dos assentados se faz presente em 

todos os momentos, pois é através da dela que se reafirma a cultura e a realidade 

vivenciada pela comunidade, a mística revigora e da energia para continuar a luta. 

Trabalhar a identidade é primordial para se chegar ao sentimento de pertença, pois, 

é ela que mostra quem realmente de onde é o individuo e qual grupo ele pertence. O 

principal método desenvolvido é a partir da organicidade que por ela começa-se a 

reorganização dos núcleos para contribuir com a organização interna do 

assentamento e dar maior apoio a coordenação local que já atua nesta organização, 

acredita que com esse método as famílias tem maior participação nas atividades 

coletivas, fortalecendo assim o sentimento de pertença entre os mesmos. 

 

Palavras-chave: Identidade, mística, pertença. 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

Este documento de conclusión del curso buscaba contribuir a los residentes del 

asentamiento Treze de Maio, ubicado en el municipio de Nova Venécia / ES, 

quienes, al observar cómo las personas están perdiendo el vínculo por tierra, y las 

familias que se alejan unas de otras, tienen la intención de colaborar con el 

despertar y reafirmar el sentido de pertenencia dentro del asentamiento. Sin 

embargo, es importante conocer la historia del asentamiento para comprender mejor 

cómo fue el movimiento de lucha y conquista de la tierra, considerando la 

organización social como un punto de partida. Reconociendo su propia identidad 

como campesino y, por lo tanto, entendiendo que el asentamiento es un espacio 

vital. colectivo Destacando algunas categorías que son de gran importancia para el 

tema del proyecto son: mística, identidad y organicidad. La mística en la vida de los 

colonos está presente en todo momento, porque es a través de ella que se reafirma 

la cultura y la realidad experimentada por la comunidad, el vigor místico y la energía 

para continuar la lucha. Trabajar en la identidad es primordial para llegar a un 

sentido de pertenencia, porque es el que muestra de quién es realmente el individuo 

y a qué grupo pertenece. El método principal desarrollado es a partir de la 

organicidad que comienza la reorganización de los núcleos para contribuir a la 

organización interna del asentamiento y dar un mayor apoyo a la coordinación local 

que ya opera en esta organización, cree que con este método las familias tienen una 

mayor participación en actividades colectivas, fortaleciendo así el sentido de 

pertenencia entre ellas. 

 

Palabras clave: identidad, mística, pertenencia. 
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INTRODUÇÃO 

 

Hoje, certamente mais importante que a 
consciência do lugar é a consciência do 
mundo, obtida através do lugar (SANTOS, 
2005, p. 161). 

 

Nasci e vivina cidade de Pinheiros ES, até 20 de marçode 2006 quando eu e minha 

família nos mudamos para o Assentamento Treze de Maio, município de Nova 

Venécia. Na época eu tinha 24 anos, desconhecia totalmente o processo de luta 

pela terra, só conhecia o MST pela mídia que os classificavam como vândalos, 

baderneiros e invasores de terra.  

 

Com o passar do tempo fui conhecendo como foi à luta e conquista da terra. E quem 

realmente era o MST, fiz amizade com as famílias, conheci quem é esse sujeito Sem 

Terra e posso afirmar que cresci muito no meio desse povo, um povo de luta, 

coragem e determinação que me transmitiram a confiança de acreditar em mim, na 

minha capacidade de também poder lutar pelos meus objetivos. Por isso inclusive, 

me encontro apresentando esse Trabalho de conclusão de Curso. 

 

Quando vim morar no assentamento eu não havia cursado o ensino médio, tinha 

desejo de continuar os estudos,mas achava difícil por ter uma criança pequena. No 

ano de dois mil e oito, já com onze anos que não freqüentava uma sala de aula, me 

desafiei a fazera inscrição para a prova do Exame Nacional de Certificação de 

Jovens e Adultos (ENCEEJA). Enfim consegui a media, e fiquei na espera de 

oportunidades para poder ingressar em uma universidade. 

 

Não tinha desejo de ser educadora. Essa motivação veio brotando dentro de mim, 

depois de compor o coletivo de educação da escola EEPEF „„José Antônio da Silva 

Onofre‟‟, situada no assentamento acima referenciado. Comecei a participar no ano 

2010, e essa aproximação com o contexto escolar despertou o desejo de atuar na 

área da educação, não precisamente como educadora, mas comecei a ver a 

educação com outros olhos. Porém, com o passar do tempo fui contribuindo no que 
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era possível com a equipe escolar, participando até de projetos sócio-educativos e 

eventos promovidos pela escola, para toda a comunidade, fortalecendo a parceria 

entre escola e família. 

 

Quando surgiu a primeira turma de Licenciatura em Educação do Campo no pólo de 

São Mateus em 2014, fui convidada para me inscrever, mas por medo de me sentir 

incapaz,rejeitei a oportunidade. Logo após, em 2015 com mais coragem já adquirida, 

convidei mais alguns companheiros (as) e ingressamos na segunda turma de 

Licenciatura em Educação do Campo. Tive dificuldades no aprendizado por não ter 

cursado o ensino médio regular, e já ter quase dezenoveanos fora da sala de aula, 

por vezes me perdia em algumas disciplinas, mashoje ainda com certas dificuldades, 

confesso que cresci, aprendi bastante e tenho consciência de que ainda tenho muito 

a aprender. 

 

E aqui está uma Sem Terra, não nascida da luta, mas adotada pela luta. Me sinto 

parte dela, pois, em mim nasceu o sentimento de pertença, e por isso a relevância 

em fazer um Trabalho de Conclusão de Curso que trouxesse esse anseio, essa 

dimensão da pertença, que foi tão importante para mim e mais importante para essa 

comunidade. É através desse sentimento que não se deixa morrer a história, a 

cultura de um povo que sonhou e lutou pelos seus objetivos, para que essa 

conquista seja valorizada e respeitada por todos os que aqui vivem. 

 

Este trabalho, ora apresentado, faz uma reflexão acerca do sentimento de pertença 

de famílias que participam da/na luta pela terra, que vivem em assentamentos de 

trabalhadores organizados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST). Temos observado inclusive, como moradora do Assentamento Treze de 

Maio, que muitas pessoas vão perdendo o vinculo com a terra, e as famílias se 

distanciando umas das outras. Esta percepção gerou em mim a preocupação em 

aprofundar e trabalhar com o intuito de contribuir para despertar e reafirmar o 

sentimento de pertença no conjunto dos moradores, desde os mais antigos aos mais 

recentes, que vivem, trabalham e convivem no assentamento.  
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Após leituras e reflexões, podemos dizer que é o sentimento de pertença que 

transmite aos moradores a importância de se “sentir parte” da comunidade em 

quevivem. Assim, valorizar o lugar como um espaço de convivência coletiva, 

deixando claro como se deu a conquista da área (terra) que hoje é um 

assentamento, tendo consciência que esta terra de trabalho e vida deva ser cuidada, 

cultivada e também preservada como um bem comum e para as futuras gerações. 

 

Viver em comunidade é viver em interação e participação com os demais integrantes 

daquele território, respeitando o direito do seu próximo, como também estar disposto 

a lhe estender a mão quando necessário. O trabalho em grupo nos faz crescer como 

pessoa, pois há troca de saberes, de experiências e assim se desperta e desenvolve 

laços de afetividade, companheirismo, de maneira que a convivência se torne mais 

efetiva e harmoniosa, apesar das contradições e problemas que surgem na vida 

comunitária. 

 

No dia 13 de maio de 1989, parte desse grupo direcionou-se para uma fazenda no 

município de Nova Venécia em processo de legalização da compra por parte do 

Governo do Estado, e foi neste dia que essa área se constituiu no atual 

assentamento Treze de Maio. Situado a 55 quilômetros da sede do município de 

Nova Venécia e 22 quilômetros da cidade de São Gabriel da Palha. Possui uma área 

total de 501 hectares, sendo 08 hectares por família para a produção agrícola e 

moradia. Cerca de 6 hectares são destinados a área social para instalação de 

escola, igreja,sede e campo de futebol. O assentamento é composto por 45 famílias 

e mais aproximadamente 20 famílias agregadas oriundas de vários municípios do 

estado do Espírito Santo, totalizando 65 famílias.  

 

O nome do Assentamento Treze de Maio foi escolhido em comum acordo com as 

famílias, por representar o dia da chegada e conquista da terra. E como nessa data 

é comemorado o dia de Nossa Senhora de Fátima, esta ficou sendo a padroeira da 

comunidade. 
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Foto 01: Caminhada em comemoração à conquista da terra, entrada na terra que se tornou 

o assentamento. 

Fonte: Fagner de Oliveira Shaider, maio de 1989. 

 

De acordo com relatos das famílias acampadas, até aquele momento, o objetivo era 

garantir a terra, o trabalho e o sustento das famílias. A partir daí, surgiram outras 

necessidades como: moradia, energia, financiamento para o cultivo e uma escola. A 

partir de então, organizaram uma equipe, na época chamada comissão, e que hoje 

se chama coordenação do assentamento, para buscar e defender e reivindicar junto 

aos órgãos públicos, como demandas para a estruturação de uma escola no 

assentamento.  

 

A coordenação é composta por assentados que estão aqui desde o início desta 

conquista, sendo eles: Juarez Cirilo de Morais, Sebastião de Oliveira, José Pedrosa, 

Valdomiro Vieira, Milton Alexandrino, Terezinha Oliveira Martins. Essa comissão de 

coordenação atuou até o ano de 2018 quando foi eleita uma nova coordenação 

composta por dez pessoas sendo ela: Aurineide N. Silva Costa, Édipo Oliveira, 

Fagner O. Shaider, Gilberto L. Franco, Maria Cardoso, José Souza, Paula Miranda, 

Ronilson Cruz, Terezinha Onório, Wesiany Effgem. Paralelo a estas negociações a 

comunidade iniciou as aulas com educadores voluntários que residiam dentro do 
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assentamento, sendo que os mesmos só tinham escolaridade até a 4ª serie do 

ensino fundamental, mas, foi uma forma de pressionar o governo e também dar um 

adiantamento na alfabetização das crianças, inclusive com a alimentação 

disponibilizada pelas famílias.  

 

Há uma grande preocupação com famílias que vêm morar no assentamento e não 

se envolve nas atividades coletivas e nem participam das assembleias, pois são 

nesses momentos que tem a oportunidade de conhecer a historia da conquista da 

terra e construir uma identidade camponesa podendo assim obter o sentimento de 

pertença.  

A partir desse contexto, formulo o meu problema de pesquisa da seguinte forma: O 

que e como fazer para retomar e fortalecer o sentimento de pertença das 

famílias na vida do assentamento? 

 

Este trabalho foi pensado e elaborado com a intenção de fortalecer e despertar o 

sentimento de pertença dentrodo assentamento, visto que com o passar do tempo 

as novas gerações estão perdendo o vinculo pela terra, deixando esquecida uma 

historia de luta e conquista realizada pelos pais, avós, enfim seus familiares que aqui 

chegaram no ano de 1989. Como também outras famílias que vão se mudando e 

não conhece toda a trajetória dessa conquista, que às vezes não valorizam a terra e 

nem se sentem parte dela. 

 

A partir daí, na construção de estratégias para fortalecer a pertença no 

assentamento, surge à idéia de reorganização dos núcleos de base, como uma 

tentativa de reafirmar, a identidade camponesa, pois já dizia BOGO (2008, p.30): 

„„Cuidar da vida aquém para além da identidade exige reconhecer e adquirir a 

consciência de pertencimento‟‟. 

 

Assim temos como objetivo geral, colaborar com o despertar nos moradores que 

chegaram após a conquista da terra, o sentimento de pertença em relação ao 

assentamento. E, decorrente deste, buscamos: refletir acerca da construção da 

identidade Sem Terra; sistematizar a trajetória do Assentamento Treze de Maio; 

fortalecer os laços de convivência e relações solidárias na 
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comunidade/assentamento; ampliar a interação de todos assentados em um 

trabalho coletivo a partir da reestruturação dos núcleos para que se sintam parte da 

comunidade onde vivem. 

 

Ressaltamos que é importante conhecer a história do assentamentopara melhor 

entender como foi o movimento de luta e conquista da terra, considerando a 

organização social como ponto de partida, reconhecendo sua própria identidade 

como camponês, e compreender que o assentamento é um espaço de vivência 

coletivaque também sofre as influências da sociedade. 

 

Para alcançar os propósitos desse trabalho organizamos os resultados de nossos 

estudos e pesquisa da seguinte forma:  

 

No primeiro capítulo abordamos aconstrução da identidade sem terra, o sentimento 

de pertença e a mística, pois esses três elementos se articulam e andam de mãos 

dadas.  

 

No segundo capitulo continuamos o diálogo com elementos que titulamos “O 

assentamento treze de maio: aspectos históricos e organizativos”, nele se encontra 

a história do assentamento desde sua trajetóriade luta e conquista da terra como 

também sua organicidade interna, registrando algumas experiências feitas dentro do 

assentamento e desafios a serem alcançados.  

 

No terceiro e último capítulo: “Mecanismos de organização para reafirmar e 

despertar a pertença” abordou estratégias que foram propostas para fortalecer o 

sentimento de pertença, seja reafirmado e despertado dentro de cada assentado. 

 

Seguem as considerações finais e as referências. 
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CAPITULO I: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE SEM TERRA, IDENTIDADE 

COLETIVA, O SENTIMENTO DE PERTEÇA E A MÍSTICA 

 

 

Desde a formação do sujeito ainda no ventre da mãe, já há uma identidade 

hereditária, que se enlaça nas culturas e realidades variadas vividas por cada povo 

que se passa de geração em geração. Pois cada povo,se diferencia um do outro, 

desde os primeiros seres humanos que existiram até os dias atuais.Dessa forma, o 

autor pontua que:  

As famílias camponesas, historicamente e em lugares onde esse tipo 
de modo de vida existe, criam e educam seus filhos não para o 
mercado de trabalho, mas para a comunidade. Ali devem construir 
família e se reproduzirem, garantindo a harmonia e os laços de 

parentesco(BOGO, 2008, p. 101). 
 

É a partir dessa identidade trazida no peito que na maioria das vezes começa a 

brotar sentimentos de pertença, um sentimento de se sentir parte daquela realidade 

em que se vive. Digo „„a maioria das vezes‟‟, porque nem sempre esse sentimento é 

carregado por um sujeito que nasceu daquele povo, mas que, fazendo parte dos 

costumes e vivendo a mesma cultura, adquire-se o sentimento de pertença.  

 

Segundo BOGO (2008, p. 41) „„A  principal referência que forjou a identidade do 

gênero humano está no trabalho, ou, se preferirmos, na atividade social em que as 

pessoas desempenham suas funções sociais para produzirem seus meios de vida”. 

Este sentimento contribui na socialização de uns com os outros; encoraja a lutar por 

aquele povo ou pelo lugar que se tornou o „„seu lugar‟‟, o seu povo. 

 

 

1.1 IDENTIDADE SEM TERRA 

 

A identidade dos assentamentos do Movimento Sem Terra é estruturada e visível, 

pois muitos companheiros assentados fazem o trabalho de base e contribuem na 

organização e preparação para uma nova ocupação. Por mais que já sejam 

assentados, participam com novas pessoas que têm o mesmo desejo, que é um 

pedaço de terra. Carregam para sempre a identidade sem-terra consigo, acreditando 
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que a luta pela terra não se esgota com a posse de um lote, é também uma luta 

política pela garantia de direitos sociais como saúde, educação, igualdade, etc. 

 

O Movimento Sem Terra (MST) é um movimento social camponês de escala 

nacional que oferece maior resistência a opressão engendrada na produção 

capitalista e o fato do movimento ser especializado nacionalmente e articulados a 

outros movimentos, inclusive de outros países, tem trazidos importantes resultados e 

conquistas para os nossos camponeses. Sendo um movimento de ativismo político e 

social brasileiro. Denominado um movimento socioterritorial, pois possui uma ação 

nacional presente em 23 unidades da federação, semelhante a construção de uma 

rede. 

 

 tem uma qualidade muito importante, que além de fortalecer o movimento também 

auxilia o despertar e reafirmar a pertença dentro da comunidade, por meio da 

organicidade que se dá por assembléias, trabalhos de base, divisões de núcleos, 

representação e atuação dos coordenadores ou direção dos assentamentos. Neste 

processo de organicidade, se percebe o envolvimento das famílias. Com observação 

e pesquisa, pode se afirmar que as famílias participativas são as que têm esse 

sentimento de pertencimento mais definido. 

 

Morar em um assentamento não é só cultivar a terra e ficar em seu cantinho 

pensando somente em fins lucrativos, ou se preocupando somente com a sua 

propriedade. Morar em assentamento é viver em comunidade onde se deve ter bons 

relacionamentos e boa convivência, no entanto infelizmente nem sempre isso é real 

em todos os assentamentos. 

 

Compreende-se que para trabalhar o sentimento de pertença, deve-se 

trabalhartambém a identidade do sujeito, quem sou? Porque vim morar aqui? Será 

que é isso que realmente quero para mim e minha família?  

 
A questão da identidade está primeiramente ligada à categoria dialética „„unidade de luta dos 

contrários‟‟. Uma coisa não pode existir sem que haja o seu oposto. Somente pode se 

chegar à verdade, quando se conseguir encontrar o seu contrário assim como a vida e a 

morte, senhor e escravo, burguesia e proletário etc.(BOGO, 2008, p. 27): 
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A identidade é que nos dá origem e nos diferencia uns dos outros. Com gestos 

pequenos e significativos, se forma o caráter dos seres humanos e define a sua 

personalidade. 

 

 

1.2 IDENTIDADE COLETIVA 

 

A identidade coletiva é construída a partir de um grupo de pessoas que 

compartilham sua história, carregando uma série de elementos culturais, de 

tradições, símbolos, tudo que aquilo que contribui para reafirmar a sua realidade e 

sua cultura. A identidade coletiva dentro do MST vem desde o trabalho de base, pois 

é um trabalho de grupo que se reúnem, pensam, elaboram, fazem as articulações 

necessárias para que haja uma interação coletiva e satisfatória a cada momento 

preparado por eles. 

 

 

Foto02: Assembléiacom os moradores no Assentamento Treze de Maio. 

Fonte: Ana Miranda Costa, 2014. 
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Existem diversas comunidades, cada uma delas tem sua identidade coletiva uma 

única identidade para todos envolvidos naquela comunidade. Os assentamentos do 

MST também têm sua identidade coletiva, que carregam em toda uma trajetória de 

luta e de resistência com uma grande bagagem cultural passada de geração a 

geração. Que em meio a tantas tragédias não desistem e nem desanimam de 

passar para as nossas crianças seus princípios.  

 

O Assentamento Treze de Maio adquiriu sua identidade coletiva desde sua 

organização para chegar à terra prometida, um acordo que veio feito 

desdeacampamento da Acesita que só viria para essa terra aqueles que estivessem 

de acordo a trabalhar coletivamente. Assim no ano 1989 deram inicio aos trabalhos 

de acordo o combinado tudo era coletivo, as plantações das lavouras, cultivos de 

hortaliças, milho, arroz, feijão, etc. Até a alimentação era preparada coletivamente 

passavam o dia juntos no trabalho, nas refeições e nas diversões só se dividiam a 

noite na hora de descansar e dormir, todas as decisões que envolvam o 

assentamento são feitasemassembléias, discutida e aprovada pela maioria, visando 

uma melhoria para todos.  

 

Uma das formas de reafirmar esta identidade coletiva são os mutirões, que os 

assentados se reúnem e trabalham junto em um mesmo objetivo. Assim como nas 

datas festivas, onde se dividir equipes e distribui tarefasdo tipo: equipe de 

ornamentação, de mística, alimentação, infraestrutura, se dividem por afinidade, 

dependendo da disponibilidade dos componentes, pode se repetir em outras 

equipes, desde que não atrapalhe o funcionamento decada equipe. 
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Foto03: Mutirão para limpeza da sede do Assentamento 

Fonte: Aurineide Nascimento da Silva Costa, maio de 2019. 

 

 

Essas práticas se movem na direção apontada por PELOSO (2012, p.139) quando 

afirma que: “A militância é praticar a liberdade de forma apaixonada. É querer ser 

livre, mas não sozinho. A busca da liberdade individual é uma aventura que termina 

mal. Um ser livre só se realiza se encontrar o outro ser livre‟‟. 

 

Nesse sentido, a identidade coletiva é adquirida com a convivência com o outro, 

emuma troca de saberes e de experiências se constrói essa identidade. É 

impossível obter a identidade coletiva vivendo individualmente, sem relação com o 

próximo. 

 

 

1.3 SENTIMENTO DE PERTENÇA 

 

O Hino do Movimento Sem Terra juntamente com a bandeira do MST, tem 

capacidade de mobilizar os sentimentos dos militantes. Ao cantar o Hino, toca no 

sentimento de amor e emoção, reafirmando a luta e mantendo um sinal de 

resistência. Fortalecendo nos militantes o sentimento de pertencimento e identidade, 
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pois na letra do hino reafirma–se a história de um povo que sonha por uma vida 

digna e um país mais igualitário. 

 “[...] Vejam, por exemplo. Quando cantamos, colocamo-nos em posição de sentido, 

com os punhos cerrados, em sinal de resistência e combatividade. Entoamos a 

própria esperança, sentimos a proximidade do dia da libertação‟‟ (BOGO, 2003, 

p.338). 

 

Com oHino do MST os militantes se sentem honrados, ao se colocar de pé em 

posição de sentido. É com garra, respeito, vontade de lutar. O que diferencia é que 

não são respeitados por muitos que não sabem que o Hino do MST é um hino de 

vitória, e que tem marcas de sangue, de choro, coragem, muita resistência e de 

vitorias, de um povo que sonha por um pedaço de chão. Até na letra do hino se 

percebe a pertença. 

 

Foto 04: Cantando o hino do MST na comemoração dos 30 anos do assentamento. 

Fonte: Paula Miranda, maio de 2019. 

 

No livro Arquitetos de Sonhos, BOGO (2003) nos diz que as falas dos personagens 

estão repletas de sofrimentos e marcadas pela violência, cheias de sentimento e 

angústia passadas naquela época, na defesa de um povo no qual lutam e sonham 

por um pedaço de chão para plantar e colher frutos para sua própria sobrevivência. 

Observa-senas palavras de uma companheira como é visível a pertença, vejamos: 

Joelma sentiu algo estranho no peito, um amortecimento nas pernas, 
gotas de sangue mancharam-lhe a blusa, então disse baixinho ao 
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companheiro que coordenava o outro ônibus: - acho que estou ferida. 
Deve ser um estilhaço de vidro. Mas ao tentar levantar-se sentiu que 
as pernas haviam perdido a força (BOGO, 2003, p.30). 
 

 
O resultado foi que Joelma foi atingida por um tiro e os bandidos nunca foram 

identificados. E com isso, Joelma, uma assentada que estavacoordenando um 

ônibus a um encontro dos Sem Terrinha em 22 de outubro de 1998 em Recife, ao 

final ficou em uma cadeira de rodas para sempre, pois a bala se alojou em sua 

coluna vertebral. Essa é uma das experiências que deixa claro que em meio a tanta 

violência e passando por processos muitos conflituosos, alguns desses personagens 

ficaram com marcas eternas em seus corpos, como Joelma, e mesmo assim, 

continuam participando coletivamente, transmitindo ânimo nesse processo de luta 

que não se acaba, no entanto não desistiram e muito menos perderam a vontade de 

permanecer no campo e continuar a lutar pela terra, da qual insistem em fazer parte, 

pois se sentem parte. 

 

Podemos observar que o sentimento de pertença não é simplesmente fazer parte e 

sim se sentir parte. Mesmo não participandodo processo de luta e conquista da 

terra, mas se sou parte e me sinto pertencente ao assentamento, ao processo que 

não participei, mas que me sinto parte dele e adquiri um sentimento no qual me traz 

satisfação de aqui morar e pertencer a esse povo que lutou e conquistou a terra em 

que pertenço e por ela tenho amor. 

 

 

1.4 A MISTICA REAFIRMA O SENTIMENTO DE PERTENÇA E VICE-VERSA 

 

A mística é um forte elemento que nos faz conhecer a realidade em que vivemos e a 

conhecermos a nós mesmos, sendo fundamental para a relação com o próximo. É 

na mística que se expressam os sentimentos, vivências, culturas, tradições, nela se 

identifica a história de um povo ou de uma comunidade, por ela se pode sentir dor, 

desespero, aflição, indignação, alegria, amor, todos os tipos de sentimentos que se 

pode imaginar, dependendode qual tema a mística quer passar no momento. 
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“A mística é, portanto, algo que se move. Nos mais sensíveis, aparece como reflexo 

daquilo que faz e sente. A cada passo revela pedaços da verdade que se escondem 

por inteiro nas dobras do desconhecido” (BOGO, 2002, p.23). 

 

 

Foto 05: Festa Popular da Cultura Camponesa 

Fonte: Fagner de Oliveira Shaider. 

Conhecer o lugar onde se mora é valorizar o espaço, é cuidar dele, e isso é 

primordial para fazer viver em comunidade. Fazer parte da comunidade não é 

pensar só em si, mas pensar em um todo, é se sentir parte da comunidade como se 

fosse sua própria família. Já afirmou BOGO (2008, p. 224) ao dizer que: „„A mística é 

esta energia criativa que não cansa, é uma força estranha que faz a gente andar, 

torna-se grande, desejar conquistar e cuidar das conquistas‟‟. 

 

Uma energia que nos vitaliza e fortalece nossa cultura e nossas raízes; que 

transmite emoções que sentimos a partir do contexto em que vivemos. São 

representações das vivências desse povo que luta e sonha com a igualdade, que 

nos transmite sentimentos de derrota, tristeza, mas de alegrias e vitorias; que nos 

faz recordar e relembrar momentos importantes já passados, presentes, e até o que 

almejamos para o futuro. E continua o autor do Vigor da Mística: 

 

A mística é essa grande força companheira que nos acompanha. Ela 
é o alimento da imaginação, sem imaginação não dá futuro. Sem 
mística as pessoas secam por dentro, como as árvores ocas. 
Perderam a consistência, embora fiquem em pé por mais algum 
tempo (BOGO, 2008, p.225). 
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Foto 06: Mística feita pelos assentados abertura daassembléia geral 

Fonte: Ana Miranda Costa. 

As místicas se mantêm viva no espaço escolar, como em eventos realizados pelos 

assentados, cada momento se pensa uma mística, pois ela que nos motiva, nos 

renova e demonstra todo o nosso sentimento, pela realidade em que vivemos.  

A mística é um elemento indispensável em nossas vidas, poisa todo o momento ela 

reafirma a nossa identidade como camponês. A cada mística assistida ou 

apresentada é como se fosse uma injeção de ânimo na veia, há uma transmissão de 

energia muito forte. 

De acordo com a assentada Ana Miranda Costa:  

Eu não tenho dúvidas que a mística reforce o sentimento de pertença 
a vivencia, a convivência a consciência das pessoas no 
assentamento, a mística em si é algo que ao mesmo tempo em que é 
abstrato que não dá pra gente especificar quem tem mística quem 
não tem, mística tem quem estar vivo, mas a mística e o sentimento 
de pertença ela é visível e perceptível quando a gente analisa a 
historia do assentamento onde as pessoas se envolve, desanima, cai 
mais levanta de novo, comentem erros, mas sempre coloca a 
esperança a confiança na organização em primeiro lugar, as pessoas 
não se deixam abater mesmo com dificuldades elas sempre acham 
que podem fazer algo mais, e ai é perceptívelquando você avalia que 
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tem famílias que são boas como  as demais, porém não tem aquela 
pertença porque não consegue assimilar, não deixar a mística 
entranhar em si, não consegue sentir, por isso logo não tem o 
sentimento de pertença, porque ela é construída.Creio que só 
conseguimos aqui nesse assentamento reunir de vez em quando, 
fazer atividades coletivas, discutir conjuntamente porque a gente não 
deixou morrer a mística, poisela cria na gente um sentimento de 
pertença que mesmo quando você pensa que está tudo acabado, 
mas sempre consegue encontrar uma energia uma força para seguir 
adiante e mais que isso sensibilizar o outro para chamar, motivar, 
então eu vejo dessa maneira (Relato da assentada Ana Miranda 
Costa, 2019). 

Passamos agora a discutir mais alguns elementos acerca da construção do 

Assentamento Treze de Maio, por intermédio das falas dos próprios sujeitos 

históricos colhidas nas entrevistas realizadas. 
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CAPITULO II: O ASSENTAMENTO TREZE DE MAIO - ASPECTOS HISTÓRICOS 

E ORGANIZATIVOS  

 

O Assentamento Treze de Maio é fruto do MST, contém toda essa trajetória citada 

acima, uma trajetória de confrontos, resistências, dificuldades, mas de conquista da 

terra, onde os moradores antigos começaram debaixo da lona preta, apesar de que 

outros que chegaram depois passaram por dificuldades, mas não tiveram o mesmo 

processo de ocupação e de aflição, podendo ser despejado a qualquer momento. E 

essa organização do movimento, essa mística, contribuiu para essa conquista. 

 

Em entrevista com o assentado Valdomiro relatou:  

Que morava no interior de Barra de São Francisco quando foi 
convidado a participar de uma reunião feita pelo sindicato e 
membrosda igreja católica local e a (CUT) Central Única dos 
Trabalhadores. A reunião era sigilosa ali falaram da 
possibilidade de fazer uma ocupação (Valdomiro, 2019). 

 

O seu coração palpitava de tanta alegria em saber que o seu sonho poderia se 

tornar realidade, pois tinha a profissão de vaqueiro e seu desejo era conquistar um 

pedacinho de terra para cuidar de sua família e criando umas vaquinhas para 

sobrevivência de seus filhos. Em uma tarde de domingo chegaram os que estavam 

de frente da ocupação e disseram que naquela hora era para juntar as roupas e 

alguns alimentos que naquele dia iríamos para a área da Acesita Energética no ano 

de 1988, (Entrevista com Valdomiro Alves, 2019). 

 

De acordo com o seu Sebastiãoque morava e trabalhava na plantação de eucalipto 

na região de Nova Lima, próximo a área da Acesita Energética, foi convidado a 

participar da ocupação e não perdeu tempo, pois também almejava trabalhar em sua 

própria terra, e assim ser libertodas garras do patrão. 
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Foto 07: Assembléia na área da Acesita Energética. 

Fonte: Fagner de OliveiraShaider, 1988. 

 

Alguns companheiros que vieram desde o inicio já são falecidos, outros por 

problemas de saúde, tiveram que ir embora. Começaram a entrar famílias novas no 

assentamento e algumas conseguiram se adaptar ao lugar, e participar dessa 

organização, e então já se sentem parte dessa comunidade. Isso contribui para o 

bom relacionamento e desenvolvimento de demandas ligadas ao interesse de todos. 

 

Foto 08: Laboratório Organizacional de Campo. 

Fonte: Fagner de Oliveira, outubro de 1989. 
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O Assentamento chegou a ganhar prêmio pela sua organização interna. O Prêmio 

foi de uma Fundação de Estocolmo, Suécia, que premiou o MST pela luta em defesa 

da vida e da dignidade. “O MST premiou o Assentamento Treze de Maio pela 

organização e vivencia coletiva na época” (Oliveira, 2013, p.18). 

 

2.1 EXPERIÊNCIAS QUE MERECEM SER PRESERVADAS 

No mesmo ano em que chegaram na terra,foi criada a Associação de Cooperação e 

Desenvolvimento Agrícola (ACODESA), com a finalidade de organizar e fortalecer a 

produção realizada coletivamente, assim contribuiria para o aumento da renda dos 

assentados.Com projetos para melhoria das áreas já cultivadas, mesmo tendo os 

cultivos coletivos, as famílias eram livres para fazer cultivos individuais. 

De acordo relato dos assentados Valdomiro e Sebastião,o trabalho coletivo trouxe 

grande bonança, a fartura era imensa dividiam com todos e ainda sobrava para 

comercializar. Chegaram a ter em média, duzentos e oitenta cabeças de gado entre 

grande e pequeno porte, tirando até trezentos e vinte litros de leite por dia,„„Que 

saudade eu tenho daquele tempo‟‟ (Entrevista com Valdomiro eSebastião, 2019). 

Ambos os assentados eram os vaqueiros da época e ficaram com o compromisso 

por muito tempo juntamente com o assentado Tarzim, ainda em entrevista 

relataramque o coletivo resolveu fazer um rodízio no curral,e deu o compromisso de 

cuidar das vacas leiteiras a outro assentado, que por não ter experiência acabou 

envenenando as vacas com uma grande quantidade de uréia e todas os animais 

morreram. 

„„O veterinário disse que podia comer a carne menos as partes de miúdos, mas nós 

não comemos, nem nossas famílias comeram,e ficaram muito tristes com a 

situação‟‟ (Entrevista com Valdomiro e Sebastião, 2019). 

Como a produção estava em alta resolveram criar uma cooperativa para contribuir 

na comercialização da produção. 

De acordo relatos dos assentados em 1993 eles desativaram a primeira associação 

ACODESA e registraram a Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Sociedade 

LTDA – COOPRANOVA, estando de comum acordo e diante da necessidade todos 
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assentados que eram membros da ACODESA passaram a ser membros da 

COOPRANOVA. 

Mas, não durou muito tempo, depois de três anos por volta do ano de 1996, as 

famílias começaram a se dividir, umas não queriam mais trabalhar no coletivo e 

pediram o desligamento da cooperativa, foi aí que o assentamento se dividiu em 

dois grupos, o de vinte e duas famílias, de modo quereativarama antiga associação 

ACODESA e as outras vinte três famílias, com a cooperativa COOPRANOVA. 

De acordo Oliveira (2013) em outubro de 2009, o grupo de agroecologia que havia 

sido criado em 2001, registra uma Associação de Agricultores Agroecológicos do 

Assentamento Treze de Maio (ASTMAIO) com o intuito de ter uma representação 

jurídica, a fim de obter maior fortalecimento político. Em 2010, com a ajuda da CPT, 

este grupo monta uma horta agroecológica de um hectare e meio (1,5 ha), horta esta 

que tem possibilitado alimento saudável para várias famílias, além de ter 

proporcionado uma nova fonte de renda, abrangendo também alguns jovens. 

Uma experiência que houve no assentamento foi em 2006, quandoum grupo de 

mulheres resolveu se reunir e formar um coletivo pois gostariam de ter autonomia e 

ganhar seu próprio dinheiro, e assim formaram o grupo,e deram o nome de „„aliadas 

da terra‟‟. 

Esse grupo conseguiuvários benefícios através da CPT como por exemplo doação 

de forno e freezer, como também oficinas de: Artesanato (patos e cestos de jornal 

reciclável, pintura, etc.) Massas, (pães, bolos, biscoitos, etc.); Materiais de limpeza, 

(sabão em pó, sabão em barra, sabonete, sabão em liquido, etc.). 

E com isso começaram a trabalhar fazendo quitandas, hortas, massas diversas e 

materiais de limpeza para o seu próprio consumo e para comercializar, vendiam 

dentro do assentamento e para o MPA, o lucro não era muito e como estava no 

inicio tinham que comprar os materiais necessários como: tabuleiros para assar as 

massas, umas mesas de mármore, fizeram o forno a lenha para economizar o gás. 

Toda semana que vendiam, compravam novos ingredientes para preparo de novos 

produtos, depois conseguiram fazer um projeto e construíram um cômodo na área 

social do assentamento, com a intenção de colocar um ponto para comercialização 

de suas produções. 
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“Mas com o passar do tempo algumas mulheres foram desanimando, pois, o lucro 

que sobrava depois das vendas era dividido entre elas e era muito pouco, assim 

acharam que não compensava continuar, e o grupo veio a acabar” (Entrevista com 

Terezinha Onório, 2019). 

Mas como no fogo sempre fica uma brasa acesa, três filhas de uma dessas 

mulheres neste ano de 2019 resolveram se reunir não para reativar o grupo das 

“aliadas da terra”, mas, para fazer o grupo delas, e começaram a produzir massas 

para vender dentro do assentamento, como elas viam dificuldade em sair de casa 

em casa, para vender, o esposo de uma delas se prontificou a fazer parte do grupo e 

ficou com a responsabilidade das vendas,e o mesmo vende as sextas e aos 

sábados. 

Houve também um grupo dejovens que se reuniam para estudos políticos voltados 

ao MST, para estudar conhecimentos gerais e atuais. O grupo também fazia 

intercambio com outros jovens assentados no Assentamento Adão Preto e no 

Assentamento Vale Ouro, com a finalidade de fazer estudos e brincadeiras entre os 

mesmosprocurando sensibilizar para continuar a integração entre ambos. 

“Em 2001 pegamos a responsabilidade de cuidar de duas nascentes plantar árvores, 

ao redor delas para reflorestar e assim preservá-las, e também do campo de futebol 

para cuidar da grama e do espaço ao seu redor”(Entrevista com o jovem Marcio, 

2019). 

O grupo contribuía nos momentos festivos dentro do assentamento na 

ornamentação, na mística, nos mutirões,nasapresentações de danças culturais, 

teatro, roda de versos em qualquer coisa que os chamasse estavam prontos a 

ajudar. 

Em 2015 comaparceria da associação ASTMAIO o grupo de jovens e outros jovens 

que não estavaminseridos ao grupo, tiveram a oportunidade de participar de um 

projeto feito pelo IFES, Curso de Organização de Núcleos de Cultura em 

Assentamento do MST, para fomentar a participação sócio-política da juventude 

rural. Era dividido em cinco oficinas nas quais o jovem poderia escolher na qual teria 

maior afinidade são elas: teatro, rádio, música, literatura e vídeo, no total foram vinte 

e cinco jovens do assentamento treze de maio, tendo duração de dois anos. 
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O grupo de jovens perdeu muita força e organização com a saída de alguns que 

foram trabalhar e estudar fora, outros ainda residem no assentamento, porém se 

casaram e constituíram famílias. 

A Festa da Cultura Popular Camponesa foi uma das atividades de maior relevância 

para a afirmação da cultura popular nesta região. Ela teve inicio em 2001, quando a 

Comissão Pastoral Da Terra realiza uma pesquisa para desenvolver um trabalho de 

formação com as famílias do assentamento. As famílias lamentam a ausência de 

espaços e vivencia da cultura, dizendo sentir saudades do passado. Saudades de 

coisas que elas próprias faziam e apreciavam. Neste aspecto, a CPT, as famílias, os 

grupos organizadores do assentamento, inclusive as escolas sãodesafiadasa 

trabalhar a questão cultural.  

Cada família ficou de levar uma apresentação de danças, cantigas, versos, 

brincadeiras que traziam da infância. Levar também pratos prontos de comidas 

típicas para serem partilhados. O encontro teve dezesseteapresentações, comcerca 

de cinqüenta e cinco variedades de comidas e muita sabedoria popular. Naquele 

mesmo diamarcou o próximo encontro, e chamou-sea atividade de Festa da Cultura 

Popular Camponesa, com caráter estritamente cultural. 

As apresentações deste evento desdea ornamentação, o resgate deobjetos 

artesanais que embelezavam os espaços, como arte em peneiras, tecidos de chita, 

esteiras, pilão, moinhos, cabaças, gamelas, paineis de tecidos e sementes.Toda a 

arte é produzida em mutirões pelos jovens, mulheres e crianças, em umagrande 

oficina que antecedem a festa vem contribuindo no desenvolvimento da cultura, e 

arte em outros espaços, servindo de exemplo e inspiração para tantas outras 

comunidades, escolas movimentos e grupos diversos.  E forjou reconhecimento e 

respeito pelas famílias sem terra do assentamento na região. 

No decorrer da festa, reafirma-se, que a cultura não tem idade, todos são 

importantes, inclusive as crianças que de um jeito humilde e festivo fazem sua parte. 

Conforme relata uma criança que estuda na escola: “Gostamos da festa da cultura, a 

gente apresenta danças, músicas e até versos”.  
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Os rostos, os passos, os compassos, as cantigas dizem de um modo especial, que 

tudo se expressa na linguagem da cultura que se complementam.As ferramentas de 

trabalho se revertem em elementos da cultura: “usamos a peneira para embalar os 

versos, que no moinho, no pilão, na lida do povo da terra, vira rima, vira festa, 

viracanto” (Entrevista com Ana Miranda Costa, 2019). 

Para a preparação desse dia é realizada uma assembléia geral extraordinária, 

envolvendo todos moradores do assentamento, ali é dividido as tarefas (que não são 

poucas) fazem uma lista dos diversos tipos de comidas típicas da região, e um 

voluntario passa de casa em casa vendo o que as famílias iriam doar, essas 

comidas já levam no dia todas prontas e prepara-se uma enorme mesa com os mais 

variados e diversos tipos de comidas, bolos, doces, salgados, pães, biscoitos, beijus, 

frutas, sucos, carnes, dentre outros.  

Também se dividem para limpeza do espaço, que sempre é feito na sede do 

assentamento,outro grupo fica com a ornamentação do espaço, ficandorealmente 

sensacional na entradahavia dois enormes bonecos de palha, um feminino e outro 

masculino para dar as boas vindas aos convidados.  

 

E já ficam todosorganizados, para participarem da limpeza do dia seguinte do 

espaço utilizado para a festa, o interessante é que se divertem o dia todo e não paga 

nada para comer e nem beber, as danças são muito diferentes das que vemos 

ultimamente por aí, por exemplo: dança da fita, dança da peneira, mineiro pau, 

dança do pilão, rodas de versos, cantigas de rodas, quadrilha de adulto e de 

crianças, apresentações de teatro, euma barraca com artesanatos produzidos pela 

própria comunidade. 

Como a comunidade costumava se reunir no dia de São João em junho, para dançar 

quadrilha e fazer fogueira, resolveram fazer a mesmaneste dia, e dançar a quadrilha 

também, portanto esta festa sempre acontece no mês de junho e se chama „„Festa 

da Cultura Camponesa‟‟. 

As danças são um conjunto de ritmos que as famílias foram resgatando, 

sendotambém uma cultura antigaque estava meio esquecida, resolveram trazer e 

fazer essas apresentações no dia da festa da cultura, para relembrar momentos que 
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ficaram para trás, e que é de grande importância para as famílias dessa 

comunidade. 

Na verdade, se fala dança pelo costume, mas realmente não é uma dança, antes 

era um trabalho feito principalmente pelas mulheres que desde meninas já não 

podiam brincar como meninas,tinham que trabalhar já bem novas, sendo estes 

trabalhos feitos no pilão pilando arroz, café, milho, etc., como não tinha tempo para 

brincar e se divertir faziam do trabalho uma diversão cantando cantigas e lançando 

versos sempre de forma rimada. 

Os versos são uma forma de transmissão de sentimentos que as 
pessoas por muitas vezes se envergonham de dizer e neles se 
expressam dores, aflições, amoré s, desamores, angustia alegrias 
tristezas, coisas que não podia ser explicitadas ao publico. Tendo 
também apresentações diversas como: Dança da peneira, dança da 
fita, dança do mineiro pau entre outros (Entrevista com a assentada 
Ana Miranda, 2019). 

 

Observa-se que as apresentações citadas a cima e toda a festa da cultura em si 

requerem um trabalho coletivo desde sua preparação até o seu término, e isso é 

viver em comunidade que também é cultural.   

  

 

Foto 09: Cartaz de divulgação da Festa Popular da Cultura Camponesa. 

Fonte: Ana Miranda Costa. 
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Todo ano no dia treze de maio é comemorado o aniversario do assentamento, é feita 

uma assembléia geral para planejaredecidir como será a comemoração, sendo que 

lá é de costume que tenha uma mística de trajetória da chegada a terra, uma missa 

para homenagear a padroeira da comunidade (Nossa Senhora de Fátima) após a 

missaé feitouma confraternização com um jantar preparado coletivamente pelos 

assentados,e para finalizar háum forró, de maneira quese divertem e comemoram 

mais um ano de historia. 

Neste ano de 2019,foram comemorados os 30 anos do assentamento, e as tarefas 

foram divididas a partir dos núcleos. Como a sede do assentamento está precisando 

de uma reforma,a coordenação do assentamento como apoio dos núcleos organizou 

uma festa com a intenção de arrecadar recursos para a troca do telhado da sede. A 

mesma, foi realizada no dia 04/05/19, e na abertura teve uma bela jornada socialista 

(mística) mostrando como se faz um trabalho de base,como é organizadoas famílias 

para uma ocupação, retratando a trajetória de uma assembléia, até a ocupação da 

terra, fazendo uma leitura do histórico do assentamento treze de maio, e logo após 

foi feito a leitura de um relatório dos frutos da reforma agrária pesquisado dentro do 

assentamento e comparado aos frutos que a mesma terra produzia a trinta anos 

atrás. 

Para reafirmar que a reforma não é só precisa,masnecessária finalizamos com o 

canto que retrata a nossa história que numa parteque diz assim: „„e assim já 

ninguém chora mais ninguém tira o pão de ninguém o chão onde pisava o boi é 

feijão e arroz capim já não convêm‟‟...  

 

2.2 ALGUNS DESAFIOS QUE PERMANECEM 

Atualmente o assentamento se depara frente a diversos desafios, um deles 

éareorganização dos núcleos, por ser uma experiência que já foi feita dentro do 

assentamento algumas famílias ficam desacreditadas que conseguirá ir à frente, 

outras não conheciam o trabalho de núcleo, acreditam na funcionalidade, mas ainda 

estão se estabilizando em seus núcleos. Portanto um grande desafio é manter a 

organicidade do assentamento pelos núcleos.  
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A nova coordenação do assentamento que foi eleita em outubro de 2018 estão se 

empenhando e sensibilizando quantoà participação dos assentados nas reuniões 

dos núcleos, percebe-se pontos positivos a partir dessa festa dos trinta anos, pois os 

núcleos participaram desde os mutirões da limpeza até a mística, a preparação da 

alimentação,alguns de uma maneira, outros de outra,maso importante é que 

participaram. 

As preocupações em manter o funcionamento dos mesmos, acreditam que o 

assentamento tem como melhorar a sua organização, pois terá melhores resultados 

na realização de demandas e afazeres voltada para todo o coletivo. 

Observando dentro das experiências ocorridas no assentamento, acreditamos que 

também seja um desafio: envolver os jovens dentro do funcionamento dos núcleos e 

na coordenação do assentamento. Lembrando que em outubro de 2018,tivemos um 

ganho muito satisfatório, queé a nova coordenação que foi eleita,formada por cinco 

mulheres, e cincohomens, sendo que,um dos homens é jovem, contando com a 

contribuição dos núcleos,e suaaprovação naassembléia, tiraram um homem e uma 

mulher de cada núcleo.Porém,há muitos desafios a serem enfrentados e superados, 

mas se o povo se unir, pouco a pouco conseguirãoalcançá-los. 

„„Acredito que como os núcleos estão trabalhando em conjunto, mesmo que não há 

a participação de todas as famílias, masa maioria delas, tudo vai melhorar e o 

assentamento pode voltar a fazer mais trabalhos coletivos como fazíamos há 30 

anos atrás‟‟ (Entrevista com Valdomiro Alves Vieira, 2019). 

Ante os desafios e a própria trajetória do assentamento, a seguir vamos trazer 

alguns elementos que podem estar direta ou indiretamente ligados com nossa 

temática de pesquisa e os objetivos deste trabalho: como fortalecer e despertar o 

sentimento de pertença. 
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CAPITULO III: MECANISMOS DE ORGANIZAÇÃO PARA REAFIRMAR E 

DESPERTAR A PERTENÇA 

Após algum tempo trabalhando neste projeto onde fizemos através de pesquisa com 

caráter qualitativo exploratório, abarcamosuma pesquisa histórica documental e de 

campo, tendo como lócus da investigação o assentamento Treze de Maio. Sendo os 

sujeitos da pesquisa as famílias assentadas, utilizando a entrevista semi-estruturada 

com enfoque nas dimensões da organicidade, da identidade, da mística e da 

pertença também à observação participante em que a pesquisadora pertence à 

mesma comunidade, ou seja, moro no local de pesquisa e implantação desse 

trabalho. 

Pensando nesta pesquisa de campo, o público alvo, foram as famílias que estão 

desde a ocupação e lideranças que participaram do processo de luta, famílias 

recentes a mais ou menos dois anos de assentada.  

Com as seguintes questões:  

1. Por qual motivo a família resolveu fazer uma ocupação? O que as motivou? 

2. Como se sentiram quando chegaram a „„terra prometida‟‟? Como se sentem hoje? 

3. Qual sentimento a família tem pelo assentamento? 

A pesquisa desenvolvida caracteriza-se como qualitativa e exploratória, pois busca 

explicar o porquê das coisas, preocupando-se com os aspectos da realidade que 

não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais, de convivência e organização interna do 

assentamento. 

Os assentados entrevistados foram bem objetivos e diretos em suas respostas, 

aqueles que vieram desdea ocupação de terra, tiveram as mesmas respostas, 

disseram que resolveram fazer ocupação por ter o sonho de trabalhar em seu 

próprio pedaço de chão, para que pudesse sustentar a família e poder ficar livre das 

garras do patrão. Relataram que ao chegar a „„terra prometida‟‟ sentiram uma 

emoção muito grande, um prazer de conquista e vitoria, que mesmo a terra sendo 
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somentepasto, dada como improdutiva, contudo, não desanimaram, a alegria e a 

esperança eram tanta, que criam que plantariam na rocha e a rocha produziria. 

Ainda em entrevista falaram que hoje podem apalpar com as próprias mãos, que a 

alegria e a esperança que os tomaram a 30 anos atrás, colheram e estão colhendo 

frutos até hoje, „„isso é muito gratificante por issoeu e minha família nunca vamos 

embora daqui só para o cemitério. Temos a terra como nossa mãe pois ela cuida da 

gente e a gente cuida dela‟‟ (Assentado Sebastião de Oliveira, 2019). 

Já os demais entrevistados que não vieram paraa ocupação, também tiveram suas 

respostas parecidas: que o motivo no qual os trouxeram para esse assentamento é 

que estavam cansados de ser humilhados pelos patrões, e gostariam de uma 

oportunidade de ter uma terra para trabalhar e produzir, e assim não precisar 

trabalhar mais como empregado, mas ter sua própria lavoura e dela tirar seu 

sustento.  

Palavras do assentado Gilson: “é muito difícil viver em comunidade, pois temos que 

conviver com pessoas de opiniões diversas, e às vezes discordar de algo, porém é 

necessário aceitar as diferenças pois é impossível viver sem elas. Mas gosto muito 

de morar aqui e pretendo viver aqui até quando Deus permitir. Pois é dessa terra 

que tiro o sustento da minha família‟‟. 

Através das entrevistas e observação participante, pensamos na possibilidade de 

reestruturação dos núcleos de base, uma vez que já havia existido no começo do 

assentamento. Pois defendemos que os núcleos podem fortalecer a organicidade e 

contribuir com a atual coordenação do assentamento, acreditamos que as divisões 

de tarefas ficariam mais organizadas e com melhores resultados nas execuções. 

Em uma oportunidade riquíssima em assembléia geral com assentados e um 

palestrante do MST, em que a sua fala foi voltada para a organicidade do 

assentamento, dando exemplo do trabalho em núcleos, foi uma oportunidade de 

lançar a proposta de retomar os núcleos, pois o assentamento estava precisando de 

apoio para manter sua organicidade. Além do objetivo de manter a organicidade, 

aumentar o vinculo das famílias umas com as outras, e assim despertar e reafirmar a 

pertença através desse trabalho que é coletivo. 
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Foi colocada a proposta e a assembléia aprovou a reestruturação dos núcleos e em 

outubro de 2018 começamos a nos organizar em núcleos. Os moradores mais 

antigos não tiveram dificuldades de compreender como funcionam os núcleos, 

porém os mais recentes estão aprendendo agora. Por mais que não haja uma 

participação de todos os assentados,a maioria está contribuindo de forma crescente. 

Como estudante e assentada procurei contribuir no que posso para a melhoria do 

assentamento, participo do coletivo de educação,que é um grupo de pessoas da 

comunidade, que apoia a escola e contribui para o seu desenvolvimento; 

vivenciando momentos de discussões, debates; tomando encaminhamentos 

coletivamente para a melhoria do aprendizado dos educandos e melhor 

desempenho dos educadores; enfim, de nossa escola como um todo.  

Destaca-se a importância da escola que não deixa de refletir na comunidade, pois 

desde educação infantil, do 1º, 2º, 3º, 4ºe 5º ano do ensino fundamental se trabalha 

a identidade, a mística, formação e atuação em núcleos, sempre contando a história 

do assentamento e seu processo de luta e conquista da terra. A escola tem sido 

uma grande aliada em questão de trabalhar a pertença, pois todos os pontos citados 

acima fortalecemo sentimento de pertença, que é o foco desse trabalho de 

conclusão de curso. 

Todo mês de maio é realizado atividades relacionadas à história do assentamento, 

mística retratando sua trajetória, até aconstrução de um mural,como podemos 

observar abaixo: 
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Foto 10: Mural da escola reafirmando a pertença no assentamento. 

Fonte: Aurineide Nascimento da Silva Costa, maio de 2019. 

 

 

3.1 A ORGANICIDADE FORTALECE O SENTIMENTO DE PERTENÇA E VICE-

VERSA 

Podemos observar que a organização de um grupo, entidade, associação, 

comunidade, assentamento, etc. têmum papel fundamental na construçãode sujeitos 

com o sentimento de fazer parte daquele determinado grupo, por isso é comprovado 

que se o grupo tem organização os seus componentes se sentem parte e defendem 

como um “pedaço” seu. 

Assim nós assentados do assentamento treze de maio começamos a nos reunir 

como núcleos, dividimo-nos por proximidades de lotes e criamos cinco núcleos, 

inserindo famílias assentadas e agregadas. Sabemos que tudo o que fazemos 

coletivamente, nem sempre terá a participação de todos, e não foi diferente nos 

núcleos em que algumas famílias não quiseram se reunir. Porém ninguém foi 

forçado a fazer parte dos núcleos tendo a opção de até trocar de núcleo se não se 

sentir bem no que ficou após a divisão. 
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Alguns núcleos se reúnem mensalmente, outros de dois em dois meses, em cada 

núcleo há dois representantes da coordenação do assentamento, sendo queestes 

participam das reuniões de coordenação e passam as informações aos núcleos em 

suas reuniões. Quandohá necessidade de maiores informações e decisões fazem-se 

uma assembléia. 

Já podemos observar que com a formação dos núcleos as informações chegam 

mais rápido aos assentados,pois os dois representantesda coordenação que estão 

inseridos nos núcleos são responsáveis por aquelas famílias. Observamos isso 

agora recente na programação da comemoração dos 30 anos do assentamento, de 

modo quea festa foi proposta e aprovada em assembléia, e as tarefas divididas na 

reunião de coordenação do assentamento. 

Sendo todas as tarefas passadas aos núcleos, e por eles realizadas, sabendo que 

não atingimos a todas as famílias nesta participação, mas temos a esperança que 

com os demais participando, as que não participam podem um dia sentir a 

necessidade de fazer parte dessa organização e se juntar aos núcleos. 

 

Foto 11: Os primeiros moradores de frente para cantar os parabéns para o Assentamento 
treze de maio. 

Fonte: Paula Miranda, maio de 2019. 
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Nesse dia houve apresentações preparadas e realizadas pelos núcleos, em forma 

de: teatro (conversa entre compadres e comadres), desafios,epoema apresentado 

em forma de parodia.A interação dos núcleos foi surpreendente, pois teve famílias 

que há tempo não se reuniam e tão pouco participavam de comemorações feitas no 

assentamento e participaram ativamente. 

No dia treze de maio teve também uma confraternização onde foi representante dos 

núcleos para a cozinha preparar o jantar e um bolo, teve uma missa em homenagem 

a padroeira do assentamento (Nossa Senhora de Fátima). Ao final houve a 

confraternização com o jantar.  

Estando participando desses momentos pude observar que essa nova organização 

tem facilitado na realização das tarefas e trouxe uma proximidade entre as famílias, 

em que ouvi uma fala que me deixou muito contente: „„agora parece que as coisas 

vão voltar para seu devido lugar pois os núcleos estão conseguindo se reunir e 

garantir suas tarefas‟‟. 

 

 

Foto 12: Bolo preparado pelos núcleos para comemorar o aniversário do assentamento. 

Fonte: Paula Miranda, maio de 2019. 
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De acordo alguns relatos das entrevistas, e do envolvimento dentro dos 

núcleos,podemos chegar à conclusão que as famílias estão ficando mais atentas às 

reuniões e assembléias, tendo mais participação nos mutirões nas tomadas de 

decisões, como as reuniões em núcleo que abrangem um número menor de 

famílias,no qual as pessoas ficam mais à vontade para falar, para debater e construir 

propostas como também discordar da mesma. 

Sabemos que não conseguimos fazer com que o sentimento de pertença seja 

adquirido por cada assentado, porém nos propomos a realizar estratégias para 

contribuir na construção do sentimento de pertencimento dos assentados que se 

propuser a participar de uma convivência coletiva, em quetrabalhamos a 

organicidade, o bom relacionamento e o trabalho coletivo em prol de uma melhoria 

que abrange um todo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando se iniciou este trabalho de pesquisa, ainda na disciplina de PIEPE, ficou 

constatado que as famílias estavam se distanciando umas das outras, e não 

demonstrando o sentimento de pertença naqual carregavam a anos, por isso a 

importância de reafirmar e despertar este sentimento no interior do assentamento. 

Diante disso,esta pesquisa teve como objetivo geral: despertar nas famílias que 

chegaram após a conquista da terra, o sentimento de pertença em relação ao 

assentamento, construindo sua própria identidade, e gerando um estreitamento nas 

relações com a comunidade. Após esse percurso de trabalho, observa-se que por 

intermédio das atividades realizadas, as famílias passaram a compreender que sua 

participação ativa com a comunidade é importante para sua própria organização 

como assentado, e que essa participação faz se sentir parte, construindo assim sua 

pertença. 

O objetivo especifico inicial era para que as famílias mais recentes pudessem 

conhecer a história do assentamento para melhor entender como foi o movimento de 

luta e conquista da terra, considerando a organização social como ponto de partida. 

Esse objetivo foi alcançando somente pelas famílias que tiveram o interesse de 

conhecer a história do assentamento, vendo a importância em se organizar 

socialmente com os demais assentados. 

Outro objetivo especifico foi contribuir com a construção da identidade enquanto 

camponês, entendendo que o assentamento é um espaço de convivência coletiva, 

apesar da identidade do camponês ser uma construção gradativa, podemos 

observar pontos positivos neste aspecto, como também nos trabalhos coletivos 

realizados pelas famílias após o início deste projeto de investigação, que 

perceberam que devem viver em coletividade. 

A pesquisa teve a hipótese de que a organização interna do assentamento poderia 

contribuir para despertar e afirmar a pertença, como está detalhada no 

terceirocapítulo a idéia de reorganização dos núcleos para melhor trabalhar sua 

organicidade, foi iniciada e teve ênfase ao tema desse projeto. 
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Contudo, acreditam na hipótese de trabalhar a organicidade e a partir dela conseguir 

ao menos começar a despertar nas famílias recentes e nas mais antigas fortalecero 

sentimento de pertença, ficou constatado que, não é tudo, porém um primeiro passo 

fundamental que foi dado e avaliado positivamente até pelas famílias que compõem 

este assentamento. 

No entanto o trabalho foi realizado com a pesquisa de campo, envolvendo 

entrevistas com os assentados, reuniões com algumas famílias, leituras 

bibliográficas em livros e registros internos do assentamento, caracterizando-se 

como uma pesquisa participante na qual, além de pesquisar, também participava de 

todos os momentos como moradora e assentadado lócus da pesquisa. 

De acordo a metodologia proposta também vemos limitações, pois, o trabalho 

poderia ter sido realizado com uma pesquisa mais ampla na coleta de dados, mas, 

como se trata de camponês mesmo procurando marcar horários,os assentados têm 

muitos afazeres no campo e o tempo era curto para as entrevistas. Outra limitação 

foi a necessidade de dedicar mais tempo sobre os autores e seus livros que são 

riquíssimos para esse tema. 

Mesmo assim, conclui-se que o trabalho contribuiu para fortalecer o sentimento de 

pertença no interior do assentamento, dimensão esta que precisa ter continuidade 

enquanto um processo permanente no qual também continuo atuando. Permanecem 

também elementos em aberto para novas e futuras pesquisas relacionadas às 

temáticas da pertença, da mística e da organicidade no âmbito da luta e conquista 

da terra e da educação. 

Por fim, termino uma etapa da formação com a conclusão do Curso de Licenciatura 

em Educação do Campo, mas, continua o processo de organicidade que revigora e 

fortalece a mística e o sentimento de pertença ao assentamento e ao MST como um 

todo. 

 

 

 



47 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

BOGO, Ademar. Arquiteto de Sonhos. São Paulo: Expressão Popular, 2003. 

BOGO, Ademar. Identidade e Luta de Classes. São Paulo: Expressão Popular, 

2008. 

FABRINI, Joao Edmilson. A resistência camponesa para além dos movimentos                      

sociais. Revista NERA, Presidente Prudente, Ano 15, Ed. Especial, pg.53-76, 

ago.2012. 

FREIRE, Eugênio Paccelli Aguiar. A expressão da identidade como fator gerador 

de pertencimento em projetos em ambiente on-line –

http://www.letras.ufrj.br/anglo_germanicas/cadernos/numeros/072011/textos/cl28310

72011freire.pdf 

GERHARDT, T.E.; Silveira, D.T. Métodos de Pesquisa. Porto Alegre: Ueres, 2009. 

LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, Maria de Andrade. Fundamentos de 

metodologia cientifica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

MORISSAWA, Mitsue. A história da luta pela terra e o MST. São Paulo: Expressão 

Popular, 2001. 

OLIVEIRA, Fagner Chaider. Perspectivas e Desafios da Transição      

Agroecológica no Assentamento Treze de Maio- E.S. Monografia. Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro pró-reitoria de Graduação Instituto de Educação 

Licenciatura em Educação do Campo Turma Oséas de Carvalho, 2013. 

PELOSO, Ranulfo. Trabalho de Base (org.). 1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 

2012. 

SANTOS, Milton. Da totalidade ao lugar. São Paulo: Edusp, 2005. 

 

 


