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A ORGANIZAÇÃO NO ESPAÇO DE ASSENTAMENTO DE REFORMA 
AGRÁRIA: Um modelo ideal é possível?  

Irani Santos Soares1  
Resumo 

Este trabalho visa contribuir com o debate sobre a reforma agrária e os movimentos de luta pela terra a partir da 
perspectiva da organização espacial dos projetos de assentamentos de reforma agrária. Para tanto, apresenta-se 
como a organização do espaço nos assentamentos é entendida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST). Como resultado do trabalho aponta-se para a existência de relação entre a organização espacial dos 
assentamentos e a organicidade dos movimentos a eles ligados. Nesse caso, que a organização do espaço está 
ligada à organicidade do MST e, portanto corresponde às intenções políticas, sociais e produtivas do Movimento. 
Mais que isso, essa pesquisa revela que a organização do espaço se desdobra em questões nem sempre percebida 
pelos movimentos de luta pela terra trazendo impactos na divisão do trabalho, na organização da produção e na 
vida social dos assentados. 

Palavras-chave: Assentamento de reforma agrária, Organização do espaço, MST.  

Introdução  

Este trabalho é resultado da pesquisa de mestrado “A Organização do Espaço em 

Assentamentos de Reforma Agrária na Bahia: intenções e ações”, realizada entre os anos de 

2012 e 2014, no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). O objetivo foi analisar a organização do espaço dos Projetos de Assentamentos (PA) 

de reforma agrária no estado baiano, com destaque para a localização das habitações. Partiu-

se, por um lado, do discurso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em 

que o espaço de habitação é visto como ponto estratégico no processo de organização social e 

política dos assentamentos. E, por outro lado, a ação do Estado, responsável pela 

concretização do planejamento espacial. A pesquisa foi realizada a partir do estudo de caso 

em três PAs que se diferenciam quanto ao modelo de organização do espaço.  

Neste artigo a intenção é apresentar como a organização do espaço dos projetos de 

assentamentos de reforma agrária é entendida pelo MST. Para tanto, será apresentado o 

discurso político-ideológico do MST, correspondente a idealização de uma organização 

espacial que é realizada em escala estadual, no caso da Bahia. Essa organização tem como 

objetivo influenciar na organização política, social e produtiva do assentamento tendo em 

vista uma simetria com as linhas políticas do Movimento, contudo como consequência pode 

influenciar ainda na divisão social de trabalho, na organização da produção, produtividade e 

na vida social do assentado.  

                                                 
1 Universidade Federal da Bahia (UFBA). E-mail: iranisoares1982@gmail.com. 
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Os procedimentos metodológicos utilizados foram revisão bibliográfica, a partir da 

consulta em livros, dissertações e teses sobre o tema e publicações internas do MST voltadas 

para a formação da militância. Como parte dos procedimentos foram utilizadas entrevistas 

com assentados e lideranças do MST, realizadas durante o trabalho de campo. 

A organização do espaço nos assentamentos segundo o MST 

O MST é um movimento social que difere de outros movimentos por elaborar uma 

proposta de reforma agrária popular, o qual faz parte de um projeto de sociedade que se 

fundamenta nos preceitos do socialismo. Nesse sentido, o MST no enfrentamento ao capital 

adota algumas estratégias como meio de viabilizar um tipo de produção coletiva e/ou 

cooperada nos assentamentos de reforma agrária, vinculados ao movimento. Contudo, o 

central neste projeto é transformação social e não o imediatismo da produção, que é 

visualizada dentro dessa perspectiva de transformação social.  

Dentro desse projeto a organização do espaço de um assentamento de reforma agrária 

é considerada um elemento importante para a organicidade do MST. Essa organização se 

inicia desde o momento da escolha da área a ser ocupada, vai se construindo no período de 

acampamento junto com os trabalhadores sem terra e se concretizando após a criação do PA. 

Por organicidade se entende o processo pelo qual se organiza e se estrutura o MST desde a 

base, famílias assentadas e acampadas, até a direção nacional.  
Essa expressão organicidade indica nos movimentos o processo através do 
qual uma determinada ideia ou tomada de decisão consegue percorrer de 
forma ágil e sincronizada o conjunto das instâncias que constituem a 
organização, desde o núcleo de base de cada acampamento ou assentamento 
até a direção nacional do MST, em uma combinação permanente de 
movimentos ascendentes e condução da luta em suas diversas dimensões 
(CALDART, p. 162, 2000, apud GOMES, p. 16, 2009). 

Com essa organicidade busca-se manter a unidade através dos princípios do MST e 

colocar em prática suas linhas políticas. É através dessa organicidade que o acampamento ou 

assentamento tem que expressar a identidade de sem-terra vinculada ideologicamente ao 

MST. Para tanto, são adotadas algumas práticas, entre elas está a utilização dos símbolos do 

Movimento e a organização espacial também está vinculada a esses preceitos organizativos e, 

consequentemente, à identidade do próprio Movimento. 

Para o MST os PAs devem ser organizados em sistemas híbridos, que mescla a 

organização das habitações em sistemas coletivos com o espaço de produção em sistema 
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individual. No caso das habitações os sistemas adotados são as agrovilas e os núcleos 

habitacionais, que permite uma maior interação entre as famílias de modo a evitar que as 

habitações sejam construídas nos lotes de produção. Neste sentido, infere-se a partir da 

análise desse discurso que há uma centralidade na localização de moradia como ponto 

principal na organização do espaço dos PAs. 

No sentido de atribuir ao leitor uma melhor compreensão apresentamos uns croquis de 

alguns modelos de organização do espaço de assentamentos de reforma agrária. Na 

apresentação aparece a localização das habitações e do espaço de produção. 

 Modelo 01: Neste recorte espacial as casas são localizadas em espaço comum, em 

sistema de agrovila e, a área de produção é dividida em lotes individuais; 

Figura 01 – Agrovila combinada com espaço de produção individualizado

 
Fonte: Bertolini e Carneiro, 2007. 

Organizado: por Alexandre Dormundo, 2012. 

 Modelo 02: As casas são organizadas em espaço comum, do tipo agrovila, e a área de 

produção coletivizada, sem divisão de lotes; 

Figura 02 – Agrovila combinado com espaço comum para produção 

 
Fonte: Bertolini e Carneiro, 2007. 

Organizado: por Alexandre Dormundo, 2012. 
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 Modelo 03: neste recorte espacial as casas são construídas de forma dispersa. A 

construção das casas é nos lotes de produção; 

Figura 03: Casas construídas nos lotes individuais; 

 
Fonte: Bertolini e Carneiro, 2007. 

Organizado: por Alexandre Dormundo, 2012. 

 Modelo 04: As casas são localizadas em espaço comum, ao mesmo tempo em que 

estão no lote de produção. Chamados de núcleos habitacionais esse é um modelo híbrido. 

Figura 04: Modelo Híbrido – núcleo habitacional  

 
Fonte: Bertolini e Carneiro, 2007. 

Organizado: por Alexandre Dormundo, 2012. 
 

Ao associar a localização da habitação e produção diversas combinações podem ser 

adotadas. Com base na experiência de campo pode-se inferir que o modelo mais comum na 

Bahia é o que apresenta as casas localizadas em agrovilas com separação do local de 

produção. Com relação ao modelo 02 hoje mesmo em PAs do MST não se tem optado por 

este tipo de parcelamento.  
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   Entede-se que a proposta de organização do espaço preconizada pelo MST está 

baseada em um conjunto de valores expressos em sua organicidade. As formas de 

embelezamento do PA, em que a simbologia empregada deve remeter ao MST, também 

devem estar incluídas no debate sobre a organização do espaço. As formas de embelezamento 

referem-se ao plantio de árvores ao redor das casas, bandeira do Movimento hasteada, outros 

símbolos como monumentos que homenageiam o MST. Essas ações têm a intenção de 

demonstrar e reforçar a identidade do MST, demarcando os locais em que o movimento está 

inserido e representa. Esses símbolos demarcam desde a infância a identidade dos sem-terras. 

É também, um meio de estabelecer relação com as crianças e adolescentes que deverão ser as 

novas lideranças e militantes do MST. Esses símbolos não estão separados da organicidade do 

movimento, antes faz parte dela, fazendo ainda ligação com a ideologia socialista.  

A organização do espaço em sistemas de habitação em sistema coletivo  corresponde a 

uma idealização que tem como base a organização coletivista própria do socialismo marxista 

implantado em Cuba e, que segundo Fabrini e Marcos (2010), foi adotado pelo MST no 

Brasil. Assim, esse modelo vai ao encontro da ideia de coletivização da produção conforme as 

Cooperativas de Produção Agrícolas (CPAs) cubanas. Porém, o Movimento enfrenta 

dificuldades, pois esse modelo/sistema não é compatível com o modo de organização 

tradicional do camponês, que tem na família sua base de sustentação (FABRINI; MARCOS, 

2010). De acordo com os autores 

As CPAs constituem uma proposta para elevar a agricultura camponesa a 
patamares técnicos, econômicos e políticos “superiores” e mais identificados 
com o socialismo. Elas se constituíram, também, no principal modelo de 
agricultura coletiva adotado pelo MST para ser implantado nos 
assentamentos de reforma agrária no Brasil. [...] Embora em Cuba e no 
Brasil as cooperativas sejam denominadas CPAs, não houve transposição 
idêntica do modelo, em vista das substanciais diferenças políticas, 
econômicas, sociais e de luta existentes entre os dois países (FABRINI; 
MARCOS, 2010, p.107). 

  Para Fabrini e Marcos (2010), no caso de Cuba, há um conflito velado entre 

camponeses e Estado decorrente do modo de produção adotado pelo Estado. Há um controle 

do governo cubano para que não haja desvios e os camponeses tornem-se pequenos 

empresários capitalistas, o que leva o Estado a ter controle sobre os meios de produção. Esse 

processo de transformação numa nova forma de produção e organização é longo e complexo e 
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daí advem os conflitos logo após a implantação do modelo de organização do espaço, muito 

devido a essa lógica diferenciada da lógica camponesa. 

A agrovila como organização do espaço de moradia  

 A habitação é uma das primeiras prioridades quando se cria um projeto de 

assentamento de reforma agrária. O Estado, através do Contrato de Concessão de Uso (CCU), 

em suas clausulas e condições, estabelece que a moradia é um dos pré-requisitos para a 

permanência no programa de reforma agrária. É preciso, portanto dar as condições aos 

assentados de permanecerem na área, sendo seu provimento um dever do Estado. Para além 

da necessidade de moradia a localização da habitação ocupa papel central na condução da 

organização do espaço dos assentamentos, pois pode asumir papel estratégico na condução da 

vida no assentamento.  

 Para o MST a localização das moradias em espaço comum, através do sistema de 

agrovilas, está interligada com a discussão acerca da cooperação agrícola, tendo em vista a 

otimização da produção e a continuidade dos ideais do Movimento. A dispersão das casas na 

área do assentamento poderia ter como resultado a continuidade do perfil individualista que se 

traduz, dentro dessa visão, na força de trabalho familiar, próprio do camponês, o que deveria 

ser combatido, pois representa, dentro do modelo socialista marxista, um empecilho à 

politização devido ao seu isolamento (FABRINI; MARCOS, 2010). Dentro dessa visão 

política-ideológica há a crença de que a localização das habitações nos lotes poderia dificultar 

a continuidade da luta após a conquista da terra, dispersando um contingente de pessoas das 

ações do movimento. Dificultaria, ainda, a manutenção da unidade do Movimento que tem 

como um dos pilares os princípios organizativos do MST. Dessa forma, a organicidade 

poderia ser prejudicada.  

A organização da habitação em espaço comum é vista como essencial para promover a 

convivência e tornar possível o assentamento enquanto núcleo social, bem como a facilidade 

de acesso à infraestrutura básica (MOURISSAWA, 2001; STEDILE; FERNANDES, 2012).  

A partir da realização da pesquisa foi possível identificar alguns elementos elencados 

pelo MST, que justificam, dentro de seu discurso político-ideológico, a construção das casas 

em sistemas coletivos, principalmente as agrovilas que são maioria nos assentamentos 

baianos. Dessa forma, a partir das publicações internas e entrevistas com militantes, reuniram-
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se alguns desses elementos, são eles: a cooperação; a facilidade de acesso à infraestrutura; o 

convívio social e a organicidade interna, que se traduzem em outros pontos que facilitam a 

organização segundo os preceitos da organicidade do Movimento. 

O primeiro desses elementos a cooperação é colocada como ponto central para a 

localização das moradias em local comum, a cooperação é vista pelo MST como um estímulo 

à resolução dos problemas de forma conjunta; superação do individualismo; melhoria da 

produtividade.  

A questão do crédito também aparece no discurso como um dos pontos para a 

justificativa da cooperação que irá desencadear nas formas coletivas de organização da 

produção. Para o MST é necessário manter a união do grupo e a cooperação para se ter 

conquistas após o assentamento das famílias, pois o entendimento é que a conquista da terra 

não é o fim da luta; quem assim pensa tem na própria terra o seu fim (MOURISSAWA, 

2001). Neste sentido, Fernandes (1999) aponta que se acrescentou um componente 

corporativo, no sentido associativo, na formação do MST. Essa característica deve-se à 

experiência nos assentamentos, após a conquista da terra, os sem-terra devem assumir um 

conjunto de lutas específicas: crédito agrícola, estradas, energia elétrica, preço mínimo etc, 

lutas que interessam diretamente aos assentados. 

Desse modo, Mourissawa (2001) elenca diversas razões para o estímulo à cooperação 

entre os assentados. Razões Econômicas: a) aumento do capital a partir da aplicação coletiva, 

b) obtenção do crédito; c) aumento da produtividade, já que a divisão social do trabalho 

permitirá maior produtividade em menor tempo; d) racionalização da produção de acordo com 

os recursos naturais; busca-se aproveitar ao máximo o solo e o clima a partir da cooperação 

agrícola; e) desenvolvimento da agroindústria, entre outras. Razões Sociais: a) facilidade de 

acesso à infraestrutura básica; b) acesso mais fácil à educação de crianças e adultos; c) acesso 

à transporte coletivo e atividades ligadas à saúde. Razões Políticas: a) participação nas lutas 

específicas (no curto prazo) e; b) na mudança da sociedade (longo prazo). Nesse sentido posto 

por Mourissawa (2001) a ideia de cooperação está estritamente ligada à organização do 

espaço.  

O segundo elemento identificado a facilidade de infraestrutura é apresentado como 

mais um ponto importante na organização espacial das moradias em espaço comum. A 
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proposta de reforma agrária do MST ao discorrer sobre a infraestrutura social para os 

assentamentos define enquanto uma das medidas: 

Desenvolver um amplo programa de construção e melhoria de moradias no 
meio rural, conjugando ao acesso de energia elétrica de fontes renováveis e 
alternativas, água potável, transporte público e informática em todas as 
comunidades rurais. Orientar para que as moradias sejam aglutinadas em 
povoados, comunidades, núcleos de moradias ou agrovilas, de acordo com 
sua cultura, para facilitar o fornecimento desses serviços (MST, 2012, p. 46). 

 A agrovila é, portanto, um modelo de organização do espaço de moradia que tem 

como um dos objetivos principais facilitar o acesso à infraestrutura. Essa facilidade de acesso 

à infraestrutura refere-se ao barateamento dos custos para sua implantação. Com base no 

trabalho de campo, este é o argumento mais utilizado no momento de discutir a aplicação do 

crédito responsável pela construção das casas. Ou seja, facilitar a implantação de serviços 

sociais para a comunidade de modo que, tanto o discurso das lideranças, quanto o dos 

técnicos do Estado, esse argumento se repete. Nesse sentido, o coordenador do setor de 

produção do MST/BA, com relação à organização do espaço dos PAs expõe que: 

Eu acho que a importância está em você procurar facilitar a convivência. 
[…] A questão das benfeitorias, tem que ter a escola, a energia, de você 
facilitar, estar o máximo próximo dos recursos [...] Algumas [famílias] 
dentro do primeiro momento elas não entendem, elas não coloca muito essas 
coisas das facilidades pra vim. Mas, outros critérios talvez, ‘ah, que eu quero 
ter a minha casinha lá no canto, tal’. Depois quando você no processo de 
discussão vai mostrando o amadurecimento vendo a importância de ter a 
energia, de ter a água, ter o posto de saúde, de vim alguns benefícios, né? 
Então coisas importantes que a gente acredita que vai dar qualidade de vida, 
que vai ajudar. (Entrevista com coordenador do setor de produção, MST/BA, 
em 19/07/2013). 

A facilidade da infraestrutura é o primeiro e mais importante dos argumentos utilizado 

com os assentados. Através desse argumento é possível persuadir a população que está em 

campo e que almeja as casas nos lotes a aceitarem a agrovila.  

 O terceiro elemento encontrado diz respeito ao convívio social que é articulado pela 

cooperação e ao mesmo tempo um motivador desta, ambos ligados à organização do espaço 

coletivizado. Um dos desafios do MST consiste em concretizar a estrutura organizativa do 

movimento que, segundo se acredita, é facilitada através da organização do espaço.  

Com relação a organização do convívio social nas comunidades de reforma agrária, 

debatida como um dos desafios internos, é posto que deve-se desde a fase de acampamento 
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projetar espaços comunitários. Um dos pontos explicitados para se atingir o objetivo de ter 

um espaço de encontro, articulação e convívio das famílias e atender às diversas dimensões da 

vida social e política, consiste em: 

Aproximar a vizinhança: devemos continuar a perseguir o objetivo de que, 
nos futuros assentamentos, as famílias aproximem suas moradias, 
fortalecendo o convívio social entre os camponeses, potencializando práticas 
cooperadas internas, estimulando ajuda mútua e a troca de insumos e 
equipamentos, desenvolvendo mecanismo de segurança e proteção da 
comunidade contra possíveis ataques e perseguições (MST, Cadernos de 
debates, nº 2, p. 53, s/a). 

As agrovilas são consideradas, nessa visão, facilitadoras do convívio social, assim a 

conformação espacial é estratégico para o movimento.  

A organicidade interna aparece como o quarto elemento para a organização espacial 

coletivizada, porém mais adequada ao núcleo habitacional por estabelecer melhor relação com 

os núcleos de base. Os núcleos de base são formados por famílias assentadas que se reunem 

para debater os problemas comum ao assentamento e busca as soluções dentro das linhas 

políticas do Movimento. O processo de organicidade se inicia ainda na etapa de 

acampamento, é nessa etapa que os núcleos de base começam a ser criados. Conforme Gomes 

(2009) “[...] para o MST, o acampamento é um espaço fundamental na construção da 

organicidade interna” (GOMES, 2009, p.89). Os núcleos de base são organizados por grupos 

de famílias. Cada núcleo habitacional pode estar abrigando um ou mais núcleos de base, a 

depender do número de famílias na área. 

Para o MST o sucesso da coletividade depende da organização do grupo, há dentro 

dessa visão uma relação de interdependencia entre a organização espacial e a organização 

social e política, que por sua vez pode influenciar a organização produtiva. 

Os Núcleos Habitacionais  

A agrovila não é o único modelo de organização do espaço que possibilita a 

aproximação das casas, há também os núcleos habitacionais (na Bahia conhecidos como Raio 

de Sol). Estes, por sua vez, são apresentados como uma proposta para o planejamento espacial 

dos PAs vinculados ao MST e diferem da agrovila por situar os lotes de produção ao fundo 

das casas. Esse é um recorte espacial diferenciado e que merece atenção.  
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[...] Eles diferem da agrovila pelo fato de as casas serem construídas nos 
lotes individuais. Desse modo, o assentamento é cortado em lotes, de 
maneira tal que facilita a proximidade entre as diversas moradias. Portanto, 
dentro dele existem vários núcleos, cujo tamanho varia de acordo com a 
topografia, a hidrografia e as estradas existentes, e cujo agrupamento possui 
em média 15 famílias. No centro de cada núcleo, existe um local reservado 
para a construção dos diversos equipamentos da infraestrutura comunitária 
(MOURISSAWA, 2001, p.228). 

É a partir de 1994 que o setor de produção do MST passa a considerar a organização 

do espaço como elemento principal dos PAs, um “aglutinador para a cooperação e a 

participação e, também, como instrumento para um novo modelo de organização da 

produção” (BERTOLINI, CARNEIRO, 2007, p. 210). Os objetivos eram a melhoria na 

organização das famílias e a implantação de novas formas de produção cooperadas, nesse 

período surge a ideia dos núcleos habitacionais.  

 Na Bahia os núcleos habitacionais só foram implantados a partir da criação dos PAs 

Fazenda Esperança, Lagoa Bonita e Jequitibá, todos no município de Mucuri. Esses PAs 

foram criados em 2004. Para o coordenador do setor de produção do MST/BA foi-se 

evoluindo da agrovila até a construção dos núcleos que permitem, em sua visão, agregar 

questões produtivas, sociais, culturais e organizativas, permitindo aos assentados sua 

individualidade, mais difícil na agrovila. 

Organiza os núcleos assim, aproxima as famílias, algumas famílias, por 
afinidade. E aí com isso você pode trazer escola, e tal, a depender da 
quantidade de família, escola, um posto. Fica próximo do lote, e aí facilita o 
produtivo. Então, eu acho que, dessa questão, hoje o modelo que se 
aproxima do que a gente vê mais é esse modelo. Que dê facilidade pra você 
agregar as famílias pra está fazendo o processo produtivo, cultural, 
organizativo. Mas também que dê a individualidade dele e trazer eles, que é 
uma preocupação do mercado né, as estradas, a gente sabe que os recursos 
públicos é limitado. Então se a gente distribuir lote a lote, estrada, energia 
tudo fica difícil. Mas também a gente procura trazer pra próximo do lote o 
máximo possível (Entrevista com coordenador do setor de produção, 
MST/BA, em 19/07/2013). 

Permitir a facilidade de implantação de infraestrutura social continua sendo o ponto chave 

para o debate com os assentados.  

Um dos pontos que converge para a implantação dos núcleos habitacionais é a sua 

vinculação com o novo modo de produzir que passa a ser almejado pelo MST. Dessa forma, 

se planeja um novo tipo de organização espacial para os PAs. Apresentamos um croqui 
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(figura 5) com detalhe da organização espacial no sistema de nucleação, com base na planta 

do PA Fazenda Esperança em Mucuri, que optou pelo núcleo habitacional.  

Figura 5: Detalhe da organização do espaço PA Fazenda Esperança, Mucuri, Bahia 

 
Fonte: INCRA, 2013, elaborado por Paula A. S. M. Moreira, 2014. 

Conforme pode ser observado na Figura 05 as casas sao construidas próximas umas 

das outras, porém sem estarem afastadas dos lotes individuais, o que representa um ganho 

para os assentados. A partir da localização das habitações busca-se incorporar um novo modo 

de organização da produção (modo cooperado) e continuar incentivando a organização social 

a partir da aproximação das moradias.  

Morissawa (2001) corrobora com a ideia do MST quando escreve que  

[...] considerando a importância de estimular a convivência e a participação 
e de se ter claro o assentamento como um local onde se combinam produção 
e vida social, o MST elaborou um método de organização que articula a 
moradia, o núcleo de base e a cooperação (MORISSAWA, 2001, p. 227). 

Um ponto importante importante para a convergência dos núcleos habitacionais é a 

articulação com os núcleos de base. Podemos inferir que o MST buscou a partir desse novo 

modo de proximidade das casas implementar os núcleos de base que são, segundo Gomes 

(2009), implementados a partir de meados de 1992. A ideia inicial era que fossem um espaço 
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de discussão das linhas políticas do Movimento e também espaço de estudo. Pretendia-se, 

ainda, com a criação desses núcleos formar novos militantes. Contudo, essa forma de 

organicidade teve alguns problemas para se concretizar, inclusive se afastando das ideias 

iniciais (GOMES, 2009).  

Em publicação do MST, voltada para os debates internos a serem realizados dentro 

dos núcleos de base, a abordagem acerca da organização social propõe que as obras públicas 

para infraestrutura devam ser planejadas junto com a comunidade, visando atender a todos. 

Com relação à divisão dos lotes, aponta que deve-se buscar, através dessa divisão, que as 

famílias permaneçam agrupadas em núcleos de base (MST, 2003). Partindo dessa linha de 

raciocínio, os núcleos habitacionais podem estar melhor contribuindo para a organicidade do 

MST, e vice-versa. Para tanto, os núcleos de base devem estar amadurecidos desde o período 

de acampamento, momento em que o MST inicia todo o processo de organicidade. Caso os 

núcleos de base já estejam bem estabelecidos, a partir deles é possível discutir a organização 

espacial e dar continuidade aos núcleos de base na formação dos núcleos habitacionais.  

Como mencionado, a dinâmica dos núcleos de base pode ser um ponto inicial para a 

organização dos núcleos de moradias. Isso caso tenham sido criados esses núcleos durante o 

período de acampamento e este tenha alcançado um nível de maturidade que permita a 

continuidade sem maiores problemas. Nesse sentido as casas construídas nos lotes de 

produção de forma isolada não contribuem para a organicidade do Movimento. Esses núcleos 

são implantados como meio de combater, de um lado, o individualismo presente no modelo 

onde as casas são construídas nos lotes; e de outro lado, convencer os assentados de manterem 

a organização coletiva das habitações, imensamente criticada.  

Conforme coordenador de desenvolvimento do INCRA/sede, as habitações 

construídas nos lotes produtivos são mais comum nas regiões Sul, Sudeste e Norte do país, 

prevalecendo no Nordeste o sistema de agrovilas (Entrevista com o coordenador Geral de 

Infraestrutura e Desenvolvimento do INCRA/sede, em 04/07/2013). Contudo, não há um 

amadurecimento nessa discussão em todos os estados onde o MST está presente.  Na Bahia o 

número de núcleos habitacionais é baixo, temos apenas três assentamentos onde foi adotado 

esse modelo de organização da moradia. O INCRA e o MST não têm registro acerca do tipo 

de organização que foi empregado em cada assentamento. O fato de sabermos o número de 

PAs que adotaram o núcleo habitacional é exatamente por seu número reduzido. Segundo 
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entrevista com a militante responsável pelos PAs em Mucuri, esses três assentamentos 

tiveram influência dos assentamentos do estado de Espírito Santo, com o qual o município faz 

divisa e de onde provém parte significativa dos assentados. A empresa responsável pelo 

projeto de parcelamento nos três PAs baianos foi criada pelo MST e está localizada no estado 

do Espírito Santo, onde, segundo a articuladora política, é comum esse modelo de 

organização do espaço.  

Essa baixa adesão ao modelo dos núcleos habitacionais pode ser avaliada como a falta 

de conhecimento entre os próprios militantes do MST baiano, como demonstrado em 

entrevista com o coordenador do setor de produção. Colabora com essa avaliação a 

articuladora política do MST da Regional da Chapada Diamantina e ex-coordenadora da 

Brigada Aloisio Alexandre de Mucuri: 

Quase todos os assentamentos lá eles são nucleados [Espírito Santo]. Na 
Bahia nós só temos esses três. [Por quê?] Talvez, não sei, mas eu acho que o 
Movimento ainda não se deu conta, que a agrovila é um processo de 
organicidade que não facilita muito essa questão da moradia e produção. Nós 
não temos isso ainda maduro. Porque Mucuri eu acho que seria referência 
pra outros assentamentos, mas a gente não conseguiu ainda avançar nesse 
processo. Não sei até porque nós ainda não amadurecemos direito essa 
proposta. Mas o ano passado nós fizemos uma avaliação no estado, dessa 
questão da produção, da organicidade e Mucuri ele veio como exemplo pro 
estado, entendeu? Nesse processo da organicidade, da produção e, eu acho 
que o Movimento ele tinha que ter isso como referência, mas até hoje nós 
não conseguimos (Entrevista com articuladora política do MST/BA, 
Regional Chapada Diamantina 18/09/2013). 

Há talvez um conflito velado entre assentados  e Movimento quanto ao modelo de 

organização do espaço, em que percebe-se uma maior proximidade com o que espera os 

assentados a nucleação. Há uma preocupação por parte do Movimento que ocorra um 

enfraquecimento da luta após o assentamento das famílias. Assim o MST defende a ideia de 

que a organização do espaço possibilita uma maior coesão na organização sociopolítica desses 

assentados, de modo que a coletivização do espaço de habitação é vista como um incentivo e, 

ao mesmo tempo, um condicionante para uma organização política e social coesa. Além disso, 

contribui para a construção de um novo modelo de produção que tem como finalidade a 

implantação das CPAs. Considera-se, desse modo, que esse ponto de vista concebe a 

organização sociopolítica e da produção passam, necessariamente, pela organização do espaço 

coletivizada. 
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O Movimento entende que a luta pela reforma agrária não acaba com a conquista da 

terra, mas a partir daí várias outras lutas são necessárias. A organização política é colocada 

como fundamental para conseguir escolas, créditos para produção, moradia, saúde, dentre 

outros direitos. A base para essa organização é a participação e a cooperação que passam a ser 

estimuladas a partir da organização do espaço.  

 Em relação às habitações, contribui a favor dos núcleos habitacionais o fato de que 

existe uma resistência dos assentados em aderir ao sistema em agrovilas. Esse modelo pode 

ser adotado como meio de agregar o desejo do assentado aos objetivos do Movimento. É 

muito comum em caso de implantação de agrovila os assentados, depois de algum tempo, 

construírem suas casas nos lotes, abandonando as casas nas agrovilas, ocorrendo assim o 

desvio da forma. Outro ponto é que a nucleação atende aos quatro elementos que foram 

identificados no discurso do MST como justificativa para a conformação da habitação em 

espaço comum, sendo estes os elementos: cooperação; facilidade da infraestrutura social; 

convívio social e a organicidade interna.  

Espaço de Habitação x Espaço de Produção 

O discurso mais comum acerca da construção das casas em sistema de agrovila está 

associada à questão da economia e do tempo de implantação, consequentemente, há maior 

celeridade para a implantação de infraestrutura, principalmente social, mas também com vista 

à comercialização, como a construção de estradas, acesso facilitado por estar centrados todos 

em um mesmo local. Inclusive porque a construção das casas em sistema de agrovila não 

depende do parcelamento do PA, que pode ser feito à parte, o que nao acontece com a 

nucleação. Para o coordenador do setor de Produção do MST as agrovilas foram pensadas 

inicialmente como meio de facilitar alguns serviços, com destaque para água e energia 

elétrica. Porém, tiveram vários problemas decorrentes da falta de planejamento com relação a 

essa organização, como exemplo agrovilas demasiadamente grandes, onde aproximou as 

famílias de serviços básicos e distanciou dos lotes de produção. Esse distanciamento levou 

parte das famílias a construírem “barracos”2 nos lotes.  

                                                 
2 A denominação barraco é utilizada pelos assentados e lideranças do MST como meio de denominar a 
construção de casas mais simples, àquelas construídas de forma mais precárias. Esses barracos geralmente são 
construídos para servirem de abrigo pelo tempo que estão nos lotes de produção. 
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Pode haver diversas consequências para a vida dos assentados advindas da 

organização do espaço. No caso da adoção das agrovilas, estas seguem diversos padrões que 

dependem das relações que se estabelecem no local, relacionadas às lideranças, às 

intencionalidade do planejamento espacial, a boa aplicação dos recursos, dentre outras. Dessa 

forma em um PA a agrovila pode ter as casas construídas mais ou menos próximas umas das 

outras; variar o tamanho dos quintais; as casas podem assumir um padrão mais rural ou 

urbano. O tamanho do lote urbano pode interferir na pequena produção, àquela mais voltada 

para o autossustento e que, geralmente, é plantada ao redor da casa. Nessa área próxima à casa 

cria-se também animais de pequeno porte, a exemplo de aves e porcos.   

Com relação ao espaço de produção, no caso de adoção da agrovila, pesa sobre aquela 

parte dos assentados que foram sorteados com os lotes mais apartados das agrovilas o fato da 

distância entre casa e lote ser, às vezes, demasiada longa.  

Em agrovila não presta não. Igual aquela turma ali do Farol [PA Paulo 
Freire] ta reclamando ali. Porque os lotes deveria ser em cima da terra e, 
realmente os lotes ficou tudo longe da terra e ficou as agrovilas assim. Tem 
gente que ficou encostada [lote] na pista, tem que andar até seis quilômetros 
pra chegar na agrovila (Entrevistado nº 21, 09/11/2013, PA Faz. Esperança) 

Essa fala de um assentado do PA Fazenda Esperança, Mucuri, Bahia, sobre a vida dos 

assentados do PA vizinho que tem as casas em sistema de agrovila, único no município que 

não possui casas em sistema de nucleação.  

Na fala do assentado do PA Reunidas Cambuí, Ibiquera, em que as casas sao em 

agrovilas: 
Não atrapalha assim, se a gente for uma ou duas vezes por semana. [...] 
Quem tem o lote perto aí facilita, e quem tem o lote longe? Tem gente que 
tem o lote lá no final, tem vezes que só vai uma ou duas vezes por semana. 
Tirando daí tem uns que já dorme lá, tem a casinha e já dorme lá, porque a 
dificuldade de ser longe pra ir direto lá. Tem três famílias que moram lá 
direto (Entrevistado nº 58, 13/01/14, PA Reunidas Cambuí). 

Com as casas na agrovila a ida ao lote de produção é dificultada para os assentados 

sorteados com os lotes mais distantes. Esses acabam tendo que optar por ir e dormir nos lotes 

ou não ir todos os dias. E, no caso de permanecer no lote, ao menos para dormir, é necessário 

ter recurso financeiro, ainda que mínimo, para construção do “barraco”. Os lotes distantes 

podem comprometer, ainda, o tipo de produção/criação que se pretende investir, tendo em 

vista que determinadas culturas exigem mais cuidado que outras, o que requer idas mais 

constantes. 
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Esse distanciamento pode causar diversas consequências para a vida social, política e 

produtiva do assentado. De um lado, essa distância dificulta o dia-a-dia nos afazeres da roça; 

de outro, caso opte, ou tenha necessidade da ida ao lote diariamente, tem-se duas opções ou se 

sobrecarrega com a ida diária, o que às vezes é realizado com motocicletas, animais, à pé, ou 

dorme em “barracos” no lote. 

Outras consequências são elencadas a partir do fato de construírem “barracos” em seus 

lotes de produção, o que representa, primeiro, um desvio da forma com a negação ao modelo 

dado. Segundo, como essas construções são na maioria das vezes bem precárias, geram 

desconforto, falta de instalações sanitárias, o que irá refletir sobre a saúde, podendo ser vetor 

de insetos como barbeiro ou escorpião, devido ao tipo de construção, geralmente taipa3 e sem 

revestimento. Terceiro, isso leva ou ao abandono das casas nas agrovilas, que é resultado de 

investimento de recursos públicos, ou o fracionamento da família, pois parte dela permanece 

na agrovila e, geralmente, é o homem que passa parte do tempo no “barraco” no lote de 

produção. Quarto, tem como efeito ainda, a sobrecarga de um dos membros da família com o 

trabalho agrícola (no caso o homem), não favorecendo a divisão de trabalho. O fracionamento 

familiar pode se dar também de outra forma, os pais vão para o lote e os filhos permanecem 

na agrovila, também comum nesses espaços.  Essas problemáticas exigem que o movimento 

repense o modelo de agrovila, ou ao menos, em alguns ajustes para essa organização das 

habitações.  

Essas são consequências postas tendo em vista a opção pelo trabalho no lote de 

produção. Porém, o contrário também pode ocorrer, a permanência na agrovila e o abandono 

do lote de produção.  

As problemáticas decorrentes da localização da moradia perpassam ainda pelo 

tamanho dos lotes das agrovilas, porém, como apresentado outros problemas estão ligados a 

esse modelo. A criação de animais de pequeno porte (porcos e, principalmente, aves, sendo 

que a galinha a mais citada) aparece como um problema nas relações sociais dentro das áreas 

de agrovilas e mesmo nos núcleos. Devido à proximidade das casas as famílias ficam 

impossibilitadas de ter esses tipos de criações, principalmente na agrovila. E como são 

animais que necessitam de um cuidado diário não há possibilidade de mantê-los no lote 
                                                 
3 Tipo de construção que consiste em utilizar materiais retirados do próprio meio, basicamente esses materiais 
são o barro e a madeira retirados da natureza. 
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enquanto se vive na agrovila. A criação desses animais, realizada com base na cultura 

camponesa, é feita sem técnicas de confinamento, os animais pastam livremente pelo espaço 

próximo à casa. O que implica em extrapolar o espaço de uma casa para outra, inclusive com 

muitas queixas de destruição de plantações, como hortaliças ou outras. Essas questões geram 

discussões e atritos entre vizinhos. Para o assentado a aproximação das moradias traz alguma 

desvantagem: 

A desvantagem é que às vezes a gente tem uma criação e vai perturbar os 
outros aí é ruim. É melhor a gente morar mais longe assim por causa desse 
negocio aí, das criação. [...] eu tenho vizinhos ali que a minha criação vai lá 
ele não acha que ta perturbando. Mas já tem outro ali do lado que acha. Igual 
meu caso aqui, essa vizinha aqui [aponta para o lado esquerdo da casa] essa 
vizinha aqui já teve problema com ela [esposa] e com meu pai, comigo 
nunca teve. Já aconteceu de animal deles entrar aqui na minha roça comer 
minha plantação de milho e sai e eu não fui atrás deles não. Peguei o animal 
abri a manga deles e fui lá e soltei. Quer dizer daí pra cá, ela se tocou, que 
nós não era o que ela pensava. Ela mudou. Aí eu cabei com minhas galinhas 
por causa dela. Também sumiu muitas galinhas aqui, não sei como, né, mas 
sumiu (risos) e aí fiquei com raiva e acabei. Aí to vendo galinhas do vizinho 
no meu terreno, aí eu disse não, vou criar de novo, aí eu cabei as minhas e 
eles não prendeu as deles. Ai to começando de novo (Entrevistado nº 02, 
06/11/13, PA Faz. Esperança). 

Contudo, a não criação desses animais pode comprometer a segurança alimentar 

dessas famílias, não apenas no autoconsumo, mas, também, com a comercialização dos 

animais e dos ovos, ou mesmo o uso para produção de subprodutos, que pode gerar outras 

rendas para a família. Nesse sentido, um número bastante significativo de pessoas gostariam 

de estar a uma distância razoável dos vizinhos buscando evitar conflitos para não ter que 

desistir de sua criação. O assentado no PA Fazenda Esperança, que adotou  nucleação, ao ser 

indagado sobre onde seria preferível construir a casa responde que: “Prefiro no lote fora de 

vizinho, você cria uma galinha não atrapalha um vizinho, cria um cachorro não atrapalha” 

(Entrevista nº 24, 10/11/13, PA Faz. Esperança). Mesmo com os núcleos habitacionais podem 

haver problemas com criação debido ao planejamento, com casas mais ou menos próximas. 

Para o assentado do PA Reunidas Cambuí que mora em agrovila é preferível no lote. Segundo 

o entrevistado 

No lote é muito melhor ao menos a pessoa pode criar um bicho, aqui não, 
aqui é mais difícil. Porque não tem como criar. A gente morando aqui pra 
criar lá [lote] fica difícil por causa dos bichos que come, raposa e essas 
coisas assim. Se eu morasse no lote e tivesse condição criava de cada coisa 
um casal (Entrevistado nº 58, 13/01/14, PA Reunidas Cambuí). 
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Afora essa realidade e, consoante com ela, a falta de técnicas adequadas impede uma 

produtividade significativa para o grupo ou família. Os assentados produzem sem adequação 

técnica, utilizando técnicas rudimentares e que não trazem avanços para a produção, 

sobrecarregando-os e deixando-os dependentes dos ciclos da natureza. Porém, alguns 

assentados reconhecem essa limitação técnica a qual estão submetidos. Ao ser indagado sobre 

se a renda/produção obtida do lote era suficiente para seu sustento e da família, responde que: 

Não é suficiente porque não tem como trabalhar pra fazer de tudo. Mas se 
fosse pra gente ta tudo com o material de trabalho, um trator, pra você ta 
arando a terra, semente pra você ta plantando, a coisa estaria melhor. Pra aí 
você ta trabalhando dentro de sua terra e não ia ter tempo de você esta 
trabalhando pros outros, mas como a gente não tem o material apropriado 
pra trabalhar [...] (Entrevistado nº 20, dia 09/11/2013, PA Faz. Esperança). 

Uma das questões mais pontuadas em referência ao uso de técnicas foi com relação à 

irrigação, como algo necessário para a melhoria da produção e, consequentemente, da 

qualidade de vida. O conhecimento técnico é ainda muito baixo entre os assentados, que 

esperam da natureza, rogando a Deus o “bom tempo” para produzirem.  

Conclusão 

A análise do MST (discurso e ação) permitiu compreender que a organização do 

espaço está articulada à organicidade do Movimento. A intenção é facilitar a organização 

social e política com base nos princípios organizacionais do MST, contribuindo para a 

formação política, continuidade da luta e formação de novos militantes. É, ainda, intenção do 

MST possibilitar a adequação das ações nos assentamentos às linhas políticas lançadas nos 

Congressos Nacionais como fio condutor das atividades desenvolvidas em cada assentamento.  

Uma das estratégias do MST no processo de planejamento espacial é a centralidade na 

localização das habitações. As habitações devem ser organizadas em agrovilas (comum na 

Bahia) ou em núcleos habitacionais (implantados na Bahia em 2005), de modo que permita a 

proximidade das pessoas a partir da localização das casas. Apesar de não terem sido 

desenvolvidos pelo MST, esses tipos de organização do espaço de habitação foram adaptados 

às suas intencionalidades. Dentro da concepção do MST deve-se evitar a construção das 

habitações nos lotes individuais a fim de evitar o isolamento das famílias, o que prejudicaria a 

organização politica e social do próprio Movimento. 

Nesse sentido, no intuito de implantar os sistemas coletivos de habitação o MST cria 

argumentos facilitadores que justificam o processo de implantação. Foi possível elencar 
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alguns elementos percebidos no discurso do MST para justificar a construção das casas em 

sistemas coletivos. 1. A cooperação, com vista a otimizar a produção e contribuir para a 

organização política e social; 2. Facilidade da Implantação de Infraestrutura Social, esse é o 

discurso mais utilizado em campo no processo de argumentação a favor das agrovilas. Nesse 

sentido, o discurso do MST conflui com o do Estado, pois, devido ao barateamento para a 

implantação de infraestrutura utiliza-se desse argumento. 3. Convívio Social, acredita-se que a 

aproximação das casas possibilitará um maior convívio entre as pessoas, o que refletirá na 

cooperação, que por sua vez está ligada à produção; 4. Organicidade interna, a construção das 

habitações em espaço comum facilita o processo de implantação da organicidade interna do 

MST. Contribuindo para manter a unidade através dos princípios do movimento, de modo 

articulado às linhas políticas, evitando assim desvios.  

A pesquisa identificou algumas consequências advindas da implantação das agrovilas: 

1. Distanciamento casa-lote, que dificulta o trabalho no lote de produção; 2. Abandono da 

forma (agrovila), quando as famílias constroem casas mais simples nos lotes de produção e 

abandonam a casa na agrovila; 3. Divisão do núcleo familiar, quando parte da família 

permanece no lote e outra na casa da agrovila; 4. A não divisão do trabalho, que acarreta na 

sobrecarga de um dos membros da família; 5. Influência no planejamento produtivo da 

família, através da impossibilidade ou dificuldade de criar animais de pequeno e médio porte, 

o que pode comprometer a segurança alimentar da família e impactar o rendimento familiar; 

6. Problemas com vizinhos devido a criação de animais, a exemplo de galinhas; 7 Abandono 

do lote de produção. 
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