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Resumo 

Neste estudo entende-se a categoria juventude como o momento da vida expresso 

no intervalo, cuja variação temporal é histórica, entre a posse de condições de reprodução 

biológica (sexual) e a de condições de produção social (maturidade física e mental para o 

trabalho), acompanhadas do reconhecimento social de sua habilitação plena para o desempenho 

dessas atividades na vida adulta. A compreensão da dinâmica da identidade salta ao conceito 

simplista da individualidade, e isso é ainda mais acentuado quando estamos refletindo acerca 

da juventude presente nos assentamentos de reforma agrária. A ideologia de mudança de vida e 

de transformação de sua realidade em algo urbano ou diferente do histórico vivido por suas 

gerações anteriores, pode ser um fator a estimular uma fuga para uma vida urbana. Porém isso, 

de forma oposta, pode ser justamente o motivo pelo qual, os jovens nos assentamentos, optam 

por construir ali seus anseios, e construir nesse ambiente, todas as suas expectativas. Como a 

identidade está em constante formação, a identificação de aspectos identitários torna-se 

importante, sobretudo no meio rural, visto que esse meio é tido como atrasado e degradante, e 

sem dúvidas, observar a visão da juventude acerca disso nos permitirá entender o caminho o 

qual a vida no assentamento se faz importante e ainda, uma fonte concreta e alternativa de 

trabalho e sobrevivência. Essa pesquisa visa então, analisar esses traços de identidade 

camponesa, levantando suas simbologias e sua construção ideológica acerca do meio em que 

vivem. 
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1. Juventude enquanto grupo social 

Invisível para a maioria das pesquisas acadêmicas e projetos voltados para o mundo 

rural, a juventude, essa categoria imprecisa e variável, construída socialmente, vem, aos 

poucos, chamando a atenção de analistas das questões rurais. No contexto de crise da 

agricultura familiar e dos processos econômicos recentes que transformam o rural em um 

espaço cada vez mais heterogêneo, diversificado e não exclusivamente agrícola, a juventude 

rural salta aos olhos como a faixa demográfica que é afetada de maneira mais dramática por 

essa dinâmica de diluição das fronteiras entre os espaços rurais e urbanos, combinada com o 

agravamento da situação de falta de perspectivas para os que vivem da agricultura, como 

afirma Carvalho (1999).  

  Carneiro apud Abramo e Branco (2005), colabora ainda, dizendo que o interesse dos 

pesquisadores brasileiros sobre o universo social e cultural dos jovens rurais é recente, sendo a 

bibliografia disponível bastante limitada, o que não acontece no que se refere à população 

jovem dos grandes centros urbanos, que tem atraído atenção de um número muito mais amplo 

de estudiosos. Acrescenta ainda que a “juventude rural” – categoria fluida, imprecisa, variável 

e extremamente heterogênea – permanece na invisibilidade quanto a sua participação nas 

demais esferas da vida social, dificultando, assim, a compreensão de sua complexa inserção em 

um mundo culturalmente globalizado. 

Se pensarmos na juventude associada ao caráter transitório que caracteriza esse 

período, podemos defini-la como um conjunto social derivado de uma determinada fase da 

vida, com enfoque e ênfase nos aspectos geracionais. Nesse sentido, várias podem ser as 

funções atribuídas à juventude, cujo significado diferencia-se em cada contexto sócio-histórico. 

Uma delas seria a de agente revitalizador: um recurso latente de energia e força a ser usado 

pela sociedade como um dinamismo criador que objetiva dar novas orientações à sociedade 

(Mannheim,1970). 

É necessário contextualizar, sempre, de qual juventude estamos nos referindo. 

Assim, talvez devêssemos ter em mente que, quando falamos de "juventude", na realidade 

estamos falando de "juventudes", no plural (Sposito, 1998). A definição de juventude é 

bastante flexível, pois ela é carregada de significados culturais e sociais. Há diversos modos de 



ser jovem em nossa sociedade e, portanto, não há apenas uma categoria teórica que possa dar 

conta dessa diversidade de situações (Sposito, 1998). 

O período de transição da juventude, conforme Martins, 2005, deve levar em 

consideração essa diversidade social, cultural, étnica, religiosa, pois várias são as formas de 

entrada no mundo adulto e não é possível exigir que haja apenas uma. Do ponto de vista da 

exigência da modernidade, ou seja, de ver a juventude sempre associada ao futuro, há algo que 

não podemos negar: o jovem, hoje em dia, antes de ter projetos futuros, precisa ter ações para o 

presente. Esses projetos de futuro e as ações para o presente estão intimamente ligadas à 

enorme heterogeneidade dos segmentos juvenis existentes. O modo de se tornar adulto sofre as 

influências históricas por ter como base a ampla diversidade sociocultural na qual a juventude 

está inserida. 

  Ao usar a juventude ou os jovens como tema, Freitas e Papa (2006) elucidam que se 

deve ter em mente que se está efetuando um recorte analítico, já que na realidade, os jovens se 

constituem no espaço social em atores que se encontram envoltos em relações sociais entre eles 

mesmos, suas famílias, as gerações adultas e as instituições da sociedade. 

  Os jovens oscilam, segundo Teixeira et al (1998), entre o projeto de construírem 

vidas mais individualizadas, o que se expressa no desejo de “melhorarem o padrão de vida”, de 

“serem algo na vida”, e o compromisso com a família, que se confunde também com o 

sentimento de pertencimento à localidade de origem, já que a família é o espaço privilegiado de 

sociabilidade nas chamadas “sociedades tradicionais”. Dentro dessa ambigüidade está em curso 

a construção de uma nova identidade. Cultuam laços que os prendem ainda à cultura de origem 

e, ao mesmo tempo, vêem suas auto-imagens refletidas no espelho da cultura “urbana”, 

“moderna”, que lhes surge como uma referência para a construção de seus projetos para o 

futuro, geralmente orientados pelo desejo de inserção no mundo moderno. Weisheimer, 2005, 

acrescenta que a inserção, no entanto, não implica a negação da cultura de origem, mas supõe 

uma convivência que resulta na ambigüidade de quererem ser, ao mesmo tempo, diferentes e 

iguais aos da cidade e aos da localidade de origem.  

Assim, nessa perspectiva do comportamento, que surge a questão da juventude, 

onde Melucci (2001), questiona a existência de uma “questão juvenil”. Ele diz que em termos 

de sociologia do conhecimento, é relativamente simples: porque os jovens são atores de 

conflitos. Esta é a razão principal pela qual nos interrogamos sobre a condição juvenil. O 



percurso é exemplar pelo modo de enfrentar o problema teórico dos movimentos sociais: da 

presença de uma ação coletiva passam a se interrogar sobre a condição social de uma categoria 

(nesse caso, os jovens) para deduzir daí as causas da ação. 

  Segundo Freitas e Papa (2006), a partir da segunda metade da década de 1990, o 

tema da juventude começou a ganhar projeção e complexidade no espaço público brasileiro. 

Ao mesmo tempo em que, aumentava a proporção de jovens de 15 a 24 anos no conjunto da 

população nacional, eles eram afetados de forma particularmente intensa pelo aprofundamento 

das desigualdades econômico-sociais, enfrentando dificuldades das mais diversas ordens. 

  Ainda segundo a fonte, anteriormente, a condição juvenil estava, sobretudo mediada 

pelas relações de incorporação à vida adulta e à aquisição da experiência, caracterizando-se a 

juventude, em certas camadas sociais, como a etapa vital entre a infância e a maturidade, 

determinada pela vinculação com as instituições de transição ao mundo adulto. Por outro lado, 

hoje dificilmente se pode negar que os jovens, inclusive os do meio rural, têm-se convertido em 

uma categoria social interclassista e comum a ambos os sexos, definida por uma condição 

específica que demarca interesses e necessidades próprias, desvinculadas da idéia de transição 

e suas instituições responsáveis. Efetivamente, a juventude passa, mas também fica. 

  Essa dificuldade de caracterização da classe juvenil, Bango apud Freitas e Papa 

(2006), coloca a indagação acerca da caracterização, por acaso, a geração juvenil atual como 

sendo apática, descrente, sem ideologias, hedonista , pragmática, entre outras coisas. Todos 

esses adjetivos que tendem, junto a outros fatores, a caracterizar os jovens como um problema, 

surgem da comparação entre as formas de ser jovem das gerações atuais com as formas de ser 

jovem das gerações anteriores. E isso pode ser um grave erro, inclusive colaborando para 

reforçar a estigmatização e a percepção de que a juventude é um problema. 

Abad, apud Freitas e Papa (2006), propõe também uma distinção importante entre a 

condição (modo como uma sociedade constitui e significa esse momento do ciclo de vida) e a 

situação juvenil, que traduz os diferentes percursos experimentados pela condição juvenil a 

partir dos mais diversos recortes: classe, gênero, etnia, origem rural ou urbana. Em seu 

primeiro eixo – o conjunto de concepções sobre a juventude – estariam radicadas as 

orientações dominantes que alicerçam as práticas políticas. Embora seja possível considerar 

que as orientações e imagens socialmente construídas sobre a juventude refletem relações de 

poder estabelecidas – a partir de hierarquias econômicas, culturais e de idade – e tendem a 



negar a diversidade de situações, trata-se de um campo de disputa não só em torno das 

modalidades de ações, mas em torno dos significados atribuídos à condição juvenil (Bartal, 

1996). 

  Sendo, os jovens, sujeitos histórico-sociais, a análise, obviamente, não se mantém 

estática durante o passar dos anos e os autores absorvem as mudanças em seus trabalhos. De 

acordo com o momento histórico, há interferências nas produções que vão sendo realizadas 

pelos diversos autores dessa temática. A juventude tem sido, de acordo com o momento 

histórico, considerada de modos variados. Na década de 1960, por exemplo, era entendida 

como um "problema", na medida em que podia ser identificada como geradora de uma crise de 

valores e de um conflito de gerações. Já na década de 1970, as questões eram aquelas 

relacionadas ao jovem e o trabalho (emprego). 

         Todavia, tratar da juventude como conceito não tem sido nada fácil, principalmente 

quando este se confunde ou é sinônimo da denominação-conceito de "adolescente". Como 

salienta Maria Rita de Assis César (1998): 

 

(...) as pesquisas que tomam a 'adolescência' como um 'objeto natural' assumem 

como ponto de partida uma idéia extemporânea, datada e localizada, demarcada por 

conceitos e metodologias oriundas de uma configuração específica do saber 

ocidental: o positivismo científico do século XIX e suas derivações, tais como a 

medicina higienista e a eugenia. (p. 2)  

 

A juventude, como construção social, tem sido vista como uma "fase da vida". Fase 

esta marcada pela instabilidade e incertezas que são relacionadas a "problemas sociais", 

(Machado Pais, 1993), freqüentemente associados aos jovens do universo urbano. Um dos 

desdobramentos dos assim denominados "problemas sociais" são as tensões que vão sendo 

gestadas em torno da vontade de permanecer por muito mais tempo longe das 

responsabilidades, tais como casamento e constituição de família, para dedicar-se a outros 

projetos (estudo, profissão, divertimentos, por exemplo) e um mercado de trabalho cada vez 

mais restrito aos jovens com ou sem experiência profissional.  

Se tais problemas são freqüentemente atribuídos aos jovens do universo urbano, o 

que sabemos sobre os jovens do rural brasileiro? Até bem recentemente, a juventude rural 



passava despercebida pelas pesquisas acadêmicas e projetos voltados para o universo rural 

(Carneiro, 1998). Porém, esta categoria vem se impondo aos pesquisadores como a mais 

afetada pelas transformações que o campo vem sofrendo, oriundas de processos econômicos 

que deflagraram na desestabilização da agricultura familiar. Carneiro (op. cit.) diz que: 

 

(...) a juventude rural salta aos olhos como a faixa demográfica que é afetada de 

maneira mais dramática por essa dinâmica de diluição das fronteiras entre os 

espaços rurais e urbanos, combinada com o agravamento da situação de falta de 

perspectivas para os que vivem da agricultura. (p. 97).  

 

Se a juventude rural brasileira era ou ainda é pouco pesquisada, quando surgem 

pesquisas, estas "referem-se ao jovem apenas na condição de aprendiz de agricultor no interior 

dos processos de socialização e de divisão social do trabalho no seio da unidade familiar, o que 

os tornam adultos precoces já que passam a serem enxergados unicamente pela ótica do 

trabalho" (idem, ibid.).  

Jovens estes que, também, não seriam percebidos caso fossem incorporados a uma 

abordagem sobre a "divisão social do trabalho no seio da unidade familiar" ou mesmo como 

aprendizes de agricultor, pois seriam diluídos num processo sociocultural e econômico mais 

amplo. É fato que na região e no município pesquisado, o que "salta aos olhos" é o processo da 

migração sazonal para o mercado da agroindústria nos municípios paulistas e do sul mineiro. 

Assim sendo, muitos jovens também aparecem como migrantes sazonais, sendo que poderiam 

ser vistos como um grupo homogêneo com práticas, comportamentos e interesses afins.  

É importante observarmos que dentre as investigações que têm sido realizadas sobre 

a juventude/ juventudes, as pesquisas de Marília Spósito (1999) têm demonstrado que,  

 

(...) ocorrem formas diversas de ingresso no mundo adulto, desde aquelas marcadas 

pela antecipação de algumas práticas (sexualidade e trabalho para alguns grupos de 

jovens) como a desconexão entre elas (...) a (...) emergência de necessidades 

apontada pelos segmentos juvenis não só voltadas para projetos futuros, mas cada 

vez mais marcadas pela especificidade do momento presente. (p. 8)  

 



Neste sentido, há uma quebra da "referência temporal" para o ingresso na vida 

adulta que varia conforme a "origem social, étnica, religiosa ou regional e as relações de gênero 

(...)" (idem, ibid.), de tal maneira que, para as populações mais empobrecidas, há uma 

tendência, cada vez maior, à antecipação da vida adulta.  

Nas negociações entre jovens e adultos, dá-se um "processo de socialização" e 

"juvenização". Na passagem para a vida adulta, o "processo de socialização" tem papel 

importante, pois, segundo Machado Pais (1993), este é um processo de "influências sociais, 

orientado para a integração dos jovens num dado sistema de relações e valores sociais, (...)"; 

em contrapartida, este será alvo das "influências dos jovens sobre a sociedade, embora também 

seja possível falar de uma socialização da juvenização" (p. 60).  

Nesse sentido, segundo Carneiro (1998), se observarmos pela "perspectiva das 

sociedades com forte referência à 'tradição', (...) esse processo supõe também, como resultado 

da relação de alteridade, a reafirmação de valores e modos de vida locais, sobretudo os que são 

elaborados no interior do universo familiar". Decorrente disso acontece da sociedade local se 

reafirmar "a partir de definições e redefinições das identidades" que são mantidas, porém, não 

mais nos moldes de padrões culturais homogêneos, mas sim dentro da diversidade desses 

padrões, e ainda mais, diz a pesquisadora, "na maneira específica de combinar práticas e 

valores originários de universos culturais distintos, o que identificamos como rurbanização" (p. 

115).  

 

2. O surgimento de uma identidade 

Embora o termo identidade tenha sido popularizado na década de 50 por Erik 

Erickson em conexão ao sentido individualizado de self (Gillis, 1994), evidentemente a 

referência a aspectos comuns capazes de associar ou dar sentido a um grupo de pessoas ao 

longo do tempo e do espaço tem sido explorada desde a primeira metade deste século por 

abordagens funcionalistas e estruturais desenvolvidas por cientistas sociais. De acordo com 

teorias marxistas, weberianas ou durkheimianas, definia-se a identidade de um grupo de acordo 

com o posicionamento de seus membros em relação ao antagonismo entre capital e trabalho, 

com a renda e status adquiridos, ou de acordo com representações coletivas socialmente 

consolidadas. Conceitos tradicionais das ciências sociais, no entanto, tornaram-se insuficientes 

para a explicação da pluralidade de novos movimentos sociais, dos desafios que colocam às 



identidades com que até então eram associados e da diversidade de questões que levantam na 

legitimação de suas reivindicações.  

A partir da década de 60, uma série de estudos, entre os quais o de Goffman (1959), 

priorizou a investigação das interações ocorridas entre atores sociais na vida cotidiana e as 

construções resultantes destas interações. Desta nova perspectiva, passou-se a afirmar que 

indivíduos constroem suas identidades e que a manutenção destas identidades depende do 

processo resultante das interações mantidas por estes indivíduos no processo de compreensão 

de si próprios e de suas intervenções na realidade. Identidades coletivas passaram a ser 

compreendidas a partir não só de um agregado de interações sociais, mas também da razão 

político-estratégica de atores sociais. Nas últimas duas décadas, podemos considerar como 

sendo quase um senso comum a idéia de que identidades coletivas são construções políticas e 

sociais e que devem ser tratadas como tal. Afinal, se identidades são construídas, a que 

interesses elas servem e quem são aqueles excluídos do processo? 

A noção de identidade, que rompe com as dicotomias entre indivíduo e sociedade, 

passado e presente, bem como entre ciência e prática social, está tão associada à idéia de 

memória como esta última à primeira. O sentido de continuidade e permanência presente em 

um indivíduo ou grupo social ao longo do tempo depende tanto do que é lembrado, quanto o 

que é lembrado depende da identidade de quem lembra. Da mesma forma que a identidade, a 

memória também deixou de ser pensada como um atributo estritamente individual, passando a 

ser considerada como parte de um processo social em que aspectos da psique se encontram 

interligados a determinantes sociais. A memória deixou, portanto, de ser considerada como 

fenômeno individual, passando a elemento constitutivo do processo de construção de 

identidades coletivas. 

Dando continuidade à vivência das ambigüidades dos jovens, temos a questão da 

singularidade: ser mais um ou ser um qualquer/ser singular ou ser diferenciado. Faz parte da 

juventude esse movimento de buscar, nos grupos, o reconhecimento de uma identidade que 

faça com que o jovem se sinta pertencente a eles. No entanto, tal movimento também é 

ambíguo, pois, ao mesmo tempo, o jovem quer ser reconhecido também como um sujeito 

singular, diferente dos demais e busca esta auto-afirmação.  

Erikson (1971) fala de etapas de evolução, cada uma delas correspondendo a uma 

aquisição que o indivíduo deve realizar em sua interação com o mundo. A organização da 



identidade é a etapa central proposta por ele na evolução do ciclo humano. É um momento de 

síntese, de transformação de identificações em identidade e de interação original com o mundo 

(Zaluar, 1995). 

Assim, chegar na juventude e não poder fazer escolhas poderá comprometer a 

afirmação de sua identidade, crise psicossocial desse momento, segundo Erikson. É como se 

houvesse uma regressão do ponto de vista emocional, pois esse é o momento, por excelência, 

em que o jovem precisa acreditar que é capaz de ser alguém no mundo. 

É impossível falar de identidade sem falar de sociabilidades. A identidade pode ser 

entendida como um conjunto de representações que a sociedade e os indivíduos constroem 

sobre algo que dá unidade a uma experiência humana, múltipla, facetada, tanto no plano 

psíquico como no plano social (Marques,1997). Tanto as juventudes quanto as identidades são 

construídas de formas diversas, segundo as diferentes sociedades, o lugar social que o sujeito 

ocupa, os conjuntos de valores, idéias e normas, etc., que vão formar seu instrumento de leitura 

para a interpretação do mundo. Assim, cada sujeito, de acordo com seu contexto sócio-

histórico e a partir desses referenciais, vai organizando a sua percepção da realidade. "Toda 

identidade é socialmente construída no plano simbólico da cultura" (Marques,1997, p.67). 

Sabemos também que possuímos, todos, várias identidades: a identidade pessoal, a 

identidade familiar, a identidade social, etc. Assim também é com o jovem: ele possui uma 

identidade na família, na escola, na galera, no futebol, no trabalho, no local de moradia, etc. 

Como há muitas identidades, precisamos pensar como o jovem se relaciona com a família, na 

escola, no local de moradia, etc., para pensar a sua identidade.  

Segundo Giddens (1997), o Eu não é passivo e determinado por influências 

externas; ao contrário, ao forjarem suas identidades, independente do caráter reduzido dos seus 

contextos de ação, os indivíduos contribuem para e promovem diretamente influências sociais 

com conseqüências e implicações globais. Em outros termos, o Eu tem de ser construído 

reflexivamente e no meio de uma confusa diversidade de opções e possibilidades. No mundo 

da modernidade tardia, nos diz ainda Giddens, a identidade não está dada, pronta, acabada. Os 

sujeitos influenciam e são influenciados pelos contextos sociais, locais e globais. Há uma 

diversidade de opções e possibilidades nas quais o sujeito precisa construir seu Eu, 

reflexivamente. 



Neste sentido, Bourdieu conclui que "(...) as relações entre a idade social e a idade 

biológica são muito complexas", pois chama atenção para as "leis específicas" de cada grupo e 

o determinismo destes, conforme os seus interesses específicos; ou seja, "(...) mostra que a 

idade é um dado biológico socialmente manipulado e manipulável; (...)" (1983, p. 113).  

 

3. Os assentamentos enquanto territórios 

O processo de construção ou re-significação de identidade no contexto das novas 

ruralidades está moldado por formas culturais, econômicas e sociais diversas, como lembra 

Maria José Carneiro. O que não podemos, segunda autora é: “congelarmos no tempo o conceito 

de camponês no modelo medieval” (1998) como se fosse uma categoria estática, incapaz de 

absorver as transformações no campo do econômico e do social, e sem ao mesmo tempo 

manter, valores e “formas de saber” específicos das ditas sociedades rurais. 

Superar a idéia dualista que opunha a um rural, atrasado e primitivo e a um urbano 

moderno e desenvolvimentista é algo fundamental para formulações mais fiéis das mudanças 

ocorridas em algumas regiões. Essas mudanças não representam necessariamente uma 

descaracterização do rural: “mudanças de hábitos, costumes, e mesmo de percepção de mundo, 

ocorrem de maneira irregular, com graus e conteúdos diversificados, segundo os interesses e a 

posição dos atores, mas isso não significa uma ruptura decisiva no tempo nem no conjunto do 

sistema social”, afirma Maria José Carneiro (1998).Ainda reforça a autora: “não se trata, 

portanto de um processo inexorável de descaracterização dos núcleos rurais, mas da sua 

reestruturação a partir da incorporação de novos componentes econômicos, culturais e sociais” 

(ibdem). 

Como exemplo, podemos citar os significados da vida urbana, práticas sociais que 

são estranhas ao morador do rural, mas que são perfeitamente compreensíveis e assimiláveis 

para o “citadino”, morador da cidade. Maria de Nazaré Baudel Wanderlley aponta para 

questões acerca dos significados do desenvolvimento rural em uma sociedade moderna, e nos 

leva a refletir sobre o que é esse novo rural: É a implosão de uma sociedade ou é uma nova 

sociedade em gestação? Nas sociedades modernas, o desenvolvimento dos espaços rurais 

dependerá, não apenas do dinamismo do setor agrícola, porém, cada vez mais, da sua 

capacidade de atrair outras atividades econômicas e outros interesses sociais e de realizar uma 

profunda ressignificação de suas próprias funções sociais (Wanderley, 2000). O que ocorre 



hoje é a emergência de novas ruralidades, de uma sociedade que guarda consigo elementos de 

uma identidade camponesa por um lado, e por outro lado vem se apropriando daquilo que no 

passado lhe era indiferente e essencialmente urbano, práticas e tradições das ditas sociedades 

modernas. 

O ritmo nas relações sociais e de trabalho no campo transforma as noções de 

“urbano” e “rural” em categorias simbólicas construídas a partir de representações sociais que, 

em algumas regiões, não correspondem, mas à realidade distintas cultural e socialmente 

(Carneiro, 1998). O rural é espaço de produção de relações sociais específicas, com uma 

realidade própria, possuindo suas particularidades históricas e culturais. Ergueu-se sobre uma 

estrutura de dominação social: posse, uso indiscriminado da terra e dos recursos naturais 

(Krech, 1962).O rural como reflete Nazaré Wanderley é uma sociedade com aspectos 

singulares e com uma identidade moldada, através de uma estrutura de poder construída sobre 

uma forte base patriarcal e centralizadora. 

É também visto como “o lugar” onde se vive espaço consistente de identidade, 

diante disso se faz necessário, reforça a autora, pensarmos em “tipologias” para analisarmos o 

rural, para que dessa forma não nos deixemos atrair pela tentação de análises generalizantes 

que conseqüentemente não conseguirão dar conta de todas as questões presentes na 

heterogeneidade rural. Mesmo diante das tentativas de homogeneizar a vida rural e urbana, as 

representações sociais tanto do rural quanto do urbano reiteram identidades significativas: “as 

diferenças (entre rural e urbano) vão se manifestando no campo das identificações e das 

reivindicações na vida cotidiana construindo de forma que o rural se torna um ator coletivo, 

construído a partir de uma referência espacial e inserindo-se num campo ampliado de trocas 

sociais” (Wanderley, 2000). 

Segundo Medeiros (2006), a identidade é algo que se constrói através de um 

processo contínuo de formação sempre em busca de sua plenitude. A identidade camponesa no 

Brasil foi sendo construída passo a passo juntamente com a história da formação do território 

brasileiro. Já no século XVI muitos registros identificaram a presença de camponeses na figura 

do morador e do proprietário do sítio junto às áreas produtoras de cana-de-açúcar. Estes 

agricultores, segundo Andrade (1995), foram o germe do campesinato nordestino.  

  Ainda segundo o autor, criar uma identidade num espaço desconhecido ainda, onde 

cada dia é um novo conhecer, exige desses agricultores um esforço que perpassa sua condição 



de camponês. Entre erros e acertos uma nova territorialidade vai sendo construída. Muitos 

abandonam, desistem, vão para outros lugares, mas há aqueles que ficam, resistem e começam 

a construir um território onde as marcas de sua história vão sendo fixadas como marcos de sua 

identidade. O encontro com uma nova realidade certamente provocará uma desterritorialização 

dos processos simbólicos, quebrando muitas vezes as coleções organizadas pelos sistemas 

culturais com novas ressignificações e redimensionamento dos objetos, coisas e 

comportamentos e isso tudo, certamente, imbricado de conflitos. 

  As peculiaridades de cada assentamento perpassam pela sua maneira de organizar 

ou reorganizar aquele espaço. O aprendizado com a terra e com o assentamento passa muitas 

vezes a estabelecer relações que anteriormente, em suas vidas nunca haviam realizado, como a 

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

cumprir as decisões tomadas no grupo, o convívio social. Estas situações forçam as pessoas a 

pensarem sobre o que faziam antes e como deverá ser a vida no assentamento, o choque com a 

herança cultural nem sempre é inevitável, conclui Guaraná de Castro (2004). 

  Aos poucos o território dos assentamentos vai produzindo os seus próprios 

símbolos, identidades, criam significações da luta e do jeito cultural de cada um. Os 

significados e as estratégias existentes multiplicam-se em conjunto de ações. Castels (1999), 

ressalta que a identidade é um processo de construção de significados baseados em atributos 

culturais ou em um conjunto de atributos culturais interrelacionados que vão prevalecer sobre 

outras fontes de significados, cultura e inovações. 

Ainda, como afirma Castels, num assentamento de reforma agrária os grupos são 

heterogêneos, é uma encruzilhada social entre as pessoas e famílias diferentes com rotinas de 

vida diferentes, com vivências diferentes, mas com um objetivo único, ou seja, de construir sua 

identidade com o novo espaço, com a nova realidade. Precisam juntas equacionar os problemas 

do cotidiano que não são mais os mesmos, é uma nova realidade na qual deverão re-construir 

suas vidas. 

  A identidade é considerada uma categoria de análise, ou seja, constitui-se em um 

elemento que é utilizado como referencial para submeter um objeto a uma análise; um recurso 

teórico que vai subsidiar a compreensão de um dado fenômeno; mediação para a compreensão 

de um determinado objeto. Logo, a identidade não é inata e pode ser entendida como uma 

forma sócio-histórica de individualidade. O contexto social fornece as condições para os mais 



variados modos e alternativas de identidade. O termo identidade pode, então, ser utilizado para 

expressar, de certa forma, uma singularidade construída na relação com outros homens.  

É importante, segundo Jacques (1998), não limitar o conceito de identidade ao de 

autoconsciência ou auto-imagem. A identidade é o ponto de referência, a partir do qual surge o 

conceito de si e a imagem de si, de caráter mais restrito. Seria mais sensato dizer que essa 

singularidade, o reconhecimento pessoal dessa exclusividade, não é construída, mas vai sendo 

construída, a fim de abandonar a noção de imutabilidade. A identidade não se apresenta sob a 

forma de uma entidade que rege o comportamento das pessoas, mas é o próprio 

comportamento, é ação, é verbo. 

 

4. Considerações finais 

Tomando como foco, a principal característica de formação psicossocial da 

juventude e o caráter dinâmico e em construção que se demonstra um assentamento rural, a 

idéia de que a identidade presente nesse contexto é certamente a de construção intermitente, 

parece estar clara. Porém, uma característica própria de áreas de reforma agrária é que se trata 

ali de um espaço de conquista de um dado grupo social (geralmente liderando pelos 

movimentos populares) onde a “miscigenação cultural”, devido, sobretudo pela divisão do 

espaço por famílias de diferentes cidades e regiões, trata por se tornar um campo de resistência 

e re-significação da identidade.  

De que forma esse processo é manifestado parece ser complexo e dinâmico, mas 

alguns indícios podem ser percebidos, através da forma como os jovens se estruturam enquanto 

grupo. Normalmente, a formação de grupos específicos de jovens ocorre, demonstrando sua 

necessidade de inserção social e política e ainda, de serem representativos dentro da 

comunidade. Atrelado a isso, está o fato de que essa complexidade sócio-espacial oferecida 

pelo assentamento, além de ser ainda, um espaço em inicio de construção, é em muitos casos, 

sua única perspectiva de futuro. Passa então o assentamento a ser o único local de diálogo, 

amadurecimento e mais amplamente de vivência que essa categoria possui. A simbologia desse 

espaço passa a ser então de fundamental importância para as relações entre a juventude e as 

outras categorias sociais, devendo ser concebida como ambiente de criatividade e de re-

elaboração de dinâmicas sócio-políticos, fundamentais para essa etapa da vida. 
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