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Resumo: Assumida como uma estratégia metodológica de aproximação com realidade 

social e produtiva do reassentamento, a Sistematização de Experiência Agroecológica, 

prevista também nas metas estaduais do contrato de ATES (INCRA/EMATER) foi 

desenvolvida de maneira partilhada e colaborativa com grupos do Reassentamento Novo 

Horizonte , no município de Chiapetta/ RS, e se propôs a reconstruir a caminhada 

histórica de formação desse “novo” território” e as dinâmicas de organização  comunitária 

construídas pelo grupo nesse espaço.  Metodologicamente percebe-se três grandes 

fragmentos que conduzem o trabalho de campo, sendo: a) reconstrução da história - 

desterritorialização e perda das áreas; b) a organização entorno da luta pela terra e a 

formação do reassentamento Novo Horizonte, e c) as dinâmicas de organização 

comunitária do reassentamento da reforma agrária. Marcados pela perda simbólica e 

material das áreas, grupos de famílias se viram em uma encruzilhada onde a organização 

e a luta coletiva foi a alternativa para superar o ambiente conflituoso entorno da 

demarcação da reserva indígena da Serrinha e a reorganização fundiária em diversos 

reassentamentos. A luta pela terra, seguida pelas sucessivas tensões para o acesso da rede 

d’água e energia elétrica dois anos após a criação do reassentamento foram os maiores 

desafios do grupo. Situações que marcam o auge da organização comunitária mas que 

não foram suficientes para evitar as fragilidades cíclicas entorno da organização rural e 

das suas formas de sociabilidades nos anos posteriores. É neste ambiente que se 

desenvolve a sistematização de experiência e mesmo sob várias limites, a percepção de 

sinais positivos como a formação de diretoria, organização de festa, renovação de planos 

e sonhos comunitários, ativação da associação fo 
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