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Prefácio 
 

 

Emília Pietrafesa de Godói 



PREFÁCIO
A SAGA DAS OCUPAÇÕES DE TERRA E 

SUAS MÚLTIPLAS TEMPORALIDADES

Tempo de acampamento é o segundo livro de Nashieli Rangel 

Loera a tratar da experiência de homens e mulheres no “mundo das 

ocupações de terra”; um mundo com sua gramática própria e suas 

temporalidades.1 Nashieli Loera vai conduzindo o leitor através 

do mundo das ocupações de terra desfiando as meadas do tempo 

vivido por seus interlocutores em campo. Mas, de fato, o leitor 

se sente conduzido não somente pela autora, mas por Edesmaria, 

Cleusa, Alfredo e seus filhos, pelos membros das famílias Reis e 

Cerqueira, pois é acompanhando a trajetória dessas duas famílias, 

como opção metodológica, que Nashieli vai adentrar nesse mundo 

e seus tempos.

Tempo de acampamento, como nativamente homens e mulheres 

conceituam a sua vivência, envolve múltiplas temporalidades tam-

bém percebidas e conceituadas nativamente como tempo de barraco, 

tempo de luta e tempo de reforma. Partir das categorias nativas e 

levá-las a sério para acessar o significado que homens e mulheres 

conferem às suas próprias experiências neste mundo, é uma escolha 

muito acertada e uma lição de antropologia. 

 1 O primeiro livro ao qual me refiro é A espiral das ocupações de terra. São Paulo. 

Campinas: Polis: Ceres, Unicamp, 2006.
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16  NASHIELI RANGEL LOERA

Nashieli acompanha muitos dos seus interlocutores no período 

compreendido entre 2002 e 2009, desde os seus primeiros acam-

pamentos, passando pelo assentamento – a entrada na terra – de 

alguns membros das famílias Reis e Cerqueira no final de 2005. 

Ao final do seu trabalho de campo, muitos dos seus interlocutores 

ainda continuavam a vida peregrina pelos acampamentos de sem-

-terra. Uma das primeiras questões postas pela autora é sobre o que 

leva homens e mulheres a ingressarem no mundo das ocupações. É 

certo que o desejo e o projeto de “pegar um pedaço de terra” é um 

dos motivos, mas essa não é toda a resposta. O desejo de “manter os 

filhos junto deles e principalmente de tirá-los da violência da cida-

de”, e para muitos a busca de um novo sentido para a vida esgarçada 

e a possibilidade de reconstruí-la, é o que os leva a passar um tempo 

sempre incerto no mundo das ocupações. Um tempo que pode ir 

de meses a anos. O que leva muitos dos acampados entre as várias 

mudanças de acampamentos a “voltarem para a cidade” cansados 

como dizem “de tanto sofrimento, de tanto acampamento”, mas 

também a retornar, ao final de poucos meses, na busca de uma exis-

tência mais digna que vislumbram com a conquista de um lote de 

terra livres das incertezas de um trabalho precário nas periferias das 

grandes cidades. Assim como as trajetórias de indivíduos e famílias 

não são lineares, o tempo vivido, compreendido e expresso por eles 

através de categorias específicas também não é. Na contabilida-

de do Tempo de acampamento entram o sofrimento, as perdas, as 

obrigações cumpridas e outros fatores que escapam a uma medida 

cronológica. É um cálculo complexo e que se faz mediado pelas re-

lações que vinculam as pessoas no mundo das ocupações. 

A autora, contando com os próprios acampados a vida nos 

acampamentos, vai mostrando a sua complexidade e a multipli-

cidade e heterogeneidade dos grupos neles existentes. São “ando-

rinhas, moradores, apoios, acampados, militantes, militantes dos 

acampamentos, dirigentes, velhos acampados, novos e novatos”. 

Atentem que todas essas são categorias próprias do mundo das 

ocupações e remetem à existência de “grupos de diferenciação e 

de status”, como mostra a autora, que, por sua vez, “vivenciam e 
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significam de maneira diferenciada seu tempo de acampamento”.  

Esse universo torna-se ainda mais complexo, quando um mesmo 

acampamento se fissiona entre vários movimentos. Para comentar 

somente um dos casos observados, um acampamento com pouco 

mais de 170 famílias se dividiu em três movimentos – MST, MTR 

e Sintraf – com diferentes regras, organização e formas de atuação. 

Se existe uma “forma acampamento”, como quer Sigaud (2000), 

essas fissões vêm evidenciar que há variações nessa forma, como 

nos mostra a pesquisa que sustenta este livro. Essas variações vão 

incidir sobre a organização do acampamento e as obrigações dos 

acampados, dentre outros aspectos, isso quer dizer que incide tam-

bém no Tempo de acampamento.

A autora faz uma bela e eloquente análise do Tempo de barraco, 

e como ela mesma mostrou no seu primeiro livro A espiral das ocu-

pações de terra (2006) “o tempo passado debaixo da lona faz parte 

da lógica do merecimento associada a um discurso do sofrimento”, 

que legitima a pretensão a um lote de terra. O barraco objetiva esse 

tempo de acampamento porque o inscreve no espaço. 

No Tempo de barraco vemos o tempo se espacializar e o espaço 

se temporalizar. Essa temporalidade do barraco entra na contabili-

dade do Tempo de acampamento, que ganha novos significados e 

duração. Nashieli Loera fala-nos de um acampamento instalado na 

beira da estrada há mais de seis anos, e conta-nos que havia acam-

pados que literalmente tinham montado “uma casa no barraco, com 

móveis, jardim, sacada, garagem, e o acampado era identificado 

como morador, mas, principalmente, como alguém que tinha tempo 

de acampamento ou tempo de barraco. E uma outra acampada conta 

orgulhosa “o quanto ela se dedicava a seu barraco, o que incluía a 

varanda, a área, sua horta e seu quintal”. Para falar do tempo objeti-

vado no barraco, além de trazer uma descrição detalhada, Nashieli 

Loera traz um registro fotográfico muito eloquente, que nos diz que 

o Tempo de barraco reporta não somente ao barraco, mas também 

aos “espaços ao redor dele [...]: a área, a varanda, o quintal, o cur-

ral, o galinheiro, a horta”. O leitor tem na leitura desse Tempo uma 

belíssima etnografia do barraco, mostrando que o mundo da lona 

preta não é nada homogêneo, como um olhar rápido pode sugerir.
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18  NASHIELI RANGEL LOERA

Se o Tempo de barraco objetiva e legitima a pretensão a uma 

terra, ele não é suficiente, e como mostra-nos Nashieli Loera é 

preciso ter Tempo de luta: “participação nas marchas, ocupações, 

passeatas, congressos, entre outros eventos e performances coletivas 

organizadas pelo movimento”. Mas não é só o número que conta 

nessa complexa contabilidade, mas também as “dificuldades, os re-

cursos mobilizados – nas correrias, que consiste na busca por recur-

sos geralmente feita nas cidades – e os recursos investidos”. Como 

nos mostra a autora com muita perspicácia analítica, “acredita-se 

que aqueles que arriscaram mais e passam mais dificuldade, de al-

guma forma acabam acumulando mais tempo de luta”. Por fim, o 

tempo de reforma como expressão de uma temporalidade vivenciada 

“na maioria das vezes, por velhos assentados” é também uma “cate-

goria utilizada por militantes dos movimentos [...] como uma forma 

de relembrar as obrigações para com o movimento” cumpridas sobre-

tudo com a participação em novos acampamentos. Já em A espiral 

das ocupações de terra (2006), a autora havia mostrado que a saga 

dos acampados não termina com o assentamento, pois “quando 

uma pessoa ou uma família é assentada, muitas vezes se inicia uma 

cadeia de compromissos e lealdades para com o movimento que 

possibilitou a obtenção de um lote de terra”. Assim, o tempo de re-

forma, de alguma maneira abarca todos os outros tempos se se con-

siderar que a primeira ocupação de terras “é o ponto de partida do 

tempo de reforma” vivido e significado, como nos mostra a autora.

O Tempo de acampamento não é, pois, vivido de forma homo-

gênea por todos os participantes do mundo das ocupações de terra 

e vai variar, conforme sofrimento, investimento, perdas, condição 

e posição das pessoas. No mundo das ocupações de terra é o tempo 

de barraco, de luta, enfim, de acampamento, que leva as pessoas a 

“entrar na terra”, pois legitima e confere reconhecimento a esta pre-

tensão, mas, além disso, como em qualquer mundo social, também 

no mundo das ocupações de terra, o tempo permite, como mostra 

Nashieli Loera com muita densidade analítica, o acesso a “bens 

preciosos como nome, reconhecimento, prestígio, visibilidade, sta-

tus com ação sobre este  mundo”. 
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Nestas considerações feitas à guisa de apresentação ao livro de 

Nashieli Loera, penso que merece ainda uma consideração quanto 

ao uso da expressão “mundo das ocupações de terra”. Ao lançar 

mão dessa expressão, isto é, ao falar de “mundo”, a autora está 

insistindo que a existência e a dinâmica das ocupações de terra 

não podem ser explicadas por “vontades individuais”, apenas por 

incitações de lideranças, mas está remetendo o leitor a um universo 

feito de relações em um contexto e em circunstâncias sociais deter-

minadas, que ela vai examinar com acuidade.

Por fim, não é demais lembrar que embora há mais de duas 

décadas a ocupação com acampamento seja a linguagem adequa-

da, pela eloquência e inteligibilidade que tem para as partes, de 

demandar terras, ou como preferem muitos autores, de demandar 

reforma agrária ao Estado, os acampamentos têm sido pouco estu-

dados. O que encontramos mais frequentemente são estudos sobre 

assentamentos e sobre as organizações que promovem as ocupações 

como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra), 

Movimento dos Agricultores Sem-Terra (Mast), Movimento do 

Trabalhador Rural Sem-Terra do Brasil (MTRSB), Movimento 

Terra, Trabalho e Liberdade (MTL), Movimento do Trabalhador 

Rural (MTR), Movimento de Luta pela Terra (MLT), e as fede-

rações de trabalhadores rurais estaduais, dentre outras. Contudo, 

não só da escassez dos estudos sobre acampamentos resulta a im-

portância desta publicação, mas, sobretudo, do fato de trazer uma 

análise fina e sensível que dá ao/à leitor/a o acesso aos significados 

que este mundo das ocupações de terra tem para os homens e as mu-

lheres que o fazem – aspecto este de interesse para um público mais 

amplo e não só para os estudiosos do tema. E ainda, ao desenovelar 

a tessitura de relações sociais que constituem o Tempo de acampa-

mento, Nashieli Loera traz contribuições importantes e indispen-

sáveis para os estudiosos preocupados em entender a dinâmica e os 

mecanismos sociais das ocupações de terra no Brasil.

Emília Pietrafesa de Godói

.
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