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1 - Tempo de barraco 
 

 

Nashieli Rangel Loera 



1 
TEMPO DE BARRACO

No mundo das ocupações de terra, aqueles que participam de 

uma ocupação e subsequentemente de um acampamento devem se-

guir uma etiqueta particular: montar um barraco e se instalar debai-

xo da lona preta. Essa é a forma apropriada de proceder e de “dizer” 

que se quer terra e que se “pertence” a determinado acampamento. 

Essa linguagem é entendida e compartilhada pelos trabalhadores,1 

pelas lideranças e militantes dos movimentos e pelos representantes 

do Estado encarregados das desapropriações de terras. O barraco 

de lona se torna, então, uma espécie de inscrição, sinaliza a partici-

 1  A pesquisa em campo mostrou que o termo “trabalhador rural” é usado, 

principalmente, pelas lideranças dos movimentos que organizam as ocupações 

e acampamentos para designar de maneira geral a população que se instala 

debaixo da lona; é usado também pelos representantes do Incra, na mídia e no 

senso comum; por exemplo, ao afirmar que todos os acampados seriam “tra-

balhadores rurais”, ou teriam uma origem rural ou camponesa, no entanto, em 

acampamentos do estado de São Paulo encontramos uma população diversa, 

também de origem urbana, que não se considera como “trabalhador rural” e 

se autodesigna como acampado ou simplesmente como trabalhador. Portanto, 

atrevo-me a sugerir que “trabalhador rural” se tornou, hoje em dia, uma cate-

goria política, no sentido em que é acionado principalmente pelos movimentos 

para explicitar o vínculo dos acampados com a demanda por terra. 
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48  NASHIELI RANGEL LOERA

pação em um acampamento e é uma forma de marcar a entrada no 

mundo das ocupações de terra. Conforme Sigaud:

Ao montar sua barraca o trabalhador diz que quer a terra. Esta 

afirmação está dirigida ao Incra, que no momento de selecionar os 

futuros beneficiários irá contabilizar os que se encontram debaixo 

da lona preta; ao movimento que o incluirá em suas listas a serem 

apresentadas ao Incra; e aos demais que se encontram no acam-

pamento que irão reconhecê-lo como alguém que quer a terra. A 

barraca legitima a pretensão a pegar terra; é a prova do interesse 

em ser contemplado pela redistribuição das terras. (2004, p.19-20)

Em alguns acampamentos é possível montar uma barraca e não 

morar nela, em outros, a barraca não é suficiente para ser conside-

rada como parte do acampamento, para isso é necessário, de fato, 

morar no acampamento.2 No entanto, em ambos os casos os traba-

lhadores compartilham uma crença, nas palavras de Sigaud (2005), 

a de que um futuro melhor passa pela lona preta. Ainda, segundo 

essa autora, a lona preta começa a fazer parte de um repertório dos 

possíveis para melhorar de vida, figurando como mais uma alterna-

tiva dentro de um horizonte de possibilidades. 

Desse modo, no mundo das ocupações de terra, o tempo de lona 

ou tempo de barraco ao qual se faz referência também como tempo 

de acampamento se torna um requisito incontornável para quem 

pretende ser beneficiário da reforma agrária, e a barraca de lona se 

torna uma prova, uma amostra desse “tempo”. Em outras palavras, 

o tempo de acampamento pode tornar-se visível através do barraco.

No mundo das ocupações de terra, a barraca de lona é um bem 

precioso, é objeto de negociações, trocas e disputas, tornando-se 

 2  Nos acampamentos encontramos uma diversidade de situações: há quem 

não acampa, mas tem um representante, isto é, um parente ou amigo que 

fica acampado no lugar, há quem fica debaixo da lona só alguns dias durante 

a semana e há quem mora no acampamento e monta “literalmente” sua casa 

dentro do barraco. Essas especificidades serão abordadas ao longo do texto. 
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um elemento central na compreensão da dinâmica e constituição 

social dos acampamentos.

Borges (2003), na sua etnografia sobre o Recanto das Emas, uma 

cidade satélite de Brasília, descreve situações vivenciadas por mo-

radoras do lugar, situações que evidenciam relações de status que 

giram em torno do “barraco” (categoria nativa usada para descrever 

um tipo de moradia daquele lugar). A autora identificou entre os 

moradores do Recanto certos atributos e hierarquias associados ao 

barraco. Atributos que passam pelo modo de vida das pessoas que 

nele vivem, e hierarquias que passam pelo tipo e localização dos 

barracos e lotes no espaço do lugar. O barraco, para essa autora, 

revelou-se como um lugar-evento privilegiado para compreender 

significados e valores do modo de vida dos moradores do lugar. 

Do mesmo modo, no mundo das ocupações de terra, o barraco é 

uma porta de entrada para identificar aqueles participantes desse 

mundo social associados às categorias nativas: velhos, novatos e 

novos acampados, moradores e apoios ou andorinhas; assim como as 

diferentes percepções do tempo de barraco, por parte dos indivíduos 

associados a essas categorias. 

Novos, novatos e velhos acampados

Geralmente quando uma pessoa chega em um acampamento 

para se instalar debaixo da lona, o coordenador designa um lugar 

para ela dentro do acampamento; logo, espera-se que o acampado 

tenha respeitado o procedimento de entrada, ou seja, falar com o 

coordenador e pedir uma vaga.3 Para o caso dos acampamentos da 

Mata Sul Pernambucana, Sigaud menciona que o uso do termo vaga 

“não é neutro: indica que a entrada no acampamento é representada 

a partir do modelo da ‘entrada’ em um emprego” (2000, p.89). 

 3  Como será tratado adiante, em alguns acampamentos, antes de montar um 

barraco é necessário primeiro negociar uma vaga.
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50  NASHIELI RANGEL LOERA

Muitas vezes a “entrada” de um novo acampado no acampa-

mento é precedida de uma investigação por parte do coordenador. 

Quem é? De onde vem? E como ficou sabendo do acampamento? 

Essa investigação como critério de acesso é parecido também com 

o critério de entrada nos acampamentos da Mata Pernambucana, 

como identificado por L’Estoîle e Pinheiro (2006). Para esses auto-

res, o “conhecimento” prévio da pessoa era um critério nos acampa-

mentos organizados pelos sindicatos rurais para aceitar a “entrada” 

de novas pessoas. No caso da acampada Edesmaria, por exemplo, o 

fato da irmã dela ser assentada e conhecer parentes do coordenador 

do acampamento facilitou sua “entrada” no Terra Sem Males.

No TSM, depois que o coordenador dava a vaga, os novos eram 

instalados nos últimos grupos de barracas formados, e na barraca 

recém-montada era colocado o número do grupo e do barraco.4 

Para os coordenadores, essa era uma forma de ter um controle das 

“entradas” e “saídas” de acampados; e, pela própria numeração das 

barracas, os acampados já podiam saber quem era novo no acampa-

mento. Uma vez instalados, os novos podiam optar por mudar de 

grupo, trocando de lugar com outra pessoa e se instalando numa 

barraca já montada ou desmontar seu barraco e montá-lo em outro 

lugar. Mas, na chegada, devia ser respeitada a ordem dos barracos 

e o lugar designado. 

O procedimento de entrada pode variar um pouco de um acam-

pamento para outro, mas o pedido de vaga e a instalação da barraca 

como ato de inscrição é um denominador comum. Zélia, acampada 

no acampamento Famílias Unidas, relatava o processo de entra-

da num acampamento montado em Aracanguá, no município de 

Araçatuba (SP). Ela, antes de acampar no acampamento Famí-

lias Unidas, morava em uma pequena vila a 11 quilômetros desse 

acampamento. Zélia e seu marido Cido, no começo de 2008, foram 

 4  Como tratado por Loera (2006), o acampamento Terra Sem Males, quando 

estava montado no município de Cajamar, estava dividido em 11 grupos de 

barracas. Cada grupo estava composto por cinco ou seis famílias, que, muitas 

vezes, estavam vinculadas entre si por laços de parentesco.
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convidados por outra acampada para visitar um acampamento em 

Aracanguá. Segundo Zélia, “Cido adora pescar e ficou doido quan-

do soube que o acampamento era na beira do rio”. Eles foram de 

carro até o acampamento e, conhecendo o procedimento, chegando 

ao local foram conversar com a coordenadora; ela os levou para 

conhecer o acampamento, mostrando a forma de funcionamento 

e indicando “onde poderiam instalar o barraco”. Ainda segundo 

Zélia, no acampamento estava “tudo muito apertado”, e “os bar-

racos dos novos ficavam num canto mais apertadinho ainda”, o 

acampamento estava longe da cidade e não tinha transporte para as 

crianças irem à escola, isso, entre outras coisas, fez Zélia desistir da 

sua decisão de mudar de acampamento. 

As pessoas que pretendem instalar-se debaixo da lona geral-

mente não escolhem participar de um movimento, e sim de um 

acampamento. Essa decisão não só depende dos laços de amizade 

ou parentesco que se tem com pessoas que já estão acampadas, mas 

também depende do contexto e das situações vividas anteriormente 

e das expectativas para o futuro que cada acampado tem. A proxi-

midade com as cidades, nos acampamentos do estado de São Paulo, 

é hoje em dia um dos critérios de escolha para os que vão mudar 

de acampamento ou aqueles que irão instalar-se pela primeira vez 

debaixo da lona. 

A pesquisa de campo também revelou que militantes e dirigen-

tes dos movimentos preferem atuar em acampamentos próximos às 

cidades, já que facilita a mobilização de recursos e apoios para os 

acampamentos, assim como facilita os deslocamentos no caso de 

uma mobilização.

As cidades têm uma importância fundamental na dinâmica 

socioeconômica dos próprios acampamentos, já que não é só onde 

muitos dos acampados trabalham, compram alimento, fazem uso 

dos serviços de saúde, ou fazem algum trâmite, mas também, mui-

tas vezes, são lugares onde trocas e negociações acontecem: entre 

acampados, acampados e militantes ou lideranças dos movimentos 

e autoridades locais. A cidade, e seus serviços, é também um lugar 

de distração ou espaço de lazer para os acampados, principalmente 
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para os jovens que moram nos acampamentos, que, durante os 

finais de semana, se deslocam para fazer compras e reunir-se com 

outros jovens. De fato, existe uma crença que circula entre os acam-

pados, de que um acampamento perdura mais e os acampados aca-

bam desistindo menos quando o acampamento fica perto de uma 

cidade ou vila, por menor que esta seja. 

No TSM, um novo acampado podia ser identificado não só pela 

numeração e localização do seu barraco no espaço do acampamen-

to, mas também a inexperiência no mundo das ocupações podia ser 

identificada e medida pelos velhos acampados pelo número de per-

tences que se levava ao acampamento e se encontravam no barraco. 

Para os acampados que detêm o estatuto de velhos acampados ou 

velhos de acampamento, aquele que chega com mudança é identifi-

cado, na maioria das vezes, como novato. 

Edesmaria, velha de acampamento, me explicava que geralmente 

os novos “não sabem como funciona” [o mundo das ocupações de 

terra]; segundo ela, “ganhar terra é algo demorado”, e, no caso 

de um despejo ou de ter que mudar de acampamento ou sair para 

realizar uma nova ocupação, era melhor carregar o mínimo de coi-

sas possível, e, caso a saída fosse temporária (por participar de uma 

ocupação e abrir um acampamento),5 era melhor não ter muita coisa 

dentro do barraco, pois não era raro pessoas do mesmo acampa-

mento aproveitarem a saída de alguns para se apropriarem das coi-

sas alheias.6 

 5  Abrir acampamento é uma expressão usada entre participantes dos acampa-

mentos e significa realizar uma ocupação que irá fundar um acampamento, 

diferentemente de uma ocupação que é realizada sabendo, a priori, que irão 

ocupar, mas logo deverão desmanchar os barracos e sair do local. Em contex-

tos rurais, “abrir um lugar”, uma roça, por exemplo, significa abrir um espaço 

de vida. Essa observação vai ganhar sentido adiante no item “Barracos e barra-

cos”, também voltarei a tratar sobre essa expressão de maneira mais detalhada 

no capítulo “Tempo de luta”. 

 6  Como mostrado em Loera (2006), no TSM existia um regulamento interno 

que fazia parte da disciplina socializada pela militância do MST. Segundo 

o regulamento, “era proibido se apropriar de qualquer objeto alheio”; no 
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Cleusa, que já havia cumprido mais de um ano de acampamen-

to, lembrava sua chegada como novata na Capuava, a fazenda onde 

foi realizada a ocupação que deu vida ao Terra Sem Males:

Foi pelo dia 3 de abril [de 2002] que o Alfredo [seu marido] par-

ticipou das reunião do movimento, só que dali foi logo no começo 

da ocupação. Ele ficou uma semana, foi de sábado para domingo a 

ocupação e nós ia desistir, ele não queria vim no começo, não queria 

de jeito nenhum; ali veio uma turma do assentamento [Sumaré II], 

aí voltaram... Nossa, mais é bonito lá! Porque as terras vão ser lá 

mesmo! É porque no começo falava que ia ficar lá mesmo, né, aí ele 

ficou doido, “agora eu vou, agora eu vou”; aí, quando passou uma 

semana que foi... a data eu não lembro, aí, vinha uma caminhonete 

de lá, era dona Cida mesmo [assentada de Sumaré], que mandou 

avisar que quem tivesse ido na ocupação que uma caminhonete 

vinha para trazer as coisas: colchão, essas coisas. Daí, nós viemos, 

ele ficou duas semanas, ali ele já voltou... “Porque vou vender a 

casa, porque vou embora, porque as terras vai sair lá”; e eu: “Não, 

você não vai vender essa casa” [...]. Aí, vinha todo mundo, todos 

os novos [acampados] de lá [de Sumaré] com seu carrinho, aí nós 

viemos, veio eu e o Júnior, fez um ano já. [...] aí, [quando chega-

mos] em Atibaia, eram uma 5 horas, 6 da manhã na Capuava, mas 

chegamos lá, tudo escuro; ali olhava assim pro alto e falava para seu 

Carlitos: “Meu Deus do céu! Esse que é o lugar? Ah! não sei se vou 

ficar aqui, não”. Aí, seu Carlito, que já era velho de acampamento, 

falava assim: “Você vai ver, você vai gostar”. Aí ficou; aí no outro 

dia cedo, eu achei bonito mesmo. Aí peguei e falei assim: “O quê! 

Eu não volto mais para Sumaré de jeito nenhum”. Aí eu falei assim: 

“Ah, o Alfredo que se vire lá, que venda a casa, porque lá eu não 

vou voltar mais, não”; aí fiquei duas semanas, aí seu Adelmar, 

que estava indo para esses lados, lá, aí eu mandei o recado, falei: 

“Fala pro Alfredo vender a casa lá, dar um jeito que não vou mais, 

não”; aí ele foi e eu mandei trazer umas coisas para mim, eu já tinha 

entanto, as regras muitas vezes eram quebradas e, dentro de certo limite, um 

desrespeito à disciplina era tolerado.
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deixado separado roupa, tudo, umas bolsas, aí passou aqueles dias 

e não voltei mais, aí o Alfredo vendeu a casa lá pra esse homem e a 

turma falando que ia ficar ali, que ia ficar ali [na Capuava]. Alfredo 

vendeu tudo lá [em Sumaré] e veio com aquela mudança! (Cleusa, 

TSM, Cajamar, maio de 2003)

A chegada de Noé como novato no acampamento Dom Hélder 

Câmara, em junho de 2003, foi muito parecida com o relatado por 

Cleusa. Ele foi participar primeiro da ocupação e depois, quando 

o acampamento estava montado, chegou sua esposa com seus dois 

filhos. Eles venderam a casa que tinham em Viracopos, na região 

de Campinas, e percorreram mais de 600 quilômetros até Birigui; 

como ele me disse: “Fizemos toda uma mudança, deixando a casa 

e a vida ruim pra trás”. Betinho também chegou como novato para 

se instalar no Dom Hélder Câmara. Ele e sua esposa Cida moravam 

em Araçatuba e haviam visto na TV local uma matéria sobre os 

acampamentos instalados na região, pouco tempo depois ouviram 

que no bairro estavam fazendo “trabalho de base para ir para a 

terra”. Eles chegaram no Dom Hélder no final de 2003, levando 

consigo também a mudança.

A maioria dos novatos ao se dirigirem às terras ocupadas o fazem 

deixando toda uma vida para trás e com a expectativa de que rapi-

damente irão se fixar num lugar e terão a possibilidade num futuro 

próximo de reconstruir suas vidas ao ganharem um lote de terra, 

quando isso não acontece no tempo e da maneira como esperavam 

mencionam sentir-se enganados ou traídos por aqueles que os con-

vidaram para acampar.

Devo mencionar que, nos acampamentos nos quais foi realizada 

a maior parte do trabalho de campo, nem todos os que levavam 

mudança e montavam sua casa no barraco eram novatos, nem todos 

aqueles que só tinham montado seu barraco e levavam poucos per-

tences eram velhos acampados. Muitas vezes, novos acampados que 

se instalam num acampamento próximo a seus lugares de origem 

se deslocam com poucos pertences, muitos deles inclusive mantêm 

uma casa na cidade. Esse foi o caso, por exemplo, de Zefa e Zé, um 
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casal que acampou pela primeira vez em 2004, no Dom Hélder Câ-

mara. Hoje em dia são assentados e, durante todo o tempo em que 

estiveram acampados (quase quatro anos), mantiveram sua casa 

fechada na cidade de Andradina, e só quando as terras saíram co-

meçaram a levar todos os móveis e pertences da casa de Andradina 

para o assentamento. 

Contudo, no TSM e no Dom Hélder Câmara, a maioria dos 

novatos, principalmente famílias que foram se instalando no acam-

pamento quando já estava montado, se encontravam na mesma 

situação de Noé, Cleusa e Alfredo e Betinho e Cida; haviam che-

gado com a mudança, alguns, inclusive, como assinalado em Loera 

(2006), montaram sua casa no barraco. Segundo a autora:

É comum encontrar essas diferenças dentro das barracas dos 

sem-terra: alguns deles, quando vão fazer ocupação, só carregam 

alguns pertences e montam a barraca com pouca coisa; geralmente 

são os que já passaram por outros acampamentos; outros, geral-

mente “novos” acampados, voltam para suas cidades e vão tra-

zendo aos poucos todos os seus pertences e praticamente montam 

uma “casa” dentro da barraca, com fogão a gás, camas, armários, 

móveis, etc. (Loera, 2006, p.76)

Cleusa aprendera, com mais de um ano de acampamento, que 

“sem-terras levam vida de ciganos, não dá para se apegar a nada”. 

Edinéia do TSM, que acampava com sua mãe, também relacio-

nou seu tempo de acampamento com a itinerância. Ela lembrou que, 

depois de um ano de acampamento, haviam perdido várias coisas, 

entre panelas, louça e objetos pessoais, e depois de tanta mudança 

haviam aprendido a ficar com um mínimo de coisas dentro do bar-

raco, inclusive, ela mencionou que “sequer tinham fogão a gás”, 

haviam aprendido que “nessa vida de acampado” era melhor ter 

fogão a lenha. Ela não se considerava como novata, mas tampouco 

como velha acampada. Segundo ela, o seu “tempo de barraco” ainda 

era pouco, tomando como referência outros acampados do TSM, 

que tinham três, quatro ou mais anos de acampamento.
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Esse era o caso de acampadas como Geni e Gracilda, que, se fi-

zéssemos uma contagem cronológica do tempo de barraco de ambas, 

poderíamos contar mais de 15 anos de acampamento.

 Geni, velha acampada acostumada com as contínuas mudanças 

de acampamento, quase não tinha móveis no seu barraco, guardava 

sua roupa em sacolas de plástico e tinha um mínimo de pertences. 

Inclusive em 2005, quando a encontrei novamente no TSM, que 

na época estava montado próximo à cidade de Itu (SP), sua filha 

e seu genro haviam decidido também ir acampar. Para eles, Geni 

e seu marido haviam montado uma pequena barraquinha de lona 

em forma de barraca de camping ao lado do seu barraco, na qual 

só tinha um colchão. Como velhos de acampamento, sabiam que 

o importante era montar um barraco que pudesse ser montado e 

desmontado com facilidade e com o mínimo de pertences possível. 

Como vemos nos casos relatados, o tempo de acampamento tem 

a ver com o tempo que de fato se passa debaixo da lona nos acam-

pamentos e também com um know-how, com um saber, ou, em 

palavras nativas, com um conhecimento do modo como funciona o 

mundo das ocupações de terra. 

Uma breve descrição da trajetória de Edesmaria no mundo 

das ocupações de terra talvez nos sirva para esclarecer melhor esse 

argumento.

Edesmaria chegou com uma leva de novos acampados no TSM, 

no começo de 2003. Rapidamente passou de nova a ser considera-

da uma das mais velhas de acampamento. Essa acampada, na sua 

chegada ao TSM, havia sido colocada no último grupo de barra-

cas, com outros novos acampados; ela, tentando se diferenciar dos 

novatos, gostava de deixar explícito seu tempo de acampamento e 

repetir, em reuniões entre acampados e nas conversas cotidianas, 

que já tinha “x anos de acampamento”. A referência aos seus anos 

de acampamento sempre vinha acompanhada de relatos de aventu-

ras, acontecimentos e dificuldades vivenciadas durante o tempo de 

acampamento. 

Edes, em seu estado natal, Bahia, conforme mencionado no 

“Preâmbulo”, havia passado por vários acampamentos organiza-

Miolo_Tempo_de_acampamento_(GRAFICA).indd   56Miolo_Tempo_de_acampamento_(GRAFICA).indd   56 15/03/2016   17:57:5615/03/2016   17:57:56



TEMPO DE ACAMPAMENTO  57

dos pelo MST e instalados perto da cidade de Feira de Santana. Ela 

teve o primeiro contato com esse movimento por meio de parentes 

e conhecidos, que a convidaram para visitar pela primeira vez um 

acampamento.

Foi um dia de domingo, e, quando eu cheguei [no acampa-

mento], eu vi que algumas pessoas ali precisava de mim; sabe 

quando você chega e vê: “Putz, essas pessoas precisam de mim”. Aí 

comecei indo, comecei a me aprontar e a direção [do MST] chegou, 

e o pessoal me apresentou, né, e o pessoal de lá me apresentou como 

uma líder; e por aí começou, eu era a que coordenava para fazer 

arrecadação, para fazer a farmácia; e aí [...] minha vida era essa, mas 

nunca morei num acampamento. 

(Edesmaria, Serra do Ramalho (BA), abril de 2006)7

Edesmaria se interessava sim por ganhar um pedaço de terra, 

mas não foi só esse desejo que a levou a começar uma peregrinação 

pelo mundo das ocupações de terra. Ela perambulou por vários 

acampamentos na Bahia, do Rosadinho para a Fazenda Asa Bran-

ca, depois para a Fazenda Santa Cruz e depois para Santa Lúcia 

realizando tarefas para o movimento (MST), como arrecadação, 

coordenação de grupos, trabalho de base. No entanto, naquela 

época, sua vida familiar havia se tornado, como ela me disse, um 

transtorno, e acabou desistindo do que ela chama o trabalho nos 

acampamentos.8 Todavia, a dedicação aos acampamentos lhe havia 

permitido se relacionar com políticos locais, deixando-lhe um ca-

 7  Arrecadação é o termo nativo usado para descrever o trabalho que fazem os 

participantes dos acampamentos e militantes, cumprindo com suas obriga-

ções, de ir para as ruas das cidades, para lojas, supermercados e instâncias de 

governo, pedindo principalmente alimentos para levar aos acampamentos. 

 8  Por causa da sua participação nos acampamentos e nas tarefas do movimento, 

Edes dedicava menos tempo à sua família, isso foi causa de brigas e desenten-

dimentos com seu marido. É essa situação à qual Edes faz referência como 

transtorno. Para um aprofundamento da trajetória desta acampada e seu tempo 

de acampamento, ver Loera, 2010. 
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pital de relações e permitindo-lhe então conseguir um trabalho em 

época de política.9 Porém esse emprego na política não resolveu, 

como ela pensava, seus problemas pessoais, muito pelo contrário, 

acabou sendo mais um complicador nas relações familiares.10

Depois que eu saí [do movimento], aquela confusão toda, aí 

eu comecei a trabalhar com o deputado José Assunção, que hoje 

é o prefeito da cidade, e meu ex-marido achou que eu tinha outro 

homem, porque eu trabalhava bem naquela época [...], eu traba-

lhava, era [...] época de política, eles compram cestas [básicas] [...]; 

e, [com] a seca no sertão, então o povo precisa de comida, e era doa-

ção; então pegava e levava pro sertão, eu [além do salário] tinha as 

diárias ainda; então ganhava muito bem, aí ele achava que eu tinha 

outro homem, até que um dia ele me deu um tapa e eu não pude 

descontar e larguei ele, saí de casa com 3 reais, e até hoje ele nunca 

mais me viu. (Edesmaria, Serra do Ramalho (BA), abril de 2006)11

A separação levou Edes a tentar a sorte em São Paulo, especi-

ficamente em São Bernardo, onde, havia vários anos, moravam al-

guns parentes que tinham encontrado, na migração para o sul, uma 

maneira de melhorar de vida.12 Alguns anos atrás, ela havia anima-

 9  Como já foi tratado por Borges (2003) e Palmeira (2006), a “política” não 

constitui um domínio à parte, mas é vivida e pensada pelos agentes sociais 

como parte da vida social. 

 10  Nos acampamentos da reforma agrária, o “trabalho na política” não é uma 

expressão estranha, pelo contrário, faz parte do cotidiano das pessoas. Como 

menciona Barra, “é comum vereadores e deputados simpáticos ao MST con-

tratarem acampados, assentados e militantes para trabalharem em suas cam-

panhas e, até mesmo, executando trabalho de base para sua candidatura” 

(2007, p.21).

 11  Edes separou-se em 1997 e, segundo os cálculos que ela mesma fez, dois ou 

três anos antes da separação, começou a participar nos acampamentos na 

Bahia.

 12  Edes tem a mãe, uma irmã e um irmão morando em Bom Jesus (BA), o res-

tante (quatro irmãos e uma irmã) mora no estado de São Paulo. Para uma dis-

cussão sobre as condições sociais que levam indivíduos a fazer investimentos 

materiais e psicológicos que tais deslocamentos exigem, ver Garcia Jr. (1990). 
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do sua sobrinha e sua irmã para se instalarem num acampamento 

de sem-terra. Anos depois, o convite para ocupar lhe havia sido 

retribuído pela sua irmã. Edes passou alguns meses na casa de um 

irmão e depois na casa da irmã assentada em Sarapuí, no interior do 

estado. Foi então que surgiu a possibilidade de acampar novamen-

te. A irmã falou com Roger, que era o coordenador do TSM, e pediu 

vaga para Edes no acampamento. 

Para Edes, nesse momento, instalar-se debaixo da lona represen-

tou uma saída a curto prazo de uma situação emocional e econômica 

difícil, porém, por outro lado, também era a oportunidade de não 

depender mais dos parentes.

Sinceramente, na cidade não dá, você tem que ajudar a pagar 

água, pagar o telefone, o gás, então você fica [...], não tem como, é 

uma coisa muito difícil para você [...], na minha idade que eu estou 

hoje, não dá para você arrumar um trabalho decente, e na roça, não; 

eu só vim [para o acampamento] porque vou trabalhar, criar gado, 

plantar, aí vou ter com que me sustentar. (Acampamento TSM, 

Cajamar, abril de 2003)

Edes, tentando “sair” da cadeia de interdependências familia-

res, dependeu da sua irmã para entrar no acampamento, contraindo 

assim novas obrigações e inserindo-se em outra teia de interdepen-

dências dentro do acampamento. Para Elias (2005), a liberdade que 

cada indivíduo tem de fazer ou de decidir depende do tecido de 

interdependências (figuração) na qual está inserido. O indivíduo, 

para esse autor, acha uma margem de escolha individual, margem 

que, ao mesmo tempo, impõe limites à sua liberdade de escolha. 

No TSM, Edes começou rapidamente a assumir algumas tarefas 

de responsabilidade dentro do acampamento, como coordenação 

de grupos e representante do grupo de mulheres, que era conformado 

por mulheres do acampamento que se reuniam uma ou duas vezes 

por semana para conversar sobre “a luta”, e eram feitas outras ati-

vidades, como bordado e crochê. Como demonstra Comerford 

(1999), o termo luta pode adquirir diversos significados. Nesse 
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contexto, de reunião de acampadas, “a luta” se referia especifica-

mente a estar acampado.

Apesar de Edes ter participado em tarefas de coordenação em 

outros acampamentos da Bahia, foi só na sua chegada ao TSM, em 

São Paulo, que se deu conta de que seu tempo de acampamento podia 

render outros frutos que não só a terra.

Para Edesmaria, sua reinserção no mundo das ocupações de 

terra poderia criar as condições de possibilidade de fazer algo de 

que gostava: “trabalhar com o povo, mexer com o povo”.

A dedicação ao acampamento (participação em atividades do 

movimento, levar famílias para novas ocupações, negociação para 

conseguir cestas e doações) abria-se então como uma alternativa de 

vida dentro do seu universo de opções.

Nos acampamentos, os velhos acampados, como Geni ou Edes-

maria, geralmente são valorizados pelos novatos e muitas vezes os 

procuram para pedir conselhos, para consertar barracos e inclusive 

até para mediar negociações e brigas entre outros acampados. A 

partir dessas trocas e ajudas, consolidam-se relações de amizade 

e confiança e surgem outros vínculos fortes.13 Alguns acampados 

inclusive se sentem protegidos quando podem contar com alguém 

que tem mais tempo de acampamento. 

Ilma, acampada no acampamento Famílias Unidas e amiga de 

Edesmaria, mencionava que era graças a Edes que ela continuava 

acampada. Ilma costumava ficar só nos finais de semana, no acam-

pamento, e era Donizete, seu marido, quem de fato ficava acampa-

do. Segundo ela, “à força de muita conversa”, teria sido Edes quem 

a teria convencido de ficar, “de morar debaixo da lona”. Segundo 

Ilma, Edes é uma pessoa em que ela acredita e confia, pois tem 

“bastante tempo de acampamento”. 

Macedo (2005) mostra a importância da circulação de infor-

mações sobre a própria experiência da ocupação entre assentados 

 13  Ajuda é o termo nativo para designar as trocas que acontecem entre parentes 

e amigos que estão em outros estados do país, mas também aqueles que são 

assentados ou acampados.
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e acampados potenciais. Para o autor, essa circulação de informa-

ções se torna fundamental para mobilizar novas famílias que irão 

instalar-se debaixo da lona. Porém a circulação de informações 

e a troca de experiências sobre a vida nos acampamentos, entre 

velhos e novos acampados, são também fundamentais para que os 

novatos não só fiquem de fato nos acampamentos, mas aprendam 

o funcionamento do mundo das ocupações de terra e por sua vez o 

reproduzam. É graças a essa troca de experiências, em palavras na-

tivas, de ensinamentos que também se consolidam laços de amizade, 

lealdade e confiança, criando-se as condições sociais necessárias 

para a continuidade dos acampamentos. 

O caso de Zé Antônio é também esclarecedor a esse respeito. 

Conheci Zé Antônio no TSM em 2003, era um dos mais ativos 

nas tarefas de organização e coordenação da Secretaria do acampa-

mento. E era também conhecido, entre os militantes da Regional de 

Campinas, por sempre levar bastante gente para os acampamentos. 

Ele, antes de acampar nesse acampamento, participou de outras 

ocupações da região, de fato, foi um dos que iniciaram o trabalho de 

base que criaria o TSM. Ele entrou no mundo das ocupações convi-

dado por pessoas (militantes do MST) que conheceu no sindicato 

dos trabalhadores rurais de Limeira (SP). Em 2003 ele mencionava 

que, ao todo soma “mais de doze anos de acampamento”. Nesses 

anos todos, Zé Antônio acampou em mais de dez acampamentos 

diferentes no estado de São Paulo. Como ele me disse, o objetivo 

dele não é ganhar terra para ele, mas assentar suas filhas. Para ele, o 

acampamento “é uma coisa de paixão mesmo”.

Zé Antônio se considera militante do MST, no entanto, pelo 

que pude perceber, as pessoas que eram reconhecidas como mili-

tantes do MST pelos acampados eram as que atuavam diretamente 

na Regional de Campinas, militantes que por sua vez consideravam 

pessoas como Zé Antônio ou Edesmaria apoios do acampamento. 

Outras vezes, esses apoios eram chamados pelos acampados de mi-

litantes do acampamento, fazendo uma distinção com os militantes 

do MST, que para os acampados tinham um vínculo com a Direção 

Estadual ou Nacional do movimento. No caso específico do Zé An-
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tônio e inclusive da própria Edesmaria, eles eram conhecidos por 

alguns acampados do TSM como velhos de acampamento. 

No caso particular de Zé Antônio, seus anos de acampamento 

lhe conferiam um status particular entre os acampados e era pro-

curado pelos vizinhos de barraco e por novatos instalados em ou-

tros grupos de barracas para resolver todo tipo de situação. Ele me 

dera, um dia, um exemplo de um conselho dado a uns vizinhos que 

queriam melhorar seu barraco:

Falei: “Oh, gente, é o seguinte, é assim, assim e assim, lona 

preta, não tem jeito de fazer um barraquinho de madeira e tal?”, 

não, porque é o seguinte: de repente nós está dentro do barraco e 

tem que desocupar ele ou ir para outra área, então, se você comprou 

madeira, você vai perder 80% do que você colocou lá. (TSM, Caja-

mar, junho de 2003) 

Zé Antônio se orgulhava dos seus anos de acampamento, inclu-

sive me relatou com orgulho que muitas famílias só continuavam 

acampadas por causa dele.

Seu Arlindo só veio para o acampamento porque eu vim; outro 

dia ele era para mudar para cá, mudou para outro barraco, aí rece-

beu a proposta do Chicão, e falou: “Não, recebi a proposta dos 

sem-terra e só quando seu Zé sair daqui e for para outro acampa-

mento eu vou com ele para outro acampamento também”. (TSM, 

Cajamar, julho de 2003)14

Zé Antônio, por ocasião da mudança de 50 famílias que sai-

riam do TSM para um acampamento na região de Andradina, fazia 

 14  A “proposta do Chicão”, à qual Zé Antônio faz referência, era a proposta de 

formar outro acampamento dentro do próprio TSM. Proposta que partiu de 

um grupo de acampados, dentre eles um acampado chamado Chicão, que não 

concordava com o projeto da Comuna da Terra, modelo de assentamento para 

o TSM proposto pela militância do MST. Essa “proposta” foi tratada com 

detalhe em Loera (2006).
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questão de mencionar o quanto seus ensinamentos eram valori-

zados entre esses acampados: “O povo que foi [para Andradina] 

queria me levar junto para trabalhar com serviço lá, para estar ensi-

nando eles porque não queriam outro mandando neles”. Zé Antô-

nio, inúmeras vezes também se fez de mediador entre as demandas 

de acampados e a militância do MST, principalmente quando havia 

problemas com a disciplina de alguns acampados e as formas de 

organização de tarefas no acampamento.15

O saber, a experiência dele acumulada no mundo das ocupações 

de terra, ou em palavras nativas, o tempo de acampamento colocavam 

Zé Antônio numa posição de destaque diante de outros acampados.

No entanto, os velhos acampados nem sempre são bem-vistos 

nos acampamentos. Para um militante do MST de Andradina, é di-

fícil lidar com os vícios dos velhos acampados, para ele, é mais fácil 

trabalhar com os novatos, por isso prefere dar aos novatos cargos 

de responsabilidade no acampamento. Segundo esse militante, há 

velhos acampados que driblam a luta ou acabam se sentindo donos 

do acampamento. Em todo caso, para alguns militantes, os velhos 

acampados podem representar concorrência.

Para exemplificar essa afirmação, retomarei uma situação acon-

tecida em 2003, no acampamento Dom Hélder Câmara.

Esse acampamento foi constituído por 50 famílias originárias do 

TSM e por novas famílias que tinham sido organizadas e convida-

das em trabalho de base por militantes que haviam sido transferidos 

de uma regional para outra e tinham como tarefa principal coorde-

nar o acampamento recém-formado e criar uma nova Regional do 

MST. 

Diferentemente do TSM, o Dom Hélder Câmara, com mais 

de seis meses de existência, não havia recebido nenhuma visita de 

“fora” do acampamento e nem havia sido organizada nenhuma 

 15  Como já foi explicado anteriormente, na maioria dos acampamentos organi-

zados pelo MST é obrigatório o cumprimento da chamada disciplina, o que 

significa cumprir certas tarefas coletivas dentro dos acampamentos e participar 

também das mobilizações organizadas pelo movimento, mas também tem a ver 

com um comportamento considerado adequado dentro dos acampamentos. 
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mobilização; inclusive os próprios coordenadores do acampamento 

raramente apareciam, já que, segundo os acampados, dedicavam 

mais tempo à Regional do que ao próprio acampamento. Por essas 

e outras razões, os acampados mencionavam sentir-se isolados na-

quele acampamento. Os conflitos entre os acampados e as acusa-

ções de má coordenação não se fizeram esperar e o trabalho dos 

militantes começou a ser questionado. 

Na percepção da maioria dos velhos acampados originários do 

TSM, não estava tendo o mesmo investimento físico e intelectual 

da militância para levar à frente esse acampamento, segundo eles, 

no Dom Hélder estavam parados. Essa expressão não só fazia refe-

rência ao fato de sentir que as negociações com o Incra para serem 

assentados não andavam, mas também porque não havia tantas 

atividades, tarefas, reuniões nesse acampamento, como acontecia 

no TSM. 

Os acampados discutiam constantemente entre eles sobre como 

deveria ser a organização do acampamento. Aqueles que já tinham 

tempo de acampamento (ou seja, haviam estado acampados em ou-

tros acampamentos, haviam feito trabalho de base, participado de 

mobilizações e participado de grupos de coordenação e tarefas em 

outros acampamentos) concordavam que o Dom Hélder não estava 

funcionando como deveria e teriam que impor uma disciplina. Por 

outro lado, existiam novatos que não estavam dispostos a seguir a 

disciplina e a realizar certas tarefas dentro do acampamento.

Os conflitos e brigas entre velhos acampados e coordenadores no 

Dom Hélder eram cada vez mais recorrentes e com o acirramen-

to dos conflitos também as relações entre os próprios acampados 

foram se deteriorando. 

O grupo de acampados que discordava dos coordenadores do 

acampamento pediu a intervenção de militantes de outra regio-

nal não só para tentar mediar os conflitos, mas para repreender os 

coordenadores e tentar impor a disciplina no acampamento. Dois 

dirigentes da estadual do MST atenderam o chamado dos acampa-

dos e depois de uma reunião realizada em Castilho, com alguns ve-

lhos acampados, dentre eles Edesmaria, que haviam sido escolhidos 
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como representantes do acampamento, os coordenadores deixaram 

a coordenação do Dom Hélder.

Como relata a própria Edes:

Tivemos um encontro em Castilho, e o Mário [coordenador 

do acampamento] queria brigar com nós; nós brigamos com Laís 

[militante da estadual], aí nós fizemos maior revolta dentro do 

acampamento, a gente apoiou o Tonho [outro militante] e me 

apoiaram também, ele era um cara legal, depois foi expulso do 

movimento, depois que eu fui embora, não sei por quê. E a gente 

fez uma revolução muito grande, né, porque o que é certo tem que 

ser certo, né; aí expulsamos, nós conseguimos expulsar Darlene e 

Mário e tirar do movimento, porque eu sei que alguém até hoje vai 

achar que eu sou muito faladeira e tudo mais [...], o MST mostrou 

que realmente é um movimento sério, que nem Laís, ela pode ter 

seus erros, tudo bem, mas é uma menina muito legal, e Laís foi lá 

com outro rapaz e expulsaram, tiraram eles do acampamento. (Bom 

Jesus da Lapa (BA), abril de 2006)

Outros militantes foram enviados para assumirem a coordena-

ção do acampamento, mas nunca ficaram muito tempo. O acam-

pamento chegou a permanecer meses sem militantes. Inclusive, 

nesse período, um grupo de velhos acampados chegou a assumir 

a coordenação do acampamento. Como uma das acampadas me 

disse: “quando o acampamento ficou sem dono, nós assumimos a 

coordenação”. 

Eles tentaram reproduzir a divisão de tarefas e disciplina apren-

dida no TSM e em outros acampamentos onde estiveram, e inclusi-

ve também tentaram marcar reuniões com representantes do Incra 

da região, para saber da situação da fazenda, mas foram desacredi-

tados, inclusive por outros velhos acampados, que não só desejavam 

participar da coordenação do acampamento, mas também deseja-

vam ter “verdadeiros militantes” no comando do acampamento.

O depoimento da Luzia, que era do grupo dos velhos acampados 

que coordenava o acampamento, é esclarecedor a esse respeito:
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Quando ficamos na coordenação [do Dom Hélder], teve um 

grupo que apoiou e teve um que não, o mineirinho, companheiro 

nosso, foi contra: “Por que o movimento escolheu nós?” Queria ele 

sozinho mandar, o movimento falou: “Não é assim”. Nós trabalha 

é com grupo, né, o Tonho falou para ele: “Para de ser bobo, menino, 

não é assim que trabalha, nós trabalha em equipe”. [...] ele queria 

ser militante, e ele sozinho mandar [...], e o povo falava na cara 

nossa: “Esses não são militantes”. (Acampamento Dom Helder 

Câmara, 2003)

Macedo (2003) relata uma conjuntura parecida à vivida no Dom 

Hélder, no caso estudado por ele, o acampamento Zé Pureza no 

estado do Rio de Janeiro. Segundo o autor, quando o acampamento 

completava um ano, “os sentimentos de falta de perspectiva, de 

informações e abandono por parte dos militantes tomaram conta 

dos acampados [...], o clima era de desânimo, e, ao mesmo tempo, 

nervosismo. Esse cenário de incertezas contribui decisivamente 

para a deterioração das relações pessoais e para o acirramento das 

disputas por espaços de poder no acampamento” (Macedo, 2003, 

p.121). 

Os acontecimentos do Dom Hélder Câmara revelam a existên-

cia de relações de concorrência dentro do acampamento e também 

a complexidade da vida nos acampamentos, a importância dos ve-

lhos acampados na regulação dos conflitos e, principalmente, na 

reprodução da “forma acampamento”.

Por outro lado, como já foi tratado por Rosa (2009ª e 2011), um 

acampamento sem “movimento” é desacreditado pelos próprios 

representantes do Estado. Para fazer demandas ao Estado, é preciso 

não só ter um acampamento, mas um acampamento representado 

por um “movimento”. No entanto, como vimos, também para os 

próprios acampados é necessária a presença nos acampamentos 

de dirigentes ou representantes de um movimento, eles não só se 

sentem protegidos, como também sentem que sendo representados 

por um movimento, estarão sendo “ouvidos” pelo Estado. 
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Moradores, acampados e apoios

Tal como no TSM e no Dom Hélder Câmara, os velhos acam-

pados do acampamento Famílias Unidas tiveram um papel funda-

mental na reprodução de tarefas e atividades no acampamento; no 

entanto, o tempo de barraco nesse acampamento vivenciava-se de 

maneira diferenciada e era de fato medido e contabilizado depen-

dendo da condição e situação dos indivíduos no acampamento. 

Para entender o argumento anterior, é preciso remontarmos ao 

processo de constituição e conformação desse acampamento, assim 

como aos principais acontecimentos que resultaram em uma divi-

são das famílias e de uma forma particular de organização.

A ocupação que deu vida a esse acampamento foi realizada em 

dezembro de 2003 na região de Andradina (SP), na qual participa-

ram mais de 80 famílias organizadas por lideranças do Sindicato dos 

Trabalhadores da Agricultura Familiar de Andradina (Sintraf). Al-

gumas dessas famílias provinham de outros acampamentos, outras 

eram famílias de novatos originárias de fazendas, pequenas vilas 

rurais ou de cidades próximas.16 Segundo depoimentos de acam-

pados e dos coordenadores do acampamento, algumas famílias, 

após meses de acampamento, estavam insatisfeitas com a maneira 

como o acampamento estava sendo organizado pelas lideranças do 

Sintraf. Essas famílias, conforme me relataram, foram caçar um 

movimento, ou seja, decidiram conversar com militantes do MST da 

região para que os apoiassem e levassem à frente o acampamento. 

Daí surgiu o primeiro racha. Algumas famílias ficaram acampando 

sob a bandeira do Sintraf, outras passaram a acampar sob a bandei-

ra do MST. Nas palavras de uma acampada, “ficaram dois Sintraf”, 

ou seja, dois movimentos dentro do acampamento.17

 16  Segundo relatos de velhos acampados que participaram da ocupação da 

Fazenda, mais da metade das famílias provinham de outros acampamentos da 

região, o restante eram novos acampados. 

 17  Foge dos objetivos deste trabalho reconstruir de maneira detalhada e proble-

matizar aquele primeiro racha do acampamento, mas, apoiando-me nos rela-

tos dos acampados, posso inferir que as diferentes famílias que compunham o 
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Depois de alguns meses, alguns acampados que contavam já 

com certo tempo de acampamento ficaram à frente da organização 

das famílias que ainda estavam sob a bandeira do Sintraf e, como 

um acampado me disse: “não aceitaram mais a bandeira deles” e 

decidiram adotar outra sigla, OLPT (Organização de Luta pela 

Terra).18 

O acampamento, um ano depois da sua fundação, encontrava-

-se dividido em duas bandeiras, OLPT e MST, e havia dobrado 

seu tamanho, outras famílias das imediações e de cidades próximas 

passaram a se instalar “na Fazenda”. Devo mencionar que a di-

nâmica do acampamento Famílias Unidas em relação às entradas 

e saídas de novos e velhos acampados não era diferente de outros 

acampamentos do estado. Havia uma grande circulação e renova-

ção de pessoas. Desde sua criação, em dezembro de 2003, inúmeras 

famílias saíram e novas se integraram, mas, nesse acampamento em 

particular, por causa  principalmente da sua proximidade com as 

cidades de Castilho e Andradina, a circulação de pessoas no dia a 

dia entre acampamento e cidade era maior do que em outros acam-

pamentos, como o Dom Hélder, por exemplo, que se encontrava a 

mais de 40 quilômetros da cidade mais próxima, o que dificultava 

a circulação cotidiana dos acampados entre acampamento e cidade. 

Muitas das famílias que se instalavam no acampamento Famílias 

Unidas montavam um barraco, mas não moravam no acampamen-

to, já que trabalhavam e mantinham uma casa em cidades próxi-

acampamento decidiram ficar sob uma ou outra bandeira (Sintraf ou MST), 

obedecendo a uma série de lealdades e compromissos com aqueles que lide-

ravam ambos os grupos. Outras situações semelhantes foram analisadas com 

detalhe por Brenneisen (2003) e Loera (2006). 

 18  Nino, anos atrás, havia sido assentado na região de Andradina, na Fazenda 

Timboré, separou-se da esposa e ambos decidiram vender o lote. Meses 

depois ele foi acampar novamente. Durante os anos de acampamento, antes 

de ser assentado, Nino  havia participado de maneira ativa com militantes do 

MST. Segundo ele, por conhecer e não concordar com as formas de atuação da 

militância desse movimento decidiu, no contexto do racha do acampamento 

Famílias Unidas, acampar sob outra bandeira que não a do MST. 
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mas. Essas famílias geralmente iam para o acampamento durante 

os finais de semana ou a cada 15 dias, quando aconteciam as assem-

bleias. Esse tipo de acampado intermitente é chamado de andorinha. 

Essa categoria de acampados foi também identificada por outros 

autores (Macedo, 2003; Barra, 2007) nos acampamentos por eles 

estudados. 

A presença dos chamados andorinhas sempre havia sido tolera-

da no acampamento, inclusive, a maioria dessas famílias intermi-

tentes, como uma forma de compensar o tempo que não passavam 

no acampamento, dava o chamado apoio de barraco para manter a 

vaga no acampamento.19 

Na maioria dos acampamentos, não se pode montar uma bar-

raca sem ter negociado ou pedido antes uma vaga. São duas coisas 

separadas: ou se negocia ou se pede uma vaga. Podia acontecer de, 

antes de negociar a vaga, conseguir ou comprar um barraco de al-

guma pessoa que desistiu ou mudou do acampamento; no entanto, 

não se pode simplesmente instalar-se nele sem antes ter sido libe-

rada uma vaga. 

No final de 2005, com a chegada ao acampamento de um grupo 

de “novos velhos acampados”, dentre os quais se encontrava Edes, 

a forma de organização e de gestão do acampamento começou a ser 

questionada.

Esses acampados contavam com um currículo de ocupações 

e acampamentos e desqualificavam a prática do apoio de barra-

 19  Segundo relatos de acampados que passaram por vários outros acampamentos 

da região, o pagamento de apoio de barraco começou num acampamento mon-

tado vários anos atrás, na Fazenda Cafeeira, organizado por pessoas vincula-

das ao Sintraf. No entanto, essa prática foi difundida nos acampamentos da 

região organizados por outros movimentos. Não consegui saber com exatidão 

qual era o critério da variação do pagamento do apoio de barraco, alguns acam-

pados só mencionaram de maneira geral que os mais antigos pagavam menos. 

O apoio de barraco como veremos adiante também era conhecido como taxa 

ou apoio, o que permitia ter uma espécie de fundo de gestão para administrar 

as despesas dos acampamentos e viagens de representantes dos acampados a 

entidades como Incra e ITESP em outras cidades e capital do estado.
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co, argumentando precisamente sobre a importância do tempo de 

acampamento. Para esse grupo, a presença do acampado ou de 

algum representante do acampado na barraca era indispensável 

para legitimar a pretensão de terra. Afinal é o barraco que “indica” 

a “pertença” ao acampamento e é por meio dele que sé é candidato 

à reforma agrária. A ênfase, como menciona Smircic (2000), é a im-

portância atribuída ao ato de acampar. Como mostra Loera (2006), 

não só a barraca simboliza o “pertencimento” ao acampamento, 

mas, para a maioria dos acampados, o tempo passado debaixo da 

lona faz parte da “lógica do merecimento” associada a um discurso 

do sofrimento.20 Aquele que passa mais tempo debaixo da lona – e, 

portanto, sofre mais – considera sua luta mais legítima com respeito 

àqueles que têm menos tempo de lona preta. 

Algumas pessoas, do grupo dos “novos velhos acampados”, para 

o desgosto de lideranças do MST do acampamento, se deram à tarefa 

de realizar uma espécie de trabalho de base dentro do próprio acam-

pamento, ou seja, um trabalho de convencimento para que as famílias 

ficassem debaixo da lona. Para as lideranças do MST, ao impor a 

obrigação de morar, as pessoas iriam desistir do acampamento e este 

se veria esvaziado. Lembremos que, tanto para acampados como 

para dirigentes dos movimentos, o número de acampados é propor-

cional à pressão que se exerce para obter as terras demandadas ou 

outros benefícios públicos outorgados pelo Estado.

Edes, por causa do trabalho realizado, relatava com orgulho o 

fato de ter convencido várias famílias para que realmente acam-

passem. Ilma foi uma das que passaram a morar no acampamento, 

ela acionava a “lógica do merecimento” para justificar sua decisão: 

 20  Brenneisen (2003) identificou em um assentamento no oeste do Paraná o que 

ela chama de “pedagogia do sofrimento”. Já Macedo (2003) faz menção a uma 

“ética do sofrimento”. Caume, por outro lado, identificou no assentamento, 

lócus da sua pesquisa no Rio grande do Sul, a existência de um discurso do 

sofrimento, “os acampados utilizam como arma discursiva o relato da luta e 

do sofrimento no período de acampamento para afirmar o assentamento como 

conquista do acampamento” (2002, p.174). 
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“Esse negócio de cobrar apoio... eu não acho justo as pessoas cobra-

rem para não ir no barraco; se quiser a terra, tem que também sofrer 

no barraco”. Nesse contexto, a maioria dos andorinhas, vendo sua 

vaga no acampamento ameaçada, começou a fazer uma série de 

acusações e qualificar como morcegos aqueles que ficavam debaixo 

da lona. Nessa conjuntura, muitos dos acampados intermitentes 

que estavam sob a bandeira do OLPT passaram para o grupo do 

MST, em que não se exigia morar no acampamento. 

Macedo (2003), na sua etnografia sobre o acampamento Zé Pu-

reza, mostra como muitas das disputas e dos rachas nesse acam-

pamento aconteciam entre residentes e andorinhas e tinham como 

pano de fundo certos critérios de legitimidade, dentre eles uma ética 

do sofrimento, que em maior ou menor grau, é o que consideravam, 

dava mais legitimidade àquele que de fato ficava no acampamen-

to. Já Barra descreve o caso de famílias do TSM, que mudaram 

para um acampamento na região de Ribeirão Preto (SP), no qual 

já existia outro acampamento também do MST, o Mário Lago, e 

chama a atenção para o surgimento de problemáticas nas relações 

interpessoais, na medida em que os acampados não só vivenciam 

uma mudança espacial, mas têm que conviver de um dia para outro 

com novas regras de organização do espaço e das relações, e ainda 

têm que lidar com a separação do grupo com o qual convivia fazia 

anos e enfrentar outro grupo, “possuidor de uma outra história que 

habitava aquele espaço há mais tempo com sua maneira de pensar o 

movimento e a si mesmo” (2007, p.10). 

Segundo o coordenador do MST do acampamento Famílias 

Unidas, Nino, coordenador do grupo da OLPT, foi um dos res-

ponsáveis pelo racha, por ter-se posicionado a favor da exigência 

de morar debaixo da lona. Para esse militante, “O Nino quebrou o 

acampamento, fez a luta diminuir, ele colocou a regra de morar, de 

que não podia trabalhar. Foi nesse momento que o povo todo veio 

pro meu lado [do MST]”. Segundo ele, as pessoas que trabalhavam 

na cidade não podiam ficar todos os dias no acampamento e foi a 

razão principal de terem saído “do grupo do Nino”.
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O grupo dos “novos velhos acampados” teve um papel funda-

mental na criação de uma nova forma de organização e configura-

ção do acampamento. Nesse contexto de disputa por legitimidade 

e merecimento, surgiu uma nova divisão das famílias: moradores ou 

acampados versus andorinhas, que começaram a ser chamados de 

apoios em referência ao pagamento do apoio de barraco. 

Nino e o grupo de acampados próximos a ele, dentre eles os 

“novos velhos acampados” decidiram mudar o nome do movimento 

de OLPT para MTR (Movimento do Trabalhador Rural), um 

dos motivos da mudança deveu-se à inconformidade dos acam-

pados com o nome do grupo; segundo Nino, “o povo não aceitava 

OLPT... queriam que fosse movimento”. Como foi mencionado 

anteriormente, os acampados estão cientes da importância de serem 

representados por um movimento. No caso particular de um grupo 

de famílias do acampamento Famílias Unidas, os acampados inter-

pretaram essa necessidade inclusive de maneira literal; para eles, 

uma “organização” não tem a mesma legitimidade perante o Estado 

que um “movimento”. O grupo adotou então a sigla MTR. Segun-

do Nino, ele teve a ideia de mudar, pois viu na internet que esse 

movimento havia nascido “lá no nordeste, em Pernambuco”, e que 

era “bastante conhecido”.21

 21  Na internet há um movimento que aparece com a mesma sigla do MTR, o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais, no plural. Entretanto, não há nenhuma 

referência sobre a origem no estado de Pernambuco. No entanto, o MTR, no 

plural, aparece como um dos movimentos que realizam mais ocupações no 

estado do Paraná. Também outro MTR está referenciado na página do Movi-

mento Nacional de Produtores (MNP), <www.mnp.org.br>, em que aparece 

uma lista de 20 “áreas invadidas” por esse movimento desde 1999 até 2001, a 

maioria delas em municípios de Mato Grosso do Sul (agradeço ao professor 

Fernando Lourenço por ter me alertado sobre a existência dessa informação). 

Nino, coordenador do MTR do acampamento Famílias Unidas, não tinha 

conhecimento de outras áreas ocupadas sob a sigla do MTR na região (lem-

bremos que esse acampamento estava localizado em São Paulo, a tão somente 

40 quilômetros da fronteira sul mato-grossense), o que me leva a argumentar 

que o MTR do Mato Grosso do Sul é outro movimento.
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Figura 1 – Acampamento Famílias Unidas: três siglas (Sintraf, OLPT e MTR) 

indicam mudanças de nome impressas em um mesmo barraco22

Foto: agosto de 2007

A mudança de siglas veio acompanhada com uma mudança de 

regras e com outra maneira de organizar o acampamento.

Por um lado, para Nino, que se tornou coordenador do MTR, 

morar no acampamento converteu-se numa regra para todo aquele 

que quisesse montar uma barraca sob a bandeira desse movimento; 

já, para o coordenador do MST, morar no acampamento conti-

nuava sem ser uma obrigação, mas foi estipulado que aquele que 

desejasse ser candidato à reforma agrária e não pudesse morar no 

acampamento devia cumprir regra de dois, três ou quatro dias. Ou 

seja, aquele que conseguisse uma vaga no MST, no acampamento, 

devia especificar quantos dias da semana poderia ficar nele. 

Para os novatos, a vaga para montar barraca devia ser negociada 

com Nino, coordenador do MTR, ou com o coordenador do MST, 

 22  Todas as fotos que aparecem no texto foram tiradas por mim em diferentes 

lugares e datas, que estarão especificados ao pé da foto. 
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dependendo do tipo de vaga que se quer: de morador ou de apoio. 

Em geral o acampamento Famílias Unidas era bastante procurado 

por pessoas que desejavam ter barraco nesse acampamento, como 

morador ou de apoio; toda semana havia pessoas que passavam per-

guntando se tinha vaga. Segundo Nino, o acampamento era procu-

rado por causa da sua localização, perto da cidade. Ele me explicava 

que, muitas vezes, os novatos, sem conhecer como funciona o acam-

pamento e achando que a vaga se dava de maneira automática, 

negociavam primeiro um barraco. Ele me relatou uma ocasião que a 

irmã de um que já estava acampado, desesperada para ter uma vaga 

para morar, acabou comprando um barraco, mas Nino não tinha 

mais vaga e falou para ela: “caça uma vaga nem que for do MST, 

porque senão vai ficar difícil você ficar”. 

Algumas pessoas argumentavam que preferiam instalar seu 

barraco do lado do MST, já que tinha a opção de não morar e por-

tanto não passavam pelo “sofrimento” debaixo da lona e, por outro 

lado, acreditavam que, estando do lado do MST, poderiam conse-

guir as terras mais rapidamente, pois circulava uma crença entre 

acampados e futuros acampados de que o MST era mais organizado 

e mais influente e, por ser um movimento mais (re)conhecido, seus 

dirigentes podiam conseguir mais rapidamente a desapropriação 

das terras.23 De fato, no caso específico do acampamento Famílias 

Unidas, havia acampados que esperavam meses antes de conseguir 

uma vaga do MST. 

Esse foi o caso de Teresa, que esperou mais de seis meses. Te-

resa, em 2009 fazia quase dois anos que estava acampada com seus 

dois filhos. Ela era casada e morava na cidade de Castilho. Os pais 

dela, Joaquim e Luzia, já contavam com mais de três anos de acam-

pamento. Teresa decidiu acampar também, depois que se separou 

 23  Faço referência à crença como conceito sociológico. Partilho o argumento 

de autores como Weber (1992) e Bourdieu (2004), para os quais a crença é 

socialmente produzida.
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do marido, mas teve que esperar por uma vaga do lado do MST. 

A vaga foi aberta na ocasião de uma reocupação da Fazenda, em 

novembro de 2007. Apesar de ter tido a oportunidade de conseguir 

uma vaga do Nino, ela queria estar junto dos pais, que acampam 

do lado do Biro (MST). Teresa não havia acampado antes, mas, por 

relatos de assentados e outros acampados com quem tinha contato 

na cidade, inclusive antes de seus pais acamparem, tinha ouvido 

que os acampamentos do MST eram bem organizados, e mais, 

preferia uma vaga do MST, pois era o movimento do qual já tinha 

uma referência. 

Devo mencionar que os dois coordenadores (do MTR e do 

MST) fizeram o que eles chamavam de um acordo de cavalheiros 

depois da última reocupação da Fazenda, para não abrir novas vagas 

no acampamento, pois, segundo Biro, quando a fazenda fosse desa-

propriada, “haveria lotes para no máximo 170 famílias”. Mais ou 

menos o número de famílias acampadas no acampamento Famílias 

Unidas em 2009. No acordo também foi combinado que se houves-

se vagas remanescentes no assentamento estas seriam divididas em 

partes iguais entre os movimentos e só poderiam ser indicadas para 

essas vagas pessoas que, de fato, estavam acampadas no momento 

da indicação.24

Portanto, com esse acordo de cavalheiros, as vagas eram dadas 

somente em caso de desistência de outro acampado. Também, por 

causa desse limite de vagas, havia pessoas na fila, esperando algu-

ma vaga ser liberada. Esse foi o caso de dona Leo, por exemplo, 

que esperou um pouco mais de três meses em outro acampamento, 

na Fazenda Brinco de Ouro, até abrir uma vaga no acampamento 

Famílias Unidas. 

Uma vez que a vaga é dada, a pessoa instala seu barraco, poden-

do então ser acampado ou “manter barraca no acampamento”. É 

importante mencionar que hoje em dia, em vários acampamentos 

 24  A prática da indicação será tratada com detalhe no último capítulo.
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do estado de São Paulo, o termo acampado é usado para designar 

exclusivamente aqueles que, de fato, moram no acampamento.25

Algumas famílias que desejavam ter uma barraca do lado do 

MST, no acampamento, encontraram um mecanismo para não 

ficar na fila, esperando uma vaga. Se primeiro era liberada uma 

vaga do MTR, o acampado pedia a vaga e instalava a barraca sob a 

bandeira do MTR, ficava um ou dois meses acampando e, quando 

abria uma vaga do lado do MST, mudava. Nino, coordenador do 

MTR, para evitar esse tipo de situação, decidiu tomar algumas 

providências e pôr várias regras no papel: para começar, aquele 

acampado (do MTR) que decidisse sair do acampamento devia assi-

nar um papel-padrão, declarando que estava saindo voluntariamente 

do acampamento, isso para ter uma prova de que o acampado saiu 

sem nenhum tipo de constrangimento ou coação por parte do coor-

denador, e também porque, ao assinar, o acampado aceita que não 

poderá concorrer a um lote na fazenda em disputa. Por outro lado, os 

novos acampados também tinham que assinar um papel se compro-

metendo a não mudar para o grupo do MST e, caso o fizessem, era 

preciso conseguir uma vaga do MST. 

Veja cópia dos formulários que deviam ser preenchidos:

 25  O termo acampado se tornou uma categoria oficial nos cadastros do Incra e 

designa todos aqueles que têm barraco num acampamento como candidatos 

a um lote de terra. No entanto, durante a pesquisa percebi que, em alguns 

acampamentos, nem todo mundo que tem barraca é considerado acampado. 

Conforme mencionado, em acampamentos do oeste do estado de São Paulo, 

o acampado é somente aquele que, de fato, mora no acampamento e não é 

considerado dessa maneira, por exemplo, o “morador de final de semana”, ou 

andorinha. Feito esse esclarecimento, no decorrer do texto, ao fazer referência 

de maneira geral aos participantes dos acampamentos, usarei o termo acampa-

dos (sem itálico) e, quando fizer referência ao termo nativo, que faz referência 

aos que de fato moram nos acampamentos, deixarei o termo em itálico. 
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No acampamento Famílias Unidas e, independentemente sob 

que bandeira que se tinha uma barraca, o tempo que o morador ou 

o apoio passava no acampamento era medido pelo caderno de pon-

tos: um caderno no qual em todas as folhas era colocado o nome da 

pessoa e a regra, ou seja, os dias que essa pessoa devia ficar no acam-

pamento. Assim, aqueles, por exemplo, que cumpriam regra de dois 

dias por semana ou eram moradores de final de semana deviam acu-

mular em um mês um total de oito assinaturas no caderno, aqueles 

que cumpriam regra de três dias deviam contabilizar no final do mês 

um total de doze assinaturas, e assim por diante. No final do mês, o 

coordenador dava uma olhada no caderno e dessa forma ficava sa-

bendo quem estava e quem não estava cumprindo regra.26 O caderno 

de pontos do MST ficava nas mãos de alguém de confiança do coor-

denador, geralmente um morador. Os que cumpriam regra passavam 

no barraco daquele que estava com o caderno e assinavam. Segundo 

o coordenador do MST, que não morava no acampamento, ele não 

gostava de deixar o caderno muito tempo com a mesma pessoa e fazia 

“rodízio do caderno de pontos” com o objetivo de evitar vícios entre 

acampados, por exemplo, acordos que podiam ser estabelecidos para 

driblar o cumprimento efetivo da regra. Ele também gostava de de-

legar esse tipo de responsabilidade aos novatos; segundo ele, era uma 

estratégia para fazer as pessoas participarem de alguma atividade 

que atinja o coletivo, “a ideia é sempre delegar tarefa, dar responsa-

bilidade, que assim a pessoa entra na luta”. 

Já o caderno de pontos do MTR ficava nas mãos dos coordena-

dores Nino e Maria (sua esposa), que morava no acampamento. 

Nesse caso, os acampados sob a bandeira do MTR deviam ter um 

mínimo de quatro assinaturas por semana, mas o desejado é que 

assinassem todos os dias. Uma das tarefas cotidianas dos coordena-

dores era visitar os acampados para coletar as assinaturas ou, como 

pude também observar, esperar no barraco da coordenação, para 

que as pessoas assinassem. É claro que, como em qualquer mundo 

 26  Os apoios que mantinham barraco também eram chamados pelos moradores de 

os que cumprem regra.
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social, há exceções à regra e havia acampados que não cumpriam 

com o mínimo de quatro dias. No entanto, estabeleciam acordos 

com os coordenadores e compensavam o tempo de barraco de outra 

maneira. Nino, por exemplo, estabeleceu um acordo com quatro 

famílias do acampamento. Segundo ele, essas famílias fundadoras 

do acampamento, velhas de acampamento, estavam numa situação 

econômica difícil e queriam ficar fora do acampamento durante al-

guns meses para poder trabalhar, mas não queriam perder sua vaga. 

Como compensação pelo “tempo” que ficariam fora do acampa-

mento, essas famílias colaborariam com uma taxa mensal de despe-

sas de todas as famílias do acampamento (60 famílias do MTR) (5 

reais por família). Tomando como inspiração o clássico Malinowski 

(2003), diríamos que as regras, nesse caso, se adaptaram à vida. 

Assim, o controle da presença dos acampados era plasmada no 

caderno de pontos, um dispositivo que serve para levar um controle 

do tempo, mas não de um tempo qualquer, do tempo que se passa no 

barraco e especificamente no acampamento. Os acampados acredi-

tam que o cumprimento da regra e o tempo de barraco contabilizado 

no caderno de pontos, de alguma forma, contaria na hora de pleitear 

uma vaga num assentamento. 

Outros autores (Borges, 2003; Macedo, 2003; Quirós, 2006) 

observaram em outros contextos etnográficos a existência de dispo-

sitivos (listas) que servem para indicar quem receberá benefícios por 

parte do Estado. Essas listas, além de enumerar ou classificar quem 

receberá os benefícios, revelam também a existência de uma hierar-

quia, de um status diferenciado no interior dos grupos estudados. 

As listas identificadas por Borges entre os moradores de uma cidade 

satélite de Brasília são dispositivos que mostram a relação que se 

tem com o Estado, no sentido de quem é mais apto para se tornar be-

neficiário dos bens disponibilizados, entre eles, o de maior valor é o 

lote. No acampamento estudado por Macedo, no Rio de Janeiro, foi 

estabelecida uma série de critérios “que consistiam num sistema de 

classificação das famílias acampadas que estabelecia uma ordenação 

para o assentamento, caso não houvesse parcelas de terra para todas 

as famílias em um primeiro momento” (2003, p.143). Nas listas que 

ficavam afixadas numa barraca localizada no centro do acampamen-
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to, era plasmada uma hierarquia das famílias, já que eram ordenadas 

segundo o cumprimento dos critérios. Já Quirós, na sua etnografia 

sobre participantes dos movimentos de desocupados em Buenos 

Aires, menciona a existência de listas nas sedes dos movimentos que 

classificam as pessoas segundo o número de mobilizações nas quais 

participam e os benefícios recebidos em forma de cestas básicas dis-

ponibilizadas pelo Estado, proporcionais à participação.

Esses dispositivos e principalmente aqueles indivíduos que por 

meio deles têm o controle da distribuição dos bens, sejam lotes, cré-

ditos, cestas básicas etc., podem ganhar um status diferenciado no 

acampamento, no movimento, no bairro, na cidade, em suma, nos 

universos sociais por onde circulam. 

Rosa (2009) retoma a trajetória de Fernando, uma liderança 

do mundo das ocupações de terra em Pernambuco. A inserção de 

Fernando no mundo dos movimentos lhe permitiu vincular-se a 

partidos e políticos locais, assim como a representantes do Incra. 

Fernando, como relatado pelo autor, foi escolhido pelo Incra para 

distribuir cestas básicas aos trabalhadores rurais da sua cidade, na 

época de entressafra. Essa tarefa o colocou numa posição diferen-

ciada, de destaque na sua cidade e conferiu-lhe “um tipo específico 

de poder, o de incluir pessoas nas demandas por terras e cestas bá-

sicas” (Rosa, 2009, p.173). 

No caso do acampamento Famílias Unidas, o caderno de pontos 

era um dispositivo local que servia para classificar – tendo como 

critério o tempo de barraco – os concorrentes a um lote de terra, mas 

também mostrava a heterogeneidade de grupos e categorias de acam-

pados: os que cumprem regra, moradores de final se semana, apoios, 

acampados ou moradores. Por outro lado, o caderno de pontos confere 

certo prestígio, status para o seu guardião, principalmente entre os 

acampados sob a bandeira do MST – o portador do caderno se tor-

nava uma espécie de guardião do tempo dos outros, é aquele que ao 

final do mês poderia dizer se o tempo de barraco foi cumprido e por 

quem foi cumprido. O guardião do caderno era também alguém que 

se diferenciava de outros acampados por ter a confiança do coor-

denador e, principalmente, por saber escrever, um conhecimento 

também valorizado entre os acampados, um elemento de distinção. 
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Feix (2001), no seu estudo sobre trabalhadores rurais assentados 

no Mato Grosso, menciona que “o domínio das letras é um recurso 

social fundamental” para o MST atingir um dos seus objetivos 

principais: “a formação técnica e política dos trabalhadores” (2001, 

p.169), objetivo difícil de conseguir sem esse recurso.27

Barracos e barracos

O barraco é um símbolo de extrema importância entre os acam-

pados e sempre surge como tema nas conversas cotidianas: fulano 

quer mudar de barraco, o barraco rasgou, fulano fez outro cômodo 

no barraco, fulano desmanchou o barraco, o barraco de fulano é 

bom; e, sempre, o barraco aparece como prova das aventuras e difi-

culdades de uma ocupação ou do tempo passado num acampamento.

Zé Antônio, do TSM, guardava com zelo um álbum de foto-

grafias dos diversos acampamentos onde esteve e orgulhoso fazia 

questão de comentar aquelas fotografias em que aparecia montando 

a estrutura de um barraco.

 Já dona Leo, acampada no Famílias Unidas, não só gostava 

de mostrar a cada convidado que chegava para visitá-la todos os 

remendos feitos no barraco, mas também não se cansava de relatar 

com todos os detalhes eventos trágicos que tinham marcado sua 

vida no acampamento, eventos nos quais o barraco era o protago-

nista central.28 

Em um dos relatos de dona Leo, ela descreve o dia em que a maio-

ria dos acampados estava participando de uma mobilização e, como 

havia ficado no acampamento, viu, sem poder fazer nada, “como um 

vento fortíssimo levava embora os barracos dos vizinhos”. O outro 

evento relatado por dona Leo é a tragédia do barraco do seu filho. Ela 

 27  Feix (2001) analisa indicadores socioeconômicos para tentar estabelecer um 

perfil dos assentados. Um desses indicadores é o grau de escolaridade. Segundo 

o autor, quase 80% dos trabalhadores se situam na faixa entre nenhuma escola-

ridade e conclusão da 5a série.

 28  Como veremos adiante, o tempo de barraco também se demonstra com a dedi-

cação ao barraco. Os remendos de dona Leo são uma prova desse “tempo”. 
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relatava com emoção a solidariedade do coordenador e dos vizinhos 

do acampamento “quando o barraco pegou fogo” e seu filho “perdeu 

tudo o que tinha”. Segundo ela, [os vizinhos e os coordenadores] 

“correram atrás de colchão, de roupa para as crianças, até cama con-

seguiram, montaram um barraco novinho”. Tempo depois desco-

briram que o incêndio tinha sido provocado pela sua nora, que, de 

acordo com ela, “não se conformava com o que tinha, queria ganhar 

tudo novinho”. 

Já uma vizinha de barraco de dona Leo, que fazia parte dos 

apoios e cumpria regra de três dias, discutia com sua vizinha o des-

cuido do seu barraco e justificava que, apesar de não ser um dia de 

cumprir regra, estava ali no acampamento precisamente para arru-

mar e concertar o barraco. As vidas são narradas através do barraco.

É precisamente por causa dessa importância dada ao barraco 

que alguns acampados conseguem acumular certo capital simbó-

lico, principalmente por terem um tipo específico de conhecimento, 

também bastante valorizado no mundo das ocupações de terra: 

saber montar barraco. 

No acampamento Famílias Unidas, esse tipo de conhecimento era 

um bem precioso, inclusive um acampado podia, como menciona-

vam alguns, “ganhar o pão com esse serviço”, montando barracos.

Zélia, acampada desse acampamento, me relatava que, assim 

que chegou ao acampamento, contratou um acampado “bom de 

fazer barraco”, para que montasse o dela. 

O preço cobrado por montar barraco podia variar e parecia de-

pender principalmente: de para quem é feito o serviço, ou seja, se é 

amigo, parente, conhecido; e, de que aquele que faz o serviço seja 

reconhecido.

A habilidade e reputação como bom de fazer barraco, acreditava-

-se, não só tem a ver com uma característica própria da pessoa, de 

ter destreza ou de “levar jeito” para realizar esse tipo de tarefa, mas 

adquiria-se com o tempo de barraco, com a experiência acumulada 

debaixo da lona.29 

 29  Para buscar exemplos em outros contextos etnográficos sobre a relação entre 

conhecimento e reputação, ver Haviland (1977) ou ainda Comerford (2003).
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Maranhão, acampado também no Famílias Unidas, me explica-

va que só podia ser bom de fazer barraco aquele que já havia passado 

“um bom tempo debaixo da lona”, para ele, somente com o tempo 

de barraco se aprendia, por exemplo, que tipo de material é melhor. 

“A madeira”, explicava-me, “dura mais do que o bambu, o bambu 

a gente cata em qualquer lugar, no mato, a madeira não, a gente tem 

que comprar”. No entanto, na hora de mudar [de lugar, de acam-

pamento], o bambu é mais difícil de desmontar. “O jeito de botar 

a lona”, segundo ele, também era fundamental para um barraco 

suportar chuva e vento forte.

Para esse acampado, não só o conhecimento sobre o material que 

deve ser utilizado era importante na hora de fazer barraco, mas 

também “o jeito de montá-lo”.

Um barraco podia, então, ter mais valor do que outro não só 

pelo material com o qual foi construído, mas também pela manei-

ra como foi construído e por quem. Em outras palavras, barracos 

estariam “impregnados” de um saber particular, do conhecimento 

do bom de fazer barraco.30 Essa particularidade e distinção entre 

barracos era explicitada pelo próprio Maranhão, que mencionava: 

“Aqui no acampamento têm barracos e barracos”.

Como explicitado em Loera (2006), os barracos são percebidos 

como tendo donos e são objeto de transações entre vizinhos, pa-

rentes e amigos no acampamento. Mas, hoje em dia, no mundo das 

ocupações de terra, o barraco representa também um capital para o 

acampado. Dependendo do acampamento, os acampados podem 

investir um pouco mais num barraco bem-feito, com materiais me-

lhores, sabendo que, caso decidam sair ou mudar de acampamento, 

um barraco bem-feitinho pode ter mais valor e, como consequência, 

pode ser mais bem vendido. 

Por outro lado, há barracos que podem valer mais e serem ven-

didos mais caros, não só porque o “dono do barraco” investiu mais 

 30  Essa afirmação é inspirada na análise realizada por Mauss (2003) da noção 

maori de hau. Na interpretação desse autor, na troca, as coisas trocadas não 

teriam valor por si sós, mas carregariam o espírito do doador, que permanece 

na coisa dada. 
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dinheiro nele, ou porque foram construídos com certo material, de 

certa maneira ou por certa pessoa, mas também porque o proprietá-

rio investiu mais tempo nele, dedicou-se mais. 

Edesmaria, no começo de 2008, saiu do acampamento Famílias 

Unidas para se instalar em outro acampamento na região de Ara-

çatuba. Pouco antes de mudar, pôs à venda seu barraco. Edes, du-

rante seu tempo no acampamento havia melhorado seu barraco aos 

poucos. Não só construiu mais um cômodo, mas melhorou o visual 

dele, plantando mais flores e também havia se dedicado à sua horta. 

De acordo com Ilma, vizinha de barraco de Edes, em conversa com 

outra vizinha mencionara que Edes havia conseguido vender o 

barraco por 100 reais; segundo ela, havia feito uma boa transação 

por causa da estrutura de madeira e os dois cômodos grandes, mas 

principalmente porque o barraco, “Edes cuidava bem, estava bem 

arrumadinho”, inclusive, até, tinha deixado uma pequena horti-

nha. Essa dedicação, do ponto de vista de Ilma, justificava o valor 

do barraco e a boa venda.

Figura 2 – Acampamento Famílias Unidas: na frente do barraco de Edesmaria, 

o pequeno jardim que ela plantou; a parte branca (à esquerda) é o cômodo 

adicionado ao barraco

Foto: agosto de 2007
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Esses investimentos de tempo e dedicação nos barracos ge-

ralmente acontecem em acampamentos que têm muito tempo no 

mesmo lugar, como é o caso do Famílias Unidas, ou seja, depende 

dentre outras coisas das características do próprio acampamento 

onde é montado o barraco, em outras palavras, depende das formas 

de acampamento (Loera, 2010a e 2011).31

Como mencionei anteriormente, no TSM e no Dom Hélder, 

aquele que montava uma casa no seu barraco, com móveis, utensí-

lios e muitos pertences, era considerado, na maioria das vezes, como 

inexperiente ou como novato no mundo das ocupações de terra e o 

tempo de acampamento nesses espaços estaria mais relacionado com 

um saber particular, com um know-how do mundo das ocupações. 

Essa concepção do tempo de acampamento também foi encontrada 

entre os acampados do Famílias Unidas, mas, nesse acampamen-

to, tinha também outros significados. Diferentemente dos outros 

acampamentos, este último estava montado no mesmo local, na 

beira da estrada, fazia mais de seis anos, e o acampado que literal-

mente tinha montada uma casa no barraco, com móveis, jardim, 

sacada, garagem, era identificado como morador, mas, principal-

mente, como alguém que tinha tempo de acampamento ou tempo 

de barraco.32 Essa expressão é a mesma usada na contabilidade do 

 31  Como demonstrado por Loera (2010, 2011 e 2013), apesar de os acampa-

mentos seguirem um modelo de organização determinado, uma forma acam-

pamento (Sigaud, 2000) e determinados mecanismos de reprodução social, 

estariam constituídos por características próprias que conformariam variações 

desse modelo e que dependem do movimento que organiza o acampamento, 

das trajetórias sociais dos militantes e dirigentes envolvidos com a organização 

deles, da origem e das características socioeconômicas das famílias que se ins-

talam debaixo da lona e das características da região onde os acampamentos são 

montados, pois isso também informa o perfil dos acampamentos constituídos 

por aqueles que moram e aqueles que não moram nos acampamentos. Essas 

variações ou características diferenciadas dos acampamentos constituiriam 

formas de acampamento, fórmula nativa que traduz essa diversidade da consti-

tuição social dos acampamentos.

 32  Os acampados, ao longo de seis anos, fizeram duas ocupações dentro da 

Fazenda, levando consigo só poucos pertences e deixando os barracos monta-

dos na beira da estrada. 
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tempo cronológico no acampamento, cujo controle, como vimos, se 

leva a cabo por meio do caderno de pontos e também é a mesma que 

se usa para fazer referência à experiência que se tem na arte de acam-

par, mas, como veremos no acampamento Famílias Unidas, parecia 

ter mais um significado: a dedicação ao barraco e ao acampamento. 

Apoiada em algumas imagens, tentarei mostrar essa variante do 

tempo de barraco como percebido por alguns acampados.

O barraco de Ilma e Donizete

Figura 3 – Acampamento Famílias Unidas

Foto: janeiro de 2009

Essa é a frente do barraco de Ilma e Donizete, ao lado das ca-

deiras que estão na varanda, é a entrada principal. Entrando logo à 

esquerda, a cozinha, e do lado direito um quarto com uma cama de 

casal e, no pé da cama, uma cama de solteiro, que era usada pelos 

netos do casal. Ao lado da cama uma penteadeira. Na parede, pen-
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duradas e bem arrumadas, variadas ferramentas de Donizete. Do 

lado esquerdo, coberto pelo teto de lona branco, estava a ducha e em 

frente a ela, a pia. O barraco, como vemos, estava coberto por plan-

tas e flores que Ilma plantou ao longo de cinco anos. Atrás da pri-

meira cadeira que vemos do lado esquerdo, está uma mesinha, onde 

Ilma costumava colocar um galão de água que ficava à disposição 

dos convidados. O teto do barraco foi coberto por lâmina, para 

tentar conter o calor. Esse barraco era dos poucos no acampamento 

que tinha uma antena de televisão instalada. Atrás do barraco Ilma 

guardava mudas de árvores frutíferas, dentre elas maçã, abacate, 

goiaba, maracujá e outras. Segundo Ilma, além de não ter mais 

lugar para plantar ao redor do barraco, as plantas aguardavam, em 

saquinhos, uma morada permanente. Alguns acampados mencio-

navam não plantar árvores frutíferas, já que viam o acampamento 

como um lugar de passagem e, para eles, essas árvores, pelo tempo 

que demoram a dar os frutos, representam permanência.

Figura 4 – Acampamento Famílias Unidas

Foto: janeiro de 2009
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Fotos 5 e 6 – Acampamento Famílias Unidas

Foto: janeiro de 2009

No cantinho de Ilma e Donizete, como Ilma costumava referir-

-se a seu barraco, na Foto 4, totalmente do lado esquerdo, vemos 

uma estrutura de madeira coberta por uma trepadeira. Esse espaço 
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costumava ser chamado de área, que, entre outras coisas, diferen-

ciava o barraco de alguns moradores do restante dos acampados. 

Tal como a varanda, que vemos nas Fotos 5 e 6, a área era um lugar 

onde os donos do barraco costumavam sentar-se no final da tarde, 

para conversar ou receber as visitas. Segundo Donizete, era o lugar 

mais fresco do barraco. Do lado esquerdo na Foto 4, vê-se uma 

bananeira e outras árvores frutíferas no quintal, árvores que tam-

bém foram plantadas por Ilma. Uma novidade encontrada nesse 

acampamento em específico foram as caixas de água instaladas nos 

barracos dos moradores ou dos que passavam mais tempo no acam-

pamento. Outros acampados usavam só tonéis, que geralmente 

eram enchidos por pipas enviadas pela Prefeitura duas vezes por 

semana, como se vê na foto seguinte:

Figura 7 – Acampamento Famílias Unidas: um dia de pipa

Foto: agosto de 2007

Os apoios ou os que cumprem regra de dois ou três dias normal-

mente têm um ou dois tonéis, que, de fato, muitas vezes acabavam 

ficando vazios, pois, muitas vezes, os dias de pipa não correspon-
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diam com os dias em que se cumpria regra, ou seja, com os dias que 

ficavam no acampamento. Esses apoios acabavam então pedindo 

água para moradores vizinhos de barraco ou outras vezes pediam 

para um vizinho de confiança para que a pipa enchesse seus tonéis. 

Voltando ao barraco de Ilma e Donizete, vemos atrás da caixa 

de água, ainda na Foto 4, um isopor, onde se guardavam garrafas 

de água e outras bebidas, como refrigerantes, e também alimentos 

perecíveis. Nas Fotos 5 e 6, na varanda, sobressaem as plantinhas 

penduradas em vasos improvisados com pneu, garrafas, balde, lati-

nhas etc. Esses utensílios, como as garrafas PET, de fato, adquirem 

bastante valor entre os moradores, mas principalmente entre os 

moradores dedicados a seu barraco. Ainda na varanda vemos um 

pôster colado na lona, que mostra diferentes tipos de peixes, que diz 

respeito a um dos hobbies preferidos de Donizete e, aliás, de muitos 

outros moradores da região: a pesca.

A estrutura do barraco, feita em maior parte de madeira, foi 

construída pelo próprio Donizete, ajudado pelo genro e outros vi-

zinhos do acampamento. A estrutura de madeira, e não de bambu, 

também diferencia aquele que capricha no barraco daquele que não.

No quintal, na parte de trás do barraco, Ilma e Donizete tinham 

seus animais de criação e estimação, dentre eles três porcos, várias 

galinhas e um cachorro.

Figuras 8 e 9 – Acampamento Famílias Unidas: é comum novos e velhos acam-

pados criarem animais de estimação que, na maioria das vezes, acabam acom-

panhando seus donos no percurso pelo mundo das ocupações de terra

Foto: janeiro de 2009
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O casal comprou os porcos em 2007, quando Ilma decidiu morar 

no acampamento e começou a ficar inclusive até os finais de sema-

na. O cachorro que ficava na casa deles em Andradina também se 

mudou para o acampamento. São esses animais os que, entre outras 

coisas, nas palavras de Ilma, “os prendiam ao acampamento”. 

Como mencionado anteriormente, Ilma e Donizete acampavam 

sob a bandeira do MTR, que, como já foi explicitado, para manter 

barraca sob essa bandeira, devia cumprir-se a regra de morar no 

acampamento. Donizete pegou uma vaga no acampamento, no final 

de 2005. Naquela época ele acampava sozinho em representação 

do genro, que, por trabalhar durante a semana, não podia ficar 

acampando. Ilma ficava na sua casa em Andradina e só de vez em 

quando ia para o acampamento. Donizete em 2009 contava com 

53 anos e tinha parado de trabalhar com 47, depois de sofrer dois 

infartos num período de menos de um ano, o último deles acon-

teceu enquanto operava uma máquina dentro da empresa onde 

trabalhava em Andradina. Segundo ele, “a empresa o aposentou” e 

ele entrou em depressão. Tentou encontrar trabalho em vários luga-

res, preenchia todos os requisitos, mas, quando chegava ao exame 

médico, era barrado. Ele se questionava o seguinte: “como um cara 

novo que nem eu não ia fazer nada”. Segundo Ilma, “a situação 

era insuportável”, ele “ficava aborrecido de ficar dentro de casa”. 

Assim, a opção de ir para o acampamento mostrou-se como uma 

alternativa para estar ocupado, sentir-se útil, o acampamento deu 

um novo sentido à vida dele. 

Depois do racha que já foi tratado anteriormente, entre apoios 

e moradores, Ilma passou a ficar mais tempo no acampamento, 

dois ou três dias por semana e, em 2007, ela passou a morar defi-

nitivamente no acampamento.33 Dessa maneira, Ilma e Donizete 

decidiram fazer um cadastro próprio.34 Ilma contava orgulhosa o 

 33  Ilma mantinha sua casa em Andradina ocupada por seu neto e a esposa dele. 

 34  Todos aqueles que montam um barraco devem fazer um cadastro com o coor-

denador do acampamento, que repassa a lista de acampados para o Incra. O 

cadastro é então uma maneira de formalizar a situação do acampado como 

candidato a um lote de terra. 
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quanto ela se dedicava a seu barraco, o que incluía a varanda, a área, 

sua horta e seu quintal. Anteriormente, como relatado por Ilma, o 

acampamento não era para ela o lugar de morada ao qual devia de-

dicar muito tempo, era mais uma espécie de “sítio de final de sema-

na”. No entanto, a “dedicação” ao acampamento, e principalmente 

ao seu barraco, se tornou naquele momento uma das coisas que 

conferiam sentido à sua vida. 

Figura 10 – Acampamento Famílias Unidas

Foto: janeiro de 2009

Ilma plantou ao lado do seu barraco uma pequena horta de tem-

peros, que ela usava diariamente para cozinhar, ou, muitas vezes, 

dava para suas vizinhas, quando precisavam. Conforme Loera:

O fato de ter e estar em uma barraca também dá direito de ter 

um espaço para plantar uma horta ou de ter criação [...]. Esses ani-

mais não servem de alimento para os acampados, mas, são objeto 

de troca ou são alimentados e cuidados esperando-se que no futuro, 
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quando os acampados estiverem assentados, sirvam para reprodu-

ção. A barraca, portanto, indica quem é “o dono” da horta ou da 

criação e vice-versa. (2006, p.69)

Figuras 11 e 12 – Acampamento Famílias Unidas

Foto: janeiro de 2009

As fotos anteriores (Figuras 11 e 12) mostram a cozinha onde 

Ilma preparava diariamente as refeições. Como vemos, está com-

pletamente equipada com um fogão, botijão de gás, galão de água, 

panelas, uma pequena mesinha e um pequeno armário, que por 

sinal servia também para estocar alimentos não perecíveis que re-

cebiam na cesta básica ou compravam a cada quinze dias, quando 

geralmente iam fazer compra na cidade. A maioria dos móveis da 

cozinha também foram levados para o acampamento quando Ilma 

passou a morar nele. Já para Donizete, desde que Ilma virou mora-

dora, ele pôde dedicar mais tempo às tarefas do acampamento e do 

movimento, principalmente prestando ajuda com o carro, quando 

Nino, o coordenador do MTR, precisava ir à cidade para conseguir 

ajuda ou para uma reunião com autoridades de governo e inclusive 

o levava até São Paulo quando precisava negociar apoios ou dar se-
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guimento no Incra à situação da fazenda. Em 2007, principalmente 

por causa desse trabalho que ele fazia para o acampamento e para 

o movimento, ele adicionou mais um espaço a seu barraco: uma 

garagem. 

Figura 13 – Acampamento Famílias Unidas

Foto: janeiro de 2009

O barraco de dona Leo

Como mencionei anteriormente, as vidas se narram através do 

barraco e é tema de conversas cotidianas entre acampados, perso-

nagens de aventuras e dificuldades passadas nos acampamentos e 

marco de entrada no mundo das ocupações, e também, como vimos 

no caso do barraco de Ilma e Donizete, pode ser símbolo de orgulho 

e de dedicação de alguns acampados. E essa dedicação é também 

uma forma de legitimar o tempo de acampamento. 

Miolo_Tempo_de_acampamento_(GRAFICA).indd   95Miolo_Tempo_de_acampamento_(GRAFICA).indd   95 15/03/2016   17:58:0015/03/2016   17:58:00



96  NASHIELI RANGEL LOERA

Figura 14 – Acampamento Famílias Unidas

Foto: janeiro de 2009

Dona Leo ou madame, como era carinhosamente chamada pelo 

seu marido, estava há menos tempo no acampamento do que ou-

tros moradores, no entanto, era percebida no acampamento como 

alguém com tempo de barraco, como alguém dedicada. 

Dona Leo chegou ao acampamento no final de 2007. Ela havia 

aguardado mais de três meses em outro acampamento da região, na 

Fazenda Brinco de Ouro, para uma vaga no acampamento Famílias 

Unidas. Seu filho caçula já acampava fazia vários meses sob a ban-

deira do MTR e foi ele quem pediu para Nino, o coordenador, uma 

vaga para sua mãe morar.

Apesar de ter sido o filho quem lhe conseguiu uma vaga no 

acampamento, foi ela que o animou a acampar. Segundo ela, seu 

filho ficou sem emprego e não conseguia pagar as contas e foi quan-

do um conhecido que já estava acampado lhe informou da pos-

sibilidade de acampar. Como assinalado por Sigaud (2000), nem 

todos os trabalhadores se dirigem às terras ocupadas em busca de 

um pedaço de chão, muitos o fazem como uma saída a curto prazo, 
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como uma saída para uma situação de precariedade. No entanto, 

“quando um indivíduo passa a fazer parte de uma ocupação [e de 

um acampamento] crê e aposta nas possibilidades da lona preta” 

(Sigaud, 2005, p.266). No entanto, a “aposta” só se torna possível 

graças às relações preexistentes entre organizações de trabalhado-

res rurais, assentados, acampados e acampados potenciais; é essa 

trama de relações que permite não só uma articulação de ocupações 

subsequentes, mas também a circulação da crença na ocupação e 

no acampamento como mais uma possibilidade dentro do universo 

das opções. 

Uma das coisas que levaram dona Leo a se instalar debaixo da 

lona foi o desejo de ficar perto de seu filho e de seus netos que acam-

pavam junto com ele, mas também foi uma situação econômica 

e emocional difícil. Seu marido trabalhou muitos anos como jor-

nalista num jornal de Andradina, fazendo a matéria de esportes, 

e ela, orgulhosa, me relatava que até pouco tempo atrás ela usava 

“sapatinho alto e vestidinho bom” e participava de “ceias de luxo ao 

lado de prefeito, vereador, dos políticos”. Depois que seu marido, 

por causa de um derrame, não conseguiu mais trabalhar, dona Leo 

decidiu tentar sorte no acampamento, a lona preta apresentou-se 

como uma oportunidade num momento difícil da sua vida, de ter 

um futuro melhor. Seu marido não gostou da ideia de ir com os 

sem-terra, mas acabou se juntando a ela depois de alguns meses. 

Dona Leo, com o consentimento de Nino, coordenador do 

MTR, instalou seu barraco numa área grande. Nino lhe concedeu 

um espaço equivalente a dois barracos. Na foto anterior (Foto 14) 

vê-se o barraco e na foto seguinte (Foto 15) vê-se o resto do espaço 

ocupado pelo barraco da dona Leo. Completamente do lado es-

querdo, na mesma foto, está o banheiro. Do lado está o curral e 

dentro dele o galinheiro e o chiqueiro dos porcos.35 Dona Leo tinha 

três porcos, várias galinhas, três cachorros e um papagaio. Mas des-

ses animais todos, dona Leo tinha dois preferidos: Torresmo, um 

 35  Curral é o termo usado para falar do espaço destinado aos animais em geral e 

que abriga porcos, galinhas, cabras etc. 
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dos porcos, e sua cachorra de nome Duquesa, que dormia também 

debaixo da lona, num pequeno barraco feito para ela, que vemos do 

lado esquerdo, coberto por lona branca. 

Figura 15 – Acampamento Famílias Unidas

Foto: janeiro de 2009

Entre o barraco e o curral, está o que ela chamava de área. Na 

área tem uma mesa, um banco e o que resta de uma estrutura de 

bambu, que antes era o quartinho dos netos de dona Leo, os quais 

durante um tempo ficaram com ela. Depois, quando os netos foram 

embora, esse espaço começou a servir para guardar sementes, latas, 

vidros e as tão prezadas garrafas PET. 

Devo mencionar que o barraco para os moradores não corres-

ponde somente ao barraco em si, mas a todos os outros espaços ao 

redor dele, que são construídos e usados por esses moradores: a área, 

a varanda, o quintal, o curral, o galinheiro, a horta. 

O barraco se estende então a todos esses espaços, que, ao longo 

do tempo, vão se tornando um só, reproduzindo verdadeiros pe-

quenos “sítios” dentro do acampamento. 
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Na área, como se vê na foto abaixo (Figura16), há pequenas 

árvores frutíferas: mamoeiro, cajueiro, goiabeira e acerola. Nos 

fundos, um tanque e um varal.

Figura 16 – Acampamento Famílias Unidas

Foto: janeiro de 2009

Dona Leo era uma das que tinham mais variedade de plantas e 

temperos e também mudas de café, maçã, laranja e vários tipos de 

cactos que ela mantinha em pequenos potinhos, esperando poder 

replantar quando entrasse na terra.36 Dona Leo juntava todas as 

sementes que ia encontrando por aí e logo as plantava em pequenos 

potes ou garrafas. Quando a conheci, no barraco do Nino, fez ques-

tão de me levar até seu barraco para me mostrar sua pequena planti-

nha de café, fruto de uma semente que trouxe da cidade, quando foi 

para o acampamento dois anos antes. Para ela, a própria plantinha 

era uma prova do seu tempo de acampamento. Dona Léo também 

gostava de mostrar com orgulho a docilidade dos seus porquinhos, 

para ela de tão dóceis até “pareciam cachorros”. Segundo ela “para 

um animal desses, acostumar com a pessoa, demora tempo”.

 36  Essa expressão faz referência ao momento em que acampados conseguem 

entrar na sua terra, já como assentados.
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Figura 17 – Acampamento Famílias Unidas: as mudas de dona Leo

Foto: janeiro de 2009

Penduradas no teto da área, vemos garrafas PET, que serviam 

como regadores. Essas garrafas eram cheias de água e era feito um 

pequeno buraco na tampa para a água pingar aos poucos nas planti-

nhas. Ao fundo, vê-se o barraco da Duquesa e ela deitada em cima do 

seu colchão. Na foto abaixo, dona Leo mostra orgulhosa suas mudas. 

Figura 18 – Acampamento Famílias Unidas: dona Leo

Foto: janeiro de 2009
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O barraco dela tinha dois cômodos separados por duas peque-

nas estantes e uma cortina de tecido (Figura 19). Num dos cômo-

dos tinha uma cama de casal, do lado da cama, empilhadas, várias 

caixas de papelão cheias de roupa e outros pertences, ao lado delas, 

uma pequena janela. No outro cômodo estava instalada a cozinha 

com um armário grande, que ocupava quase todo o espaço de um 

lado inteiro do barraco. Vê-se também uma janela coberta por um 

mosquiteiro (Figura 20).

Figura 19 – Acampamento Famílias Unidas: estante que separa os dois cômodos 

do barraco

Foto: janeiro de 2009
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Figura 20 – Acampamento Famílias Unidas: cozinha de dona Leo

Foto: janeiro de 2009

Dona Leo, como se vê na foto anterior, tal como Ilma e ou-

tros moradores, usava um isopor para guardar água e alimentos 

perecíveis. As garrafas penduradas no teto do barraco serviam para 

armazenar a água que pingava da lona quando chovia, que depois 

era aproveitada para regar suas plantas. O marido de dona Leo 

empilhava garrafas vazias no quintal, que ia recolhendo por onde 

passava. Numa das últimas visitas, ele chegou da cidade com um 

saco de garrafas PET na mão, que tinha recolhido das ruas. Daí a 

importância que tinham as garrafas e recipientes tornando-se bens 

valorizados entre os moradores do acampamento. Dona Leo tam-

bém tinha orgulho de mostrar todas as conservas de doces e de di-

ferentes pimentas que ela fazia com os frutos colhidos na sua horta 

e no seu quintal (ver em cima da mesa na Figura 20). De alguma 

forma eram também prova da sua dedicação ao barraco.

Segundo dona Leo, ela deixou a casa fechada em Andradina e 

fez praticamente uma mudança para o acampamento, levando con-
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sigo muitos dos seus pertences. Para ela, o acampamento virou seu 

lugar, e seu barraco é uma prova visível do seu empenho, e é aquilo, 

que de alguma forma, legitima seu tempo de acampamento. 

No acampamento Famílias Unidas, principalmente entre os 

moradores, era comum que não somente falassem sobre seus bar-

racos e seu empenho e investimento neles, mas comparassem seu 

tempo de barraco ou dedicação com o dos seus vizinhos, especial-

mente com alguns moradores de final de semana ou apoios, que, na 

percepção de alguns moradores, eram aproveitadores, pois, apesar de 

não ficarem debaixo da lona e terem seus barracos largados, iriam ser 

contemplados como iguais na hora da repartição de lotes de terra. 

Vejamos graficamente essa disputa através de algumas imagens de 

barracos de moradores e de apoios do acampamento Famílias Unidas.

Barracos de moradores

Figura 21 – Acampamento Famílias Unidas: a trepadeira tomou conta da área 

do barraco de um dos moradores do acampamento

Foto: janeiro de 2009
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Figura 22 – Acampamento Famílias Unidas: o barraco original de uma das 

moradoras mais antigas foi coberto por uma “lona natural” de pé de maracujá 

(o barraco de lona branca à direita da foto é um cômodo adicionado)

Foto: janeiro de 2009

Figuras 23 e 24 – Acampamento Famílias Unidas: plantio de abóbora e de 

mandioca num dos barracos de moradores.

Foto: janeiro de 2009
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Figura 25 – Acampamento Famílias Unidas

Foto: agosto de 2007

Rose tinha um ateliê de costura no seu barraco. Fazia roupa, col-

chas e principalmente cortinas e tapetes sob encomenda ou avulsos, 

que vendia para outros acampados ou para clientes da cidade, que 

já conheciam seu trabalho e que iam para o acampamento exclusi-

vamente para comprar os produtos.

Barracos de apoios

Figura 26 – Acampamento Famílias Unidas

Foto: agosto de 2007
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Alguns barracos de apoios ou que cumprem regra – ligados 

entre si por laços de parentesco – ficavam enfileirados ao longo da 

estrada, uns colados aos outros. A maioria dos barracos ficavam 

fechados com cadeado (Figura 26), quando não era dia de cumprir 

regra.

Figura 27 – Acampamento Famílias Unidas

Foto: agosto de 2007

Geralmente nos barracos dos apoios, diferentemente dos bar-

racos dos moradores, não havia horta, varanda, quintal ou área, e o 

espaço do barraco limitava-se ao barraco.

Como se vê nas duas fotos seguintes (Figuras 28 e 29), nos bar-

racos dos apoios ou moradores de final de semana devia ser marcado 

a sigla do movimento com o qual se acampava e o nome do dono do 

barraco.
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Figura 28 – Acampamento Famílias Unidas

Foto: agosto de 2007

Figura 29 – Acampamento Famílias Unidas

Foto: agosto de 2007
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Donos do acampamento

O bom observador terá notado que na maioria das fotos, nos bar-

racos dos moradores, aparece a sigla MTR, e nos barracos dos apoios 

aparece a sigla MST. Como foi mencionado anteriormente, Nino, 

coordenador do MTR, colocou a regra de morar como requisito para 

manter barraco sob a bandeira do “seu” movimento. Já para o Biro, 

coordenador dos acampados pelo MST, não era obrigatório morar no 

acampamento, mas era obrigação, sim, passar um tempo no acampa-

mento, cumprindo regra de dois, três, ou quatro dias, e principalmente 

participar de jornadas (marchas, ocupações, passeatas etc.).

Assim, o cumprimento das obrigações, morar e cumprir regra de 

x dias se dava dependendo da vaga que foi negociada, de morador ou 

de apoio, e dependendo com quem foi negociada, com Nino ou com 

Biro. Ou em palavras nativas, dependendo do dono do acampamento. 

Como já foi tratado por outros autores (Sigaud, 2004; Rosa, 

2011), as ocupações e os acampamentos e suas bandeiras consti-

tuem-se enquanto afirmações simbólicas, como uma maneira de 

dizer a qual movimento “pertencem”. 

Nos termos de Sigaud:

As ocupações e os acampamentos constituem uma linguagem 

simbólica, um modo de fazer afirmações por meio de atos, e um ato 

fundador de pretensões à legitimidade. Ao promover uma ocupação 

e um acampamento o movimento diz ao Incra que deseja a desapro-

priação das terras, ao proprietário que quer suas terras e aos outros 

movimentos que aquela ocupação tem um dono. (2004, p.19)

Os dados recolhidos em campo sugerem, no entanto, que não so-

mente ao colocarem uma bandeira se demonstra que o acampamen-

to pertence a determinado movimento, mas também os acampados 

se percebem como os donos dos seus barracos, e mais, também con-

cebem os acampamentos como personificados, como tendo donos e 

se faz referência a eles pelo nome do dirigente, militante ou coorde-

nador do acampamento. Edesmaria, por exemplo, quando mudou 

de acampamento no município de Araçatuba, mencionava que esta-

va acampando em “um acampamento de Zé Rainha”. Ou seja, não 
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é só o movimento, como entidade coletiva, que é visto como o dono 

dos acampamentos, mas são principalmente os indivíduos de carne 

e osso que organizam os acampamentos. Inclusive, é comum que 

os acampados façam referência aos acampamentos como do Nino 

(MTR), do Biro (MST), do Neguinho (Sintraf), do Cláudio (Sintraf, 

CUT) etc. Nos relatos de acampados da região sobre suas “entra-

das” aos acampamentos, faz-se referência a terem conseguido uma 

vaga do Nino, do Biro, do Luiz, do Rainha e assim por diante.

Por outro lado, assim como há um investimento por parte de 

alguns acampados para com seu barraco, há um investimento por 

parte dos donos do acampamento para com seu acampamento, 

impondo regras próprias, delegando tarefas, formas de gerenciar 

o acampamento, decidindo, por exemplo, onde são instalados os 

barracos, dando vagas etc. E é precisamente esse investimento, 

essas formas diferenciadas de administrar os acampamentos o que 

indicaria quem é o dono do acampamento. Em outras palavras, os 

acampados sabem quem é o dono, dependendo também da forma do 

acampamento (Loera, 2010a). 

De fato, entre os interessados em se instalar debaixo da lona, um 

dos critérios de escolha pode ser o dono do acampamento e qual a 

forma de acampamento, isto é, como o acampamento é operacionali-

zado e organizado, por quem e quais são as regras para manter barra-

co. Existiriam, portanto, por parte dos interessados em participar de 

um acampamento, preferências por determinados acampamentos. 

No caso do acampamento Famílias Unidas, por exemplo, a escolha, 

como já foi mencionado anteriormente, passava, para alguns acam-

pados potenciais, pelo movimento que organiza o acampamento, 

mas, para outros, ter a opção de cumprir regra de x dias ou de morar 

podia ser também o motivo da escolha, dependendo das necessida-

des daquele que pretendia montar barraco no acampamento. 

Na região, ser o dono de um acampamento pode representar uma 

forma de capital social e simbólico: aquisição de nome, reconheci-

mento, prestígio e relações. 

Rosa (2011) menciona, para o caso da Zona da Mata Sul Pernam-

bucana, que, para algumas pessoas, ter um movimento próprio pode 

significar possuir uma posição social privilegiada em sua região, e o 
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desejo de significação social encontra recepção naqueles que os ro-

deiam. Ainda, como assinalado por esse autor (2009b), as lideranças 

dos movimentos na região por ele estudada, na Zona da Mata de 

Pernambuco, conseguem ter um acesso a certas pessoas (represen-

tantes do Incra, autoridades e políticos locais), acesso que dificil-

mente conseguiriam se não fossem representando um movimento. 

Na região oeste de São Paulo, não parece ser muito diferente. 

No caso específico do Nino, por exemplo, como coordenador de 

acampamento, ele não só era percebido por outros acampados como 

o dono de um acampamento, ou pelo menos de uma parte dele, mas 

era também o fundador e único dono de um movimento, o MTR.

Nino, foi militante do MST na região e chegou a ser assentado, 

mas nunca ocupou um posto de coordenação estadual ou nacional 

no MST, e foi somente a partir do momento em que se tornou coor-

denador do MTR do acampamento Famílias Unidas que começou 

a frequentar, enquanto representante dos acampados, espaços ins-

titucionais, como prefeituras, e ser recebido por autoridades locais 

e do Incra, inclusive de São Paulo. Ele, por exemplo, me relatou 

um episódio em que Edesmaria, sem avisá-lo, decidiu ir ao Incra 

em São Paulo para saber sobre o andamento da desapropriação da 

Fazenda, e naquela ocasião um funcionário de alto escalão do Incra 

tinha telefonado para seu celular perguntando quem era Edes, se 

Nino a tinha enviado e se podia dar as informações para ela. Para 

Nino, com esse telefonema o funcionário do Incra havia reconhe-

cido que era ele e não outra pessoa o interlocutor com quem devia 

tratar dos assuntos da Fazenda em questão. 

Edesmaria teve um percurso parecido com o do Nino pelo 

mundo das ocupações, mas, apesar de seu vasto currículo em ocu-

pações e acampamentos, não conseguiu apoio para levar à frente um 

acampamento. 

Edesmaria, antes de acampar no Famílias Unidas, em outubro 

de 2005 já havia passado por vários outros acampamentos. Ela e 

mais um grupo de doze famílias, depois de ter passado por acam-

pamentos do MST e da CUT na região, haviam decidido sair da 

Cafeeira, a fazenda onde se encontravam acampados, e foram par-

ticipar de uma ocupação na Fazenda Ipê. Nesse acampamento ela 
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conheceu Donizete, com quem fez amizade. Ela, Donizete e mais 

um grupo de famílias acampadas ficaram menos de dois meses e 

saíram dali para fundar um acampamento.

Edes relata: “O Donizete, a primeira vez que eu vi ele, foi na 

ocupação da Fazenda Ipê e depois na Santa Cruz; nós montamos 

o acampamento Santa Cruz, ele é um dos fundadores do acampa-

mento junto comigo, é como se fosse um irmão, tudo era combina-

do com ele, sabe, aquela pessoa de confiança”.

Muitas vezes, o acampamento, como menciona Macedo (2003), 

pode se tornar o lugar onde homens e mulheres, considerando-se 

livres das submissões e das restrições morais em relação aos locais 

de origem, podem superar desilusões de todo tipo, ao encontrarem 

novos parceiros e amigos. Por outro lado, a confiança e as relações 

de amizade conformadas nesses espaços muitas vezes surgem por 

identificação, por sentir que aquela pessoa que compartilha o espa-

ço do acampamento se encontra numa situação de vida semelhante. 

Essas novas identificações e sentimentos de amizade podem ser 

determinantes para que os acampados tomem novos riscos fora da 

tutela de movimentos já consolidados e podem contribuir também 

para novos empreendimentos, novas mobilizações, que podem ser 

a base da conformação de novos grupos dentro do mundo das ocu-

pações de terra. 

Edesmaria, estando na Cafeeira, havia tido a oportunidade de 

ter contato com pessoas ligadas ao Sintraf, que por sua vez lhe ha-

viam permitido ter contato com o prefeito e com os vereadores 

locais. Esse capital de relações, Edes começou a aproveitá-lo para 

beneficiar “seu acampamento”. Assim, ela, Donizete e Xavier, 

outro acampado que conhecia “desde a Cafeeira”, começaram uma 

empreitada entre prefeitura, vereadores locais e Incra, para conse-

guir apoio para seu acampamento; no entanto, o acampamento não 

deu certo e em menos de dois meses acabou, deram-se conta de que, 

para serem ouvidos, precisariam do apoio de um movimento. 

Edesmaria me relatou:

[Quando] eu montei o acampamento, eu “tava” morando na 

Cafeeira e o pessoal falou de fazer uma ocupação na Fazenda Ipê, 

e de lá eu montei o acampamento, da Fazenda Santa Cruz; aí não 
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deu certo, desmanchou o acampamento e eu levei doze famílias. 

(Acampamento Famílias Unidas, agosto de 2007)

No caso de Edes, seu tempo de acampamento a colocou numa 

posição de destaque diante de um pequeno grupo de acampados, 

e, sentindo-se confiante dessa sua posição, consegue fundar um 

acampamento; no entanto, suas proezas individuais e o capital so-

cial adquirido não foram suficientes para levar à frente seu projeto, 

para isso ela deveria ter também um movimento.

A necessidade de ter um movimento, como vimos, também foi 

percebido por Nino que não somente tinha um currículo de acam-

pamentos igual a ela, mas diferentemente dela, havia acompanhado 

as atividades da militância do MST e o know-how da negociação e 

das relações nessa região, sua região de origem.

Edesmaria e as famílias que compunham seu acampamento 

acabaram se instalando no acampamento Famílias Unidas. Como 

já foi mencionado, foi Edes, junto com esse grupo de novos velhos 

acampados, que incentivaram a conformação de uma determinada 

forma de organização no acampamento. Nesse processo, algumas 

famílias que discordaram da nova organização saíram. De fato, a 

própria forma de acampamento pode ser também um dos critérios 

de mudança ou da saída dos acampados. 

Esse foi o caso de pouco mais de 40 famílias que mantinham 

barraca com o Biro (MST) no próprio acampamento Famílias Uni-

das e que, em outubro de 2008, decidiram, algumas delas, sair do 

acampamento e outras mudaram de movimento, embora dentro do 

mesmo acampamento. Os principais motivos do racha foram, por 

um lado, a cobrança por parte do Biro do tempo de luta, isto é, a 

participação em jornadas (marchas, passeatas, ocupações de terras, 

ocupações de prédios públicos, bloqueios de estrada), e, por outro, 

a indicação, por parte do MST, desse militante, e não de outras 

famílias com mais tempo de acampamento, para ser assentado em 

uma Fazenda vizinha; 34 das 40 famílias decidiram acampar sob 

uma nova bandeira, a do Sintraf e escolheram Neguinho, um acam-

pado filho de um assentado da região, como coordenador do grupo. 

O resto das famílias moradoras do acampamento negociaram uma 

vaga do Nino e passaram a acampar sob a bandeira do MTR. 
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