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INTRODUÇÃO: 
O MUNDO DAS OCUPAÇÕES DE TERRA

Desde o final da década de 1980, no Brasil, começaram a sur-

gir pesquisas sobre os assentamentos da reforma agrária.1 Naquela 

época o modelo de assentamento derivado da desapropriação por 

ocupações massivas de terra era recente. Os resultados desses estu-

dos nos fornecem dados de extrema importância, que tomam como 

ponto de partida a organização dos assentados, ou tratam das van-

tagens ou das desvantagens do modelo assentamento, dos impactos 

socioeconômicos, da organização social e das relações de poder e con-

flitos entre os assentados, dentre eles Rapchan, 1993; Lechat, 1993; 

Medeiros et al., 1994; Bergamasco, 1996; Ferrante, 1999; e ainda 

estudos mais recentes, como Feix, 2001; Caume, 2002; Bergamas-

co, 2003; Bergamasco et al., 2003; Martins, 2003; Sparovek, 2003; 

Leite et al., 2004, entre outros. No entanto, a maioria desses estudos 

não descreve os processos de formação dos assentamentos, ou seja, 

as etapas que os precederam: as ocupações e os acampamentos.2 

 1 Na literatura nacional em ciências sociais sobre o tema, assentamento é o nome 

genérico dado às novas unidades de produção agrícola criadas pelo Estado em 

benefício dos demandantes de terra.

 2 Dos trabalhos anteriormente citados, somente no de Caume (2002) se des-

creve de maneira detalhada o processo de formação dos acampamentos e a 

organização social dos acampados que derivaram nos assentamentos por ele 

estudados no Rio Grande do Sul e em Goiás.
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22  NASHIELI RANGEL LOERA

As ocupações de terra com montagem de acampamentos orga-

nizados e mediados pelos chamados movimentos constituem um 

fato recente na história da luta pela terra no Brasil.3 Desde os anos 

1990, a fórmula ocupação-acampamento se tornou uma das formas 

“adequadas” de demandar reforma agrária ao Estado brasileiro, 

ou seja, para que as demandas das organizações de trabalhadores 

rurais (movimentos) sejam atendidas, deve existir ocupação e, so-

bretudo, um acampamento (Rosa, 2009a).4 Aqueles que desejam 

um pedaço de terra devem então ocupar a terra, montar um acam-

pamento organizado por um movimento e, a partir desse momento, 

fazer suas demandas ao Estado.5

 3 Movimento é o termo usado por representantes do Estado, por dirigentes das 

organizações de trabalhadores rurais e pelos próprios trabalhadores que parti-

cipam dos acampamentos, para se referirem às organizações que promovem as 

ocupações. Outros termos e frases nativos apareceram também em itálico. 

 4 Essa forma de demanda ao Estado e a relação entre ocupações de terra e orga-

nizações de trabalhadores rurais é o que Rosa (2009a) chama de a “forma 

movimento”.

 5 De maneira geral, as principais etapas do processo de reforma agrária ligado à 

montagem dos acampamentos são as seguintes: uma vez que uma propriedade 

foi ocupada e um acampamento foi montado, o Instituto Nacional de Colo-

nização e Reforma Agrária (Incra), órgão do governo federal encarregado das 

desapropriações de terras, classifica a terra ocupada como uma “área de con-

flito” e inicia-se o processo de vistoria, isto é, a propriedade ocupada é exami-

nada por técnicos do Incra que avaliam a produtividade da terra de acordo com 

um nível mínimo de rendimento por hectare. Caso a terra seja improdutiva, o 

valor dela é avaliado e o resultado é encaminhado ao Incra em Brasília, para 

que o decreto de desapropriação seja assinado pelo presidente. Uma vez que o 

decreto é assinado, a terra pode ser liberada para assentamento. Esse processo 

geralmente demora vários anos, não só porque o proprietário da terra ocupada 

pode pedir a reintegração de posse e os ocupantes acabam, na maioria das 

vezes, saindo da propriedade e reocupando um tempo depois para iniciar outro 

processo. Mas também porque o próprio processo da vistoria técnica e envio 

do resultado é demorado. Desde 2001, uma medida provisória (MP n. 2.183) 

foi baixada pelo governo federal e proíbe que áreas invadidas sejam vistoriadas 

pelo Incra por dois anos. Para as lideranças dos movimentos que promovem as 

ocupações, essa medida tem como objetivo frear a empreitada de ocupações e 

evitar o pipocar de acampamentos. No entanto, os movimentos conseguem em 

ocasiões “driblar” essa medida, ocupando e montando acampamentos na beira 

das propriedades e não dentro delas. Para uma discussão mais apurada sobre 

as mudanças na legislação brasileira sobre o procedimento de distribuição de 

terras e sua relação com o MST e o Estado, ver Meszaros (2000). 
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É somente no final da década de 1990 que começam a surgir 

algumas referências sobre a dinâmica das ocupações de terra. Um 

exemplo são os trabalhos publicados por Fernandes (1998 e 1999) 

e Stédile e Fernandes (1999). Em estudos mais recentes, especia-

listas em movimentos sociais têm focalizado suas análises nas or-

ganizações que promovem as ocupações, de maneira especial o 

MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra), entre 

eles estão Fernandes, 2000; Meszaros, 2000; Veltmeyer e Petras, 

2002; Navarro, 2002, 2005; Wolford, 2003; Branford e Rocha, 

2004; Ondetti, 2006; Giarracca et al., 2006; Baletti et al., 2008; 

Vergara-Camus, 2009. No entanto, hoje em dia, existem no Brasil 

inúmeras organizações de trabalhadores rurais que promovem ocu-

pações de terras e organizam “acampamentos de lona preta”, entre 

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

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

Trabalhadores Sem-Terra de São Paulo (ATST), Movimento do 

Trabalhador Rural Sem-Terra do Brasil (MTRSB), União dos Tra-

balhadores Sem-Terra (Uniterra), Organização de Luta no Campo 

(OLC), Movimento Terra, Trabalho e Liberdade (MTL), Movi-

mento do Trabalhador Rural (MTR), Movimento de Luta pela 

Terra (MLT), Comissão Pastoral da Terra (CPT) e as federações de 

trabalhadores rurais estaduais (Fetape, Fetag/RJ, Fetaemg, entre 

outras) e demais organizações que surgiram ao longo dos últimos 

anos. Os participantes das ocupações, sem importar a organização 

que as promoveu, são chamados genericamente sem-terra; de fato, 

esse termo é, hoje em dia, uma categoria social.6 

 6 Como mostra Rosa (2009b), sem-terra é uma categoria historicamente cons-

truída que, porém, não existe enquanto categoria autônoma em relação ao 

Estado. Surge no Rio Grande do Sul, no contexto do governo Brizola (1959-

1963) com o sentido de orientar políticas de governo para pequenos agriculto-

res, tendo sido apropriada e seu significado modificado depois por movimen-

tos e organizações de trabalhadores rurais. E tendo sido o MST o movimento 

que “consagrou a categoria social ‘sem-terra’ como uma forma social de reco-

nhecimento público” (Rosa, 2009b, p.197).
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São recentes os estudos que tomam as ocupações e os acampa-

mentos como objeto de investigação, privilegiando principalmente 

o ponto de vista dos homens e das mulheres de carne e osso, que 

fazem possíveis as ocupações de terras e que vivem o dia a dia dos 

acampamentos.7 Entre eles encontram-se Sigaud 2000, 2002, 2004; 

L’Estoile e Sigaud, 2006; Sigaud, Rosa e Macedo, 2008; Smircic, 

2000; Macedo, 2003, 2005; Rosa, 2004, 2005, 2009, 2011; Loera, 

2006, 2009, 2010; Barra, 2007. Esses estudos exploram a diversi-

dade de casos específicos encontrados em diversos lugares do Bra-

sil e formulam hipóteses a respeito das condições sociais que têm 

contribuído para a reprodução ampliada de um fenômeno social 

recente: os acampamentos da reforma agrária.8

A demanda por reforma agrária, nos últimos 30 anos, tem tomado 

uma forma social particular, que se distingue das lutas e demandas 

anteriores.9 Como menciona Rosa, “sociologicamente, não é possí-

vel estabelecer rupturas entre os acontecimentos passados – como 

as ligas camponesas e as lutas de posseiros e as atuais ocupações de 

terra. A diferença está no fato de que, hoje, as ocupações capturam 

para si um conjunto inédito de símbolos e procedimentos, além de 

mudanças na forma de reivindicação” (2004, p.74).

Hoje em dia, a forma acampamento, como demonstrado por 

Sigaud (2000), é uma linguagem social, uma forma de reivindicar 

demandas sociais ao Estado, políticas públicas, nesse caso, desa-

propriação de terras para fins de reforma agrária.

 7 Na mídia brasileira e por vezes entre funcionários governamentais, as ocupa-

ções de terra são tratadas como “invasões”; no meu trabalho privilegio o termo 

nativo ocupações, usado pelos indivíduos que as realizam. 

 8 Outros trabalhos nessa direção, que analisam o caso das organizações de pique-

teros na Argentina, são Quirós, 2006 e Manzano, 2007; e ainda para um estudo 

comparativo, recente, sobre movimentos sociais no Brasil e na Argentina, ver 

Grimberg, Fernández e Rosa (2009). 

 9 Principalmente a partir da constituição de 1988. Desde então as propriedades 

que não cumprem com a sua função social podem ser desapropriadas. A partir 

desse momento, organizações, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem-Terra (MST), começam também seu processo de expansão em nível 

nacional. Para mais detalhes sobre a formação do MST no Brasil, ver Fernan-

des (2000). 
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Segundo Sigaud (2000), a forma acampamento se reproduz ins-

taurando uma espécie de linguagem simbólica. Para os participan-

tes das ocupações, o ato de montar uma barraca num acampamento 

de sem-terra é a forma de dizer que se é candidato à reforma agrária, 

e, para os sem-terra em geral, o ato de instalar um acampamento é a 

forma apropriada de dizer que é essa a terra ou o espaço físico que se 

pretende que seja desapropriado. Para Macedo, os acampamentos 

constituem-se como uma linguagem social, que têm seus próprios 

processos de constituição e que variam de acordo com as conjun-

turas específicas: “possuem as lonas (que cobrem as barracas) e as 

bandeiras (que indicam a instituição que organiza o acampamen-

to) como principais símbolos e um modelo de organização social 

próprio, que vem se transformando ao longo do tempo e também 

comporta variações dessa representação social de caso para caso” 

(2003, p.5). 

Segundo Loera (2006), a forma acampamento é reproduzida 

em espiral, um acampamento sempre está vinculado a outro em 

formação ou já formado e este por sua vez se encontra vinculado 

a um assentamento. Segundo a autora, são os indivíduos, os ocu-

pantes desses espaços, que, cumprindo com uma série de obrigações 

e compromissos para com o movimento que organiza a ocupação, 

convidam outros para formarem novos acampamentos e, mais, eles 

mesmos participam de novas ocupações, mostrando para os novos 

acampados a tecnologia de montagem e organização da “forma 

acampamento”. 

Como demonstram Sigaud, Rosa e Macedo (2008), a sociogê-

nese dessa forma de reivindicação data dos primórdios dos anos 

1960, no Rio Grande do Sul, sendo depois socializada e expandida 

para outros estados do Brasil. Naqueles anos, ainda seguindo o 

argumento dos autores, a ideia de ocupar para forçar a distribuição 

de terras já figurava no horizonte dos possíveis e começava a ser for-

jado um novo tipo de relação entre demandantes de terra e Estado. 

No entanto, nos últimos 30 anos, principalmente após a Cons-

tituição de 1988, no contexto pós-ditadura militar, a “forma acam-

pamento” como linguagem social sofreu um processo de expansão 
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e principalmente de institucionalização. Segundo os autores ante-

riormente citados, “a linguagem só começou a se esboçar antes de 

1964 e pôde-se consolidar a partir da década de 1990, porque houve 

escuta por parte do Estado brasileiro” (Sigaud et al., 2008, p.136).

A partir desse momento, diversos atores sociais (principalmente 

organizações de trabalhadores rurais) foram entrando em cena, 

deu-se outro tipo de intervenção e atuação do Estado, e outros códi-

gos sociais e outros valores pareciam ser compartilhados ao ocupar 

uma terra. 

Hoje em dia, a chamada reforma agrária parece ter novos senti-

dos: estar na reforma, para aqueles que realizam as ocupações e se 

instalam em acampamentos, corresponde a participar de uma ocu-

pação e acampar, reivindicando uma terra para si ou para outros. 

Contudo, estar acampado ou manter uma barraca em um acam-

pamento e participar das tarefas do movimento que o organiza pode 

significar também uma chance de ascensão social e de obtenção de 

outros bens preciosos e inseparáveis entre si: nome, reconhecimento, 

prestígio, visibilidade, significação social. Conformando-se, assim, 

no mundo das ocupações de terra, grupos de status (Bourdieu, 1998), 

isto é, grupos de indivíduos que ocupam posições de prestígio.10 

Entendo o prestígio – tomando como inspiração as considera-

ções de Elias (2005) – mais como chances de poder, numa hierar-

quia tensa, de determinada figuração social, através de elementos 

conversíveis em moeda de troca nas relações de status, e menos 

como uma qualidade que se porta ou acumula pela reunião de cer-

tas qualidades.11 Já para Bourdieu, “são os grupos de status que 

impõem aos que neles desejam participar, além de modelos de com-

 10 Bourdieu inspira-se em Weber para mostrar a diferença entre classes e grupos 

de status, estes últimos seriam “conjuntos de homens definidos por uma certa 

posição na hierarquia da honra e do prestígio” (1998, p.14), que se estabele-

cem por critérios de diferenciação e distinção numa determinada estrutura 

social. Critérios estes determinados por um sistema de valores.

 11 Para Elias (2005), uma figuração social é uma formação social de indivíduos, 

seu tamanho pode variar, pode ser os jogadores de um jogo de cartas, um 

grupo escolar, um povoado, uma cidade ou uma nação, onde os indivíduos 
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portamentos, modelos da modalidade dos comportamentos, ou 

seja, regras convencionais que definem a maneira justa de executar 

os modelos” (1998, p.16). 

Ainda, ter certo status no mundo das ocupações também passa 

pelo tempo de acampamento. Essa expressão não é só uma forma de 

quantificar o tempo que se passa num acampamento, mas também 

o número de ocupações, acampamentos e mobilizações nos quais 

já se participou, o quanto já se sofreu, o número de famílias que se 

conseguiu levar para a terra, e essa expressão também traduz as 

relações tecidas com outros acampados, com lideranças e militantes 

dos acampamentos, as alianças e relações estabelecidas com outros 

movimentos, com representantes do Estado e com políticos locais 

e, mais, essa expressão diz respeito ao conjunto de relações e ações 

ligadas ao nível de comprometimento, ao tempo de participação e 

dedicação ao barraco, ao acampamento e ao movimento e ao cumpri-

mento de certas obrigações.

Nesse sentido, atualmente, a expressão nativa tempo de acam-

pamento é um código social dentro do mundo das ocupações de 

terra, tendo em vista que, além de uma medida cronológica, é prin-

cipalmente um demarcador de prestígio, de status, um princípio 

organizador e ordenador das relações sociais e um dos requisitos 

para conquistar a terra, tanto para os participantes das ocupações 

e dos acampamentos como para dirigentes das organizações que 

promovem as ocupações e para as autoridades encarregadas das 

desapropriações de terra, conformando assim uma fórmula social 

entendida e compartilhada por todos aqueles que fazem parte desse 

mundo social particular, o das ocupações de terra.

Retomo a expressão “fórmula social” inspirada na bela etno-

grafia Tempo de Brasília, de Antonádia Borges (2003). Essa autora 

estão ligados uns com os outros por um modo específico de dependências 

recíprocas e sua reprodução supõe um equilíbrio móbil de tensões. Ver tam-

bém Federico Neiburg e Leopoldo Waizbort (Orgs.), Norbert Elias. Escritos 

& ensaios. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, v. I – Estado, processo, opinião 

pública.
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descreve certas “fórmulas mágicas” ou equações cunhadas pelo 

governo, que servem para classificar a quem venderá ou doará suas 

terras. Cada fórmula, segundo a autora, “apresenta um conjun-

to de variáveis que se pretendem as mais precisas para calcular o 

grau de merecimento da população em face dos bens (raros) a ela 

disponibilizados pelo Estado” (Borges, 2003, p.165). Ainda Borges 

nos mostra como essas fórmulas “foram destacadas do repertório 

classificatório nativo para figurar em uma fórmula mágica estatal, 

tornando-se logo em seguida, categorias legais de referência para 

a população” (2003, p.165). No caso aqui apresentado, o tempo de 

acampamento tem se tornado também um mecanismo classifica-

tório para distribuição de terras entre representantes dos órgãos 

públicos estaduais encarregados das desapropriações.12 

No entanto, o tempo de acampamento no mundo social das ocu-

pações de terra pode ter diversos significados, todos eles referidos 

ao contexto, à situação e à condição do indivíduo, assim como às 

posições que as pessoas ocupam nesse mundo social particular. 

Assim sendo, ainda que os participantes do mundo das ocupações 

façam referência às expressões nativas, tempo de barraco, tempo de 

luta e tempo de reforma, como expressões homônimas ao tempo de 

acampamento, descrevem, na maioria das vezes, uma diversidade de 

significados, ações e situações.

Leach (1971), na sua análise da categoria tabu entre os clãs tro-

briandeses, demonstra que há vários significados de tabu, signifi-

cados que seriam acidentalmente nomeados com um mesmo termo, 

no entanto, tabu seria uma categoria de relações e seu significado 

varia de acordo com o contexto, a idade, o status e a posição genea-

lógica do indivíduo dentro de um sistema de parentesco.

Em nosso caso, a expressão nativa tempo de acampamento traduz 

distintos significados e principalmente distintas temporalidades vi-

venciadas por indivíduos que ocupam diversas posições no mundo 

das ocupações de terra. Contudo, se as palavras, como Malinowski 

 12 Para uma análise etnográfica deste mecanismo classificatório no caso de um 

acampamento no estado de São Paulo ver Loera, 2011. 
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(2002) nos disse, “têm o poder fatal de engendrar ação”, então as 

expressões anteriores fariam referência também a determinadas si-

tuações e práticas sociais. Malinowski ([1965] 2002) na sua “teoria 

etnográfica da linguagem”, adendo do seu Coral Gardens, nos ins-

pira a analisar os termos dos grupos que estudamos, no seu contex-

to, em situação. Para esse autor, certas palavras nativas só podem 

ser definidas quando analisadas em situação. Só assim poderemos 

saber o que esses termos significam para os nativos. Na proposta 

dele é imprescindível estudar um mesmo termo num grande núme-

ro de situações, para elucidar seus significados. 

Assim sendo, o tempo de barraco, por exemplo, tanto para os 

acampados como para lideranças dos movimentos, faz referência 

ao tempo que de fato uma pessoa passa debaixo da lona preta num 

acampamento,13 mas também para os acampados refere-se à dedica-

ção ao seu barraco e às tarefas do acampamento em geral; os acam-

pados acreditam que a vida no acampamento é sofrida e também 

se faz referência ao tempo de barraco como uma forma de medida 

do sofrimento debaixo da lona. Já o tempo de luta é importante 

para novos e velhos acampados que mantêm barraca principalmente 

em acampamentos do MST e, sobretudo, para coordenadores e 

militantes que organizam e dirigem os acampamentos.14 Através 

do tempo de luta se contabiliza a participação em mobilizações ou 

jornadas organizadas pelo movimento (ocupações, marchas, atos, 

caminhadas e outras formas de protesto) e também é uma forma de 

medir a capacidade de mobilização individual e de certos grupos do 

 13 Ficar debaixo da lona é uma expressão comum entre os participantes dos acam-

pamentos. Muitas vezes é usada em situações nas quais os acampados querem 

mostrar ou fazer explícitas as penúrias e dificuldades pelas quais passam no 

acampamento e está relacionada à noção de sofrimento (Loera, 2006 e Loera, 

2009b).

 14 Como assinalado por Rosa (2009), o termo militante é usado principalmente 

por indivíduos ligados ao MST e participantes dos acampamentos promo-

vidos por esse movimento. Para outros casos se faz referência a dirigentes ou 

lideranças. Ocasionalmente também pode ser usado o termo militante para 

lideranças que não fazem parte dos quadros do MST. Farei referência a esses 

diferentes termos respeitando então a lógica nativa. 
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movimento. E, por último, o tempo de luta também expressa o tempo 

de dedicação ao movimento e a capacidade de negociação que se tem, 

assim como o capital de relações acumulado, que pode ser mobiliza-

do em beneficio dos acampados e do movimento.

E finalmente o tempo de reforma é uma expressão utilizada por 

militantes dos movimentos e, na maioria das vezes, por velhos as-

sentados. O tempo de reforma parece equacionar os dois tempos 

anteriores como uma forma de relembrar o cumprimento de obri-

gações para com o movimento, é também uma forma de contabilizar 

os ganhos e as perdas dessa incursão pelo mundo das ocupações de 

terra; e finalmente o tempo de reforma também evidencia, depen-

dendo do contexto da situação, a posição que as pessoas ocupam 

nesse mundo social.

Desse modo, neste trabalho retomo o tempo de acampamento 

como fio condutor e tento, além de tornar evidentes seus vários 

significados, descrever como os participantes do mundo das ocupa-

ções de terra vivenciam, na prática, esses diversos tempos. 
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