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PREÂMBULO

Antes de iniciarmos o percurso pelo mundo das ocupações de 

terra, remeto a alguns contextos, métodos, lugares e pessoas que 

ajudarão o leitor a compreender as diferentes escolhas, argumentos 

e hipóteses deste trabalho, assim como a situar as condições sociais 

de produção da pesquisa.

A estratégia metodológica da pesquisa consistiu em seguir o 

percurso de uma família extensa, a família Reis-Cerqueira (con-

sanguíneos e afins) desde os primeiros acampamentos nos quais 

estiveram até – alguns membros da família – serem assentados no 

final de 2005 e o processo vivido durante quase três anos, já como 

assentados da reforma agrária. Também acompanhei o percurso de 

membros dessa família extensa que até começo de 2009 continua-

vam na peregrinação entre acampamentos de sem-terra. 

Através do percurso de uma família pelo mundo das ocupações 

de terra, meu objetivo é o de mostrar o que esse caminho permite 

revelar desse mundo social e das suas particularidades; com isso, 

quero dizer que minha ênfase não está numa história de vida ou 

numa trajetória individual ou familiar.1 Por outro lado, nesse ca-

 1 Remeto ao leitor para a existência do item “Interlocutores” em “Apêndice”, 

em que de maneira resumida e em ordem alfabética apresento as pessoas com 
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32  NASHIELI RANGEL LOERA

minho, privilegio o ponto de vista dos homens e das mulheres que 

vivenciam o cotidiano dos acampamentos.

A família extensa Reis-Cerqueira2

Cleusa e Alfredo dos Reis são casados há mais de 30 anos. Eles 

se conheceram, como eles gostam de dizer, “na estrada”, quando 

Alfredo era caminhoneiro. Ele, filho único, foi criado na roça, onde 

ficou até os 23 anos trabalhando na terra do pai, um pequeno pro-

dutor do interior do estado de São Paulo. Alfredo saiu da roça para 

trabalhar numa linha de leite na cidade; dois anos mais tarde dedi-

cou-se à profissão de que ele mais gosta, a de caminhoneiro. Alfredo 

é viúvo da sua primeira esposa com a qual teve cinco filhos. Ele co-

nheceu Cleusa quando sua esposa ainda era viva, mas já estava bas-

tante doente. Com Cleusa têm três filhos: Tiago, Marcos e Junior.

 Cleusa é originária do Recife e filha de pequenos produtores 

rurais. Também foi criada na roça. Casou-se muito jovem e teve 

um filho, cuja guarda, depois da separação do seu primeiro marido, 

foi ganha pela avó paterna.3 Cleusa trabalhou como empregada 

doméstica na cidade do Recife e só saiu de lá quando conheceu Al-

fredo, que era caminhoneiro e estava de passagem por Recife indo 

as quais dialogo ao longo do texto. Mais do que uma pequena biografia de 

cada uma delas, a ênfase está na posição ou no percurso delas pelo mundo das 

ocupações de terras. Por outro lado, no texto, adoto duas estratégias com o 

objetivo de respeitar a vontade de alguns dos meus interlocutores, principal-

mente de militantes do MST e de autoridades e representantes do governo, de 

manter sua identidade preservada: 1) usar um termo genérico, dependendo da 

posição da pessoa como autoridade ou militante, dirigente ou coordenador; ou 

2) trocar o nome da pessoa e os nomes de alguns lugares onde foi levado a cabo 

o trabalho de campo. 

 2 O percurso dessa família encontra-se indicado no Mapa 1 em “Anexos”. 

Algumas informações acerca da trajetória dos membros dessa família encon-

tram-se em Loera, 2006 e 2010. 

 3 Cleusa ficou mais de 25 anos sem ter notícias desse filho e foi só em 2008 que 

o filho conseguiu localizá-la por intermédio de uma vizinha de Sumaré (SP), a 

cidade onde morava antes de acampar.
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em direção a São Paulo. Cleusa decidiu ir com ele, com a expectati-

va de conseguir um bom emprego e poder recuperar seu filho. No 

entanto, como ela me disse, desde então “a gente não se descolou 

mais”. Depois de morarem em vários lugares do interior de São 

Paulo e de trabalharem como caseiros, cuidando de um sítio, eles se 

instalaram para morar numa casa comprada na periferia de Sumaré, 

município localizado a 100 quilômetros da cidade de São Paulo, 

onde moravam quando receberam o convite “para ir para a terra”. 

Eles participaram pela primeira vez de uma ocupação de terras em 

abril de 2002, foram convidados por um conhecido de Sumaré, para 

irem juntar-se a um contingente de pessoas que se preparava para 

realizar uma grande ocupação na região de Bragança Paulista (SP). 

Aquela primeira ocupação deu vida ao acampamento Terra Sem 

Males (TSM),4 organizado pela militância da Regional de Campinas 

do MST.5 Cleusa e Alfredo aceitaram o convite para ir acampar. 

Um dos motivos mais fortes que os levaram a aceitar esse convite 

foi não só o desejo de pegar um pedaço de terra, mas de manter os 

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

de e do envolvimento com “pessoas que não prestavam”.

Em 2002 Cleusa (43) e Alfredo (65) acampavam com Tiago, o 

filho mais velho, que estava com 18 anos, e Júnior, o caçula de 13 anos. 

Em abril de 2003, um ano depois, eles já haviam passado por várias 

ocupações, haviam ficado fora do acampamento durante dois meses 

e haviam voltado novamente para o TSM, que, depois de ter sofrido 

alguns despejos, havia sido montado em Cajamar, a 30 quilômetros 

da cidade de São Paulo, em conjunto com famílias do acampamento 

Irmã Alberta, organizado pela militância da Regional de São Paulo 

do MST.6 De fato, as famílias do TSM, por iniciativa dos militantes 

 4 Daqui em diante irei fazer referência a esse acampamento como TSM. 

 5 Os militantes do MST de São Paulo organizam eventos e mobilizações dos 

escritórios do movimento montados nas principais cidades desse estado. Escri-

tórios são chamados de Regionais. Os militantes, no entanto, também estão 

divididos em Direção Nacional, Coordenações Estaduais e Regionais. 

 6 Para mais detalhes sobre a organização social e montagem desses acampamen-

tos ver Loera, 2006.
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34  NASHIELI RANGEL LOERA

de Campinas, haviam ido ajudar as famílias do acampamento Irmã 

Alberta, “fazendo a massa”, isto é, fazendo número para conseguir 

criar o efeito desejado de qualquer ocupação, o de uma grande massa 

de acampados e barracas de lona. Foi em Cajamar que Tiago, filho 

mais velho de Cleusa e Alfredo, se casou com Tina, uma moça de 19 

anos originária da Bahia, que havia chegado para acampar com sua 

mãe Edesmaria (47) e seu irmão Sino (18). Sino também conheceu 

a sua esposa no acampamento, Márcia (18). Márcia acampava com 

os pais, mas eles ficaram pouco tempo acampando e acabaram vol-

tando para a cidade onde moravam antes de ir para o acampamento.

Edesmaria nasceu em Bom Jesus da Lapa (BA), no seio de uma 

família numerosa. Seu pai dedicava-se à pesca e à agricultura, e sua 

mãe, também de origem rural, dedicava-se ao trabalho na roça e a 

cuidar dos filhos. Edes passou sua infância à beira do rio São Fran-

cisco, numa pequena comunidade rural localizada no município de 

Serra do Ramalho, no sertão baiano. Edes, como o resto dos seus 

irmãos, ajudava seus pais no trabalho da roça. Desde muito cedo 

aprendeu, como ela diz, “a pegar na enxada”. Com 15 anos, Edes 

saiu da sua comunidade de origem para tentar sorte “na Lapa” 

(na cidade de Bom Jesus da Lapa).7 Ela gosta de dizer que a partir 

daí ela teve de “se virar sozinha”. Ela passou por vários empregos 

na cidade, inclusive, como ela relata, foi “mulher da vida alegre”. 

Foi nesse momento, no começo dos anos 1980, que nasceu a filha 

de Edes, Tina. Quando Tina tinha 6 meses de idade, Edes casou-

-se com um moço que a frequentava e que, nas palavras dela, “a 

tirou dessa vida”. Seu marido registrou a filha de Edes como dele, 

e menos de um ano depois nasceu Sino. Desse casamento nasceram 

mais quatro filhos. Edes mudou-se com sua família e se instalou 

para morar nas proximidades de Feira de Santana, uma das maiores 

cidades do estado da Bahia. Foi somente no começo dos anos 1990 

 7 Edesmaria engravidou aos 15 anos e teve um filho que acabou sendo criado 

por sua mãe, que na época também estava com um filho recém-nascido. Para 

Edes, o estatuto de mãe solteira dentro da sua comunidade lhe trouxe algumas 

dificuldades e, por conselho da sua mãe, acabou saindo da sua comunidade e 

se instalou em casa de parentes na cidade de Bom Jesus (BA).
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que Edes conheceu o movimento (MST). Sua sogra havia sido con-

vidada para acampar num acampamento recém-montado, próximo 

à cidade de Feira de Santana. Edes, que a acompanhava, acabou-se 

envolvendo nas tarefas do movimento, realizando o que ela chama 

de “trabalho nos acampamentos”. No entanto, como será descrito 

no decorrer do texto, Edes acabou não só saindo do movimento, mas 

também da Bahia. Edes, vivendo um momento emocional difícil ao 

se separar do marido, decidiu tentar sorte em São Paulo, levando 

consigo só dois dos seus filhos, Tina e Sino. Edes morou um tempo 

em Santo André (SP), na região metropolitana de São Paulo, na 

casa do seu irmão, e depois foi convidada pela sua irmã para passar 

um tempo com ela no assentamento onde mora no interior de São 

Paulo, no município de Sorocaba. Foi nesse momento que se lhe 

apresentou a oportunidade para acampar no acampamento Terra 

Sem Males, montado em Cajamar. Assim, em janeiro de 2003 Edes 

estava novamente entre os sem-terra. 

Em julho de 2003, a família extensa Reis–Cerqueira (Cleusa. 

Alfredo, Junior, Tiago, Tina, Edesmaria, Sino e Márcia) saiu de 

Cajamar, em um ônibus fretado pelo movimento, com outras 50 

famílias do acampamento. A promessa que havia circulado entre 

militantes e acampados por ocasião da mudança era que os acam-

pados que saíssem do TSM, naquele ônibus, seriam assentados na 

região de Araçatuba, onde ganhariam aproximadamente 6 alquei-

res de terra para cada família. Assim, percorreram mais de 600 

quilômetros para se instalar em outro acampamento, o Dom Hélder 

Câmara, que montaram no município de Birigui no noroeste do 

estado de São Paulo.

Do Dom Hélder Câmara, eles passaram por mais dois acampa-

mentos naquela região, um organizado por lideranças vinculadas à 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) e outro organizado pelo 

MST. Entre essas mudanças de acampamentos, que durou quase 

dois anos, Cleusa, Alfredo, seus filhos e Tina, sua nora, “voltaram 

para a cidade” ou, como eles costumam dizer, “cansaram de tanto 

sofrimento”, “de tanto acampamento” e se instalaram na periferia 

de uma pequena cidade localizada a poucos quilômetros da fron-
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teira com Mato Grosso do Sul. Alguns meses mais tarde voltaram a 

acampar, dessa vez na Fazenda Capim distante poucos quilômetros 

da cidade onde haviam se instalado. Finalmente quando surgiu uma 

vaga num assentamento novo da região, no final de 2005, foram 

assentados. Por outro lado, Edesmaria, Sino e Márcia não segui-

ram o mesmo percurso que a família Reis. Depois de ter saído do 

acampamento Dom Hélder, passaram também pelo acampamento 

da CUT e finalmente se separaram da família Reis e continuaram a 

peregrinação por vários outros acampamentos, na região noroeste 

do estado. Como mencionei anteriormente, Edesmaria já havia par-

ticipado, na Bahia, de vários outros acampamentos, especificamente 

na região de Feira de Santana; portanto, havia chegado a São Paulo 

com um capital de conhecimentos sobre a arte da ocupação de ter-

ras. Assim, Edesmaria, estando num acampamento do MST a con-

vite de um sindicalista da região, mudou para um acampamento da 

CUT e de lá saiu com 12 famílias para outro acampamento no mu-

nicípio de Andradina, onde ela liderava o grupo de acampados.8 O 

acampamento liderado por ela não durou muito tempo; em menos 

de três meses, ela, com seu filho, sua nora e várias outras famílias, 

acabaram-se instalando num acampamento do MST montado numa 

fazenda a 40 quilômetros da fronteira com o estado de Mato Grosso 

do Sul. No final de 2005, Sino, o filho de Edesmaria, e sua nora 

decidiram sair do acampamento. Em março de 2006, Edes decidiu 

sair também e retornou para sua terra natal na Bahia. Meses depois 

ela decidiu voltar novamente para o acampamento onde ficou até 

meados de 2008. Edes depois se instalou em um “acampamento de 

José Rainha”,9 na região de Araçatuba. Finalmente, em agosto de 

2009 ela foi assentada, ou, como ela me disse, “entrou na terra”.10 

 8 Para uma análise etnográfica dessas mudanças e inserção de Edes no mundo 

das ocupações de terra ver Loera, 2010.

 9 Militante do MST que “rachou” com outras lideranças fortes desse movimento 

em São Paulo e começou a organizar acampamentos por iniciativa própria.

 10 Conhecia Edesmaria como Maria, é assim que as pessoas se referiam a ela 

quando estava no Terra Sem Males. Quando voltou da Bahia, ela mesma 

começou a se apresentar como Edes; quando estive com ela naquele estado, 
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Caracterização dos lugares de pesquisa

Seguir o percurso anteriormente descrito me permitiu realizar 

trabalho de campo em diversos acampamentos do estado de São 

Paulo e ter uma perspectiva, em diferentes tempos e espaços, do 

mundo das ocupações de terra.

Antes de descrever brevemente as características dos acam-

pamentos que fazem parte desse percurso, parece-me importante 

esclarecer que existe uma diferença entre ocupação e acampamento. 

O primeiro termo se refere ao momento da entrada na propriedade 

e os primeiros dias nos quais novos acampados e principalmente os 

velhos de acampamento e assentados ficam na propriedade ocupada, 

apoiando o movimento e mostrando para os novatos a tecnologia 

de montagem do acampamento. Acampamento é o termo usado 

uma vez que as barracas são montadas, a bandeira do movimento 

é colocada e famílias novas começam a se instalar debaixo da lona. 

Não necessariamente as famílias acampadas participam da ocupa-

ção que cria o acampamento, algumas, a convite de outras famílias 

assentadas ou acampadas, se instalam dias, meses ou inclusive anos 

depois num acampamento já constituído. Também não necessaria-

mente um acampamento se constitui a partir de uma ocupação, no 

interior de São Paulo, muitas vezes os acampamentos são simples-

mente montados e novas famílias e barracos vão se agregando.

Segundo Navarro (2002), os acampamentos estariam consti-

tuídos pelo lumpesinato, uma categoria na qual ele aglomera os 

pobres do meio rural. No entanto, como identificado por Macedo 

(2003), Ondetti (2006), Wolford (2006) e Loera (2006), os acampa-

mentos são constituídos por pessoas de origens diversas e por uma 

heterogeneidade de perfis socioeconômicos, o que põe em questão 

argumentos como o de Navarro, isto é, “a crença de que os acampa-

dei-me conta de que é por esse nome que seus parentes e amigos da Bahia a 

conhecem. Nesta ocasião não analisarei esse aspecto, mas estou ciente de que 

o nome, como menciona Pina Cabral (2007), está intimamente ligado à consti-

tuição social das pessoas. Os nomes, para esse autor, funcionam como marcas 

de relações afetivas.
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mentos sejam constituídos por pessoas com perfis socioeconômicos 

homogêneos, a ponto de poderem ser enquadradas em categorias 

determinadas” (Macedo, 2003, p.5).

Os acampamentos são instalados em diferentes espaços e podem 

ser organizados por diferentes movimentos; no entanto, há certos 

elementos que se repetem: são montados em lugares estratégicos, 

para que sejam visíveis de longe; são instalados o que os acampados 

chamam de barracos ou barracas de lona, uma estrutura feita com 

paus de bambu ou madeira e coberta com plástico preto ou colori-

do, que é chamado de lona. 

Alguns acampados, principalmente os novatos, ao se instalarem 

debaixo da lona, levam consigo muitos pertences, inclusive móveis, 

como fogão, armários, camas etc., e acabam montando pratica-

mente uma casa dentro do barraco. Já os velhos acampados, com 

experiência na arte de acampar, geralmente carregam o mínimo 

de coisas possível, pois sabem que é melhor assim, em caso de um 

despejo, ou de ter que mudar de acampamento ou sair para realizar 

uma nova ocupação. 

Na maioria das ocupações e quando o acampamento começa 

a ser montado, as barracas são divididas em blocos ou grupos de 

famílias, segundo parentesco, afinidade ou conforme ordem de 

chegada. Uma vez que o acampamento está montado, dirigentes do 

acampamento dividem uma série de tarefas, que devem ser com-

partilhadas pelos acampados; na maioria dos acampamentos or-

ganizados pelo MST, essas tarefas se realizam por meio de núcleos, 

setores, grupos, comissões, brigadas, equipes etc.

A maioria dos acampamentos recebe doações em roupa, alimen-

to, lona, que são divididas entre as famílias, e, muitas vezes, recebe 

uma cesta básica,11 mas, na realidade, o que realmente sustenta os 

acampamentos são, por um lado, os chamados bicos, ou seja, traba-

 11 Em conversa pessoal com um funcionário do Instituto de Terras do Estado 

de São Paulo, ele mencionou que dentre as categorias que têm prioridade no 

recebimento da cesta básica estão: acampados, moradores de rua, quilombolas 

e indígenas. 
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lhos eventuais que os acampados realizam nas cidades ou fazendas 

próximas; o recebimento da aposentadoria12 e outros benefícios de 

programas do governo, como o bolsa-família;13 assim como a ajuda 

de parentes ou dos acampados conhecidos como andorinhas. Em 

pesquisa recente realizada em acampamentos do oeste do estado 

de São Paulo, percebi que os andorinhas são fundamentais para a 

continuidade e manutenção dos acampamentos, porque eles man-

têm com os moradores relações de interdependência e, nesse pro-

cesso, reatualizam a lógica dos compromissos e obrigações, não só 

pela troca de favores e serviços e outros bens materiais e imateriais, 

como informações, notícias e afetos, fazendo com que a vida debai-

xo da lona preta se torne possível (Loera, 2013).14 

Por outro lado, na maioria dos acampamentos organizados pelo 

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

significa, entre outras coisas, cumprir certas tarefas coletivas, seja 

no setor de educação, segurança, agricultura, saúde, seja no de comu-

nicação. Como assinalado por Ondetti (2006), em acampamentos 

organizados por outros movimentos que não o MST, a disciplina 

não é tão cobrada; no entanto, como revelou a pesquisa de campo, 

há casos nos quais nos próprios acampamentos organizados por 

militantes do MST a disciplina é inexistente. A divisão de tarefas, 

segundo Stédile e Fernandes, é o segundo princípio organizativo 

do MST, pois “permite à organização crescer e trazer para dentro 

dela aptidões pessoais” (1999, p.41). No entanto, como menciona 

 12 Corresponde aproximadamente a 70% do salário, dependendo do tipo de 

aposentadoria (por idade, por invalidez, por tipo de contribuição, especial). O 

benefício pago não pode ser menor do que um salário mínimo por mês.

 13 O Programa Bolsa-Família (PBF) faz parte do programa federal Fome Zero, 

implementado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva em 2004. É um pro-

grama de transferência direta de renda com condicionalidades, que beneficia 

famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Os valores pagos pelo 

Programa Bolsa-Família variam de acordo com a renda mensal por pessoa da 

família e o número de crianças e adolescentes até 17 anos.

 14 Esta pesquisa “Formas de acampamento” (2010-2015) compõe parte do auxí-

lio Jovem Pesquisador financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (processo 2010/02331-6). 
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Loera, nos acampamentos “esse princípio organizativo funciona 

melhor entre os jovens, mas, entre outros acampados, funciona 

porque faz parte das obrigações de acampados, faz parte da discipli-

na” (2006, p.107). Ainda segundo a autora, “são principalmente os 

adultos homens que participam de setores como segurança, saúde 

e almoxarifado. Os jovens e mulheres adultas do acampamento 

parecem gostar mais do setor de educação, realizando desde o pla-

nejamento até a implementação das atividades com as crianças de 

diferentes idades” (Loera, 2006, p.107).

Em alguns acampamentos do MST os acampados têm tam-

bém a obrigação de participar das mobilizações organizadas pelo 

movimento. Como especificado no regimento interno de dois acam-

pamentos: “É um dever de todos os acampados, contribuir e par-

ticipar das atividades coletivas e do bem comum: lutas, marchas 

e ocupações, reuniões dos grupos e setores, participar das assem-

bleias e dos trabalhos do acampamento”.15

Apesar de os acampamentos seguirem um modelo de organi-

zação, existem particularidades que dependem do movimento que 

organiza o acampamento, das trajetórias sociais dos militantes e 

dirigentes envolvidos com a organização deles, da origem e das ca-

racterísticas socioeconômicas das famílias que se instalam debaixo 

da lona e das características da região onde os acampamentos são 

montados. 

O acampamento Terra Sem Males (TSM)16

O TSM ganhou vida em abril de 2002, no município de Bragan-

ça Paulista, com a ocupação da Fazenda Capuava, que reuniu mais 

de 400 famílias entre novos e velhos acampados e assentados. A ocu-

 15 Regimento Interno dos Acampamentos Terra Sem Males e Irmã Alberta, 2003. 

 16 O trabalho de campo nesse acampamento foi realizado em diversas datas. Em 

abril de 2002, de abril a julho de 2003, em setembro de 2003 e em fevereiro de 

2004. 
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pação foi uma de tantas organizadas em todo o território nacional 

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

para lembrar a morte de 19 trabalhadores rurais ocorrida em 1996 

no Eldorado dos Carajás no estado do Pará.17 

A maioria das famílias acampadas era originária da região de 

Campinas, no interior de São Paulo, e dos municípios próximos, e 

tinham sido convidadas para participar da ocupação por conheci-

dos ou parentes que já eram assentados ou faziam parte de outros 

acampamentos. Alguns deles também estavam participando da 

ocupação.

O acampamento TSM ficou aproximadamente cinco meses nas 

terras da Fazenda Capuava. Em Junho de 2002, um juiz de Bragan-

ça Paulista decretou que as famílias acampadas poderiam ficar só 60 

dias naquelas terras. Quando o prazo se cumpriu, as famílias foram 

despejadas e o acampamento foi instalado no município de Franco 

da Rocha, na região metropolitana (RM) de São Paulo, e menos de 

um mês depois as famílias mudaram novamente e o acampamento 

foi montado no município de Cajamar, ainda na região metropoli-

tana (RM-SP).18 As famílias do TSM ocuparam, com outras famí-

lias que depois conformariam o acampamento Irmã Alberta, uma 

propriedade na periferia da pequena cidade de Polvilho. Em julho 

de 2003, um contingente de 50 famílias de ambos os acampamentos 

saiu de Cajamar para ir se instalar em outro acampamento, o Dom 

Hélder Câmara, no município de Birigui, ao noroeste do estado de 

São Paulo. 

Em outubro de 2003, as famílias do TSM que ficaram acampa-

das em Cajamar saíram de lá para se instalar temporariamente em 

 17 Para mais detalhes sobre a relação entre o massacre de Eldorado dos Carajás, o 

Estado e a intensificação das ocupações de terra organizadas pelo MST a partir 

de 1995, ver Ondetti (2006). 

 18 Utilizou-se a terminologia “oficial”, que divide o estado de São Paulo em muni-

cípios dentro de regiões administrativas (RA), algumas destas inseridas em 

regiões metropolitanas (RM). Na terminologia nativa também se faz referência 

a regiões que, como mencionei anteriormente, se referem aos escritórios nos 

quais a militância do MST está dividida, constituindo as chamadas Regionais. 
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terras do assentamento Sumaré II, a 100 quilômetros da capital do 

estado. Naquela ocasião contaram com o apoio dos próprios assen-

tados, que cederam uma área de 2 hectares de terra para a instalação 

do acampamento. Em fevereiro de 2004, as famílias do acampa-

mento saíram do Sumaré e ocuparam uma fazenda em Americana. 

As famílias do TSM mudaram novamente e montaram o acampa-

mento no município de Itu e depois foram para a região de Ribeirão 

Preto, a 300 quilômetros ao norte da capital do estado de São Paulo. 

É importante mencionar que nesse percurso muitas famílias, 

como no caso da dos Reis e Cerqueira, decidiram sair do TSM e 

ir para outros acampamentos, outras simplesmente desistiram de 

ficar acampando ou foram expulsas e outras continuaram nesse 

acampamento, com famílias novas que foram se instalando debaixo 

da lona.19 

O acampamento Dom Hélder Câmara20

Cinquenta famílias de acampados do TSM saíram de Cajamar 

no começo de junho de 2003, com a expectativa de serem assen-

tadas na região de Araçatuba, e ocuparam a Fazenda Santa Rosa 

perto da cidade de Araçatuba, e dois dias depois foram despejadas. 

Depois ocuparam a Fazenda Araçá, também em Araçatuba, onde 

ficaram uma semana e também foram despejados. Finalmente ocu-

param a beira da pista ao lado da Fazenda Pau d’Alho, no muni-

cípio de Birigui, a mais de 500 quilômetros ao noroeste da cidade 

de São Paulo. Foi ali que o acampamento Dom Hélder Câmara foi 

constituído. As barracas foram montadas perto de uma pequena 

reserva de mata, na beira da fazenda. O nome do acampamento foi 

decidido em assembleia e sugerido pelos militantes do MST que 

 19 As expulsões de acampados se dão, na maioria das vezes, quando o comporta-

mento do acampado dentro do acampamento é considerado inadequado.

 20 O trabalho de campo nesse acampamento foi realizado em julho de 2003 e em 

novembro desse mesmo ano. 
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acompanhavam as famílias de acampados e coordenavam a orga-

nização do novo acampamento. Durante vários meses o acampa-

mento esteve ocupado só pelas famílias vindas do TSM e da região 

de Campinas e São Paulo. E foram essas mesmas famílias que, em 

conjunto com militantes da região, realizaram trabalho de base em 

cidades e bairros rurais próximos ao acampamento, convidando 

novas famílias para irem instalar-se no Dom Hélder.21 O acampa-

mento ficou nesse local mais de um ano e meio, de junho de 2003 

até começo de 2005. Durante esse tempo, várias famílias desistiram 

e saíram do acampamento, as que ficaram realizaram outras mo-

bilizações, e, finalmente, em abril de 2005, o acampamento Dom 

Hélder foi desmanchado e as famílias ocuparam a Fazenda Macali 

a 40 quilômetros da fronteira com Mato Grosso do Sul, montando 

um acampamento com famílias de moradores da fazenda que já 

estavam no local e famílias vindas de cidades próximas. No final 

de 2005, a fazenda foi finalmente liberada para reforma agrária e as 

famílias foram assentadas. 

Acampamento Família Unidas22

Devo lembrar que a família extensa Reis-Cerqueira foi uma 

das famílias que saíram do acampamento Dom Hélder Câmara. 

A convite de um sindicalista da região, foram acampar num acam-

 21 Trabalho de base é o termo nativo que designa o convite que é feito em bairros, 

periferias das cidades e bairros rurais, para que as pessoas, moradores nesses 

lugares, participem de uma ocupação de terra ou instalem uma barraca de lona 

num acampamento já existente.

 22 O trabalho de campo nesse acampamento foi realizado em julho de 2006, em 

agosto de 2007 e em janeiro de 2009. Em julho de 2007 e janeiro de 2009, 

também foi realizado trabalho de campo em cidades próximas ao acampa-

mento, com autoridades locais e com famílias que estavam acampadas, mas 

passavam os finais de semana nas suas casas na cidade, assim como também 

com outras famílias que já haviam estado acampadas, mas haviam desistido do 

acampamento. Também foram realizadas entrevistas com militantes do MST 

pertencentes às Regionais do MST.
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pamento organizado pela CUT, especificamente por dirigentes 

vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar 

de Andradina (Sintraf) que estava montado na Fazenda Cafeeira na 

região no interior do estado conhecida como Pontal. Foi ali que a 

família se dividiu, Cleusa, Alfredo, os filhos e a nora decidiram sair 

do acampamento e foram morar na cidade de Castilho próxima a 

Andradina.23 Já Edesmaria, seu filho e a nora continuaram acam-

pados na Cafeeira, de lá Edesmaria com outras 12 famílias saíram 

e montaram um pequeno acampamento na Fazenda Santa Cruz, 

num local conhecido como Três Pontes, no município de Andradi-

na; lá ficaram menos de três meses e depois se instalaram no acam-

pamento Famílias Unidas, localizado na mesma região.

O acampamento Famílias Unidas foi montado após uma grande 

ocupação em dezembro de 2003.24 A maioria das famílias que par-

ticipou da ocupação era originária de outros acampamentos próxi-

mos. A ocupação e a montagem desse acampamento, tal como o da 

Cafeeira, foram originalmente organizadas por membros do sindi-

cato (Sintraf). Um grupo de famílias novas que estavam acampadas 

sentiu que a atuação do sindicato na organização e gerenciamento 

do acampamento deixava muito a desejar e decidiram procurar re-

presentantes do MST da região, ou, como o coordenador do acam-

pamento disse, decidiram caçar um movimento. Militantes do MST 

decidiram apoiar as famílias e foi organizada uma nova ocupação 

na mesma Fazenda, onde participaram famílias novas convidadas 

em trabalho de base feito por militantes do MST e por famílias 

 23 Devo ressaltar que a família Reis ficou quase um ano fora dos acampamentos; 

depois, a convite de um militante do MST, essa família voltaria novamente a 

acampar, dessa vez em terras da Fazenda Capim, no município de Castilho. 

De lá, foram indicados para ser assentados na Fazenda Macali juntamente 

com famílias do acampamento Dom Hélder Câmara e que conheciam desde o 

TSM. 

 24 Este acampamento diferentemente do Terra Sem Males e do Dom Hélder 

ficou montado no mesmo lugar, próximo à cidade de Andradina por quase 6 

anos. Para detalhes sobre o percurso desses dois primeiros acampamentos, ver 

o Mapa 2 em “Anexos”.
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de acampados que preferiam ter o MST ao Sintraf organizando o 

acampamento. 

No começo de 2006, o acampamento foi dividido em dois mo-

vimentos, MST e MTR. Uma das razões da divisão foi uma briga 

entre acampados, que não concordavam com o fato de a militância 

do MST permitir os moradores de final de semana no acampa-

mento. Em outubro de 2008, o acampamento se dividiu mais uma 

vez, e assim um grupo de acampados decidiu ficar sob a bandeira 

do Sintraf e escolheu um velho acampado como coordenador. Uma 

das principais razões da briga foi que alguns acampados que ainda 

continuavam sob a bandeira do MST não concordavam com a exi-

gência desse movimento de participar das chamadas jornadas ou 

mobilizações (isto é, marchas, passeatas, ocupações de terras, ocu-

pações de prédios públicos, bloqueios de estrada).

Em 2009 o acampamento tinha pouco mais de 170 famílias di-

vididas em três movimentos: MST, MTR e Sintraf com diferentes 

regras, organização e formas de atuação dos movimentos.

Assentamento Macali

Esse assentamento foi criado em novembro de 2005 numa área 

de quase 3 mil hectares de terra localizada ao noroeste do estado de 

São Paulo. Desde 2004 um grupo de 120 famílias de antigos mora-

dores da fazenda e famílias de novos acampados mantinha, sob a 

bandeira do MST, um acampamento nessas terras. Um grupo de 

14 famílias do acampamento Dom Hélder Câmara saiu de Birigui 

no começo de 2005 e se juntou a esse contingente de acampados 

da Macali. No decorrer de menos de um ano, outras famílias de 

acampados, vindas de diversos acampamentos da região e de outros 

instalados em municípios não tão próximos, foram indicadas por 

militantes do MST para se juntarem ao acampamento da Macali. 

Quando a propriedade foi liberada para assentamento, foram re-

partidos mais de 160 lotes de pouco mais de 5 hectares cada um. 

Quando as famílias entraram nas terras, a propriedade estava plan-
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tada com cana. Lideranças que representavam os antigos acampa-

dos do Dom Hélder começaram uma mobilização entre assentados, 

Incra e empresas privadas, para recuperar o dinheiro da cana, isto 

é, o dinheiro que seria pago pela venda da cana removida de cada 

lote. Foi nesse contexto que começou uma série de disputas entre 

os diferentes grupos de assentados pela legitimidade do seu tempo 

de acampamento. 

A família Reis foi uma das famílias escolhidas pelo MST para 

ter uma vaga no assentamento. A indicação de famílias, por parte 

do movimento, foi também um marco de disputa no qual o tempo 

de acampamento figurou como elemento central.
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