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2 
TEMPO DE LUTA

No mundo das ocupações de terra, especificamente nos acampa-

mentos organizados pelo MST, ter tempo de barraco não é suficiente 

para ser beneficiário de um lote de terra, ou, em termos nativos, 

não é suficiente para ser indicado para uma vaga num assentamento, 

também é preciso ter tempo de luta. 

Comerford (1999), na sua análise sobre as reuniões de traba-

lhadores rurais, menciona que o termo “luta” pode ter diversos 

significados. Nos acampamentos da reforma agrária, tal como 

entre os trabalhadores rurais estudados por Comerford, o termo 

“luta” pode estar “intimamente associado à noção de sofrimen-

to” (1999, p.19). Para a maioria dos novos e velhos acampados, é 

o sofrimento debaixo da lona o que legitima a pretensão de ter 

terra. No entanto, nos acampamentos de sem-terra, como apon-

tado por Loera, o termo “luta” pode ter também outros usos e 

significados, que dependem do contexto e “do lugar que os agentes 

ocupam no ciclo da vida” (2006, p.98), e mais, depende da posição 

que ocupam no mundo das ocupações de terra e, especificamente, 

na hierarquia do movimento e/ou do acampamento, assim como 

também da constituição social desses espaços. No caso aqui ana-

lisado, o termo “luta”, acompanhado da variável “tempo”, para 

militantes do MST e acampados de acampamentos do MST pode 
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114  NASHIELI RANGEL LOERA

significar também, ainda que de maneira diferenciada, a contabi-

lidade da participação em marchas, ocupações, passeatas, congres-

sos, entre outros eventos e performances coletivas organizadas pelo 

movimento. 

Contudo, é importante mencionar que, para dirigentes de ou-

tros movimentos e participantes de acampamento organizados por 

outros movimentos que não o MST, o termo “luta” pode ter outros 

significados. Por exemplo, no caso do acampamento Famílias Uni-

das, que, como foi mencionado anteriormente estava dividido em 

três movimentos, MST, MTR e Sintraf, para os coordenadores e 

acampados sob as duas últimas bandeiras, o tempo de luta era visto 

como sinônimo do tempo de barraco e geralmente se referia ao tempo 

que se passa como morador debaixo da lona, no acampamento.

No caso dos militantes das regionais do MST e aqueles presen-

tes nos acampamentos, o tempo de luta pode estar relacionado com 

o tempo dedicado ao movimento organizando ocupações, marchas e 

outras performances coletivas, com as pessoas e os recursos sociais 

que se consegue mobilizar nesses eventos e as negociações feitas 

em favor dos acampados perante representantes do Incra e outras 

autoridades dos governos locais.

Retomo a expressão “recursos sociais” inspirada na análise de 

Coradini (2001). Para esse autor, os recursos sociais, no contexto 

por ele estudado, de inserção de candidatos em posições políti-

co-eleitorais, seriam uma série de atributos sociais lidos também 

como “qualidades pessoais” ou de “liderança”, “competência 

profissional, vinculação a sindicatos, exercício anterior em cargos 

públicos, valores morais, recortes territoriais, etc.” (2001, p.7). No 

mundo das ocupações de terra, entre acampados e militantes, os 

recursos sociais estão relacionados, principalmente, com a capaci-

dade de negociação, com a capacidade de mobilizar um capital de 

confiança e de relações e, no caso específico dos militantes, também 

com a capacidade de mobilizar acampados.

Para os novos e velhos acampados, o tempo de luta está relaciona-

do, principalmente, com o número e tipo de mobilizações nas quais 

participaram, com as dificuldades que passaram e a maneira como 
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participaram, assim como os recursos materiais e sociais investidos 

nas mobilizações e o tempo dedicado à mobilização. 

Para a família dos Reis, por exemplo, a necessidade de cumprir 

com ou acumular tempo de luta se fez evidente logo nos primeiros 

meses de acampamento. 

Como foi mencionado no “Preâmbulo”, eles realizaram, em abril 

de 2002, a sua primeira ocupação na região de Bragança Paulista, na 

Fazenda Capuava, pertencente ao município de Atibaia, onde mon-

taram seu barraco e passaram a ser acampados do Terra Sem Males.

Segundo Cleusa, quando acampavam “na Capuava”, ela e sua 

família acreditavam que seria fácil ganhar as terras, pois “achava 

que era só ficar debaixo do barraco”; entretanto, um primeiro epi-

sódio ocorrido duas semanas após a formação do TSM e as reações 

e relatos dos velhos acampados mostraram-lhe que o caminho era 

longo, e ainda teria que passar por muitas outras ocupações e mobi-

lizações antes de pisar em terra própria. Ela relatava:

Um dia de noite [na Capuava], não sei o que aconteceu, um 

alarme falso, achando que as terra tinha sido ganho, acho que 

era meia-noite, a turma começava a gritar: “Essas terra é nossa! 

MST!”. E gritou e gritou, não sei como gritava: “Aqui eu piso na 

minha terra!” O acampamento todinho se manifestou, estavam 

batendo e saindo para fora e um abraçando o outro, e “Ganhamos 

as terra!” Porque tinha vindo, eram umas 10h30, 11 horas, veio a 

Fatiminha [militante] e conversou lá e, quando ela saiu, aí falaram 

que tinha ganho as terras [...]. Então, aí quando foi o outro dia 

cedo, o capataz, que é um militante da Capuava, ali falou assim: 

“Mas por que a turma se manifestou desse jeito? Ganharam as 

terras mesmo?” Ali ele pegou e falou assim: “50% sim, 50% não”. 

E todo mundo ficou feliz porque achou que ia ganhar essas terra aí, 

depois não falou mais nada, aí no outro dia mesmo falaram que [o 

alvoroço] tinha sido porque José Rainha tinha sido solto, porque ele 

é o cabeça mesmo dos sem-terra, né, do MST, aí eu falei: “Ah, meu 

Deus do céu, se fosse isso então”..., mas fizeram uma farra mesmo. 

(Acampamento TSM, Cajamar, maio de 2003)
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116  NASHIELI RANGEL LOERA

O desânimo foi uma das primeiras reações de alguns novatos, 

logo depois que souberam que a comemoração de alguns militantes 

havia sido não pela suposta liberação das terras, mas pela liberação 

de uma das lideranças do MST que havia sido presa uns dias antes. 

Já, para os velhos acampados, “a farra” e as reações dos novatos foram 

motivos de gozação, mas também de distinção entre experientes e 

inexperientes do mundo das ocupações. Gracilda, uma velha acam-

pada, mas nova acampada do TSM, lembrava-se daquele episódio 

que me foi narrado por Cleusa, a qual me explicou que aquilo havia 

provocado risos e reações de outros velhos acampados, ao ouvirem 

os novatos comemorando o boato de que haviam ganhado as ter-

ras. Gracilda e outros velhos acampados sabiam que, tão somente a 

duas semanas de terem feito a ocupação na Capuava e montado o 

acampamento, era impossível entrarem nas terras.1 Ela, com quase 

quatro anos de acampamento, havia aprendido não só a etiqueta e/

ou o ritual seguido logo após uma ocupação: reintegração de posse, 

despejo, desmanche do acampamento, deslocamento das famílias e 

reocupação, mas também que aquela ocupação era só o começo para 

alguns, era uma de tantas outras; os novatos ainda teriam que acu-

mular um tempo considerável de luta antes de serem assentados. 

Como ela me disse, ao relembrar aquele episódio: “[os novatos] não 

sabiam que ainda tinham muitas ocupações pela frente”.

As dificuldades

Só no decorrer de um ano, as famílias do TSM fizeram mais 

três ocupações, além de participar de outros atos e protestos or-

ganizados pela militância da Regional de Campinas do MST, que 

foram realizados em cidades próximas de onde se encontrava o 

acampamento.2 

 1 Como anteriormente mencionado, essa expressão se refere ao momento em 

que acampados conseguem ser assentados.

 2 Ver em Anexo, no Mapa 2, a cronologia de ocupações desse acampamento. 
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Uma das mobilizações que marcou várias famílias do TSM foi a 

ocupação em Franco da Rocha, destino de algumas famílias depois 

de terem saído da Fazenda Capuava. Essas famílias, principalmente 

as que já contavam com tempo de acampamento, avaliaram aquela 

ocupação como uma das mais sofridas, sobretudo pelo tempo que 

passaram num lugar considerado por eles perigoso e pelas dificul-

dades que sofreram, especialmente para conseguir recursos básicos 

para sobreviver dentro do acampamento.

A própria Gracilda narrava da seguinte maneira a chegada em 

Franco da Rocha:

Ali [os militantes] chegaram só e não avisaram para nós nada, 

falaram que era em Franco da Rocha, só que eles não avisaram, 

falaram que a gente ia mudar, falaram que era garantido, que nin-

guém ia tirar, que era uma ocupação que já estava certa, Aí nos 

fomos sábado, aí a Prefeitura concedeu dez caminhão de mudança, 

aí mudou tudo bonitinho, tudo certinho, cada um arrumou no 

caminhão. Aí, menina, quando nós chegamos lá, um lugar feio! 

Porque o acampamento ficava dentro do mato, lá dentro do mato, 

assim, e tinha aquela pista, aquela estrada que subia pro presídio e 

a estradinha que entrava lá pros sem-terra [para um assentamento]. 

Aí, quando nós chegou lá, já tava aquele alvoroço, porque tinham 

matado um homem da Capuava que tinha ido lá três dias antes para 

ajudar a cavar um poço, porque veio uma turma antes para cavar o 

poço, porque não tinha água lá e o cara matou, degolando-o com 

um facão (TSM, Cajamar, abril de 2003).

No depoimento de Gracilda, ela enfatiza que o “feio” da ocu-

pação em Franco da Rocha estava no fato de o acampamento ficar 

“dentro do mato”, num local onde, além de não ter água, havia difi-

culdade para chegar e para sair e também no fato de ter acontecido 

um assassinato naquele local. Seu Marcos, um novato do TSM que, 

em Franco da Rocha, realizava a tarefa de vigia do acampamento 

mencionava como dificuldade o isolamento e a proximidade com o 

presídio, para ele era um lugar onde “não tinha para onde correr”. 
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Dias depois da ocupação em Franco da Rocha, correu o rumor de 

que havia três presos fugitivos do presídio próximo e que poderiam 

estar escondidos dentro do acampamento, disfarçados de “novos 

acampados”. Aquilo confirmou as dificuldades dessa mobilização e 

o desejo dos acampados de não ficar naquele local.

As famílias do TSM ficaram só um mês e meio em Franco da 

Rocha; segundo relatos de vários acampados, por causa das dificul-

dades acima anunciadas muitas famílias desistiram da luta. As que 

ficaram, entre elas a família dos Reis, começaram a pressionar os 

militantes do MST da Regional de Campinas para que as tirassem 

daquele lugar.

As dificuldades vivenciadas durante as mobilizações (ocupações, 

marchas, passeatas) são consideradas uma forma de legitimar o 

tempo de luta. Acredita-se que aqueles que arriscaram mais e pas-

sam mais dificuldade, de alguma forma acabam acumulando mais 

tempo de luta. Por exemplo, uma marcha ou uma ocupação na qual 

passam penúrias, sentem fome e, muitas vezes, medo por causa de 

despejos, ou por outros motivos, valem mais, ou contam mais do 

que outras mobilizações. O comentário de um acampado do TSM 

é significativo a esse respeito. Beto mencionou que acreditava que 

algumas famílias que tinham saído do TSM para participar de uma 

ocupação e montar um acampamento na região noroeste de São 

Paulo seriam rapidamente assentadas, já que estariam passando 

muita dificuldade. 

Por outro lado, as ocupações que acontecem de maneira pací-

fica, nas quais é fácil se locomover para cidades próximas e se tem 

acesso facilmente aos bens essenciais do mundo das ocupações, 

comida, água e, principalmente, lona preta e bambu, materiais 

básicos para montar o barraco, são menos lembradas pelos acam-

pados, mas ainda assim são contadas na hora de fazer referência ao 

tempo de luta. 

Na reconstrução dos fatos das mobilizações e principalmente das 

ocupações vivenciadas, as famílias originárias do TSM colocavam 

também em destaque, como parte das dificuldades, a perda de bens 
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materiais. Cleusa e Antônio coincidiram em afirmar que, a cada 

ocupação e mudança do acampamento, os poucos bens que tinham 

foram-se perdendo no caminho.

A saga de ocupações que finalmente culminou na formação do 

acampamento Dom Hélder Câmara foi considerada pelas famílias 

que já tinham um tempo de acampamento uma das mobilizações mais 

desorganizadas das quais participaram e atribuíram as dificuldades 

daquela mobilização à perda de bens materiais, aos imprevistos que 

surgiram durante a mobilização e ao tempo que demoraram em se 

estabelecer num local.3 Devo especificar que não necessariamente 

uma ocupação corresponde a uma só mobilização, uma sucessão de 

ocupações num espaço curto de tempo pode ser considerada uma 

mobilização ou várias. 

Retomemos, então, os relatos de alguns acampados que nar-

ram as dificuldades vivenciadas durante a saga de ocupações ante-

riormente mencionada – que durou ao todo onze dias –, desde o 

planejamento da mobilização até a conformação do acampamento 

Dom Hélder:

No Terra Sem Males, a gente teve várias reuniões, e o Jorge [mili-

tante], no Irmã Alberta [acampamento vizinho ao TSM] falou assim, 

que estava surgindo um acampamento lá na região de Andradina e 

quem quisesse vir ia começar tudo de novo, mas quem quisesse 

poderia vir para a região de Andradina. Jorge falava assim para mim, 

para mim só não, para todo mundo: “É só chegar, nós vamos acam-

par, fazer uma grande ocupação e, quando a gente sair dessa ocupa-

ção, nós vamos entrar já direto numa fazenda para ser assentado” 

(Edesmaria, acampamento Dom Hélder Câmara, julho de 2003).

O Jorge falou assim na assembleia... [no TSM], tanto quando 

teve assembleia na Terra Sem Males como lá na Irmã Alberta, 

 3 Saíram de Cajamar e fizeram ocupação na Fazenda Pau d’Alho, depois na 

Santa Rosa e na Araçá, todas elas no município de Araçatuba, e finalmente 

ocuparam uma fazenda em Brejo Alegre, próximo à cidade de Birigui. 
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falou: “Quem quiser ir para Andradina vai, nós vamos ocupar 

uma fazenda lá, vai ser a fazenda onde vocês vai fazer a ocupação”. 

Eles fala festa, né, “vai ser uma grande festa e vai ficar na história”; 

ele falou assim: “Vai ficar na história, depois dessa ocupação, dessa 

grande festa que vai ter, que vai acontecer, porque nos vai chegar 

lá e pode ser que num minuto, 15 minutos, nós já seja despejado ou 

até no máximo 24 horas vai ser despejado. Mas o que que vai acon-

tecer, nós vai sair dessa fazenda e nos vai acampar em frente”. Nem 

dentro não foi, “nós vai acampar em frente, numa fazenda que já 

tá desapropriada que provavelmente vai ser nossa”, ele falou desse 

jeito, e todo mundo que veio caiu na besteira, porque já tava falando 

assim: “Nós vai ser assentado”. O dia 30 [de junho] nós saímos 

de lá de noite, da Terra Sem Males, nós saímos e era 10 horas. Até 

chegar esse ônibus, eu acho que era mais de 10 horas, sei lá. Com 

toda a bagagem, quando esse ônibus veio tava lotadinho, dava até 

medo. Vinha aquele ônibus, todas as gavetas lotadas, o motorista 

disse que não cabia uma pena de galinha dentro, veio até caixa de 

galinha, eu sei que demorou sair de lá, ainda contornamos aquela 

estrada para sair e não passar aquela balança, até chegar em Cam-

pinas, naquele ponto que... porque veio ainda sete pessoas em pé 

dentro daquele ônibus, para passar para outro ônibus, quando che-

gasse em Campinas, né; quando chegou num posto rodoviário que 

tinha lá, não sei aonde aí passou, e foi cortando para vir embora, 

chegou em Campinas. Do [acampamento] Irmã Alberta estavam 

nos esperando em Campinas, ah, e veio tudo junto, até os caminhão 

de mudança tava também esperando, chegou também tudo junto. 

Quando nós chegamos [na primeira fazenda] tavam [os militantes], 

tava um monte, “ah, que a fazenda! aqui é ótima”, nos já entrou, já 

tava certo, eu falei: “Tudo bem, né”. O dono passou, né, cumpri-

mento todo mundo, ficava na casa do caseiro, né, e lá, menina, sem 

bambu para fazer barraco, quem chegou cedo arrancou e pegou os 

últimos que tinha [...]. Eram [no total] 103 pessoas, famílias, fora 

os apoio que veio de Andradina, veio muita gente de Andradina 

que já foram assentadas, aí veio até um padre de lá [de Andradina], 

aí, quando foi de noite, fizeram uma assembleia, aí falaram que 
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íamos ficar na frente de uma outra [fazenda]. Carregamos as coisas 

até na cabeça, aquele dia eu fiquei... falei para ele [o marido] que 

ia pôr fogo no barraco, que eu ia sumir de a pé, mandei ele para os 

quintos infernos, fiquei nervosa e aí ele falou assim: “Então vamos 

pôr fogo, vamos embora”. Mas o Gugu militante falou assim: 

“Vamos carregando de pouquinho em pouquinho até nós entrar 

na fazenda”. O que que aconteceu, ninguém seguiu as ordens [do 

Gugu], todo mundo se apavorou e já foi carregando e entrou e foi 

arrancar aquela cerca e entraram não sei quantos, aí virou aquela 

bagunça. [...] Tinha uns [acampados] que não prestava, só tava ali 

para fazer bagunça, eles [os militantes] não souberam controlar o 

povo, trouxeram uns [novatos] sei lá de onde, foram mobilizados 

pelo pessoal [militância] de Andradina. [...] Passou terça, quarta, 

quinta, sexta, sábado, na sexta-feira chegou a liminar e o pior é 

que não vai um camburão, não vai dois, três [...] Quando foi na 

sexta-feira, fomos lá na Câmara Municipal com o vereador e eu fui 

convidada para entrar junto, né. Aí eu vi o Luiz pegando a liminar 

assim e nós lemos, até então nós não estava sabendo, aí, quando nós 

viemos, já a Laís pegou e falou: “Já temos a liminar de despejo, nós 

temos 24 horas para sair”. Aí eles tentaram tudo quanto é jeito para 

ficar lá, aí não conseguiram, não souberam negociar. Aí na sexta 

foram para Araçatuba, para ligar pro Jorge [militante da Direção 

Nacional do MST]. Aí, quando foi na sexta-feira, não no sábado, 

foi uma assembleia, e falaram, foi na segunda-feira mesmo nos 

já mudamos, aí foi que veio essa turma, aí, quando foi na terça-

-feira cedo, teve uma assembleia, quando foi na segunda-feira de 

noitinha, já aí chamaram para explicar que nós ia sair; aí ele falou 

nós vamos sair daqui, 20 quilômetros longe da fazenda, e ama-

nhã cedo já nós vai começar a sair, né, e começou cedo, menina do 

céu! Aí cedo teve outra assembleia e tinha uma fila como daqui lá 

naquele mato, tinha Corpo de Bombeiro, ambulâncias, tudo isso, 

falei: “Gente, o que que está acontecendo aqui, né”. A polícia tava 

entrando. Aí nós fizemos o cordão assim comprido, né, com todo 

mundo beirando o feijão assim e nós todos de mão dada assim, na 

frente de todos os camburão, os policial que tava lá e todo mundo 
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rezou o Pai-Nosso naquele cordão; assim, aí todo mundo desceu 

para arrumar suas coisas, aí, dali a pouco foi chegando o caminhão, 

aí foi dois caminhão para trazer os bambu e dois caminhão para 

carregar a mudança, porque nesses caminhão não cabia nada, não 

cabia nada nesses caminhão tudo pequenininho, até que por fim 

aí apareceu uma vereadora que nós tínhamos conversado com ela 

lá na Câmara Municipal, aí arrumou uma carreta, uma, mais não 

coube tudo, aí veio mais outro caminhão, aí veio aqueles caminhão 

carregando as coisas, caminhando, caminhando, carregando, carre-

gando, tava lotado de ônibus, foi 4 ônibus, 3 para trazer as pessoas, 

aí um povo tinha saído, tinha ido embora, não tavam confiando 

mais. [...] E, quando chegamos aqui, foi aquela montoeira de coi-

sas, ninguém sabia que era de quem, apesar que nossas coisas... o 

Tiago [filho] deixou para carregar bem por último e foi a justiça 

que ajudou, porque o Tiago falou: “Não jogue em cima de tudo, 

minhas coisas e as coisas do meu pai vai ser por último e tem lugar 

para pôr, já quebraram minha cama e agora não vão quebrar a da 

minha mãe”. Já, quando chegou aqui, foi descarregando e, quando 

chegou aqui, nós separamos assim, minhas coisas lá do feijão veio 

na carretona. Minha bolsa sumiu com meus documentos. Aí eu 

falei; “Mas, se sumir coisa, meu, eu entro em tudo quanto é bar-

raco”. As pessoas falavam “aqui é tudo meu”, puxava um da mão 

do outro, isso aqui é meu, não sei que lá. Então nós no meio daquela 

bagunça, nós separando tudo lá na beirada, as minhas coisas e a do 

Tiago, ah, menina! Mas isso aí pra dormir lá na beira da pista, aí 

nós pôs a grade da cama assim no chão, joguemos e... aquela terra 

vermelha, sujando tudo, e nós naquela bagunça. Aí de manhã eu 

levantei, né, e falei: “Ah, nós vamos ficar aqui mesmo”. Bem tran-

quila, né, quando puis o fogão, fui ver, o fogão tava tudo quebrado, 

quebraram tudo (Cleusa, acampamento Dom Hélder Câmara, 

julho de 2003).

Quando chegamos na outra fazenda [Santa Rosa], deu uma 

chuva de vento, uma chuva de vento que, pronto, quase levou todos 

os barracos, tudo mundo molhou as coisas, molhou tudo, o col-
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chão da cama, mas virou aquela coisa, pelo amor de Deus! Foi forte 

mesmo. Não tinha para fazer o barraco, você acredita? Aí, depois, 

assim no chão os colchão tudo molhado, tudo molhado, aí, quando 

foi no outro dia, aí desmanchou tudo de novo e aí fiz um barra-

quinho bem-feitinho, bem durinho, nossa! E já no outro dia, dois 

dias, de novo desmancha o barraco, carrega tudo de novo [...]. Tava 

assim de polícia, bombeiro, ambulância, motoqueiro, quando nós 

levantamos assim do banco do ônibus para olhar, aquilo era polícia, 

motoqueiro, Corpo de Bombeiro e ambulância; falei: “Gente, mais 

isso aqui!”. Ali que eles [os militantes] se dividiram, uma parte 

na frente, uma parte atrás e uns poucos para os meios, sabe, mas, 

como nós viemos, o ônibus pegou Araçatuba, que aqui já é mais 

movimento, achamos que eles tinha se descartado e ido embora um 

pouco, né, quando nós passamos no ponto do retorno ali, saímos 

de Araçatuba, para entrar em Birigui, enquanto sai de em cima 

do ponto, enquanto você sai de em cima e sai por baixo assim, aí 

que nós vimos, só tinha estrada com polícia, tudo de sirena acesa 

e andando e andando e andando, falei: “Puta que o pariu! O que 

será isso?”. Nós cheguemos aqui de noite, né, escuro, era 8 horas 

da noite, quando nós cheguemos, aí uns veio e encostou aí mesmo, 

na entrada, aí falaram que não queriam que porque era no meio 

do mato, que não sei o que lá e não ficaram, ninguém quis ficar ali 

achando que era um matagal, sabe. Nós desceu ali, nessa estrada 

ali; dali o Gugu chamou só os homens, só os homens, as mulheres 

não, e falou assim: “É o seguinte, aqui não tem cachorro, tem gente, 

tem mulher, tem criança e todo mundo aqui é gente, tem direitos 

iguais”. Falou para polícia, pro major: “Oh, major, se o senhor qui-

ser me prender pode me prender agora, mas só enquanto o senhor 

não arrumar 120 marmita para dar comida aqui pro pessoal, nós 

não vai liberar o ônibus, nós vai liberar só dois. Nós vai ficar com 

o ônibus até a marmita chegar, porque, enquanto não chegar, nós 

não vai liberar o ônibus, não, vai liberar todos, mas um vai ficar”. 

Foi tipo um sequestro e os motorista de ônibus louco, dava até dor 

de ver, porque eles não podia ir embora, todo mundo descarregou, 

a carreta descarregou tudo e eles ficou, encostou lá na beira da pista 
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e, do outro lado de lá, era só polícia e polícia, aí demorou, demorou, 

demorou, todo mundo com fome, né, porque nós tinha feito, tinha 

comido era 10 horas da manhã. [...] O Gugu foi corajoso, enfrentou 

a polícia por nós. Ele negociou direitinho com eles. O pessoal novo 

[novatos] não o conheciam, mas, quando enfrentou... passaram a 

confiar nele. O pessoal tava desconfiado, já era muito despejo e 

muda para cá e muda pra lá, mas o pessoal viu que podia confiar. 

(Antônio, acampamento Dom Hélder Câmara, julho de 2003)

Nos depoimentos acima, relata-se não somente o processo de 

mobilização das pessoas e das sucessivas ocupações, mas, na per-

cepção desses acampados, o medo, a incerteza, a desordem, a pre-

sença de agentes externos aos sem-terra, a inexperiência dos novos 

acampados, a falta de bens básicos do mundo das ocupações, a perda 

de bens materiais e o tempo passado se deslocando de um lugar para 

outro conformaram também as dificuldades daquela mobilização. 

Por outro lado, essas dificuldades foram se atenuando no momento 

em que se fez uso de certos recursos sociais: quando o capital de 

relações foi acionado com militantes da Nacional do movimento, o 

vereador ou a vereadora, e, também, no momento em que os mili-

tantes que acompanharam a mobilização fazendo uso das suas com-

petências pessoais conseguiram negociar com as autoridades em 

favor dos acampados e quando, graças ao conjunto desses recursos 

mobilizados, a confiança foi restituída. 

No mundo das ocupações, a capacidade de negociação dos 

acampados ou dos militantes e a capacidade de estabelecer vínculos 

com autoridades locais são vistas como algo inerente às capacidades 

e proezas individuais, no entanto, conforme vimos, a negociação só 

se torna possível quando ambas as partes estão dispostas a estabele-

cer um vínculo e um acordo; e só se a negociação tem sucesso é que 

as capacidades individuais ou proezas aparecem. 

Por outro lado, se as dificuldades vivenciadas durante as mobi-

lizações são consideradas pelos acampados uma condição sine qua 

non do tempo de luta, a confiança aparece como uma dádiva, como 
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algo que é dado e pode ser cobrado, tornando-se um dom e contra-

dom fundamental, para que os acampados “vão à luta”.

 Inclusive, também no processo de mobilização de famílias 

novas, a confiança é um valor fundamental. A maioria dos novatos 

só se instala debaixo da lona quando alguém conhecido, e em quem 

eles confiam, os convida ou lhes fala sobre a experiência do acam-

pamento. No caso da formação dos acampamentos TSM e Dom 

Hélder, as famílias novas que constituíram esses acampamentos 

foram mobilizadas por militantes, assentados ou acampados das 

regiões onde os acampamentos foram instalados, pessoas que já se 

conheciam. Esses militantes, acampados ou assentados, ou já con-

tavam com a confiança das pessoas convidadas ou essa confiança 

foi sendo ganha com um trabalho de base contínuo e com um grande 

investimento de tempo. 

Sigaud, Rosa e Macedo (2008) demonstram que, nas primeiras 

ocupações realizadas em Pernambuco organizadas por sindicalis-

tas, o capital de confiança acumulado em relação aos trabalhadores 

foi fundamental, e de fato decisivo, para que moradores dos en-

genhos se instalassem em acampamentos montados em terras dos 

patrões. 

Seu Zé Antônio do TSM, por exemplo, sabia da importância 

da confiança para convencer pessoas a irem à luta, segundo ele, 

é precisamente a retribuição da confiança depositada, principal-

mente nos militantes, o que faz com que os acampados pensem: “a 

militância de lá é uma beleza, a militância de lá é isso, eu confio no 

movimento, confio nas pessoas que tão lá trabalhando”. E de fato, 

muitas vezes, quando a confiança não é retribuída, a não retribuição 

pode se tornar uma das razões para “desistir da luta”. 

Esse foi o caso da própria família dos Reis. Como já foi men-

cionado, depois de ter ficado pouco mais de um ano acampada em 

Birigui no Dom Hélder Câmara, essa família, a convite de Cláudio, 

um sindicalista da região, aceitou participar de uma ocupação na 

Fazenda Cafeeira na região de Andradina. A família dos Reis e 

mais 22 famílias saíram do Dom Hélder pensando que logo seriam 

assentados. No entanto, segundo Cleusa, Cláudio “não é pessoa 
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confiável”, para ela, as famílias confiaram nele e nas palavras dele 

e acreditaram que, como ele lhes disse, a fazenda já havia sido li-

berada, porém, segundo ela, “ele contou mentiras”, pois usou as 

famílias para movimentar.4 Lembremos que, muitas vezes, os acam-

pamentos são vistos pelos acampados como se tivessem donos, e, 

para aqueles que assim se percebem, ter um acampamento é tam-

bém uma maneira de adquirir certo prestígio. Como enunciado por 

Rosa (2011), no mundo das ocupações de terras há concorrência 

entre movimentos, e, muitas vezes, fazer uma ocupação e levantar 

um acampamento sob a bandeira de um determinado movimento é 

uma forma de marcar presença numa determinada região. 

A família dos Reis acabou ficando quase um ano na Cafeeira, 

mas, como Cleusa mencionou, “perdeu a confiança nos dirigen-

tes”, ela fazia referência àqueles com os quais teve contato e que 

coordenaram as ações, as mobilizações e os acampamentos nos 

quais participaram. O desânimo se instalou na família, que acabou 

“desistindo da luta”.5

Os recursos e as correrias

Como relatado por acampados, nas mobilizações tanto os acam-

pados quanto os militantes fazem uso de certos recursos sociais, 

acionando relações com parentes, prefeitos, vereadores, comercian-

tes e outras autoridades locais, pedindo ajudas em forma de comida, 

lona, transporte, para que as mobilizações aconteçam. Vimos no 

item anterior, tanto no depoimento de Antônio quanto no de Cleu-

sa, em que momento e como certos recursos foram acionados. No 

caso do primeiro depoimento, o militante que liderava a ocupação 

negocia marmitas com um policial para os participantes da ocupa-

 4 É comum, nos acampamentos, ouvir a expressão movimentar, para fazer refe-

rência ao fato de mobilizar pessoas para participarem de uma ocupação, mar-

cha ou qualquer outra forma de protesto. Também se usa “criar movimento”.

 5 Esse episódio será tratado com detalhe no próximo capítulo.
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ção e, no caso do segundo, o contato com uma vereadora foi funda-

mental para conseguir o transporte e levar os pertences das pessoas 

para o local da próxima ocupação. 

No caso do TSM, quando da ocupação em Franco da Rocha, a 

Prefeitura de Atibaia concedeu alguns caminhões para transportar 

a mudança dos acampados até o local da próxima ocupação, como 

narrado anteriormente.

Um ano depois outros recursos sociais seriam mobilizados. 

Quando o TSM saiu de Cajamar, militantes da Regional de Campi-

nas negociaram com assentados de Sumaré II, para que as famílias 

desse acampamento ocupassem uma parte de um terreno do assen-

tamento que se encontrava na beira da estrada. Alguns meses de-

pois, já em terras do Sumaré II, os coordenadores do acampamento 

negociariam com representantes do Itesp e do Incra as condições 

do deslocamento das pessoas, o transporte e o lugar para onde as 

famílias seriam levadas e realocadas em caso de despejo.6 

No caso do acampamento Famílias Unidas, o coordenador do 

MTR e velhos acampados mantinham contato pessoal com o pre-

feito da cidade próxima ao acampamento e, quando precisavam, 

negociavam com ele para conseguir carro ou transporte para mobi-

lizar os acampados. 

Edesmaria explicita essa relação da seguinte maneira:

A Prefeitura apoia muito o acampamento, muito mais, assim, 

se surge uma viagem, se alguém precisar de um ônibus para fazer 

uma viagem, essas coisas assim, transporte para São Paulo para 

ir pro Incra, isso ajuda muito, o prefeito ajuda muito, o prefeito é 

pessoa muito interessante, pessoa muito boa, o primeiro amigo da 

cidade; se você falar “gente como que você conheceu o seu primeiro 

amigo da cidade, o prefeito”, foi assim, fora da coordenação do 

acampamento, o prefeito é uma pessoa muito especial para mim, 

muito, muito, muito, uma pessoa muito legal, amigo. (Edesmaria, 

agosto de 2007) 

 6 Para uma análise mais detalhada sobre esses acordos ver Loera, 2009. 
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Macedo (2003, 2005), Rosa (2000), Barra (2007) e Sigaud et 

al. (2008) também relatam, para o caso de mobilizações no Rio de 

Janeiro, na Zona da Mata Pernambucana, na região de Campinas 

e no Rio Grande do Sul, respectivamente, a existência de acordos 

e negociações entre trabalhadores, representantes de movimentos, 

autoridades locais e representantes de órgãos de governo encarrega-

dos das desapropriações.

Rosa (2000), no seu estudo de caso sobre as relações sociais entre 

assentados e municípios receptores em Porto Alegre, menciona que 

estas a e prefeitura local encerram um amplo leque de significados, 

no entanto, na maioria das vezes, essas relações são estabelecidas 

sob a base da reciprocidade, mesmo se a balança do poder pende, é 

claro, para um lado, e se, ainda, nessas relações são colocados frente 

a frente diferentes universos de valor. 

No caso das relações entre acampamentos e prefeituras, não 

é muito diferente. Em entrevista, em janeiro de 2009, com o re-

cém-eleito vice-prefeito de uma cidade próxima ao acampamento 

Famílias Unidas, o tema das ajudas e dos recursos para os acampa-

mentos surgiu na conversa.7 Para ele, era um tema que não devia 

ser falado em público, no entanto, aceitou falar: “as ajudas existem 

como acordos informais entre movimentos e prefeitura”. De fato, ele 

mencionou que a nova administração pretendia oficializar esses 

acordos, criando uma estrutura na prefeitura para atender um públi-

co específico, os sem-terra. 

Se, por um lado, para o vice-prefeito, os sem-terra geram des-

pesas para o município (já que a prefeitura apoia os acampamentos 

principalmente com água, transporte para levar as crianças até as 

escolas e transporte para o deslocamento de lideranças e outros re-

cursos para as mobilizações) e não necessariamente essa população 

retribui à prefeitura, pagando impostos, por exemplo, por outro, 

acampados na forma de assentados potenciais representam uma 

possibilidade de captação de recursos para o município, recursos 

na forma de verbas do estado, mas também uma possibilidade de 

 7 A administração dessa cidade era composta pela coligação dos seguintes parti-

dos: PTB, PT, PV, PCdoB, PR, PDT, PSC, PRP. 
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acumular capital simbólico, os acordos, o vice-prefeito deixou claro, 

são feitos com o MST, já que, segundo ele, “é um movimento que 

trabalha melhor e tem mais articulação política, mais relações”.8

A crença de que o MST é um movimento mais experiente no 

mundo das ocupações de terra, consegue negociar melhor e tem mais 

relações não só circula entre representantes de governo e, inclusive, 

entre as próprias lideranças do MST e de outros movimentos, como 

vimos anteriormente, como também circula entre acampados.

Seu Joaquim, por exemplo, acampado do Famílias Unidas, no 

contexto do último racha no acampamento, decidiu ficar “no grupo 

do Biro”, pois para ele “o MST é um movimento que tem mais 

força”, e estando com eles teria mais possibilidades de ganhar terra, 

no entanto, completou: “as pessoas que ficaram do lado do Nino 

ou do Neguinho também vão ganhar as terras”, pois concordava 

com o que mencionara o coordenador do MST do acampamento: 

“os outros pequenos movimentos estão sempre sob a aba do MST”. 

Biro, apelando para a experiência que o MST acumulara ao 

longo de anos de luta, questionava o papel de movimentos como o 

MTR, que “exige que os acampados morem no acampamento, mas 

não exige que participem da luta”, isto é, das jornadas ou mobiliza-

ções. Segundo esse militante, nem todo mundo tem uma visão do 

que é “trabalhar para o coletivo”. Ele me dava como exemplo a ne-

gociação das áreas. Para ele, o objetivo de uma mobilização era o de 

fazer pressão para reivindicar a desapropriação “de todas as áreas da 

região”, não somente uma, que, na visão dele, é o que o MTR fazia. 

Muitas vezes, acampados como seu Joaquim, ao almejar os bens 

disponibilizados pelo Estado, como no caso das terras, decide ficar 

num acampamento organizado pelo MST, apelando ao prestígio 

desse movimento, ou seja, sua decisão de ficar com o MST passa 

 8 O vice-prefeito também mencionou a importância que teria para o município 

que os acampados “de fora” mudassem o título de eleitor para sua cidade. 

Afinal isso também é necessário para esses acampados poderem usufruir dos 

serviços do município, como saúde e educação, por exemplo. Ver, em “Anexo” 

(documento n.1), o informativo da campanha do prefeito, em que os acampa-

mentos do município são vistos como parte do “grande potencial agrário” e 

contados também junto com assentamentos, como o alvo de novos projetos. 
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pela posição e pelas “chances” que acredita que esse movimento tem 

no mundo das ocupações. Por outro lado, lideranças dos acampa-

mentos também apelam ao que poderíamos chamar da crença no 

prestígio para conseguir as ajudas ou mobilizar os chamados recursos.

Entre os diferentes grupos de acampados do acampamento 

Famílias Unidas, tal como menciona Rosa para o caso dos assen-

tados e os habitantes do município, por ele estudados, “conhecem 

e reconhecem os caminhos ‘tradicionais’ para a obtenção de servi-

ços públicos como educação, saúde e obras de infraestrutura. [No 

entanto] Conhecer o caminho não significa que todos os moradores 

locais [no nosso caso, acampados] tenham a mesma condição de 

acesso aos serviços públicos, ao contrário, isto implica também 

reconhecer que existem vários modos de obter e receber tais bene-

fícios” (2000, p.117). Ainda, segundo o autor, mesmo dependendo 

da posição social ocupada, com o tempo, os indivíduos “são capazes 

de reconhecer quais os atributos necessários para que suas deman-

das sejam atendidas” (2000, p.117). Em outras palavras, com o 

tempo, o indivíduo, “pela socialização, é capaz de reconhecer e ter 

reconhecida sua posição dentro da figuração social” (2000, p.117). 

No caso dos acampados, vão apreendendo a linguagem de deman-

da, a forma de reivindicar benefícios ou serviços ao Estado.

Na prática, alguns acordos entre prefeituras e movimentos são 

estabelecidos tendo como base essa crença de que o MST teria uma 

posição de destaque no mundo das ocupações de terra, todavia, 

esses acordos também são estabelecidos dependendo da posição 

que os próprios representantes dos governos locais ocupam no 

mundo da política e dependendo da própria organização e consti-

tuição social dos acampamentos. 

No caso da administração da cidade próxima ao acampamento 

Famílias Unidas, por exemplo, os acordos eram preferentemente es-

tabelecidos com lideranças do MST, no entanto, na administração 

anterior, o prefeito do PSDB, segundo depoimentos de acampados 

e dos próprios militantes do MST da região, preferia estabelecer 

acordos com outros movimentos, que não o MST, no caso específico 

do acampamento Famílias Unidas, com as lideranças do MTR. 
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Teresa, acampada no Famílias Unidas, falava que essa “pre-

ferência” da administração anterior se refletia inclusive no aten-

dimento aos acampados no centro de saúde da cidade. Segundo 

ela, que durante meses havia ficado acampada no grupo do MST, 

quando queriam ser atendidos no centro de saúde, os acampados do 

grupo do MST deviam pedir uma declaração de Nino (coordenador 

do MTR), em que constasse que eram acampados do MTR. Lem-

bremos que, como a regra desse movimento era de morar no acam-

pamento, a declaração servia como um comprovante de residência 

no município, diferentemente da população de acampados ando-

rinhas do MST, que não necessariamente residiam no município. 

Conforme Teresa, pedir uma declaração do MTR, mesmo estan-

do acampada “do lado do MST”, foi a estratégia por ela adotada 

para receber um serviço da prefeitura depois de ter tido uma má 

experiência no centro de saúde. Ainda segundo essa acampada, um 

dia, ao querer marcar uma consulta, ouviu uma enfermeira dizendo 

para outra: “ela é do Biro” (coordenador do MST do acampamento 

Famílias Unidas). E depois negou o atendimento, completando: 

“fale para o seu coordenador vir aqui”. Dércio, outro acampado, 

mencionava que na administração anterior qualquer trâmite na 

cidade acabava sendo mais fácil estando “do lado do Nino”, pois o 

cadastro de acampado e documentos apresentados eram feitos em 

papel timbrado do MTR com o endereço do acampamento.

No caso do acampamento Famílias Unidas, principalmente 

os velhos acampados aprenderam o know-how da negociação para 

conseguir e mobilizar recursos, mas principalmente aprenderam 

o que devia ser feito para conseguir benefícios da prefeitura, no 

caso que relatamos de Teresa, por exemplo, para ser atendida mais 

rapidamente no centro de saúde, pediu uma declaração de Nino, 

coordenador do MTR do acampamento, em que constasse que ela 

era acampada do MTR.9

Devo especificar que, no caso das pequenas cidades próximas 

aos acampamentos, para os funcionários das prefeituras, comer-

 9 Ver em “Anexos” (documento n. 2 – Declaração de residência e filiação ao 

MTR). 
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ciantes e em geral habitantes dessas cidades, os movimentos (MST, 

MTR, Sintraf, CUT) são percebidos através das suas lideranças, 

pessoas de carne e osso, como Biro ou como Nino, que coordenam 

os acampamentos. 

No caso específico do acampamento Famílias Unidas, as lide-

ranças eram conhecidos de longa data, ou já mantinham, antes de se 

tornarem lideranças dos movimentos, uma relação de proximidade 

com algumas autoridades locais. Esse é o caso do próprio vice-

prefeito antes mencionado e de Nino, coordenador do MTR.10 Por 

serem da mesma cidade, o vice-prefeito tinha uma relação de pro-

ximidade com Nino, e, de fato, parecia conhecer bem a trajetória 

dessa liderança pelo mundo das ocupações de terra.

De outra forma, e independentemente das relações de proximi-

dade entre autoridades locais e lideranças dos movimentos que não 

o MST, a crença na posição de destaque desse movimento no mundo 

das ocupações de terra circula também entre as lideranças de outros 

movimentos. 

No caso do acampamento Famílias Unidas, para os coordena-

dores do grupo do MTR, a concorrência com o MST não era fácil, 

segundo Maria, coordenadora e esposa de Nino: “o problema dos 

militantes do MST é que acham que, por serem do MST, podem 

tudo”. No entanto, Nino completava: “Eles têm o conhecimento, 

mas acampamento não têm”. Fazendo referência ao fato de que 

quase não existiam acampados ou moradores nesse acampamento 

sob a bandeira do MST mas só apoios. 

Nino e Maria guardavam no seu barraco, como se fosse um tesou-

ro, uma pasta com o cadastro de todos os seus acampados. Durante 

as várias visitas de campo ao acampamento faziam questão de abrir a 

pasta e mostrar não só os novos cadastros em papel timbrado com o 

logotipo do MTR, o endereço do acampamento, como a declaração 

de fundação do movimento, a impressão de cada uma das etapas do 

processo de desapropriação da fazenda baixadas da internet e decla-

 10 O vice-prefeito conhecia inclusive episódios pessoais da vida de Nino. Nesta 

ocasião não tratarei desse assunto, mas interessante é indagar sobre as condi-

ções sociais e escolhas individuais que levaram essas duas figuras públicas da 

cidade a traçar caminhos diferenciados. 
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rações de mudança de movimento dos acampados. Peirano (2002) 

chama a atenção para o reconhecimento social que têm os documen-

tos, os papéis, na nossa sociedade. Para ela, os documentos forneci-

dos por uma autoridade administrativa, por exemplo, teriam uma 

espécie de poder (mágico) que valida ou reconhece os indivíduos 

como parte de uma coletividade. Ainda, segundo a autora, os docu-

mentos permitem a contagem dos indivíduos, ao mesmo tempo em 

que os singularizam (2002, p.45). No caso das lideranças do MTR, 

a posse dos papéis antes mencionados, assim como a exigência de 

uma carteira de identificação dos acampados com a data de filiação 

ao movimento, era uma forma de se diferenciar dos coordenadores 

do MST do acampamento, mas, ao mesmo tempo, uma maneira 

de mostrar semelhança ao modo como esse movimento é percebido 

pelos acampados. Como Maria me disse, eles pretendiam mos-

trar que eles “também são organizados”, que são “um movimento 

sério”. Dessa maneira, os acampados se sentiam mais seguros com 

respeito ao trabalho deles, dos dirigentes do MTR. Por outro lado, as 

declarações e carteirinha fornecidas pelos coordenadores do MTR, 

como descrito nos depoimentos de Teresa e Dércio anteriormente 

citados, também eram reconhecidas por funcionários da prefeitura 

como um documento legítimo para usufruir dos serviços públicos 

do município. Inclusive, como relatado por acampados, esses mes-

mos documentos também eram reconhecidos por entidades priva-

das nas cidades, como os bancos, que aceitavam uma declaração ou a 

carteirinha do MTR como comprovante de endereço para abrir uma 

conta, por exemplo. Nesse contexto, ter um documento “é prova de 

pertencimento a uma comunidade” (Peirano, 2002, p.55). 

Vale mais um dia de luta do que um mês de barraco

O investimento ou busca de recursos durante as mobilizações 

aparece recorrentemente nos relatos de acampados e militantes: 

o quanto foi gasto, em dinheiro, em materiais comprados ou con-

seguidos por eles para fazer a mobilização acontecer, o esforço e o 
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tempo dedicado à mobilização e as pessoas e o capital de relações 

que foram mobilizados. Assim como no caso das dificuldades, o fato 

de relatar, ou falar sobre os recursos, tanto para o militante como 

para o acampado, parece ser uma forma de legitimar, para eles mes-

mos e perante outros, seu tempo de luta. 

Alguns acampados do acampamento Famílias Unidas, revolta-

dos com a indicação de militantes e duas famílias do acampamento 

para uma vaga numa fazenda vizinha, isto é, para serem assentados, 

começaram a reavaliar e fazer um balanço dos recursos investidos no 

seu tempo de luta. Teresa, a quem já fizemos referência anteriormen-

te, acampava fazia quase dois anos com seus dois filhos pequenos. 

Ela questionava os critérios da indicação das famílias. Para ela, algu-

mas famílias estavam sendo vítimas de uma injustiça por parte dos 

militantes do MST do acampamento, pois a exigência de participa-

ção nas jornadas, como requisito para poder ganhar terra, não levava 

em conta a situação particular das famílias. Ela, com dois filhos pe-

quenos, não podia participar de todas as jornadas, em compensação, 

ou mandava um representante da sua família ou pagava para que al-

guém a representasse dependendo do tipo de jornada. Sigaud (2000), 

Sigaud et al. (2002) e Loera (2006) identificaram, nos acampamentos 

da reforma agrária, a existência de representantes, geralmente pa-

rentes ou conhecidos que ficavam debaixo da lona guardando o lugar 

para um parente ou amigo. No entanto, segundo material recolhido 

em campo em acampamentos do noroeste do estado de São Paulo, 

não há somente representantes que estariam cumprindo tempo de 

barraco pelo parente ou amigo, mas haveria uma distinção entre 

representante e substituto para o caso de jornadas. Representante geral-

mente é alguém da família ou conhecido que vai participar no lugar 

do outro. Substituto é alguém geralmente desconhecido, que pode ser 

acampado, assentado ou qualquer outra pessoa que participará na 

jornada ocupando o lugar daquele que não vai participar. 

Quirós (2006, p.78), na sua etnografia sobre os movimentos 

piqueteros em Buenos Aires, também identificou a existência de 

uma prática da substituição nas mobilizações e a importância dessa 

prática para a obtenção de recursos por parte do Estado:
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a generalidade da prática da substituição parece revelar, por um 

lado, a importância que a quantidade tem para os movimentos. 

Eles dependem dessa participação já que da quantidade mobilizada 

depende também a capacidade de negociação com o Estado. Por 

outro lado, as substituições dizem também a respeito da impor-

tância que a presença tem para as próprias pessoas que marcham. 

(Quirós, 2006, p.78, tradução minha)11

Como relatado por Teresa, nas assembleias era passada a infor-

mação das jornadas. Geralmente os acampados não ficam sabendo 

sobre o tipo de jornada que acontecerá até pouco antes do evento. 

Quando é uma ocupação, os acampados podem passar de quinze 

a vinte dias fora dos seus acampamentos e, como mencionava seu 

Joaquim, pai da Teresa, “para quem mora no acampamento, é di-

fícil deixar barraco, filhos, parentes, criação sem ninguém durante 

esse tempo, por isso não vai todo mundo nas jornadas”. 

Teresa relatava que ela e seus pais, que moravam no barraco ao 

lado do seu, haviam encontrado uma maneira de estarem presentes 

na maioria das jornadas, isto é, “revezando a participação”. Contudo, 

na última jornada que ela participou, a estratégia de revezamento não 

havia funcionado, pois o coordenador do grupo do MST não aceitou 

que só ela participasse e argumentou que ela e seus pais tinham dois 

cadastros no acampamento; então, ela poderia participar da jornada, 

mas teria que ter um substituto pela não participação dos pais. Esse 

fora um dos motivos que a levaram a mudar de movimento dentro do 

próprio acampamento e passar “para o grupo do Neguinho”.12 

 11 “la generalidad de la práctica del reemplazo parece revelar, por un lado, la 

importancia que la cantidad tiene para los movimientos. Ellos dependen de esa 

participación, pues en la cantidad movilizada se juega la capacidad de negocia-

ción con el Estado. Por otro lado, los reemplazos hablan, también, de la impor-

tancia que la asistencia tiene para las propias personas que marchan.”

 12 Como vimos anteriormente, o grupo do Neguinho surgiu após o último racha 

acontecido no acampamento, no qual algumas famílias de acampados do MST 

passaram para o MTR (grupo do Nino) e outros criaram o grupo do Neguinho 

sob a bandeira do Sintraf.
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Dércio, também pela mesma razão apontada por Teresa, havia 

ido “para o lado do Nino”. Dércio relatava que, por estar encostado, 

não podia participar de todas as jornadas organizadas pela militância 

do acampamento.13 No entanto, inúmeras vezes havia contribuído 

para as jornadas chamando um substituto durante vários dias, o 

tempo que demorasse uma nova família para se instalar debaixo da 

lona e ocupar o lugar daquele acampado temporário. Nesse caso, o 

“tempo” é um bem que pode ser acumulado, negociado e trocado e 

também faz parte dos recursos que podem ser mobilizados.

Seu Joaquim, Lucia, Teresa, Neusinha e Dércio, vizinhos de 

barraco no acampamento Famílias Unidas, participaram várias 

vezes de jornadas para abrir acampamento. Essa expressão é comum 

nos acampamentos de São Paulo e significa participar de uma ocu-

pação que irá inaugurar um acampamento, ocupação que se dife-

rencia de outras ocupações vapt-vupt, que geralmente já sabem 

que levarão a um despejo, cujo objetivo é mais do que formar um 

acampamento, é fazer um protesto e chamar a atenção a respeito de 

certas datas comemorativas ou de outras demandas, como pedir a 

liberação de áreas, já vistoriadas, liberação de créditos para assenta-

mentos e outros. Existem, portanto, diferentes tipos de mobilizações 

e, dentre elas, diferentes tipos de ocupações. 

Geralmente os acampados que participam de uma mobilização 

não são avisados com antecedência sobre o tempo que vai levar e, 

geralmente, tudo acontece sob um clima de segredo, mas, indepen-

dentemente do tipo de mobilização, devem levar por conta própria 

o que alguns acampados em São Paulo chamam de kit sem-terra, e 

consiste basicamente em colchonete, coberta, colher, prato e xícara. 

Em geral, velhos acampados se queixavam recorrentemente de 

terem que comprar ou levar por conta própria os materiais para 

 13 Estar encostado é uma expressão recorrente entre acampados, quando fazem 

referência a alguém que foi aposentado por doença, o que, nos termos oficiais 

do Estado, significa aposentadoria por invalidez, <http://www.previdenciaso-

cial.gov.br/>. Portanto, para os acampados, estar encostado ou estar encostado 

no INSS significa também estar recebendo benefícios do Estado, especifica-

mente uma aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
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participar de mobilizações. No caso de uma ocupação, a lona preta é 

sempre um dos itens em disputa. É um material que os acampados 

consideram fundamental para participar de uma ocupação e acredi-

tam que o movimento que organiza a ocupação tem a obrigação de dar.

Como demonstrado em outro trabalho (Loera, 2006), nos acam-

pamentos, a lona preta é um bem valorizado, é objeto de troca e de 

negociação entre acampados e inclusive, muitas vezes, é guardado 

como um tesouro, prevendo futuras ocupações. E, precisamente, por 

ser um bem de tanto valor nesse mundo social, quando não é dado 

pelo movimento e precisa ser comprado ou conseguido pelos acam-

pados para ser usado durante uma mobilização, os recursos (dinheiro, 

tempo e relações) são considerados um investimento enorme. 

O investimento de recursos geralmente é maior em uma ocupa-

ção de terra do que em uma marcha, passeata, ocupação de prédio 

público ou bloqueio de estrada. Com exceção das mobilizações que 

vão além dos limites estaduais e são consideradas nacionais, como 

exemplo, a Marcha Nacional dos Sem-Terra, ocorrida em 1997, 

que demandou um enorme investimento de recursos e mobilizou 

mais de 40 mil pessoas vindas de diversas regiões do Brasil;14 geral-

mente, nas ocupações organizadas em nível estadual e municipal, o 

deslocamento das pessoas requer um investimento maior em tempo 

e recursos materiais, assim como um capital de pessoas, de nego-

ciação e de relações por parte da militância pré e pós-evento do que 

qualquer outra mobilização. 

No caso da ocupação que deu vida ao Dom Hélder Câmara, em 

Birigui (SP), não só teve um custo grande para o movimento deslocar 

mais de 50 famílias e seus pertences, a 600 quilômetros de distân-

cia, mas também teve uma dedicação importante de tempo para or-

ganizar as famílias do TSM que iam participar; assim como outros 

acampados, assentados, vereadores, pároco e outras autoridades 

que foram acionados para que a mobilização acontecesse. 

 14 Para uma descrição detalhada da Marcha Nacional dos Sem-Terra, ver Chaves 

(2000). 
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Conforme me disse um militante do MST:

A luta não se faz sem recurso, está mentindo quem falar que dá 

para organizar uma luta sem recurso [...], o movimento quando dá, 

apoia, mas a gente tem que se virar, fazer as correrias e conseguir o 

recurso.

E é por meio desses recursos que se fazem visíveis as relações 

de interdependência no mundo das ocupações de terra, entre mi-

litantes dos movimentos, acampados, representantes de governo e 

lideranças locais das cidades próximas aos acampamentos. 

Por outro lado, como vimos, o tempo de luta não necessariamen-

te se alcança somente participando de mobilizações, o tempo de luta 

também se vivencia nas cidades, negociando e mobilizando recur-

sos, em palavras nativas fazendo as correrias. 

No mundo das ocupações de terra, os velhos acampados, como 

vimos no capítulo anterior, tornam-se fundamentais para mostrar ou 

ensinar aos novatos as regras e códigos desse mundo social. O relato 

cotidiano de experiências pode ser por vezes alentador e por vezes 

desanimador, mas sem dúvida é fundamental para a continuidade 

da luta. 

Por ocasião da organização de uma marcha que sairia do acam-

pamento Terra Sem Males, em uma reunião, dois novatos ques-

tionavam a exigência, por parte da militância do acampamento e 

dos militantes da Regional de Campinas, de ter que participar da 

marcha. Argumentavam que já era suficiente o sofrimento de 

ficar debaixo da lona. Zê Antônio, velho acampado e militante do 

acampamento,15 que escutava atento a conversa, interveio tentando 

 15 Devo especificar que os acampados percebem a militância do MST de dis-

tintas maneiras: por um lado, alguns acampados que de fato moram nos 

acampamentos, mas estão envolvidos nas tarefas locais do MST, podem ser 

considerados pelos acampados como militantes do acampamento. Por outro, 

há os militantes que visitam o acampamento, mas não ficam ou não moram 

com os acampados e geralmente fazem parte de alguma comissão ou núcleo do 

MST ligada à Secretaria Estadual ou Nacional, estes são considerados cabeças 
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explicar para eles: “não adianta ficar só no barraco, sem se mexer”; 

segundo Zé Antônio, “a luta” implicava “ir para a rua”. Não basta-

va, para tanto, ficar no barraco, nas palavras dele: “não adianta ficar 

parado esperando que as coisas aconteçam, esses [acampados] que 

estão indo para a luta [na marcha], vão conseguir, esses são os que 

vão conseguir, o camarada que fica no seu barraquinho, só espe-

rando que os outros façam, esse não vai...”. Ainda, ele citou como 

exemplo uma família do acampamento que tinha cinco crianças, 

mas sempre participava da luta, segundo ele, “carregavam com as 

crianças e iam para a luta”. Zé Antônio parecia dar mais valor às 

famílias que de fato participavam das mobilizações que àquelas que, 

como mencionava um militante de Andradina, “driblam a luta”. 

Biro, militante do MST e coordenador do Famílias Unidas, fazia 

questão de repetir “vale mais um dia de luta do que um mês de barra-

co”, quando alguém no acampamento questionava o fato de permitir 

a presença dos chamados moradores de final de semana ou apoios. 

Como vimos, os apoios são pessoas que não moram no acampamento 

e passam só alguns dias no acampamento ou inclusive só compare-

cem às assembleias ou a reuniões coletivas. Entretanto, a maioria des-

ses apoios participa ativamente das jornadas. Para Biro, esses apoios 

são o “Bope das ocupações”. A maioria deles sabe que só pode ganhar 

um pedaço de terra tendo tempo de luta, podem não ficar debaixo 

do barraco, todavia, sabem que devem cumprir com as jornadas.

Esse é o caso de Helena, Raleigh, Jonas, e as mais de sessenta 

famílias que eram apoios do acampamento Famílias Unidas. Cri-

ticados pelos moradores do acampamento precisamente por não 

do movimento, aqueles que na percepção dos acampados ocupariam posições 

de destaque no movimento. Os primeiros, militantes dos acampamentos, como 

já foi mencionado no capítulo anterior, muitas vezes não são considerados 

dessa maneira pelos militantes das Regionais, e são vistos como apoios do 

acampamento. Alguns acampados classificam os militantes das Regionais 

como militantes de experiência. Barra (2007) os identifica como “militantes 

profissionais”. Na percepção dos acampados, os militantes de experiência são 

os que teriam mais tempo de luta. Tempo que estaria mais relacionado com um 

saber particular, com um know-how do modo como funciona o mundo das 

ocupações de terra e menos com uma medida cronológica.
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morarem debaixo da lona, as famílias consideradas apoios eram para 

militantes do MST os participantes mais valorizados.16

Dona Helena, que em 2009 contava 55 anos, era considerada, 

por outros acampados do Famílias Unidas, e pelos militantes do 

MST de Castilho, uma das mais ativas participantes nas jornadas. 

Dona Helena mencionava ter perdido a conta das jornadas que 

já fizera, a última delas havia sido um “evento de mulheres” orga-

nizado pelo MST. Dona Helena tinha menos tempo de barraco que 

outras famílias do acampamento, no entanto, tinha uma série de 

jornadas na contabilidade do seu tempo de luta. 

Raleigh também era dos apoios do acampamento, morava em 

uma cidade próxima e, em meados de 2008, tinha chegado como 

novata ao acampamento Famílias Unidas. Era a primeira vez que 

fazia parte de um acampamento de sem-terra. Tal como Dona He-

lena, ela sabia da importância da participação nas jornadas para ser 

considerada pelos coordenadores do acampamento para um lote de 

terra,17 mas também para obter o que é chamado benefícios de acam-

pado, entre eles, cesta básica, doações e a possibilidade de ter acesso 

a benefícios públicos do Estado, como o programa bolsa-família.18 

Raleigh sabe que os apoios não são bem-vistos pelos moradores que 

argumentam que não passam pelas mesmas penúrias daqueles que 

ficam debaixo da lona. No entanto, Raleigh justificava: “pagamos 

com participação em jornadas”.

 16 Em pesquisa realizada recentemente (2013) em acampamentos do estado de 

São Paulo, percebemos que os apoios, também conhecidos como andorinhas, 

são hoje em dia a população mais numerosa dos acampamentos, e como já foi 

comentado, são também fundamentais para sustentar esses espaços por meio 

de trocas de favores com os moradores, doações de cesta básica, ou de outros 

itens e também consumindo nas pequenas miscelâneas dos moradores instala-

das nos acampamentos. Para um aprofundamento sobre essa problemática ver 

Loera, 2013. 

 17 Como será tratado no capítulo “Tempo de reforma”, os militantes e coorde-

nadores dos acampamentos têm uma participação decisiva na indicação de 

pessoas para uma vaga ou um lote dentro de um assentamento. 

 18 Alguns acampados acreditam que o benefício do bolsa-família só pode ser 

adquirido por estarem acampando.
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Neusinha, também apoio do acampamento, cumpria regra de 

três dias e era também bastante ativa nas mobilizações, era uma 

pessoa de confiança do coordenador do MST. Ela levava inclusive 

o controle do caderno de pontos. Pessoas como Neusa, com tempo 

de luta, adquirem certo capital de confiança entre militantes, como 

também reconhecimento e prestígio, ganhando assim visibilidade 

entre os próprios acampados. Para o coordenador do MST, esses 

são os acampados que “mais valem”, pois “não ficam só debaixo 

do barraco, vão à luta”.

Acampados do acampamento Famílias Unidas, em conversas 

cotidianas, costumavam comparar sua participação em jornadas. 

Dércio, que, numa discussão entre vizinhos, tentava colocar em 

destaque seu tempo de luta perante o argumento de alguns apoios, 

de terem muitos acampados que só ficavam debaixo da lona, men-

cionou que ele não participou fisicamente de muitas jornadas, mas, 

nas importantes, segundo ele, “naquelas obrigatórias”, tinha ido. 

Portanto, parece que a participação efetiva numa jornada tem muito 

mais valor que aquela para a qual se leva um substituto. 

Por outro lado, há também mobilizações que são consideradas 

mais importantes do que outras, geralmente aquelas que acontecem 

durante o abril vermelho19 e que acabam sendo mais espetaculares e 

agregam um número maior de pessoas, mobilizam mais acampados 

e a participação é mais cobrada. Existem, portanto, gradações nas 

mobilizações e níveis de participação.

 A cobrança na participação em mobilizações também depende 

da estruturação do movimento. Um militante me explicava contando 

sobre uma ocupação realizada no Banco do Brasil de Ilha Solteira 

(SP), na qual alguns assentados e acampados da região participaram 

como parte de uma série de mobilizações:

foi uma ordem que veio da nacional, as ordens nacionais podem ser 

questionadas, mas devem ser cumpridas, quando há uma mobi-

 19 Alusão ao que ficou conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás, no 

qual 21 trabalhadores rurais do Pará foram mortos pela Polícia Militar. Desde 

então o MST realiza mobilizações chamadas de “abril vermelho” (N. E.).
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lização que é mais local ainda se pode driblar a participação, mas 

não quando é uma ordem que vem da nacional. (Cido, dezembro 

de 2008)

Devo mencionar que, geralmente, nas mobilizações cuja partici-

pação se considera “obrigatória”, são feitos acordos entre movimen-

tos para mobilizar os acampados, independentemente do movimento 

que lidera ou organiza a mobilização, e deve ser chamado o maior 

número de acampados possíveis.

Esse foi o caso, por exemplo, da reocupação de uma fazenda na 

região do Pontal. Naquela ocasião, em novembro de 2006, mili-

tantes de vários movimentos e coordenadores de diversos acampa-

mentos da região mobilizaram seus respectivos acampados para 

realizarem uma grande ocupação, na qual, como relata um dos 

militantes, “foi a melhor luta da região, com mais de 800 famílias”.

No jornal Folha da Região, de Araçatuba, comenta-se sobre a 

mobilização e os movimentos que a organizaram:

A promessa dos sem-terra é continuar com a série de pro-

testos até que o Judiciário ao menos marque as datas dos julga-

mentos das propriedades consideradas improdutivas. Segundo 

o MST, há 14 fazendas nessa situação na região e 1,5 mil famí-

lias em 15 acampamentos às margens das estradas à espera de 

terra. A onda de protestos dos sem-terra começou na madru-

gada de domingo, com a invasão da fazenda Cafeeira, em Casti-

lho. Desde então, os trabalhadores têm feito um protesto por dia.

Na segunda-feira, foram feitas marcha e manifestações em frente à 

Câmara e a Prefeitura, também em Castilho. Na terça-feira, houve 

a ocupação do banco em Ilha Solteira. Os protestos são coordena-

dos por integrantes do MST, do Sintraf (Sindicato dos Trabalhado-

res da Agricultura Familiar) e do Seran. (Sindicato dos Empregados 

Rurais)20 

 20 “Sem-terra ocupam Banco do Brasil e Incra em Andradina”, Folha da Região, 

Araçatuba, 17 de novembro de 2006. Disponível em: <http://www.folhada-

regiao.com.br/noticia?59208>. Acesso em: 2 jun. 2009. 
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Os acampados do acampamento Famílias Unidas relatavam 

que a ocupação acontecida em novembro de 2007 em uma fazenda 

da região também tinha sido uma ocupação importante, na qual 

a participação de todos os acampados foi cobrada. A jornada foi 

organizada em cooperação entre militantes do MST e membros do 

Sintraf e, naquela ocasião, a participação era obrigatória. 

Biro, com orgulho, relatava que o acampamento Famílias Uni-

das havia estado representado em “todas as lutas do estado”, ou 

seja, acampados desse acampamento haviam participado de todas 

as mobilizações organizadas pela militância estadual do MST. Para 

esse coordenador, era importante o acampamento “cumprir com 

um mínimo de lutas” e que os acampados, de maneira individual, 

também cumprissem “com um mínimo de jornadas”. 

Devo mencionar que, apesar de existir uma hierarquia ou es-

truturação dentro do MST, que faz que a militância das estaduais e 

regionais siga certas formas ou modelos preestabelecidos para ope-

racionalizar ou organizar uma mobilização ou gerenciar um acam-

pamento, existe também uma heterogeneidade nas formas de atuar 

da militância e certa autonomia. Autonomia esta que depende, no 

entanto, de uma série de relações de interdependência. 

O caso da mobilização e posteriormente formação do acam-

pamento Dom Hélder Câmara é significativo para exemplificar 

o argumento acima. Como foi mencionado anteriormente, esse 

acampamento foi constituído pelas cinquenta famílias vindas do 

TSM e por famílias de novos acampados convidados em trabalho 

de base. Na ocasião, como foi mencionado no capítulo anterior, 

haviam sido “transferidos” de uma regional dois militantes para 

coordenar o novo acampamento e criar outra regional. 

No Dom Hélder, os acampados constantemente comparavam, 

sob uma lógica da diferenciação, o trabalho da militância de uma e 

outra regional, e era comum ouvir a frase: “aqui é outro movimento”. 

Efetivamente as pessoas envolvidas na militância, e encarrega-

das da coordenação do Dom Hélder, não eram as mesmas do TSM, 

apesar de “pertencerem” a um mesmo movimento. 
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Macedo menciona que, apesar de existirem similitudes nas for-

mas de organização dos acampamentos, também existem diferen-

ças que “dependem das trajetórias pessoais dos militantes [e eu 

diria também dos desejos e das expectativas pessoais], dos perfis 

sociais de cada grupo acampado e do contexto específico no qual 

cada disputa fundiária está inserida” (2003, p.147). As pessoas res-

ponsáveis pelo Dom Hélder, com trajetórias, desejos e expectativas 

diferentes, não só não eram as mesmas responsáveis pelo TSM, 

como também a prioridade para a militância regional do movimento 

era outra que não a coordenação do acampamento, e sim consolidar 

um escritório regional do MST, começar a estabelecer relações com 

políticos locais, com a prefeitura e com representantes locais dos 

órgãos de governo. Portanto, o trabalho da militância se concen-

trava muito mais nas cidades próximas fazendo as correrias, do que 

no próprio acampamento. Por outro lado, para os coordenadores 

do Dom Hélder, nesse contexto, a conformação de uma “Regional 

do MST”, mais do que se dedicar ao acampamento, apresentava-se 

como uma oportunidade de conseguir um capital social e simbó-

lico. A dedicação ao movimento e à mobilização de recursos, ou, 

em palavras nativas, o tempo de luta mais do que o tempo de bar-

raco tinha nesse contexto, para esses militantes, uma recompen-

sa, uma retribuição: um nome e um cargo de responsabilidade no 

movimento.

Os bons de luta

Fazer trabalho de base, correr atrás da cesta, correr atrás de re-

curso, correr atrás da ocupação, enfim, as correrias nem sempre são 

tarefa simples, e nem todo mundo consegue fazer bem. 

Como já mencionado, existem relações de concorrência dentro 

dos próprios movimentos e, nesse sentido, aqueles que desejam se 

destacar dentro do movimento devem demonstrar seu potencial nas 

correrias e, principalmente, na luta. 
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Um militante da região do Pontal, quando questionado sobre 

a diferença da atuação e organização da militância de uma e outra 

regional com respeito ao desempenho na coordenação de acampa-

mentos, justificava da seguinte maneira: 

A Regional [...] só tem um acampamento, nós temos dezesseis, 

não é o mesmo cuidar de um só que cuidar de dezesseis, lógico que 

vai estar mais organizado, se só tem um para cuidar, [...] nós temos 

mais de 1.700 famílias acampadas na região. (janeiro de 2009)

Para esse militante, o importante na luta, mais do que a dedi-

cação aos acampamentos, é o número de pessoas que se consegue 

mobilizar. 

Já para Edesmaria, ao fazer referência à atuação dos militantes, 

a diferença do desempenho na luta recai no trabalho realizado nas 

correrias.

Ser militante é aquela coisa de, sei lá, de mandar, querer ser uma 

coisa que não é, é uma coisa muito esquisita, eles sabem as coisas, 

é assim, a militância que eu acho certa é que nem [militantes da 

Regional de Campinas]; elas estão lá em Campinas, elas corre atrás 

da cesta, elas corre atrás de recurso para os acampados, elas correm 

atrás da ocupação e elas tão na frente, elas tão lutando com o povo, 

isso é um militante, como dizem de frente de massa e [...] outro de... 

quê? Tem outras coisas que eles fala, né. Elas correm atrás de apoio, 

de Igreja, de sindicatos; essa sim, essa é uma militância que eu 

acho que todos deviam fazer isso. Agora, chegar no acampamento, 

encher de militante para ficar só comendo, dormindo e botando os 

outros para fazer as coisas, não acho justo. (Acampamento Dom 

Hélder Câmara, novembro de 2003)

Noé e Luzia, um casal de acampados, acreditavam que dentre os 

militantes havia aqueles que podiam ser considerados bons de luta 

e outros que não. Para eles, o que marcava essa distinção era preci-
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samente o bom desempenho nas correrias: “É nas correrias que o 

acampado se destaca e o militante desponta”. 

A própria Edesmaria explicava:

Edes – É o seguinte, eles [os militantes] tira aquelas pessoas que 

mais destaca, entendeu; se você se destacar bem, então você tem 

uma chance de ser uma coordenadora, agente de saúde...

Nashieli – Mas como é se destacar?

Edes – Sei lá, sobre suas proezas, sobre você enfrentar o que 

vem; bom, era assim, porque eu sempre fui assim mais distin-

guida, nunca tive medo de nada, sempre respeitei as pessoas, mas 

medo, não.

Nashieli – E o que você faz para ser considerada destacada?

Edes – Assim, você vai lá [no acampamento], quando você 

chega, você vai em frente, você sabe conversar com eles [os acampa-

dos], você tá ali, procura carro, fazer qualquer coisa para tirar dali, 

correr atrás de alimentação, né, negociar com os políticos, todo isso 

é um destaque para você se tornar um líder. (Bom Jesus da Lapa 

(BA), abril de 2006)

Para Edesmaria, ter uma chance de ter um cargo de responsa-

bilidade no acampamento ou no movimento não depende só das 

vontades individuais, das proezas, mas precisa ter alguém que as 

valorize, que as reconheça, nos termos de Edes, “eles tira aquelas 

pessoas que mais destaca”. Segundo Bergamo:

Crê-se no valor individual das pessoas, como se esse valor não 

necessitasse nenhum reconhecimento social. Esse valor individual, 

no entanto, só pode ser obtido quando diante de mecanismos sociais 

que lhe atribuam e lhe reconheçam o significado. (2007, p.210)

Biro, por exemplo, se envolveu com a militância depois da pri-

meira ocupação que deu vida ao Famílias Unidas, em dezembro de 

2003. Na ocasião ele começou a participar na estrutura, montando 

barracos, para ele, “é na ocupação que a pessoa desponta, e aparece 
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aquela que não tem medo de aparecer”. Mencionou que naquela 

ocupação os militantes já estavam de olho nele. Hoje em dia, como 

ele me disse, “a família toda é do movimento”. Sua esposa é dirigen-

te regional do MST do Frente de Massa e sua filha faz faculdade de 

Direito em Goiânia, numa escola do movimento. Na percepção dele, 

“o movimento é igual a um morcego, chupa tudo de você e envol-

ve você cada vez mais e mais”. Ainda mencionou que existe uma 

diferença substantiva entre militar no movimento e só coordenar 

um acampamento, mesmo se tudo começa na ocupação e com a 

coordenação de um acampamento, para ele “acaba sendo como 

uma bola de neve, vai acumulando cada vez mais e mais e pedindo 

e demandando cada vez mais”.

O caso de Rose é parecido com o de Biro. Estudante de Ciência 

Política de uma universidade paulista, Rose se envolveu com a 

militância do MST na ocasião da ocupação do TSM. Ela participou 

na organização daquela ocupação fazendo trabalho de base e conse-

guindo os recursos e acabou se destacando dentre outros participan-

tes. Um mês depois, numa assembleia realizada no acampamento, 

por ocasião da visita de um grupo de universitários, lideranças do 

acampamento e do MST tornaram público seu reconhecimento. 

Na ocasião, um militante da Secretaria Estadual mencionara que 

em nome do MST agradecia o apoio de todos os estudantes e uni-

versitários que se interessavam com as causas do movimento, mas 

dessa vez devia agradecer especialmente a uma pessoa que se havia 

destacado por causa do seu desempenho e envolvimento na ocupa-

ção e formação do TSM, a Rose. Um tempo depois, Rose acabou 

desistindo dos seus estudos e se envolveu cada vez mais com as 

tarefas do movimento, inclusive encontrou um companheiro de vida 

também envolvido na militância do MST. Mais tarde passaria a 

fazer parte da Direção Nacional do MST. 

Nesse mundo social, o fato de receber uma oferta por parte do 

movimento, nesse caso um cargo considerado de responsabilidade, 

faz as pessoas se sentirem levadas em conta, importantes, presti-

giadas nesse contexto, contudo também parece iniciar, através de 
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uma dívida, uma série de trocas e obrigações para com o movimento. 

Aquele que aceita o cargo se sente endividado com aquele que fez 

a oferta e se sente comprometido para ficar e dedicar mais tempo 

às tarefas do acampamento e do movimento. Muitas vezes, alguns 

desses oferecimentos acontecem quando aquele que recebe a ofer-

ta se encontra numa situação de incerteza sobre ficar ou desistir 

da luta.

Edes, por exemplo, relata que na Bahia, seu estado de origem, 

ela nunca se instalou para “morar debaixo da lona”. No começo 

acompanhou a sogra, que era acampada. Ela optou por passar mais 

tempo no acampamento no momento em que lhe ofereceram a 

coordenação de um acampamento novo; depois daquela oferta, ela 

começou a demorar mais para voltar para casa.

Ficava lá [no acampamento] oito dias; o que mais demorei no 

acampamento foi vinte dias, [quando] um acampamento novo sur-

giu e aí eu era a coordenadora geral do acampamento, me colocaram 

lá como coordenadora e aí eu tive que ficar. (Serra do Ramalho, 

abril de 2006)

E outro caso, o de Nora, que havia saído de Salvador para se jun-

tar ao marido (envolvido com a militância do MST em São Paulo) e 

que em 2002 estava ajudando na organização do TSM. O objetivo 

de Nora era convencê-lo para que saísse do movimento. Nora come-

çou a participar das tarefas do movimento junto dele até que recebeu 

a proposta de, com seu marido, ser coordenadora de acampamento. 

Aquelas pessoas que são convidadas e aceitam fazer parte da 

militância também acabam contribuindo para o tempo de luta da-

quele que os convida. Assim sendo, a formação, no mundo dos 

movimentos, também é fundamental como capital simbólico. 

 O coordenador do acampamento Famílias Unidas sentia-se or-

gulhoso por ter conseguido mobilizar as pessoas do acampamento 

para participarem de todas as lutas da estadual, porém o mais im-

portante, para ele, era que dali já “haviam surgido vários militantes 

para o movimento”. 
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Entretanto, devo especificar que nem toda pessoa que se destaca 

nas mobilizações desponta no MST. 

Retomemos novamente o caso de Edesmaria. Na Bahia, por 

problemas pessoais e de relacionamento com seu marido, acabou se 

afastando das atividades do movimento e só depois, quando acam-

pou no TSM, voltou a fazer o que ela gostava: trabalhar no acam-

pamento. No entanto, seu desejo de trabalhar para o movimento não 

encontrou eco entre a militância do TSM e da Regional de Campi-

nas, onde as tarefas realizadas para o movimento se limitavam ao 

acampamento. 

 Edes, estando no TSM, chegou a coordenar grupos e setores 

dentro do acampamento, sentia-se útil por ter sob sua responsabi-

lidade certos grupos de pessoas e porque essas pessoas e inclusive 

militantes costumavam descrevê-la como pessoa de luta. Todavia, 

para ela, seu tempo de acampamento não era reconhecido pelo mo-

vimento. Percebeu, por um lado, que o investimento em atividades 

do movimento, ou o que ela chamava de trabalho no acampamento, 

dificilmente conjugava com o trabalho físico, na roça, e, portanto, 

com a possibilidade de ser assentada; e, por outro, também perce-

beu que a idade era um fator que poderia dificultar sua vontade de 

trabalhar para o movimento, já que, na percepção dela, “no MST são 

os jovens os que crescem no movimento”.

O desejo de significação social de Edes teve recepção não no 

MST, mas num pequeno movimento como o MTR. A experiência 

prévia de Edes em acampamentos do MST e o saber adquirido 

sobre o mundo das ocupações fizeram que seu tempo de acampa-

mento fosse valorizado no contexto de um movimento relativamen-

te novo e de alcance local. 

Edes se destacou rapidamente dentre o grupo de acampados do 

MTR principalmente pela sua disposição e desempenho nas cor-

rerias. E provavelmente o fato de ter conseguido fundar um acam-

pamento, como descrito no capítulo anterior, também lhe conferia 

um diferencial diante de outros acampados. Ela começou a ser per-

cebida pelo coordenador do MTR como uma pessoa fundamental 

para conseguir os apoios. Esses apoios não só estavam relacionados 
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com a obtenção de recursos materiais, como arrecadação de alimen-

tos, água, doações, mas também com a capacidade de negociar, de 

estabelecer certas relações. Assim, Edesmaria começou a assumir 

tarefas que ela considerava de grande responsabilidade: ir à reunião 

com o prefeito da cidade, participar de reuniões com autoridades 

locais, organizar reuniões no acampamento. Ela se sentiu reco-

nhecida, mesmo que o reconhecimento do seu bom desempenho 

nessas tarefas dependesse de outros acampados e principalmente 

dos coordenadores do movimento.

Rosa (2011), em seu trabalho O engenho dos movimentos, mostra 

como entre os grupos da Federação de Trabalhadores da Agricultu-

ra de Pernambuco (Fetape), que realizam ocupações, a juventude é 

ligada à demanda por reforma agrária. E ainda, segundo esse autor, 

são os jovens os que mais se identificam com os métodos e as formas 

de ação do MST, porém, a meu ver, os dirigentes dessa organização 

(das regionais e estaduais) também preferem formar quadros de 

jovens, por acreditarem que têm uma maior liberdade de ação. Al-

guns autores (Guaraná, 2006; Silva, 2006) mostraram que em con-

textos rurais, a categoria “jovem” adquire diversos significados e 

geralmente essas diferenças podem passar por distinções de gênero 

e pelas posições que os indivíduos ocupam na hierarquia familiar. 

Já para Silva, os homens deixam de ser jovens e passam para a idade 

“adulta” quando casam e começam uma vida com uma companhei-

ra. Para Guaraná, a categoria “jovem” em acampamentos e assen-

tamentos rurais está fortemente marcada pelo lugar que se ocupa na 

hierarquia familiar e adquire diferentes significados que variam de 

acordo com os espaços de sociabilidade nos quais se circula.

Segundo Smircic, as possibilidades oferecidas por um movi-

mento como o MST são mais aproveitadas pelos jovens, por causa 

do momento da vida em que se encontram, “em geral, estão sem 

famílias (de procriação), o que facilita a circulação, os deslocamen-

tos” (2000, p.22). 

Em campo, pude constatar que entre militantes do MST circula 

uma crença de que os jovens, por não terem compromissos familia-

res, se arriscam mais e, portanto, podem cumprir e se comprometer 
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mais nas tarefas do movimento. De fato, uma militante com pouco 

mais de 30 anos de idade e mãe de duas crianças se queixava do fato 

de ser tratada pelos dirigentes da Regional como se fosse “qualquer 

jovem do movimento, como se não tivesse família”, já que lhe eram 

atribuídas tarefas que implicavam dedicação integral, inclusive 

durante os finais de semana. 

Destarte, no mundo das ocupações de terra, a chance de ser re-

conhecido depende daqueles que já têm um lugar nele e depende 

do lugar que ocupam. E, mais, depende da reunião dessas vontades 

num contexto e em circunstâncias sociais determinadas.

Nos acampamentos organizados por militantes do MST, aque-

les acampados que vão à luta se destacam do restante e são conside-

rados como bons acampados, tornando-se um bem valorizado dentro 

do mundo das ocupações de terra, inclusive, muitas vezes, podem 

ser objeto de disputa.

Zé Antônio, do TSM, explicava que, em janeiro de 2003, havia 

chegado ao acampamento um grupo de novos acampados, fruto 

do trabalho de base dele. A maioria eram homens sozinhos, que se 

haviam instalado dentro de um barracão coletivo. Esse grupo, logo 

nos primeiros dias da sua chegada, havia sido rotulado por outros 

acampados e militantes como o grupo dos encrenqueiros e nenhum 

outro militante havia querido trabalhar com eles.21 Segundo Zé An-

tônio, em poucos meses ele havia feito um bom “trabalho de base 

dentro do barracão”, ou seja, um trabalho de convencimento para 

que os homens do barracão começassem a se envolver no trabalho 

e nas tarefas coletivas dentro do acampamento e nas mobilizações 

organizadas pelo movimento. 

Zé Antônio, orgulhoso, relatava:

O pessoal que tava no barracão foi trabalho de base meu... Eu 

continuava fazendo trabalho de base dentro do barracão com eles, 

 21 Alguns militantes e apoios do movimento realizam o que eles chamam trabalho 

no acampamento, isto é passar os ensinamentos do MST, as regras do acampa-

mento e fazer um trabalho de convencimento para que as famílias fiquem no 

acampamento.
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né, eu ficava lá martelando, conversando, explicando por que deve 

ser assim para isso dar certo, o problema nosso [da militância] que 

é, nós trazemos a família, organizamos mais a militância dentro do 

acampamento, ela se restringe ao barraco ou a reunião não ao con-

vívio dentro do acampamento e isso daí é o que não dá muito certo, 

tem que fazer um convívio, porque, por exemplo, esse grupo aí era 

o grupo mais encrenqueiro, era famoso, aí me tiraram lá para tomar 

conta aqui, virou uma bênção. (Acampamento TSM, abril de 2003)

Segundo ele, havia inclusive outros militantes querendo levar 

alguns do barracão para o trabalho de formação.22 Zé Antônio deixa-

va entrever a existência de concorrência e disputa pelos bons acam-

pados, mas também que a reputação do bom acampado, de alguma 

forma, também alcança aquele que fez o convite para acampar ou 

que se sente responsável por aquele acampado, pois os acampados 

são associados com o nome de quem realiza o convite para ocupar 

ou para fazer parte de um acampamento já montado. E, de alguma 

forma, o bom acampado é também apropriado e parte fundamental 

do capital simbólico do militante.

Segundo um militante do MST, o bom acampado é aquele que 

cumpre com três condições básicas:

1) “ser boa gente”, o que significa não dar problemas, não se 

meter em encrenca e cumprir com as regras do acampamento;

2) “participar da luta”, ou seja, participar das jornadas;

3) “morar no acampamento”. 

Aquele que só cumpre com uma ou duas dessas condições não 

preenche os requisitos de bom acampado; no entanto, para alguns 

militantes, a segunda condição acaba tendo mais importância do 

que as outras, já que, como foi mencionado anteriormente, afinal 

é a participação nas lutas e, principalmente, as novas ocupações 

 22 Isso significa convidá-los para que assistam a cursos de formação do movi-

mento; com esse convite, abre-se a possibilidade de que possam vir a se tornar 

militantes do MST.
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que irão garantir a continuidade do mundo dos movimentos e das 

ocupações de terra. 

Neusinha, de quem já falei anteriormente, apesar de não ser mo-

radora no acampamento, era considerada pela militância do MST 

do acampamento Famílias Unidas parte do grupo dos bons acam-

pados. Por isso, o último racha acontecido no acampamento, no 

qual alguns apoios, entre eles Neusinha, saíram do grupo do MST 

para formar parte do grupo do Sintraf, decepcionou e desanimou 

o coordenador do grupo do MST. Segundo ele, esse “racha não só 

debilita ainda mais o acampamento, mas quebra a luta”, já que 

“essas pessoas que participavam ativamente [das jornadas], passan-

do para outro grupo, não se sentem mais na obrigação de participar 

de jornada nenhuma”. Para Biro, com o racha no acampamento, o 

movimento perdeu pessoas valiosas que cumpriam com as obriga-

ções de participar das lutas. 

A cobrança por parte da militância na participação mobiliza-

ções depende das necessidades de cada Regional, mas também das 

particularidades dos acampamentos, do envolvimento do militante 

que participa da organização da mobilização e da percepção que ele 

tem da luta.

Ainda que, para os militantes do MST, os novos acampados che-

guem a ser mais valorizados na hora de uma mobilização, aque-

les com tempo de luta, experientes na arte das mobilizações, em 

geral, podem ser mobilizados segundo as necessidades do próprio 

movimento e, mais, são principalmente esses acampados os que 

geralmente cumprindo com suas obrigações conseguem mobilizar 

outras pessoas, e assim entretêm a espiral das ocupações de terra. 

Nas palavras de Zé Antônio, o objetivo do movimento deve ser: 

“preservar os que tão, conservar eles com a mentalidade, mais, para 

o companheirismo, e esses dez que conseguir ficar aqui, eles podem 

trazer quarenta”.

Devo mencionar que o militante e, inclusive, o acampado 

podem ser reconhecidos não só pelo número de pessoas que con-

seguem levar para a luta, mas também pela qualidade de pessoas 

que se leva e se consegue manter nos acampamentos. No caso dos 
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militantes, também aqueles que fazem um bom trabalho nas corre-

rias, protegem e se responsabilizam pelos acampados são os consi-

derados como bons de luta. Já, no caso dos acampados, aqueles que 

dedicam tempo à luta têm iniciativa para propor novas atividades 

e sempre se mostram dispostos a participar em qualquer atividade 

do movimento, cumprem com todas as obrigações de acampado – 

obrigações estas que dependem das regras de cada acampamento, 

contudo, em geral, a participação nas mobilizações é uma tarefa 

fundamental –, os que ficam acampados e não dão problemas são 

aqueles que serão reconhecidos como bons elementos ou bons de luta. 

Em alguns acampamentos, famílias que infringem as regras do 

acampamento são toleradas, porém aquele que não participa das 

lutas tem menos chance de chegar a ser indicado, se surgir uma vaga 

numa fazenda. Para Biro, os acampados mortos, ou seja, aqueles que 

não vão à luta, “não merecem ganhar terra”. Segundo ele, “o que 

forma as pessoas dentro da luta é a própria luta”. Para ele, o tempo 

de acampamento tem uma função, que é “criação e consolidação 

de grupos, participantes na luta”. Segundo ele, “esse é um obje-

tivo que, com o acampado morto, é difícil conseguir”. Militantes 

do MST pretendiam atingir esse objetivo com a nova estrutura 

do movimento: a criação do Frente de Assentamentos. Militantes e 

acampados são escolhidos a dedo ou indicados para serem assenta-

dos, dependendo do seu tempo de acampamento ou, como disse um 

militante da Coordenação Estadual do MST, “dependendo da luta 

que fizeram”, e são estes, os indicados, os que, na visão de militantes 

do MST, irão dar continuidade à luta a partir dos assentamentos.
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