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3 
TEMPO DE REFORMA

Os indicados

Em meados de 2005, a família dos Reis se encontrava morando 

em um barraco de madeira que havia montado num terreno vazio 

na periferia de Castilho, uma pequena cidade do interior de São 

Paulo, quando foi convidada para acampar novamente. Fazia mais 

de oito meses que a família tinha desistido do acampamento. Seu 

Alfredo havia conseguido trocar uma carroça e uma égua por um 

carro usado, com ele, seus filhos Tiago e Marcos iam fazer bicos na 

cidade de Andradina, principalmente fazendo serviço de pintura 

de casas. Cleusa fazia alguns meses que trabalhava como domés-

tica, realizando faxinas três vezes por semana e cobrando 20 reais 

a diária. Cleusa queixava-se continuamente do pouco que se pa-

gava nessa cidade pelo serviço de casa. Quando ela trabalhava em 

Sumaré, “o mínimo que cobrava era 50 reais”. Alfredo continuava 

recebendo sua aposentadoria, mas, mesmo juntando o dinheiro que 

ambos ganhavam por mês, para eles era difícil sustentar uma casa 

com dois filhos e ajudar também a família de Tiago, o filho mais 

velho, que já tinha dois filhos e não tinha um emprego fixo. 

Em 2002, quando o casal estava acampado no Terra Sem Males, 

tinha conseguido vender a casa de Sumaré por 2 mil reais e usado 
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156  NASHIELI RANGEL LOERA

esse dinheiro durante pouco mais de um ano para se sustentar no 

acampamento. O dinheiro da casa havia terminado quando eles 

estavam no acampamento Dom Hélder Câmara e quase na mesma 

época a conta do banco pela qual seu Alfredo recebia sua aposenta-

doria havia sido bloqueada. Naquela ocasião, finais de 2003, a famí-

lia toda, inclusive o filho mais novo, teve que trabalhar na fazenda 

próxima ao acampamento catando tomate, pois, como Cleusa me 

dissera, “estavam passando fome”. Foi nesse contexto que a convite 

de Cláudio, um sindicalista da região vinculado à CUT, a família 

mudou para um acampamento montado na Fazenda Cafeeira no 

município de Castilho, com a promessa de que eles seriam assenta-

dos. Como já tinha acontecido anteriormente, ao experimentarem 

sucessivas mudanças de acampamento, sentiram-se traídos e en-

ganados pelo sindicalista, pois, na percepção deles, os havia usado 

para movimentar, isto é, para fazer número na ocupação e abrir um 

acampamento, o acampamento do Cláudio.

Cleusa me relatava o reclamo que ela fez ao Cláudio, ao saber 

que teriam que participar de mais uma ocupação sem ter ainda 

perspectivas de serem assentados:

Você [Cláudio] trouxe nós lá de Birigui em cima da mentira, da 

cachorrada que vocês fizeram e você pôs nós na beira da estrada, 

falando que nós ia ser assentado e pôs nós na beira da pista, na beira 

daquela pista ali arriscando a vida. Agora você quer que [...]. Daí eu 

não saio para ocupação nenhuma. A partir de hoje, você não conta 

com a minha família para ir ajudar em acampamento nenhum, por-

que nós não vai, eu só saio dali só se for para a cidade ou para outro 

acampamento, mas nós fazer ocupação, nós não faz mais não; você 

pega sua família e você leva porque a minha família não vai. Ele 

falou: “Então vocês ficam de vigia”. E eu falei: “Nem de vigia nós 

fica, ali não precisa de vigia, vigiar o quê, cada um que leve seu bar-

raco nas costas”. (Cleusa, assentamento Macali, dezembro de 2008) 

É comum que entre os acampados, por ocasião de uma ocupa-

ção, sejam feitas acusações contra os militantes ou dirigentes que 
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a organizam. Muitos acampados, principalmente inexperientes 

na arte de acampar, geralmente vão para um acampamento com a 

expectativa de que não terão que mudar mais e serão assentados. 

Quando isso não acontece, gera frustração e decepção e inclusive é 

comum que depois da mobilização alguns acampados acabem desis-

tindo dos acampamentos.1 

Noé, por exemplo, um acampado do Dom Hélder, me relatou 

que faltou pouco para ele desistir quando participou da saga de ocu-

pações que culminou na formação desse acampamento. Ele nunca 

havia acampado e tinha saído de Campinas com o contingente de 

acampados do Terra Sem Males, com a promessa de que seriam 

assentados em Araçatuba. Segundo ele, só não desistiu porque não 

tinha como pagar as despesas de uma viagem de volta para Cam-

pinas com tudo e mudança. Noé se sentiu enganado e acusava aos 

militantes:

Mentirosa foi aquela militante que foi a que trouxe nós para 

Araçatuba. Falaram: “Vai sair uma fazenda lá na região de Andra-

dina”. “Mas saiu mesmo?” [ele perguntou], “saiu” [responde-

ram]. Aí um colega meu que foi comigo, que voltou também, ficou 

sabendo e disse: “Eu vou também com você”. Aí nós veio, arru-

mamos a bagagem, embarquemos naquela praça lá né, em Cam-

pinas. Ligamos lá na Secretaria [do MST] e falaram: “Você fica ali 

e espera que vão sair os ônibus lá da praça”. (Noé, acampamento 

Dom Hélder, novembro de 2003)

Os participantes das ocupações de terra, principalmente no-

vatos, mencionam que prefeririam saber, desde o começo, que há 

ocupações nas quais devem participar por obrigação – mesmo sem 

 1 Brennesein (2003) e Loera (2009) identificaram, entre os trabalhadores do 

assentamento e do acampamento por elas estudados, acusações de engano e de 

traição. Em ambos os casos, o contexto era uma disputa pela imposição de pro-

jetos por parte de militantes do MST de um modelo de plantio coletivizado.
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158  NASHIELI RANGEL LOERA

concordar –, do que irem enganados para uma ocupação e com fal-

sas esperanças de que irão fixar-se nas terras. 

A decepção sofrida por Cleusa e Alfredo com a ocupação da 

Cafeeira é compreensível, se pensarmos que o desejo de conseguir 

um pedaço de terra representa muito mais do que simplesmente o 

desejo de ter um lote de terra para morar e trabalhar, representa, 

sobretudo, a possibilidade do recomeço, de reconstruir a vida. Nas 

palavras de Brenneisen (2003, p.58):

Se a busca da sobrevivência, através de uma diversidade de 

ações, envolve e mobiliza as famílias no tempo do acampamento, 

a esperança de, num futuro não muito longínquo, poderem recons-

truir suas vidas, naquela nova terra, torna-se um elemento mais 

mobilizador ainda. É essa esperança e antevisão de futuro que pos-

sibilita a resistência dos agricultores sem-terra às agruras sofridas 

no tempo do acampamento.

Para Cleusa e Alfredo, o desejo frustrado de serem assentados, 

o sentimento de perda de confiança e de perspectiva e as dificulda-

des econômicas criaram um clima de desespero entre os membros 

da família, e foi nessa conjuntura que decidiram sair do acampa-

mento e tentar a sorte na cidade mais próxima, Castilho. Foi tam-

bém nesse momento que começaram a acumular algumas dívidas, 

principalmente com parentes de Sumaré e no banco, por causa de 

um empréstimo que pediram.2 Foi também que nesse contexto de 

dívida e de incerteza que Alfredo decidiu voltar a acampar. Seu Al-

fredo havia se encontrado com Afonso, na cidade de Castilho, um 

dos ex-coordenadores do acampamento Cafeeira. Afonso estava à 

frente de um novo acampamento montado na Fazenda Capim, nas 

proximidades de Castilho, dessa vez não mais sob a bandeira do 

sindicato, mas do MST. Esse dirigente reconhecia no seu Alfredo 

 2 Seu Alfredo pediu ao Banco do Brasil um empréstimo de 50 reais, que, com os 

juros, acabou acumulando uma dívida de 600 reais.
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e na sua família uma boa família, isto é, pessoas que não criavam 

problemas nos acampamentos e que cumpriam, como eles me rela-

taram, “todas as obrigações [de acampado] direitinho”.3 Assim ele 

convidou Alfredo para acampar novamente, mas, dessa vez, para 

que instalasse um barraco na Fazenda Capim.4

Alguns dias depois daquele encontro, Alfredo foi montar sua 

barraca no acampamento. Cleusa não quis ir junto. Segundo ela, 

estava com medo de ter que mudar de novo, deixar a vida na cida-

de, e que mais uma vez fossem ir somente para movimentar. Assim 

Cleusa ficou em Castilho, e Alfredo durante cinco meses ficou 

indo e voltando para o acampamento, de três a quatro vezes por 

semana. Cleusa às vezes o acompanhava e voltava no dia seguinte, 

levava o almoço e a janta pronta, pois no acampamento “não tinha 

nada, só o barraco”. Segundo ela, “o Capim era acampamento 

fantasma, só tinha doze pessoas morando nos barracos, o resto era 

tudo apoio”. 

Cleusa mencionava que, mesmo sendo “um acampamento fan-

tasma” e não tendo “nem estrutura nem organização nenhuma”, 

preferia acampar em um acampamento do MST a se instalar em 

um do sindicato.5 Ela mencionava que, mesmo com algumas ressal-

vas, “os acampamentos do MST eram melhores porque um dia ou 

outro, com certeza, as terras saem”. Na percepção dela, “acampa-

mento da CUT não anda” e ainda completou: “Você já viu algum 

 3 A família dos Reis, com outras famílias, ganharam notoriedade entre acampa-

dos e militantes do TSM e do Dom Hélder precisamente por cumprirem com 

os requisitos de um bom acampado, como foi tratado no capítulo anterior. Em 

conversas com militantes do MST da Regional de Campinas, fazia-se referên-

cia a essa família como um exemplo. 

 4 Ver a trajetória da família Reis em “Anexos”, mapa 2.

 5 A estrutura, para os acampados que já passaram por acampamentos organiza-

dos pelo MST, significa todos os espaços coletivos do acampamento: barracão 

de reuniões, escola, cozinha coletiva, secretaria etc. E a organização se refere às 

tarefas coletivas levadas a cabo pelos acampados em acampamentos do MST 

e à disciplina, que significa o cumprimento das tarefas e de outras obrigações de 

acampado. 
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160  NASHIELI RANGEL LOERA

assentamento da CUT?”. Para ela, a eficácia da “forma acampa-

mento” está vinculada ao MST.6

Em outubro desse mesmo ano (2005), Alfredo e mais duas fa-

mílias de acampados da Capim foram indicados pela militância do 

MST para uma vaga na Fazenda Macali.

 Na beira da fazenda, na estrada, estava montado um acampa-

mento ocupado por antigos moradores do local, por famílias de 

novos acampados da região e por um grupo de acampados do Dom 

Hélder Câmara, que até abril de 2005 estava instalado em Birigui, 

na região de Araçatuba. Esse último grupo de acampados era o 

mesmo com o qual a família Reis havia convivido no Dom Hélder, 

e, de fato, muitos deles eram conhecidos de longa data, pois haviam 

estado com eles desde a época do Terra Sem Males.7 

Luiz, um militante do MST, havia escolhido três velhos de acam-

pamento do Capim para que fossem assentados na Macali. 

Alfredo relata como foi essa escolha:

Quando o Luiz foi lá na Capim, o meu nome já tava lá na lista 

do Pontal [de um assentamento novo no Pontal], mas só que lá 

ninguém conhecia nós. Eles têm uma lista para eles assentar as 

pessoas mais velhas de acampamento, de tempo de acampamento. 

(Assentamento Macali, julho de 2006). 

E Cleusa completou:

 6 Feix (2001) se pergunta quais os motivos que levaram os assentados por ele 

estudados a participar dos acampamentos de sem-terra organizados por esse 

movimento e conclui que um dos principais motivos é a confiança no MST, 

que significava uma certeza de conquistar um pedaço de terra e de melhorar as 

condições de vida.

 7 Dados recentes de campo mostram que as famílias passam por no mínimo 

quatro ou cinco acampamentos dentro das fronteiras estaduais, antes de serem 

assentadas, e alguns acampados acabam se reencontrando nesse percurso 

novamente com companheiros com os quais conviveram em outros acampa-

mentos meses ou anos atrás, sinal de que há uma intensa circulação de acam-

pados entre acampamentos.
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Os militantes, o pessoal mais forte lá de dentro [do movimento], 

eles têm essa lista para passar nos acampamentos, para pedir opi-

nião dos acampados. Porque no caso, se for família ruim, bagun-

ceira, baderneira, eles não aceita. Igual a Darlene e o Mário. Era 

para ser assentados aqui, a lista veio com o nome deles para eles 

serem assentados aqui, mas ninguém quis. É assim [a lista] é pas-

sado pelo acampamento primeiro e aí [os acampados que irão ser 

assentados] aceita ou não. Todo mundo que veio de lá [de Birigui] 

falou assim: “Esses daí [Cleusa e Alfredo] é para vim. Esses aí já 

têm tempo de acampamento, eles estão com nós desde lá de Ati-

baia, são famílias que nunca deu problema, têm filhos que nunca 

deram problema em acampamento”. Aí todo mundo, quando che-

guemos aqui, reconheceu nós. (Cleusa, assentamento Macali, julho 

de 2006) 

Cleusa no seu depoimento deixa evidente, de uma ou outra 

forma, que no mundo das ocupações de terra como em qualquer 

outro mundo social, as pessoas estão indiscutivelmente ligadas 

entre si, existe uma rede de relações e, ainda que as pessoas circulem 

bastante por diversos acampamentos, de alguma forma, se mantêm 

ligadas. Foi o grupo de acampados do Dom Hélder, que acampava 

na beira da Fazenda Macali, que, olhando a lista levada por um mi-

litante do MST, reconheceu Alfredo e Cleusa na lista, e os aceitou 

de volta. Assim, esses assentados potenciais não só identificaram 

e reconheceram pessoas da lista, mas reconheceram famílias, a tal 

ponto de julgar se as pessoas da lista eram boas para assentar, como 

me disse Cida, uma assentada. 

Comerford (2003), no seu estudo sobre famílias ligadas a sindi-

catos rurais na Zona da Mata Mineira, menciona que o sindicato é 

visto e vivido como objeto de disputas em torno da respeitabilidade 

e reputação. As famílias por ele estudadas estariam ligadas entre si 

através de formas de sociabilidade agonísticas, isto é, a provocação 

em todos os níveis de sociabilidade e em todas as situações, ou o 

que o autor identifica como uma política e poética das reputações. 

O autor, por meio da análise de narrativas em diversas situações, 
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162  NASHIELI RANGEL LOERA

mostra que existem critérios de hierarquização das famílias, “as 

que contam” e as que “não contam”. Segundo o autor, essa hie-

rarquização está associada “a critérios como antiguidade no local 

[...], grau de união, boa reputação (o bom nome, as características 

positivas extraordinárias), e à capacidade de mandar” (2003, p.61). 

No depoimento de Cleusa antes citado, é evidente a importância 

que teve o tempo de acampamento como critério para serem esco-

lhidos para uma vaga na Macali, mas também a importância desse 

tempo no reconhecimento da boa reputação da família, de serem 

considerados como uma boa família, como uma família que nunca 

deu problema em acampamento.

Como assinalado por Caume (2002), o Incra, a partir de 1998, 

definiu uma normatização mais precisa da metodologia de seleção 

dos candidatos potenciais à reforma agrária. Nessa resolução nor-

mativa, a identificação dos candidatos é realizada “a partir de listas 

previamente elaboradas nos “sindicatos de trabalhadores rurais, nos 

movimentos sociais de trabalhadores, nos órgãos de extensão rural 

do município ou em outras entidades” (Caume, 2002, p.44). Segun-

do o autor, nesse processo são solicitadas uma série de informações 

a respeito dos candidatos e são estabelecidos, a partir desses dados, 

“critérios eliminatórios” e “critérios classificatórios”, para estabele-

cer “os melhores candidatos para assentamento” (2002, p.45).8 

Como já foi mencionado, acampados, assentados e dirigentes 

dos movimentos percebem os participantes dos acampamentos 

como boas famílias ou bons acampados e aos assentados potenciais 

como bons para assentar. Como mostrado ao longo dos capítulos 

anteriores, há indícios de que essa percepção também vai sendo 

adquirida durante o tempo de acampamento. Loera (2009) mostra 

 8 “São considerados como eliminados aqueles candidatos com idade entre 16 

e 21 anos, servidores públicos, com renda familiar não-agrícola superior a 

três salários mínimos, sócios ou proprietários de atividades comerciais ou 

industriais, agricultores proprietários de área de terra igual ou superior a um 

módulo rural, ex-beneficiários de projetos de assentamento oficial, deficientes 

físicos ou mentais, estrangeiros não naturalizados e aqueles possuidores de 

antecedentes criminais” (Caume, 2002, p.45). 
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que os acampamentos do MST funcionam, nesse sentido, como 

uma espécie de peneira de “maus elementos”, e acordos e relações 

entre movimento e as instâncias encarregadas da implementação 

das políticas de reforma agrária são traduzidos como disciplina, 

que de alguma forma prepara os indivíduos para se relacionarem 

com o Estado. No entanto, ainda resta saber se a política da indi-

cação e seus critérios por parte dos movimentos e a percepção que 

os próprios participantes dos acampamentos e assentados têm de 

alguém “bom para ser assentado” está relacionada com os critérios 

do Incra, anteriormente mencionados, em outras palavras, se de 

alguma forma essa percepção teria sido forjada também na relação 

com o Incra.

Luzia e Noé eram um dos casais acampados do Dom Hélder, 

que conheciam Alfredo e Cleusa da Araçá, uma das fazendas ocu-

padas pelos acampados do TSM durante a saga de ocupações que 

precedeu à formação do Dom Hélder. Luzia me relatava o momen-

to em que um militante [do MST] chegou ao acampamento Dom 

Hélder e mencionou que tinha encontrado seu Alfredo passando 

dificuldade, eles e o grupo de famílias de acampados que já o conhe-

ciam aceitaram logo seu Alfredo de volta. Ela relata aquele episódio 

da seguinte maneira:

Ele [o militante] chegou até chorar na reunião, eles vieram e 

falou: “Olha, eu tive passando em tal lugar e lá, eu falei: “Quem 

sabe eu não vou ver seu Alfredo por aqui e eu vi seu Alfredo”. E 

disse que foi para casa do seu Alfredo lá [em Castilho] e diz que 

via lá as estrelas [referência à precariedade da cobertura do seu bar-

raco], que estava passando dificuldade. Ele falou: “Eu por mim, eu 

trazia ele [Alfredo] agora, mas eu só posso trazer ele, se vocês acei-

tarem”. Aí o povo falou: “Quem que não quer, para reforçar nós? 

Nós traz ele”. Aí o movimento já faz aquela lista lá dos indicados. 

(Luzia, assentamento Macali, dezembro de 2008)

Assim, no final de 2005, depois de três meses de espera, a fa-

mília Reis, com outras famílias de indicados, se juntou ao grupo de 

Miolo_Tempo_de_acampamento_(GRAFICA).indd   163Miolo_Tempo_de_acampamento_(GRAFICA).indd   163 15/03/2016   17:58:0415/03/2016   17:58:04



164  NASHIELI RANGEL LOERA

famílias do Dom Hélder, que estava acampado na beira da Fazenda 

Macali.9

Alfredo e Cleusa relatam com orgulho que foram os primeiros 

a entrarem na fazenda e a escolher um lote. Isso apesar do desacor-

do de alguns acampados, principalmente dos antigos moradores 

da fazenda e famílias originárias da cidade vizinha, que estavam 

acampando no local e que não os conheciam. Esses acampados não 

concordaram com o fato da militância do MST ter dado vagas no 

assentamento aos recém-chegados, que na perspectiva deles não 

tinham tempo de acampamento.

Deixemos Cleusa relatar os detalhes da indicação, a mudança de 

Castilho até a Fazenda Macali, o reencontro com os velhos conhe-

cidos acampados do Dom Hélder, a entrada nas terras e a reação de 

alguns acampados:

O Alfredo chegou [em Castilho] e falou: “Arruma tudo aí que 

nós vai embora”. Falei: “Nós vai embora para onde?” [...] “Mas que 

história é essa, Fredo, de nós ir embora [...]? Nós vai para lá, que 

nós lá já vai ser assentado. Mas como que nós vai ser assentado?” 

O Luiz veio lá no acampamento e escolheu três famílias, para levar 

para ser assentado lá [...]. Falei: “Vai cair nessa conversa”. Ali ele 

falou: “Não estou brincando, foi escolhido o Rua, o Paraíba e o Zé 

Cabral, foi escolhido os três, só que o Zé Cabral ficou para decidir, 

vai dar resposta até amanhã. Ali vai depender do Zé Cabral, se ele 

não for nós vamos [...]. Lá estão só esperando o juiz dar decisão”. 

Aí fiquei trabalhando. Aí, quando foi o sábado, aí a mulher do seu 

Zé veio. [...] Aí chegou o filho do seu Afonso e disse: “Seu Alfredo, 

meu pai mandou buscar o documento do senhor e da dona Cleusa, 

para fazer o cadastro e levar lá para o Luiz”. Esse daí já ficou doido, 

aí catou os documentos e já foi lá para o seu Afonso, pediram para 

tirar o atestado de antecedência [...]. Daí encontrei o Luiz no posto 

 9 Sigaud et al. (2002) identificaram o uso do termo “escolhidos”, na Zona da 

Mata de Pernambuco, para falar daqueles que conseguiram um lote de terra 

após terem ficado em acampamentos de sem-terra.
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de saúde, tava na correria, tinha vindo pegar um medicamento 

para uma pessoa que estava no acampamento. Aí eu perguntei: “E 

aí, Luiz, como que tá? Vai assentar mesmo?” Ele falou: “É certeza 

mesmo”. [...] O Luiz falou: “Vocês ficam ligando na Secretaria 

[do MST], para dar informação como que tá o movimento lá em 

Pereira”. Aí, quando foi um dia, eu liguei e ele falou assim: “Já tá 

tudo certo que até o dia 30 o juiz vai liberar as terras, aí nos avisa 

que é para vocês irem um dia antes”. Aí passou dois dias e Afonso 

[coordenador da Capim] foi para reunião em São Paulo, para ver 

essas coisas e dar entrada na fazenda e essas coisas. Aí eram 3 horas 

da tarde e chegou a Maria [esposa dele] e disse: “Seu Alfredo, o 

Afonso ligou agora nesse instante de São Paulo e falou que é para 

vocês arrumar mudança logo, que depois de amanhã vocês têm 

que tá lá [na Macali], no dia 30 de outubro. Esse daí [Alfredo] já 

endoidô para querer derrubar a casa, e nós ia dormir aonde? Até aí 

não acreditei não, não acreditei [...].

Aí o caminhão veio no outro dia para carregar. Para dormir 

já carregado, para sair de madrugada. Nós viemos com a Brasília 

[carro deles]. Era oito e meia, quando chegamos aqui [na Macali], 

no dia da posse. Aí já demos de cara com Betinho, lá de Birigui [do 

Dom Hélder]. Aí eu não sabia que era o acampamento de Birigui 

que estava aqui, nós não sabia; quando cheguei aqui, eu dei de cara 

com Betinho, com a Cida, com Noé, com a Luzia, com o Carioca, o 

Maurício, todo mundo. E eu falei: “Mas o que estão fazendo vocês 

aqui?” Ele [Betinho] falou: “É o acampamento que veio para cá”. 

Foi eles que invadiram essa fazenda aqui. Aí, quando nós chegou 

aqui de noite, todo mundo ansioso. Aquela tensão, menina do céu! 

Aí chegou o caminhão [da mudança] às 5 horas da manhã, e o Beti-

nho falou: “Vê se o caminhão espera até uma e meia da tarde, para 

esperar a decisão do juiz” [...]. Aí não tinha só minha mudança, 

tinha outras várias mudanças de outros acampamentos que tam-

bém tinham sido indicados. Um sol quente de novembro! A cabeça 

da gente fervia. Daí a pouco chega o juiz, a Polícia Federal e os 

padres, e cheio de polícia, promotor... O juiz entrou e rodou toda a 

fazenda ali, vendo onde iam ficar as pessoas, fora de área de risco.... 
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E esse juiz que não saía lá de dentro. Todo mundo [aguardando] lá 

na porteira. Não ficou uma pessoa dentro dos barracos, e o medo 

dele falar não. Vai saber se o juiz vai dar posse ou vai falar para 

desocupar. Meu Deus do céu, e a tensão! Tem gente que chorava, 

chorando de alegria; aí, da aqui a pouco, esse juiz vem, aí o padre 

ainda foi falar, foi rezar, um pastor fez oração, e nunca que esse juiz 

falava, ora padre, ora pastor, outro fala, aí explica o significado da 

terra, tanta coisa falava. Pelo amor de Deus! Aí, quando ele falou 

que a fazenda era nossa, nossa! Aí, ninguém escutou mais nada do 

que ele falava. Aí, todo mundo gritando, tocando sanfona, tocando 

violão, gritando, chorando, outros se ajoelhando no chão; mas, 

olha, foi emocionante. Aí, quando foi de noite, o pessoal começou 

já a desmontar barracos [...]. Nós fomos o primeiro a entrar dentro 

da fazenda. Aí começou... Tinha uma mulher que passava e falava... 

Porque ninguém conhecia nós, só conhecia o pessoal que era daqui 

e o pessoal lá de Birigui. Aí, falava assim: “Tem gente que tá ali na 

bem boa, enquanto nós está carregando ainda madeira para fazer 

barraco, tem gente que está bem sossegada, que não sabe o que é 

sofrimento de acampamento. Não sofreu nada, já foi chegando e 

assentando”. Aí, a Luzia falou para ela: “Dona Cida, a senhora está 

falando uma coisa que a senhora não conhece a história, você está 

vendo essa família ali, eles já têm quatro anos de acampamento, 

enquanto a senhora morava lá na vila, eles já passaram, já dormiram 

debaixo de chuva, debaixo de sol, foram despejados com polícia. 

Eles entraram dentro da fazenda primeiro do que todos nós, que já 

tava aqui, porque eles mereceram entrar dentro da fazenda, não foi 

à toa”. (Cleusa, assentamento Macali, julho de 2006)

Como relatado no depoimento de Cleusa, eles não foram os úni-

cos indicados que foram assentados. Na Fazenda Macali havia qua-

renta lotes a mais que o número de acampados que estavam na beira 

da estrada. Segundo Cida, que fazia parte do grupo de acampados 

do Dom Hélder e que nos primeiros meses foi a coordenadora do 

assentamento, para completar as vagas no assentamento, foram 

chamadas famílias de outros acampamentos.
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Esse foi o caso da família de Cido, um militante do MST, e 

de outras famílias que estavam acampando no Pontal; Cido me 

explicou:

no Pontal saiu uma área e aqui [outra] e foram escolhidas as famí-

lias mais antigas do Pontal, para que, se quiserem, teria essa opção; 

aí, nos viemos com algumas famílias, olhamos a área, gostamos da 

região e viemos. (Assentamento Macali, dezembro de 2008) 

Alguns acampados e assentados se orgulham quando convidam 

para um acampamento uma família que, tempos depois, consegue 

ser assentada. Esse foi o caso, por exemplo, de Mário, um acampa-

do convidado por Edesmaria na época em que ela esteve com Cleu-

sa e Alfredo na Cafeeira. Edes se orgulhava de ter conseguido levar 

famílias para a terra. Mário, um dos seus convidados, havia conse-

guido boas relações com o presidente do Sintraf, e, de fato, Edes me 

relatava que o próprio presidente havia ido pessoalmente ao acam-

pamento, para convidar o Mário para entrar em uma fazenda que já 

havia sido desapropriada. Alguns meses depois ele foi assentado.10

Cida, a quem já fiz referência anteriormente, menciona que no 

assentamento há de indicados a indicados, já que “há um pessoal 

que não tinha tempo de barraco e está assentado”. Para ela, há os 

indicados como seu Alfredo, que não estavam acampando na Ma-

cali, mas tinham “tempo de acampamento, eram uma boa família 

para ser assentada”. Nesse grupo também está o Mineirinho, que 

estava em outro acampamento e foi indicado, pois já tinha mais de 

“dez anos de barraco”. No entanto, segundo ela, há outro tipo de 

indicados: “alguns nem tinham tempo de estrada e foram assenta-

dos”; e ainda há outros indicados, “os do apoio, que pagavam para 

manter barraco”. Segundo ela, muitos acampados da Macali não 

 10 Alguns dados recolhidos em campo mostraram que um dos critérios de indi-

cação podia ser uma troca de favores em que uma série de compromissos e 

lealdades está em jogo. Precisaria de um investimento empírico e analítico 

maior, para problematizar essa questão; por esse motivo, nesta ocasião me 

limito somente a formular esse argumento à maneira de hipótese. 
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queriam que os apoios fossem assentados e queriam tirá-los da lista. 

No entanto Cida se posicionou a favor deles. Para essa assentada, os 

apoios colaboraram para amenizar o sofrimento dos outros, eles pa-

garam para outros receberem e também doavam a cesta básica que lhes 

correspondia, para os moradores do acampamento. Ela não achava 

justo esses apoios terem pagado durante tanto tempo para manter 

barraco no acampamento e não serem assentados. 

A distinção que Cida fez das famílias assentadas no assentamen-

to Macali e principalmente dos indicados é também feita por outros 

assentados, que, como ela, passaram anos morando debaixo da 

lona. Nesse sentido, essa distinção, para esses assentados, passa por 

uma “lógica do merecimento”, como assinalado por Loera (2006), 

acionada, no entanto, para se colocarem em uma espécie de hierar-

quia do merecimento.11 Para assentados como Cida, havia famílias 

que mereceram mais do que outras ganhar um lote de terra. Nesse 

sentido, em primeiro lugar estariam aqueles com tempo de acampa-

mento e que acamparam nas terras da Macali, depois aqueles com 

tempo de acampamento e que pertenciam a outros acampamentos e 

acabaram sendo indicados para uma vaga na Macali, depois viriam 

os apoios, famílias que mantinham barraco, mas não moravam no 

acampamento e, finalmente, as famílias que não tinham tempo de 

acampamento e, por serem conhecidas ou parentes de famílias do 

assentamento ou de militantes do movimento, ganharam um lote. 

A hierarquia do merecimento, me parece, pode ter diversas 

combinações, pois funciona dependendo também da posição, da 

condição dos indivíduos que a ela apelam e da situação. Os indiví-

duos, dependendo da situação, sabem como funciona essa hierar-

quia e tentam se adequar a ela.

Como mencionei anteriormente, a indicação da família Reis, 

assim como de outras famílias, para uma vaga na Macali, não foi 

bem-vista por outros recém-assentados, principalmente por aque-

 11 Borges (2003) na sua etnografia sobre o Recanto das Emas, cidade satélite de 

Brasília, identifica entre as famílias do local um “ranking do merecimento” 

que posicionaria as famílias mais ou menos merecedoras de um lote.
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las famílias que haviam acampado na beira da fazenda e que não 

conheciam os Reis. 

Alguns indicados, como no caso de Cleusa e Alfredo, nesse con-

texto de disputa entre os diferentes grupos de assentados (famílias 

de antigos moradores do local, o grupo das famílias vindas do Dom 

Hélder e os indicados), não perdiam oportunidade para fazer explí-

cito seu tempo de acampamento, pois nesse contexto esse era o mais 

importante critério de legitimidade. Numa das reuniões que pre-

senciei no assentamento, em 2007, na casa dos coordenadores, onde 

se discutia o destino que teria o dinheiro da cana12 e se seria dividido 

também com os diversos indicados. Alfredo faz questão de relatar a 

história da lista que havia circulado no acampamento Capim, onde 

ele se encontrava acampado no momento da sua indicação. Segundo 

ele, na lista foram anotadas as pessoas que tinham mais tempo de 

acampamento. E ele “era dos poucos que tinha mais de três anos de 

acampamento, o resto das famílias eram tudo apoio”.

Já Cleusa me relatava em 2007 que havia usado o livro A espiral 

das ocupações de terra (Loera, 2006), em que se relata uma parte do 

percurso dela e da vida da sua família no acampamento Terra Sem 

Males, para demonstrar seu tempo de acampamento para aquelas fa-

mílias que não acreditavam neles. Cleusa percorrera lotes de vários 

vizinhos mostrando o livro e inclusive emprestou para aqueles que 

pediram para ler. 

Para Alfredo e Cleusa, contar a história da lista dos velhos de 

acampamento da Capim ou mostrar o livro para os vizinhos do as-

sentamento era uma forma de demonstrar seu tempo de acampa-

mento e de mostrar que mereceram ganhar um lote de terra.

 12 Quando os novos assentados entraram nos seus lotes, a propriedade toda 

estava plantada com cana-de-açúcar. Os coordenadores do recém-formado 

assentamento começaram negociações com empresas privadas, prefeituras e 

o Incra, para que a cana fosse removida e vendida, e o dinheiro fosse dividido 

entre os assentados. A cana foi removida, mas, até janeiro de 2009, não haviam 

recebido dinheiro algum, e se fazia referência a esse dinheiro e as disputas 

desse processo entre os assentados como o dinheiro da cana ou o negócio da 

cana. E aqueles assentados responsáveis pelas negociações ficaram conhecidos 

como procuradores da cana.

Miolo_Tempo_de_acampamento_(GRAFICA).indd   169Miolo_Tempo_de_acampamento_(GRAFICA).indd   169 15/03/2016   17:58:0515/03/2016   17:58:05



170  NASHIELI RANGEL LOERA

Brenneisen (2003) também identificou, no estado do Paraná, 

a existência de procedimentos de seleção e de escolha de famílias 

para participarem de determinadas ocupações e acampamentos 

que viriam a se transformar em assentamentos. Segundo a autora, 

“o sorteio das famílias, procedimento até então considerado mais 

justo, passou a ser desqualificado enquanto “democratismo” e con-

cebido como inadequado à modalidade organizacional pretendida 

pela direção do movimento nos assentamentos rurais” (2003, p.68).

Assim, em um dos casos por ela estudado nos anos 1990, o da 

Fazenda Verdum, as famílias selecionadas deviam concordar com 

a modalidade organizacional já previamente definida para aquele 

local. Como assinalado pela autora, na perspectiva dos militantes 

do MST, os anos de acampamento funcionariam como uma espécie 

de seleção natural, os anos de luta “tornar-se-iam imprescindíveis 

ao ajustamento das famílias a uma organização aos moldes idealiza-

dos pela direção do MST” (Brenneisen, 2003, p.67). 

Reproduzo aqui um depoimento, colhido pela autora, de um 

militante do MST, em que se faz menção precisamente ao tempo, 

como um critério de seleção: 

O processo de assentamento seleciona as pessoas. O oportu-

nista não resiste a tanto tempo de sofrimento. Só resiste aquele que 

tem realmente necessidade e aquele que ideologicamente entende 

que o futuro é esse. O tempo vai selecionando. Os que não aceitam 

a organização vão abandonando. Além disso, o processo de acam-

pamento serve também de evolução da consciência das pessoas. 

(Trecho de entrevista realizada por Brenneisen em setembro de 

1992, apud Brenneisen, 2003, p.67)

Em outros casos apresentados pela autora, os militantes atri-

buem o fracasso de formas de organização coletiva nos assenta-

mentos ao breve período de tempo que as famílias permaneceram 

acampadas, “associando, assim, tempo de acampamento, portanto, 

de sofrimento, a uma maior politização” (Brenneisen, 2003, p.67).
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Caume (2002) também identificou, através de relatos de assen-

tados, a referência a disputas e desacordos entre diferentes grupos 

num dos assentamentos por ele estudado, no Rio Grande do Sul, 

por causa do procedimento de seleção adotado pelo Incra em con-

cordância com a proposta do MST de selecionar famílias que tives-

sem disposição em desenvolver a produção futura do assentamento 

sob moldes coletivistas.

No final de 2008 um grupo de acampados e apoios do acampa-

mento Famílias Unidas, revoltados com a indicação de algumas pes-

soas, dentre eles Biro, o coordenador do MST do acampamento, para 

uma vaga em uma fazenda, isto é, para serem assentados em uma 

fazenda próxima, decidiu mudar de bandeira e passou a acampar sob 

a bandeira do MTR ou do Sintraf dentro do próprio acampamento.

Esses acampados não concordavam principalmente com duas si-

tuações: que famílias com mais tempo de acampamento não tivessem 

sido escolhidas e que Biro, o próprio coordenador do acampamento 

e militante do MST, assim como outras famílias de militantes tives-

sem sido os primeiros a conseguirem terra antes de todo mundo no 

acampamento.

Neusinha, apoio do acampamento Famílias Unidas, a quem já 

fizemos referência anteriormente, era uma das que mais partici-

pavam das mobilizações organizadas pelo MST. Com a indicação 

de Biro e de outros militantes para serem assentados, Neusinha 

mencionava ter perdido “a fé no movimento” e decidiu apoiar a 

formação de outro grupo no acampamento, o grupo do Neguinho 

(Sintraf). Para ela, tanta luta não tinha servido de nada, pois não 

foram escolhidos os que cumpriram com as jornadas.

Já Teresa decidiu mudar para o grupo do Nino (MTR). Ela, além 

de não gostar de ter a obrigação de participar das jornadas, argu-

mentava que não achava justo que “eles [militantes e coordenador] 

que já são assentados continuem no comando do acampamento”.

Neusinha, Teresa e outros acampados sob a bandeira do MST 

tiveram conhecimento de que havia quatro vagas para uma fazenda. 

Segundo eles, duas vagas foram sorteadas entre aquelas famílias 

com mais tempo de acampamento e as outras duas foram para Biro e 
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para Rafael, cunhado de Biro, que mantém uma barraca montada 

no acampamento.

Segundo Nino, coordenador do MTR, “o pessoal do Biro [do 

acampamento] se revoltou por causa das vagas”. Segundo esse 

coordenador,

Caiu quatro vagas dentro do MST. O acampamento era do 

MST e as vagas tinham que ser distribuídas pelo MST, só que aí o 

que o Biro fez, ele catou uma para ele, ele deu uma pro coordenador 

da Ipê, deu uma pro coordenador do MST, que nem acampado não 

era, e deu outra vaga para um que tinha barraco aqui, então foi por 

isso que o povo se revoltou [...]. Essas vagas não era para ser pro 

Biro, era para ser pro acampamento. (Nino, acampamento Famílias 

Unidas, janeiro de 2009)

Segundo Biro, “o movimento [o MST] deu cinco vagas para a 

militância”. Ele respeitou “uma ordem de cima, para começar a 

atuar no Frente de Assentamentos”. O Frente de Assentamentos 

faz parte da nova estrutura do MST. Segundo Biro:

o objetivo é recuperar a participação dos assentados na luta, isso só 

vai ser possível se a militância assentada faz um trabalho de base 

dentro dos assentamentos. O convite [para ser assentado] não é 

para ganhar terra, mas para cumprir com a obrigação de ajudar 

outros a ganhar terra, cobrando mais participação em jornadas e 

no trabalho de base que estaria ligado com a atuação do Frente de 

Massificação. (Biro, Castilho, janeiro de 2009)13

Um militante da Secretaria Estadual do MST-SP me explicava 

que, na reestruturação organizativa do movimento, proposta no En-

 13 O Frente de Massificação substitui o Setor de Frente de Massa, para o qual 

trabalham militantes encarregados de organizar as mobilizações, especial-

mente ocupações, e massificar os acampamentos principalmente por meio do 

trabalho de base.
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contro Estadual realizado em 2008, foram abolidos os setores, para 

investir no que ele chamou de duas frentes: o de massificação e de 

assentamentos. Segundo ele, “todos os militantes devem dar atenção 

a essas frentes, um sem o outro não anda. No movimento”, ele com-

pletou, “vimos que estava se perdendo a participação dos assentados. 

Agora vai ter militantes atuando diretamente dos assentamentos”. 

Afinal, como ele me disse, “o assentamento não é uma ilha”. 

Militantes, dirigentes dos movimentos, coordenadores dos acam-

pamentos e, inclusive, como vimos, os próprios assentados poten-

ciais têm uma participação decisiva na indicação de pessoas para 

uma vaga ou um lote em um assentamento.14 Esse foi o caso, por 

exemplo, de algumas famílias do assentamento Macali, que foram 

convidadas por militantes do MST em trabalho de base, realizado 

em cidades próximas, para que se instalassem no acampamento na 

beira da fazenda pouco antes da terra ser liberada para assentamen-

to. Essas são as famílias conhecidas entre os assentados da Macali 

como famílias da cidade; e há outras famílias que foram convidadas 

por parentes já assentados. Esse foi o caso de Tiago e Tina, filho e 

nora de Cleusa e Alfredo, que haviam passado anos junto com os 

pais, peregrinando por acampamentos, mas, quando o casal entrou 

nas terras da Macali, o casal de jovens decidiu morar numa cidade 

vizinha ao assentamento. Meses depois, sem perspectivas de em-

prego na cidade, eles foram morar com os pais, quando souberam 

que poderiam conseguir um lote de terra para eles no assentamento. 

Ambos os grupos de famílias, os da cidade e os parentes, 

foram chamados para completarem as vagas remanescentes no 

assentamento. 

Desse modo, alguns dos critérios para indicar alguém para uma 

vaga em um assentamento podem ser: o tempo que essas pessoas têm 

de acampamento, o fato de considerar uma família como boa, ou 

 14 Na teoria, os nomes das famílias escolhidas são colocados numa lista que 

depois é enviada para o Incra e são os representantes dessa instituição que ela-

boram uma lista definitiva, ou seja, a indicação funcionaria como uma espécie 

de pré-seleção.
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seja, que tenham cumprido com suas obrigações de acampado e que 

não sejam famílias problemáticas, e os vínculos de parentesco, ami-

zade ou a proximidade que aquele que indica tem com os indicados. 

A novidade da prática da indicação não está necessariamente 

na indicação em si ou na indicação específica de bons acampados 

ou de boas famílias ou de pessoas com um vínculo orgânico com 

os movimentos, como no caso dos militantes, conforme já vimos 

anteriormente, esse tipo de procedimento é comum no mundo das 

ocupações de terra, a novidade parece estar na institucionalização 

dessa prática por meio da criação do Frente de Assentamentos. 

Os compromissos

Quando uma pessoa ou uma família é assentada, muitas vezes 

se inicia uma cadeia de compromissos e lealdades para com o movi-

mento que possibilitou a obtenção de um lote de terra. 

Feix (2001) acredita que a gratidão é uma das principais razões 

pelas quais assentados da região de Rondonópolis (MT) continuam 

vinculados ao MST. Segundo o autor, os assentados se sentem agra-

decidos com o movimento que os ajudou a conseguir um lote de 

terra. Por outro lado, esses assentados pretendem continuar re-

cebendo benefícios ao continuarem participando do que o autor 

chama a “luta organizada no MST” (2001, p. 192). 

Assentados, como mostra Loera (2006), sentindo-se compro-

metidos com o movimento, retribuem participando dos novos 

acampamentos. A autora mostra como assentados do assentamento 

Sumaré II em São Paulo, cumprindo o que eles chamavam de “com-

promissos”, não só participaram do trabalho de base em cidades 

vizinhas ao assentamento convidando pessoas para que participas-

sem da ocupação de terra que daria origem ao acampamento Terra 

Sem Males, mas os próprios assentados participaram da ocupação. 

As próprias lideranças do MST reconhecem que a força desse 

movimento está nos assentamentos (Stédile e Fernandes, 1999). 

Segundo Loera:
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As obrigações parecem ter um significado mais concreto, elas se 

traduzem através da prática e das atividades do dia a dia no acam-

pamento e no assentamento: arrecadar alimentos, participar das 

atividades, reuniões, trabalho de base, fazer ocupação, participar 

de passeatas ou marchas. Por outro lado, os compromissos parecem 

adquirir um sentido mais geral e abstrato; eles também se inserem 

numa dinâmica da obrigatoriedade e traduzem-se pelo cumpri-

mento do conjunto dessas obrigações que se manifesta como uma 

espécie de troca com o MST. (2006, p.57) 

Os dados recolhidos em campo, no entanto, mostram que os 

compromissos, no sentido mais abstrato, adquirem esse significado 

e são enunciados dessa maneira principalmente pelos militantes ou 

por aqueles que realizam trabalho para o movimento mas também 

pelos velhos de reforma, ou seja, por indivíduos que já cumpriram 

com seus anos de acampamento e faz vários anos que estão assen-

tados. E o que militantes, apoios da militância e velhos assentados 

chamam de compromisso, para a maioria dos acampados são obriga-

ções de acampado. 

Por outro lado, os compromissos são de mão dupla, pois repre-

sentantes dos movimentos também se sentem comprometidos e 

responsáveis pelas famílias acampadas e famílias que já foram as-

sentadas, nesse caso, famílias que acompanharam durante meses 

ou anos, ao realizarem seu trabalho nos acampamentos. Afinal, a 

trama de relações entre dirigentes dos movimentos e acampados 

perpassa as “fronteiras” dos acampamentos e não termina com a 

conquista do lote de terra. 

Um militante do MST que acompanhou de perto o grupo de fa-

mílias do acampamento Dom Hélder e o processo de assentamento 

na fazenda Macali manifestava sentir o compromisso de ajudar essas 

famílias. Lamentava que a questão do dinheiro da cana não tivesse 

sido resolvida, pois sabia que algumas famílias de assentados pas-

sariam dificuldade mesmo recebendo os fomentos do governo. Ele 

criticava a atuação da militância do MST do assentamento nessas 

negociações e mencionara que as famílias do Dom Hélder (que ele 
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conhecia), agora assentadas, “não tiveram muita sorte, pois pega-

ram a pior militância da região”.

Por outro lado, o compromisso não opera de maneira automá-

tica: se assentou, retribuiu. É bem sabido que no mundo social 

há uma infinidade de mediações, dentre elas, o tempo, podendo 

acontecer na própria dinâmica da retribuição uma infinidade de 

outras trocas ou inclusive a incerteza da troca. O compromisso, no 

caso dos assentados, vai sendo forjado precisamente com os anos 

de assentamento, e nesse processo o trabalho da militância do MST 

nos assentamentos é fundamental. 

Dona Cida, por exemplo, do assentamento Sumaré II, se con-

siderava militante do MST e era bastante atuante nas atividades 

organizadas por esse movimento na região de Campinas. Era coor-

denadora do assentamento e era a que realizava uma espécie de tra-

balho de base dentro do próprio assentamento, o que ela chamava de 

um trabalho de convencimento, isto é, convidava os assentados para 

que participassem das mobilizações e de outras atividades do movi-

mento, lembrando-os da existência do vínculo com os sem-terra, ou 

o que ela chamava de compromissos. No entanto, a participação dos 

assentados não se daria, se eles não se dispusessem a fazê-lo, a cum-

prir com seus compromissos. Dona Cida organizava periodicamente 

reuniões e assembleias no assentamento onde se discutiam diversos 

temas relacionados à luta pela terra, organizava os festejos das datas 

comemorativas do MST e do assentamento e informava e organi-

zava os assentados sobre as mobilizações. Com a morte da dona 

Cida, em julho de 2003, o assentamento, na percepção de alguns 

assentados, ficou parado. Em visitas realizadas meses após a morte 

da dona Cida, ouvi de vários assentados o mesmo comentário: que 

até não surgir outra dona Cida no assentamento, estariam parados, 

isto é, não haveria nem reuniões nem festas e ninguém para lembrar 

às pessoas sobre os compromissos com o movimento. 

Devo mencionar que, tanto para assentados como para acampa-

dos, a primeira ocupação é o marco temporal de entrada no mundo 

das ocupações de terra. Alfredo, por exemplo, com pouco mais 

de um ano já como assentado, num contexto de disputa dentro do 
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assentamento e num esforço por legitimar o merecimento do lote 

de terra, mencionava que havia sido indicado para ser assentado, 

porque na época tinha “mais de três anos de acampamento”. Lem-

bremos também o depoimento de Cleusa, quando conta que Luzia, 

outra acampada, no momento de entrada nas terras comentou para 

uma vizinha incrédula:

dona Cida, a senhora está falando uma coisa que a senhora não 

conhece a história, você está vendo essa família ali, eles já tem qua-

tro anos de acampamento, enquanto a senhora morava lá na vila, 

eles já passaram, já dormiram debaixo de chuva, debaixo de sol, 

foram despejados com polícia. 

Alfredo e Cleusa contam seu tempo de acampamento a partir 

da primeira ocupação em que participaram em 2002, incluindo 

o tempo que haviam passado fora dos acampamentos. Para esse 

casal, o tempo da espera e o tempo que passaram na cidade também 

contam no seu tempo de acampamento. A saída de um acampamento 

não significa “que tenha perdido a crença [na lona preta]” (Sigaud, 

2004, p.18). 

Aqui me permito abrir um parêntese, para mencionar que o caso 

da família Reis não é excepcional, é bastante comum que a saída 

de acampados seja temporária, mesmo se no momento da saída a 

decisão de sair se pense como definitiva. Sigaud (2004) também 

identificou em Pernambuco trabalhadores que decidiam sair dos 

acampamentos e que tempos depois regressavam ao mesmo acam-

pamento ou se instalavam em outro. Ainda há o caso das saídas 

negociadas, como o de famílias do acampamento Famílias Unidas, 

que decidiram sair do acampamento durante alguns meses, mas, 

para não perderem sua vaga no acampamento e poderem voltar, 

aceitaram pagar uma taxa por todas as famílias acampadas do MTR 

mantendo, assim, o vínculo no acampamento.

Também entre militantes do MST, a referência à primeira ocu-

pação de terras na qual participaram ou o primeiro acampamento 

onde estiveram é o marco zero da sua entrada no mundo das ocupa-
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ções de terra, e é o ponto de partida do que eles chamam do tempo 

de reforma. 

Cido e sua família, assim como Cleusa e Alfredo, foram assenta-

dos na Macali. No entanto, participaram pela primeira vez de uma 

ocupação de terras em 1999. Cido é um jovem de 22 anos envolvido 

na militância estadual e nacional do MST. Quando lhe pergun-

tei em 2008 quanto tempo fazia que ele estava no movimento, ele 

me respondeu que já era “velho de reforma”, pois no ano seguinte 

completaria “dez anos de movimento”. Cido tinha 13 anos quando 

participou, em 1999, com seus pais, de uma ocupação no Paraná, na 

região de Londrina. Segundo Cido, ele já tinha um tio assentado, e 

ele e sua família “se espelharam nessa possibilidade”. Segundo ele, 

dessa primeira ocupação partiram para outras, mas sempre sob a 

bandeira vermelha do MST: “foi a primeira que nós chegamos e fi-

camos por aqui”. No entanto, o envolvimento de Cido na militância 

do MST não começou com aquela primeira ocupação. Como rela-

tado por ele, foi convidado várias vezes, quando estava acampando, 

para participar da militância: “da primeira e da segunda vez eu não 

quis, não é assim que aceita, não é tão fácil assim, porque, sabe, tem 

condições subjetivas também. Por que que você é um militante do 

MST? Para que ser militante do MST?”.

Teve um intervalo de tempo entre os sucessivos convites e o 

aceite, para começar a participar. Hoje em dia, com seus 22 anos, 

ele já fez vários cursos de formação no movimento, é membro da 

Coordenação Nacional do MST e, inclusive, foi escolhido para 

passar alguns meses de intercâmbio fora do país. No entanto, como 

em qualquer mundo social, no mundo dos movimentos, o reco-

nhecimento tem também suas contrapartidas. Cido me explicava: 

“aquele militante que saiu fora tem a obrigação de ficar no país e 

se dedicar por completo ao movimento durante dois anos”. Para 

Sigaud, nas trocas não são apenas objetos tangíveis que circulam 

sob a forma de dons, mas há também atenções, cuidados, respeito 

e reconhecimento. E ainda, para essa autora, os dons constituem 

obrigações e “são elas que vinculam os indivíduos no mundo so-

cial” (2007, p.149). 
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Cido se considera velho de reforma e conta seus dez anos de mo-

vimento a partir da sua primeira ocupação de terra. Aquela primeira 

ocupação representa, para ele, um marco temporal, o momento a 

partir do qual começa a contar seu tempo de reforma; no entanto, 

esse tempo também faz referência à experiência adquirida e a seu 

know-how do movimento e do mundo das ocupações de terra.

Para outros militantes do MST, como Biro, assentado e coor-

denador do MST do acampamento Famílias Unidas, também a 

primeira ocupação e seu primeiro acampamento representam um 

marco temporal de entrada no mundo das ocupações de terra e no 

movimento, e, tal como para alguns assentados, a primeira ocupa-

ção é o que marca o começo do seu tempo de reforma.

O comentário do próprio Biro, a respeito de Nino, coordenador 

do grupo do MTR do acampamento Famílias Unidas, é significati-

vo a respeito da importância que ele atribui ao tempo de reforma e à 

maneira como é contabilizado: “Nino teria tudo para ser militante 

do MST, ele é mais velho de reforma do que eu”. 

Nino, no começo dos anos 1990, participou pela primeira vez 

de uma ocupação, naquela época também participou ativamente 

com a militância do MST. Foi assentado na Fazenda Timboré, em 

1992, na região de Andradina. Tempos depois ele vendeu seu lote 

e anos mais tarde acampou novamente. Recentemente, como já foi 

mencionado, formou seu próprio movimento. Já Biro participou 

pela primeira vez de uma ocupação em 2003, na própria Fazenda 

onde foi montado o acampamento Famílias Unidas. Para ele, foi 

nessa ocupação que ele despontou e marcou sua participação na 

militância do MST. 

Assim parece que se faz referência a um tempo de reforma ou ao 

tempo de reforma de alguém como uma maneira de relembrar seu 

tempo de acampamento (tempo de barraco e tempo de luta). Seu 

significado, portanto, pode variar, dependendo da condição e da 

posição dos indivíduos no mundo das ocupações de terra.

Por outro lado, os compromissos aos quais fiz referência como 

uma espécie de troca com o MST ou retribuição ao movimento são 

vistos por militantes do MST e por assentados, ou inclusive uma 
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combinação de ambos, militantes e assentados, como um compo-

nente inalienável do seu tempo de reforma; no entanto, esse compro-

misso vai sendo forjado precisamente com o tempo de acampamento 

e com os anos de assentamento e/ou com os anos de militância. 

E finalmente, se esses compromissos, como acreditamos, fazem 

parte de um sistema de prestações, como assinalado por Mauss 

(2003), de dar, receber e retribuir, nesses ciclos de reciprocida-

de, como colocados por Bourdieu (2002), existiria também a in-

certeza da retribuição e a ação do tempo entre o dar, o receber e a 

retribuição. 

As dívidas

A instalação de famílias numa propriedade como consequência 

de uma política de reforma agrária por parte do Estado é considera-

da como um projeto de assentamento. Esse projeto, como demons-

trado por Caume (2002), só depois de ter passado por uma série 

de etapas que compreendem ações estatais específicas, etapas que 

podem ser completadas em até cinco anos, é que aquele espaço pode 

ser considerado um assentamento.15 

Como assinalado pelo autor antes citado, nesse período de 

tempo o Estado pretende “possibilitar a estruturação social, polí-

tica e econômica do assentamento e, finalmente, sua gestão pelos 

próprios agricultores” (Caume, 2002, p.56).

Nesse sentido, as famílias da Macali, quando foi realizado o 

trabalho de campo, encontravam-se ainda em processo de assen-

tamento. Para as famílias que vivenciam esse processo, o Estado, 

através do Incra, de alguma maneira, aos poucos, vai tomando o 

 15 Como colocado por Caume (2002), dentre as atividades a serem realizadas 

com a intervenção do Estado durante esse período, estão: obtenção de recur-

sos, realização de obras de uso comum no assentamento, levantamento de cer-

cas, abertura de caminhos, água e saneamento e outras obras de infraestrutura 

no assentamento, assim como tornar a terra apta para o cultivo. 
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lugar que o movimento tinha para eles no acampamento, embora 

também não haja uma ruptura nas relações com o movimento nem 

uma passagem abrupta da condição de acampado para assentado. 

No caso do assentamento Macali, os coordenadores do assenta-

mento, durante os primeiros dois anos, foram os mesmos que coor-

denavam o acampamento Dom Hélder Câmara e que mais tarde, 

ao se juntarem ao acampamento da Fazenda Macali, continuaram 

no comando.

A continuidade das relações e a inexistência de uma ruptura 

entre a condição de acampado e assentado também se faz evidente 

no espaço físico do acampamento.

Em julho de 2006, seis meses depois de terem entrado nas ter-

ras, as famílias da fazenda Macali já estavam nos seus lotes, mas a 

maioria delas ainda se encontrava morando em barracos de lona e 

somente os próprios assentados e o Incra podiam reconhecer o li-

mite dos lotes de cada uma das famílias, pois ainda não existia cerca 

nenhuma que marcasse qualquer divisão. Outros autores (Norder, 

2003 e Antuniassi, 2003) também identificaram nos assentamentos 

por eles estudados uma continuidade da forma de vida dos acam-

pamentos, principalmente a prevalência das barracas de lona e a 

inexistência de uma divisão dos lotes. 

Somente algumas famílias, principalmente aquelas que haviam 

chegado das cidades próximas e contavam com alguns recursos, 

tinham conseguido construir barracos de madeira. A fazenda toda, 

salvo nos lugares onde existia reserva de mata, estava plantada com 

cana, e em alguns lotes a cana estava tão alta que mal se conseguia 

enxergar os barracos. Naquela época era comum ouvir relatos dos 

assentados sobre cobras e outros bichos “do mato” que tinham sido 

encontrados nos lotes ou nos barracos. Inclusive, na minha primei-

ra visita ao assentamento, em julho de 2006, um dos assentados, 

brincando, mencionava que o fato de estar ainda morando entre 

mato e nos barracos havia sido planejado pelo movimento “para 

não sentir saudades das ocupações e do acampamento”. 

Essa situação começou a mudar somente em meados de 2007, 

mais de um ano e meio após a entrada nas terras e depois de rece-
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berem material para cercar o lote e para começar a construção das 

casas. 

Foi nesse contexto que pude perceber que certos compromissos, 

inseridos numa dinâmica de obrigações e como parte de um ciclo 

de reciprocidade para os recém-assentados ou, para utilizar termos 

mais adequados, para os que estão em processo de assentamento, 

são percebidos como dívidas. Como destacado por Sigaud: “As 

obrigações são o que o observador percebe. Para os envolvidos nas 

transações, o que existe são as dívidas” (2007, p.149). 

 No entanto, para as famílias recentemente instaladas nos seus 

lotes, não são elas que estariam em dívida com o movimento, mas 

o movimento que mediou a obtenção de um lote de terra e o Incra 

como a entidade institucional que finalmente disponibilizou o lote 

é que estariam em dívida com eles, ou, como alguns assentados cos-

tumam dizer, os que têm um compromisso com eles. 

Tentarei desenvolver melhor esse argumento retomando alguns 

exemplos etnográficos, não sem antes mencionar que é comum 

que os que estão em processo de assentamento façam referência ao 

Incra como os mesmos do MST, ou como tudo a mesma coisa. Não 

me parece que isso se deva a uma confusão dos assentados, mas à 

percepção das relações de cooperação existentes entre os movimen-

tos e o Estado. Por outro lado, essas expressões são significativas à 

medida que revelam, como anteriormente mencionado, o lugar que 

os movimentos e o Estado vão deixando de ter ou vão tomando na 

vida das pessoas.

O Mineirinho, como o resto dos assentados, recebeu vários me-

tros de arame para cercar seu lote, assim como outros materiais. 

Mas, tal como outros assentados, ele não usou o material no seu 

lote, ele o vendeu. O Mineirinho foi questionado por outros vizi-

nhos e por um dos coordenadores do assentamento por ter ven-

dido o material. Foi nessa conjuntura, na ocasião de uma visita ao 

coordenador na qual acompanhei seu Alfredo, que encontramos o 

Mineirinho em frente do lote do coordenador.

Reproduzo aqui a conversa que o coordenador teve com esse 

assentado na ocasião:
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Coordenador – Fiquei sabendo que o senhor andou vendendo 

material, não pode viu. É material para o senhor usar no lote. O 

Incra deu esse material para a gente usar no lote.

Mineirinho – E tudo que tiraram de mim então, tanto tempo, o 

sofrimento que passei não vale o arame?

Coordenador – Tem monte de gente aqui [no assentamento] que 

passou pelo mesmo que o senhor, que ficou anos debaixo da lona, 

igual ao senhor, e nem por isso andam vendendo tudo [o que o Incra 

deu]. Estão de olho [o Incra], o senhor acha que não? O senhor vai 

ter que repor [o arame].

Mineirinho – Nada, eles são os que me devem. Agora estou na 

minha terra e faço o que eu quero.

O Mineirinho montou novamente em sua bicicleta e foi embora. 

Não fiquei sabendo o que aconteceu depois e qual foi o desenlace da 

história da venda do arame, mas depois do acontecido tive informa-

ções de que alguns assentados, dentre eles o Mineirinho, chegaram 

a pensar em deixar o lote, pois, para algumas famílias, estava sendo 

difícil cumprir com as condições estabelecidas pelo Incra, dentre 

elas plantar um determinado tipo de cultivo, não deixar a terra sem 

trabalhar mais de três meses e usar os fomentos recebidos conforme 

estabelecido por esse órgão federal.16 

Assim parece que o Mineirinho, ao contrário do que ele havia 

enunciado, realmente não podia fazer o que queria com “sua” terra. 

O lote, como um dom disponibilizado pelo Estado, implicava al-

gumas obrigações e, afinal, o assentado devia dar sua contraparte.

Quirós (2006) menciona que, para o caso dos participantes das 

organizações de piqueteros em Buenos Aires, a relação com o Estado 

 16 Os assentados me explicavam que a cada fomento que eles recebem vem tam-

bém uma lista das coisas que devem e podem comprar com esse dinheiro. Em 

maio de 2006, por exemplo, os assentados receberam 2.400 reais do primeiro 

fomento. Esse dinheiro deveria ser usado para cobrir despesas em alimentos da 

família, principalmente alimentos não perecíveis. Em agosto de 2007, recebe-

ram um segundo fomento do mesmo valor do anterior, que chegou com uma 

lista de ferramentas e de material, para começar a construção da casa.
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se funda numa linguagem do dar e do receber. A participação das 

pessoas nas marchas, os piquetes, os protestos, tornam-se perfor-

mances coletivas, que indicariam ao Estado quais benefícios se quer 

conseguir.

Na percepção do Mineirinho, seus anos de acampamento (seu 

tempo e o sofrimento) lhe davam o direito de usar os dons recebi-

dos como bem achasse. Por outro lado, ele não sentia que estava 

em dívida com ninguém, pelo contrário, na percepção dele era o 

Incra que estava em dívida com ele. Para ele, o valor do arame era 

pouco comparado com o valor do seu tempo e do sofrimento pas-

sado durante anos debaixo da lona. Para esse assentado, o tempo e 

o sofrimento se tornam bens que, mesmo sem serem equivalentes, 

podiam ter como contradons bens materiais.

Sigaud, em artigo publicado em 2007, focaliza um momento 

de interrupção das trocas nas grandes plantações da Zona da Mata 

Pernambucana e, através do relato de um trabalhador, mostra como 

os dons se tornaram objetos de cálculos monetários em um contex-

to de mudança, nos códigos de conduta da região e das formas de 

relacionamento entre trabalhadores e patrões. Para a autora, “não 

faz sentido opor o mundo dos dons ao mundo das mercadorias, pois 

no concreto da vida social, tudo está misturado” (2007, p.149). 

João e Roberta são um casal de assentados. Eles se conheceram 

seis anos atrás nas andanças pelo mundo das ocupações de terra em 

um acampamento montado no município de Jacareí (SP). Ambos já 

haviam passado por outros acampamentos de sindicatos e do MST. 

Em Jacareí ficaram acampados durante dois anos em um acampa-

mento da CUT, mas decidiram mudar para outro acampamento 

mais organizado, onde tivesse a bandeira do MST, já que, segundo 

eles, “o MST sabe lidar melhor com os problemas dentro do acam-

pamento, é mais organizado”.

Naquela época João começou a trabalhar em São Paulo fazen-

do bicos. Ele costumava passar quinze dias em São Paulo e depois 

voltava para o acampamento, onde Roberta ficava. Esse casal, tal 

como outros recém-assentados, depois de ter peregrinado por vá-

rios acampamentos, entrou na Macali, no final de 2005. 
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Eles, como o resto dos assentados, receberam os fomentos do 

governo para alimentação e para construção da casa. João, tal como 

Alfredo, decidiu construir sua casa ele mesmo, para não ter que 

pagar outra pessoa. E também, como muitos outros assentados 

fizeram, quando os materiais para construir a casa chegaram, ele 

ficou com o mínimo de material necessário e vendeu outra parte. 

Inclusive, por ter vendido parte do material, ele não conseguiu 

construir a cozinha da sua casa, pois no fundo do seu quintal ainda 

prevalecia um pequeno barraco, onde tinha o fogão a lenha. O lote 

do casal, após dois anos de terem se assentado, era um dos poucos 

no assentamento que praticamente não tinha nada plantado; no en-

tanto, sempre tinha vacas pastando no terreno. Seis das vinte vacas, 

João comprou com o dinheiro do fomento, o resto eram de dois 

vizinhos, para quem ele alugava o terreno para pastagem, ganhan-

do também um dinheiro por cuidar dos animais. Assim, o casal 

sobrevivia não só do aluguel do terreno, mas também de pequenos 

serviços e trocas com os vizinhos e dos 60 reais por mês do bolsa-

-família que Roberta recebia. 

João era criticado pelos vizinhos no assentamento e principal-

mente por alguns assentados que mantinham um vínculo mais es-

treito com lideranças do MST por não se dedicar a seu lote e não ter 

nada plantado, mas principalmente por ter gastado mal o dinheiro 

dos fomentos. 

João, ciente das críticas e quando interrogado por mim sobre o 

assunto, justificou o uso que ele fez dos recursos recebidos recor-

rendo ao mesmo argumento do Mineirinho. Para João, ele passou 

dez anos de luta, dedicando tempo e esforço ao movimento e o que ele 

fazia com seu lote, com seu dinheiro e com seu tempo era assunto 

dele e, mais, como ele me disse, “ainda assim são eles [o movimen-

to] os que ficam me devendo”. 

Para João, pelo tempo que passou em acampamentos de sem-

-terra, ele merecia ser assentado, fazer uso do seu tempo e dos re-

cursos recebidos como ele quisesse. O tempo em acampamentos 

e sua dedicação, em suma, seus anos de luta se tornavam bens de 
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alto valor quando comparados com o dinheiro ou material recebido 

como assentado. 

Assim, o tempo, a dedicação, o sofrimento que no tempo do 

acampamento são percebidos como aquilo pelo qual tem que se 

passar, como condição sine qua non para poder ser candidato à re-

forma agrária, estando no processo de assentamento, são perce-

bidos pelos assentados como dádivas que criam uma obrigação à 

inversa: faz-se uma dádiva que depois dará rendimentos.

Cheguei a essa conclusão inspirada na análise de Bohannan 

(1973) sobre a sociedade Tiv. Para ele, a dívida (injô) é uma obri-

gação que se estabelece numa rede complexa de relações de status, 

dependentes umas das outras. E a obrigação assume uma forma 

material. Na interpretação de Gluckman sobre o trabalho de Bo-

hannan, “acumulam-se obrigações que ‘renderão’, assim como se 

acumula uma fazenda que dará frutos” (1973, p.45). 

Para os recém-assentados, esse momento é o momento do acerto 

de contas com o movimento, de serem donos do seu próprio tempo, 

de se dedicarem a seu lote e de usarem como melhor acharem os 

dons recebidos. Para Cleusa, seu lote representa segurança, esta-

bilidade e uma oportunidade de reconstruir sua vida. Ela resumia 

tudo isso numa frase: “macaco velho tem medo de sair do galho”. 

Para Cleusa, eles, como assentados, não têm por que cumprir com 

obrigações de acampado, na interpretação dela, o compromisso, como 

ela me disse, é do movimento. 

Diferentemente dos assentados anteriormente mencionados, há 

outras famílias da Macali que cumprem seus compromissos com o 

movimento.

Em novembro de 2006, foi organizada uma série de mobiliza-

ções na região em parceria MST-sindicatos, o objetivo era fazer 

pressão para a liberação de várias fazendas improdutivas e para a 

liberação de créditos para os assentados da região. Uma das ativida-

des na qual foi pedida a participação dos assentados foi na ocupação 

do Banco do Brasil, que aconteceria na cidade de Ilha Solteira.

 Na ocasião, como relataram assentados da Macali, “só partici-

param os militantes”, ou seja, as famílias de assentados nas quais al-
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guns dos seus membros participam da militância do MST. Famílias 

que, de fato, são facilmente identificáveis, inclusive, para quem 

chega de fora, pois mantêm a bandeira do MST visível no lote. 

Membros da família de Cido, a quem já fizemos referência ante-

riormente, foram uns dos participantes das mobilizações. O próprio 

Cido não participou, pois, como ele me disse, “sempre estou com a 

mala pronta, indo para onde o movimento me leva”. Por causa de 

seu trabalho como militante do MST, não acompanha a movimen-

tação do assentamento porque não tem tempo; segundo ele, “rara-

mente está no assentamento”, já que passa vários meses do ano fora, 

formando-se, ou em atividades do movimento e volta para a casa 

para ficar só alguns dias, para depois ter que sair novamente. No en-

tanto, sabe que “a [sua] família cumpre com seus compromissos”. 

Diferentemente daqueles jovens que se envolvem com a mili-

tância do movimento e que tem oportunidade de viajar, conhecer 

outras pessoas fora do círculo familiar, muitos jovens nos assenta-

mentos não estão satisfeitos com sua vida como assentados, acham 

a vida nesses espaços tediosa e rotineira, e lhes parece difícil cum-

prir com as obrigações familiares de ajudar na roça e nas tarefas 

cotidianas no lote, muito mais ainda se são jovens que passaram 

pela experiência do acampamento, onde sempre havia coisas novas 

acontecendo, sempre uma ocupação para participar, uma marcha, 

e pessoas de fora do universo familiar visitando o acampamento. 

A militância no MST, na percepção de jovens como Cido é uma 

opção de vida que se traduz como liberdade e que se opõe à ideia 

de estarem parados, presos, como ouvi de jovens no assentamento. 

Esse é o caso dos próprios filhos de Cleusa e Alfredo. Marcos, o 

filho do meio, está sempre numa contínua busca de trabalho fora 

do assentamento. Para ele, a vida para além do círculo familiar se 

lhe apresenta como mais interessante. Paradoxalmente é precisa-

mente o salário que Marcos ganhava realizando trabalho fora do 

assentamento o que ajudava a pagar as dívidas e a manter a família 

no assentamento, assim como a adquirir outros bens, como carro, 

carroça, geladeira, vacas, entre outros. Marcos foi quem ajudou a 

pagar a dívida do banco (600 reais), pagou também mais 300 reais 
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da madeira da cerca do lote e inclusive ajudava a pagar a dívida que 

Cleusa tinha no mercadinho da cidade, mais de 700 reais, dívida 

que de fato também era vista como um compromisso.17 É comum, 

no assentamento, que o dinheiro dos fomentos seja usado muitas 

vezes para pagar dívidas anteriores acumuladas durante os anos de 

acampamento, e seja reposto depois, precisamente com o salário 

dos jovens. Antuniassi identifica que muitas vezes a condição de 

dívida dos assentados os impossibilita de cultivar a área total dos 

lotes destinada a cultivo, no entanto é o salário dos jovens “que 

permite ao grupo familiar ampliar o consumo, é com o dinheiro por 

eles obtido que o grupo familiar tem acesso a bens duráveis como 

geladeira, televisão, aparelho de som e, sobretudo, ampliar e me-

lhorar a construção da casa” (2003, p.53).

Feix (2001) nos assentamentos por ele estudados no Mato Gros-

so identificou a predominância de casais adultos, de um grande 

contingente de assentados de idade avançada e de poucos jovens, já 

que estes últimos, na percepção do autor, preferem ficar nas cida-

des, estudando ou trabalhando. 

Na percepção dos assentados, assim como para os acampados, é 

melhor um assentamento que esteja localizado perto de uma cida-

de, até porque dessa maneira os filhos, tendo essa opção de lazer ou 

de trabalho por perto, acabam ficando com os pais. Nesse sentido, 

para esses jovens, a cidade e seus serviços é também um lugar de 

distração ou espaço de lazer e a maioria, durante os finais de se-

mana, se desloca para a cidade, para se reunir com outros jovens e 

assim sair da rotina. Segundo Antuniassi, “como a infraestrutura e 

as condições de lazer no assentamento são precárias, os jovens vão 

para as cidades vizinhas, e nesse caso os rapazes têm maior liber-

dade de circular que as moças” (2003, p.57). E, mais do que isso, a 

cidade, mesmo que de maneira momentânea, permite a alguns jo-

vens experimentar a sensação de estarem “soltos”, como um jovem 

do assentamento me disse. 

 17 Para uma discussão mais apurada sobre esse tipo de dívida, ver Villarreal 

(2008) e Arensberg e Kimball (1973). 
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Inclusive alguns assentados acreditavam que “as famílias [ori-

ginárias] da cidade” e as dos antigos moradores da fazenda são as 

que “se deram melhor com o assentamento”, pois são pessoas que, 

além de conhecerem bem a região, mantêm vínculos estreitos com 

uma rede de amigos, parentes e conhecidos nas cidades próximas, 

que acabam dando preferência à compra dos produtos por eles 

produzidos no assentamento. A condição de assentado, para Leite 

et al. (2004), não necessariamente implica uma mudança espacial, 

permanecendo nos limites da grande propriedade na qual residiam. 

Ainda para Leite et al., “a criação dos assentamentos pode estar 

se constituindo num mecanismo importante de recomposição das 

famílias de trabalhadores antes separadas (inclusive por processos 

migratórios) ou então estar permitindo a manutenção de comunida-

des antes existentes” (2004, p.117).18

Gostaria de concluir esse capítulo mencionando que, conhe-

cendo essas diferentes percepções que no mundo das ocupações de 

terra se têm dos compromissos, me atrevo a sugerir, inspirada em 

Leach (1995), que, mesmo existindo uma relação desigual entre 

aquele que dá e aquele que recebe, nesse mundo social os indivíduos 

estariam em relação de dívida constante e, ainda, como menciona 

Sigaud (2007), a dívida é mantida para conservar a relação. Ora se 

está numa posição, no ciclo de reciprocidade que se percebe como o 

momento de dar, ora de receber, ora de retribuir.

A criação do Frente de Assentamentos pelo MST, a meu ver, 

não só torna evidente a importância que os assentados têm na con-

formação de novos acampamentos, como também o Frente parece 

ser um mecanismo ou uma forma de institucionalizar a obrigação, 

ou, em termos nativos, o compromisso, uma forma estrutural do 

mundo social. Dessa maneira garantem não apenas a continuida-

de do mundo das ocupações de terra, mas sua renovação. Certos 

indivíduos indicados para atuarem desde os assentamentos cum-

 18 Segundo os autores, 62% dos responsáveis pelos lotes, em assentamentos 

de seis estados pesquisados, têm parentes em outros lotes dentro do mesmo 

assentamento.
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prem seus compromissos e põem novamente em funcionamento 

o ciclo da reciprocidade, inserindo-se assim em outra cadeia de 

interdependências com assentados, convidados a cumprirem com 

seus compromissos, realizando trabalho de base e participando de 

novas ocupações. 

Quem sabe aqueles militantes atuantes no Frente de Assenta-

mentos possam talvez aproveitar a massa jovem dos assentados, 

oferecendo, precisamente como retribuição, a possibilidade, ao 

cumprirem com seus compromissos, de experimentarem a liberdade.
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