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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
TEMPO DE ACAMPAMENTO

O tempo é um tema caro à antropologia e tem sido tratado por 

autores clássicos e consagrados como uma das dimensões da vida 

social através da qual podemos ter acesso não somente às maneiras 

pelas quais os grupos se relacionam entre si, mas ao modo como 

hierarquizam suas experiências expressas em temporalidades dis-

tintas. O tempo é, pois, mais do que uma medida cronológica. 

No clássico Os nuer ([1940] 2002) Evans-Pritchard dedica inú-

meras páginas do seu livro à descrição dos conceitos nativos nuer 

de tempo e espaço. Noções que estariam intimamente relacionadas 

entre si. O autor faz um recorte analítico da concepção do tempo 

entre os nuer e identifica o que poderíamos chamar de duas tem-

poralidades: o tempo ecológico e o tempo estrutural. O primeiro 

deles é um reflexo das relações do povo nuer com o meio ambiente, 

e Evans-Pritchard o identifica como um tempo cíclico. As estações, 

por exemplo, fariam parte do primeiro tempo e mais do que repre-

sentar mudanças climáticas estariam relacionadas com atividades 

do grupo em determinados momentos. Os conceitos nativos das es-

tações com que são representadas essas temporalidades não seriam 

então, segundo o autor, puras unidades de contagem de tempo: mas 

sim de amontoados de atividades sociais. Já o segundo tempo seria 

um reflexo das relações que os indivíduos ou grupos estabelecem 
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192  NASHIELI RANGEL LOERA

entre si. Nesse sentido, o tempo estrutural é o que fundamenta as 

alianças políticas e os vínculos entre os diversos grupos e linhagens. 

Entretanto, um e outro tempo são determinados pelas relações so-

ciais. Ambas as temporalidades fariam referência a sucessões de 

acontecimentos, e a contagem do tempo estaria relacionada às for-

mas de relacionamento dos grupos sociais.

Já Mauss ([1904-05] 2003a), no seu conhecido “Essai sur les 

variations saisonnières des sociétés Eskimos. Étude de morpholo-

gie social” aponta para a natureza social do tempo. O tempo como 

marcador do ritmo da vida social. O autor analisa vários aspectos 

da vida social entre os esquimós e identifica que as variações da 

sociabilidade do grupo estão relacionadas com duas estações do 

ano: inverno e verão, estações que marcam um ritmo determinado, 

um ritmo regular coletivo da vida social. Nas palavras do autor:

A uma comunhão real de ideias e de interesses na densa aglo-

meração de inverno, a uma forte unidade mental religiosa e moral, 

opõem-se um isolamento, uma dispersão social, uma extrema 

pobreza moral e religiosa no espalhamento de verão. (Mauss, 

2003b, p.499)1

Existiriam, portanto, duas maneiras de se agrupar, e a essas duas 

formas de agrupamento corresponderiam dois sistemas jurídicos, 

duas morais, dois tipos de economia doméstica e vida religiosa. 

Para Mauss, a divisão inverno/verão é estruturante da organização 

social dos esquimós: “É que as estações do ano não são a causa imedia-

tamente determinante dos fenômenos que elas condicionam; sua ação 

ocorre sobre a densidade social que regulam” (2003b, p.502).2 Desse 

 1 “A une communauté réelle d’idées et d’intérêts dans l’agglomération dense de 

l’hiver, à une forte unité mentale religieuse et moral, s’opposent un isolement, une 

poussière sociale, une extrême pauvreté morale et religieuse dans l’éparpillement 

de l’été” (Mauss, 2003a, p.470).

 2 “C’est que les saisons ne sont pas la cause immédiatement déterminante des phé-

nomènes qu’elles conditionnent; elles agissent par leur action sur la densité social 

qu’elles règlent” (2003a, p.474).
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modo, com as variações do tempo, também varia a forma do grupo, 

dos relacionamentos, ou do que ele chama a morfologia social do 

grupo. Mauss chega à conclusão de que esse fenômeno social não 

é exclusivo dos esquimós; para ele, qualquer vida social passa por 

momentos de intensa interação social e de repouso, nunca estando 

em um mesmo ritmo nas diferentes épocas do ano. 

Norbert Elias (1998) vai além. Para ele, aquilo que chamamos 

“tempo” não é um dado da natureza existente independente do ser 

humano, assim como não é uma representação subjetiva inerente 

à consciência. Muito pelo contrário, o tempo é um tempo social e 

constitui uma complexa rede de relações; é um mecanismo regula-

dor da convivência humana; é histórica e socialmente apreendido e 

produzido. Elias propõe então pensar o tempo em termos relacio-

nais, compreender o tempo no contexto onde é produzido, pois, “a 

atividade humana de sincronização ou ‘temporação’” está relacio-

nada com a complexidade da vida social. Assim, para o autor: 

O que chamamos “tempo” significa, antes de mais nada, um 

quadro de referência do qual um grupo humano – mais tarde, a 

humanidade inteira – se serve para erigir, em meio a uma sequência 

contínua de mudanças, limites reconhecidos pelo grupo, ou então 

para comparar uma certa fase, num dado fluxo de acontecimentos, 

com fases pertencentes a outros fluxos, ou ainda para muitas outras 

coisas. (1998, p.60)

A percepção de tempo como socialmente constituído e principal-

mente como símbolo relacional resolve o problema da velha dicoto-

mia ação/representação. Afinal, o tempo é atividade. E quando tais 

atividades fazem sentido para um determinado grupo ou sociedade, 

elas são sintetizadas, integradas, hierarquizadas e temporalizadas.

O “tempo da política”, categoria nativa identificada por Pal-

meira (2002) entre populações camponesas do Nordeste brasileiro, 

é um bom exemplo do anterior. Segundo o autor, para essas popu-

lações esse “tempo” é um período em que o cotidiano é subvertido, 

um momento em que divisões são mostradas e no qual “parece 

estar em jogo um rearranjo de posições sociais” (2002, p.172). 
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194  NASHIELI RANGEL LOERA

É um tempo, segundo o autor, em que também determinados tipos 

de lealdades são solicitados da população camponesa. 

Ainda, para Palmeira, o tempo, quando combinado com outros 

termos (como tempo de Arraes, tempo do sindicato, tempo das 

greves) pode corresponder não simplesmente a uma datação, mas

Parece estar em jogo menos uma concepção qualquer de tempo 

como o representamos habitualmente, linear, ou cíclico, cumula-

tivo ou não cumulativo, e mais uma certa maneira de a população 

recortar/representar a estrutura social. Trata-se menos de estabele-

cer um desenho qualquer de temporalidade e mais de descrever ou 

de postular um conjunto de atividades adequadas e um ritmo pró-

prio à sua consecução em um determinado momento. (2002, p.172)

Dessa maneira, 

embora tudo seja temporalizável [...] só é temporalizado (isto é, 

transformado em tempo, como o tempo da política, o tempo das 

festas, etc.) o que é considerado socialmente relevante pela coletivi-

dade em determinado momento. (2002, p.175)

O tempo de acampamento também, como o “tempo da política” 

identificado por Palmeira, é uma categoria nativa que faz sentido 

para um grupo ou população ao qualificar um conjunto de atividades 

ou de comportamentos específicos. No entanto, o tempo de acampa-

mento não tem o mesmo estatuto de excepcionalidade, de subversão 

do cotidiano para a população que vivencia esse tempo, como o tem 

o “tempo da política” para as populações do Nordeste, do mesmo 

modo que também não seria um recorte na regularidade social. 

O tempo de acampamento também se diferencia do “tempo do 

acampamento”, ao qual faz referência Caume (2002) como uma 

rememoração da luta, como uma lembrança que assentados teriam 

de um determinado tipo de sociabilidade. Já Schmitt (1995), no seu 

estudo de caso realizado em um acampamento no Rio Grande do Sul, 

se refere à experiência do acampamento como “tempo do acampa-

mento”, e o acampamento como um espaço de vivência ou de socia-
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bilidade. No entanto a autora focaliza essa vivência como o momento 

de constituição do que ela chama a identidade social do “colono sem-

-terra”. Schmitt também faz referência a um “tempo da luta” rela-

cionado à institucionalização de formas de participação política e de 

aprendizado de um sistema de regras por parte dos acampados. No 

entanto, esses tempos se restringem ao contexto do acampamento. 

O tempo de acampamento aqui analisado se assemelha mais à 

categoria “tempo de Brasília”, identificada por Borges (2003). “O 

tempo de Brasília” seria uma categoria nativa que se tornou um 

critério que orienta a concessão de benefícios dados pelo governo 

do Distrito Federal a um determinado tipo de população. Confor-

me a autora, para receber esses diversos benefícios ofertados pelo 

governo local em forma de “dons” “a população é hierarquizada 

num ranking de merecimento” (Borges, 2004, p.25). O “tempo de 

Brasília”, como comprovante do tempo de residência em Brasília, 

seria uma das fórmulas mágicas através das quais se calcula o quan-

tum de merecimento da população. Nas palavras da autora: “o 

‘tempo de Brasília’, embora seja somente uma das variáveis que 

compõem a equação que fornecerá o número de pontos de cada 

indivíduo inscrito para o recebimento de benefícios estatais, acaba 

dando nome e sentido a todo o processo social em que é necessário 

envolver-se para alcançar esse pertencimento local” (2004, p.26).

O tempo de acampamento é um código social dentro do mundo 

das ocupações de terra e tem se tornado, nos últimos anos, uma 

referência para representantes do Incra e de órgãos como Itesp no 

estado de São Paulo como critério para dotação de lotes de terra. 

Por outro lado, para as lideranças dos movimentos que organizam 

e gerenciam os acampamentos, o tempo de acampamento é sim um 

critério para indicar qual população será merecedora de um lote de 

terra. Como vimos, as organizações de trabalhadores têm, nesse 

processo, uma participação decisiva.

Por outro lado, o tempo de acampamento não é uma mera medida 

cronológica, na medida em que não só indica o tempo que de fato 

uma pessoa passa debaixo da lona num acampamento, mas também 

é um demarcador de prestígio e um ordenador das relações sociais 

dentro dos acampamentos, especificamente das relações de status. 
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Os participantes das ocupações logo aprendem que não basta ter 

um barraco em um acampamento para ser candidato à reforma agrá-

ria, para isso também há que cumprir com uma série de obrigações e 

critérios. Em alguns acampamentos é preciso se dedicar ao seu barra-

co, caprichar na sua arrumação, sofrer e passar dificuldades debaixo 

da lona; em outros também é preciso ocupar, convidar pessoas para 

participar de outros acampamentos, correr atrás de recursos para ser 

merecedor de um lote de terra. Nesse processo, não só o tempo pode 

se tornar um bem que pode ser acumulado, trocado e negociado, mas 

também a dedicação, o sofrimento, o barraco, a participação, a con-

fiança, os acampados tornam-se recursos que podem ser mobilizados. 

Assim, o tempo de acampamento e suas variantes, de barraco, 

de luta e de reforma, constituem formas diferenciadas de vivenciar 

a experiência do mundo das ocupações de terra dependendo da 

situação e da posição dos indivíduos no mundo das ocupações de 

terra. E, por outro lado, nos mostram que a vivência da reforma 

agrária não tem um sentido ou um significado único, mas diversos. 

Afinal, um dos interesses centrais da pesquisa foi precisamente 

o de entender como o tempo de acampamento é vivenciado pelos 

indivíduos e qual o significado atribuído a essa vivência. 

Sigaud (2006) chamou a atenção sobre o significado e a maneira 

como as pessoas que participam dos acampamentos se colocam 

diante dos movimentos que organizam as ocupações. Para a au-

tora, o uso que os acampados fazem do verbo estar – “estar com 

os sem-terra” ou “estar com eles” – nos diz muito a respeito de 

como as pessoas vivenciam sua relação com o movimento e com 

os acampamentos, precisamente de modo relacional.3 Pois “é pre-

cisamente através desses elementos da linguagem que consegui-

 3 Segundo Elias, “os grupos ligados entre si sob a forma de uma configuração 

de estabelecidos-outsiders são compostos de seres humanos individuais. O 

problema é saber como e por que os indivíduos percebem uns aos outros 

como pertencentes a um mesmo grupo e se incluem mutuamente dentro das 

fronteiras grupais que estabelecem ao dizer ‘nós’, enquanto, ao mesmo tempo, 

excluem outros seres humanos a quem percebem como pertencentes a outro 

grupo e a quem se referem coletivamente como eles” (2000, p.38).
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mos compreender o significado vivido da relação mantida pelas 

pessoas” (2006, p.18, tradução minha).4 

A autora, comparando a participação das pessoas nas organiza-

ções de piqueteros na Argentina e nas ocupações de terra no Brasil, 

menciona que:

Nem “piquetero” e nem “sem-terra” constituem identidades 

reivindicadas por aqueles designados sob esses termos. Em ambas 

as situações, as pessoas costumam dizer que “estão” com as organi-

zações. “Estar” é, em castelhano e em português, o verbo adequado 

para designar um estado transitório; [...] as organizações piqueteras 

e os movimentos de ocupação de terra estão também constituídos 

por pessoas que se vinculam a eles de modo momentâneo, e que 

não necessariamente conformam um corpo com suas lideranças. 

Possuem uma relação distinta à dos militantes que encaram o 

movimento e que vivem por e para o movimento.  No entanto, na 

medida em que se sentem ligados à organização, atuam segundo 

as regras do jogo, e dão vida aos movimentos e suas performances. 

(ibidem, p.18-9, tradução minha)5

Por outro lado, no mundo das ocupações de terra, a cada mu-

dança de acampamento, o percurso de uma família extensa torna 

evidente as relações de dependência não apenas entre acampados, 

 4 Bourdieu (1982) é outro autor que também chama a atenção sobre a importância 

de prestar atenção na linguagem. Para ele, as palavras são atos e a língua, além 

de ser um instrumento de comunicação, é também um instrumento de poder. 

 5 “Ni ‘piquetero’, ni ‘sin tierra’ constituyen identidades reivindicadas por aquellos 

a los que se designa con esos términos. En ambas situaciones las personas suelen 

decir que ‘están’ con las organizaciones. ‘Estar’ es, en castellano y en portugués, 

el verbo adecuado para designar un estado transitorio; [...] las organizaciones 

piqueteras y los movimientos de ocupación de tierra están también constituidos por 

personas que se vinculan a ellos de modo momentáneo, y que no necesariamente 

conforman un cuerpo con los líderes. Poseen una relación distinta a la de los mili-

tantes, que encarnan el movimiento y que viven por y para el movimiento. Pero en 

la medida en que se sienten ligadas a la organización, actúan según las reglas del 

juego, y dan vida a los movimientos y sus performances.”
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assentados e lideranças dos movimentos que organizam as ocupa-

ções, mas também entre os anteriores e representantes de governo 

e políticos locais. 

Segundo Macedo, ao estudarmos os acampamentos, há que 

levar em conta as relações com a política local e os órgãos do gover-

no, pois “as dinâmicas sociais desenvolvidas nos acampamentos só 

podem ser compreendidas quando relacionadas ao quadro institu-

cional que as envolvem” (2003, p.10).

A evidência da existência dessas relações no cotidiano dos acam-

pamentos nos permite, por um lado, afirmar que existem relações 

de cooperação entre Estado e movimentos e, por outro, questionar 

afirmações de senso comum, como a que diz que existiria um con-

fronto entre eles. Feix (2001), por exemplo, menciona que organi-

zações como o MST se destacam pela sua “oposição sistemática ao 

governo e ao Estado” (2001, p. 252). Já Caume (2002) denuncia a 

influência do MST nos critérios de seleção dos assentados que, na 

visão dele, deveria ser tarefa exclusiva do Incra. 

Interpretações como as anteriores são muito comuns na litera-

tura sobre movimentos sociais. No entanto, como vimos, alianças 

são tecidas e mecanismos de cooperação são forjados entre grupos 

e instituições que, como mencionam Grimberg, Fernández e Rosa 

(2009), são vistos como antagônicos, porém, inclusive mantêm 

obrigações recíprocas. Ainda, essa cooperação entre Estado e movi-

mentos se intensifica dependendo também do contexto e de conjun-

turas políticas e sociais determinadas.

Como assinalado por Beletti et al. (2008, p.298, tradução minha) 

para o caso do MST:

O MST reivindica autonomia perante o Estado, mas isso não 

significa que eles não negociam com o Estado, ou que as ocupações 

e assentamentos do MST não dependam dos recursos do Estado.6

 6 “The MST claims autonomy from the state, but this does not mean that they do 

not negotiate with the state, or that the MST’s occupations and settlements are 

not dependent on the state for resources.”
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Os recursos, como foi mencionado, é um termo nativo usado 

principalmente pelas lideranças dos movimentos para descrever não 

só a circulação de recursos materiais entre acampados, assentados, 

lideranças dos movimentos e autoridades locais, mas também re-

cursos sociais. 

Ao seguir o fluxo dos recursos: como circulam, de quem e para 

quem e em que circunstâncias se fazem evidentes as tramas de re-

lações. Tramas que se estendem para além dos acampamentos, 

ficando assim cada vez mais claro que no mundo das ocupações de 

terra, como em qualquer mundo social, as pessoas estão indiscu-

tivelmente ligadas umas com as outras. O conjunto dessas tramas 

de relações constitui o que Elias (2000 e 2005) chama de figuração. 

As relações de interdependências recíprocas fazem que cada 

ação individual dependa de uma série de outras. E ainda, ao falar 

de relações de interdependência, falamos também de tensões. Essas 

tensões na teia de relações adquirem uma cor local e muitas vezes, 

são elas as que permitem perceber a existência de certos códigos de 

comportamento existentes nesse mundo social em particular. 

Através de uma perspectiva relacional tentei mostrar a comple-

xidade da vida nos acampamentos e a heterogeneidade de grupos 

existentes: andorinhas, moradores, apoios, acampados, militantes, 

militantes dos acampamentos, dirigentes, velhos acampados, novos 

e novatos; grupos de diferenciação e de status que vivenciam e sig-

nificam de maneira diferenciada seu tempo de acampamento. 

Vimos a importância dos velhos acampados na regulação de con-

flitos e na reprodução da “forma acampamento”, e dos novatos, 

para a continuidade dos acampamentos. 

Não necessariamente os acampados se consideram e são con-

siderados como membros dos movimentos. Estudiosos da ação 

coletiva ou especialistas em movimentos sociais frequentemente 

assumem que todos os grupos ou indivíduos mobilizados fazem 

parte dos quadros dos movimentos. Beletti et al. mencionam, por 

exemplo, fazendo referência ao MST, que

Hoje em dia, o movimento tem aproximadamente dois milhões 

de membros [...] que estão assentados em assentamentos da reforma 
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200  NASHIELI RANGEL LOERA

agrária criados pelo governo, ou morando em "acampamentos" 

temporários, esperando uma resolução final às suas reivindicações 

por terra. (2008, p.294, tradução minha)7

Já Feix (2001), no seu estudo sobre assentamentos rurais na 

região de Rondonópolis (MT), analisa o que ele chama de projetos 

sociopolíticos que levaram os trabalhadores a “ingressar” no MST. 

O autor identifica diferenças entre a base assentada e os militantes 

do movimento, ou o que ele chama de “defasagens” no projeto de 

vida entre um e outro grupo. No entanto, assume que os assentados 

“são do MST” e toma o momento da participação dos assentados 

na primeira ocupação de terra como o momento de “ingresso” ao 

movimento. 

Segundo Sigaud, “a ideia de que os participantes de um acam-

pamento organizado, por exemplo, pelo MST “são” do MST é 

uma dessas pré-noções que concebe os acampamentos a partir do 

modelo do clube, como se para neles ingressar fosse necessário ser 

sócio” (2000, p.84). Como tentei mostrar, no caso dos acampamen-

tos de sem-terra existe uma grande circulação de indivíduos entre 

acampamentos organizados por diferentes movimentos. A maioria 

dos indivíduos, ao se instalarem debaixo da lona preta, não decidem 

fazer parte de um movimento, mas de um acampamento, o que me 

leva a concordar com Quirós (2006): os indivíduos não necessaria-

mente são do movimento, estão em movimento.

As pessoas circulam entre acampamentos e entre movimentos 

transcendendo as fronteiras organizacionais. Sem constrangimento 

nenhum, um acampado sob a bandeira do MST podia pedir uma 

declaração como acampado do MTR para facilitar trâmites ou ser-

viços na cidade; ou inclusive um acampado do MTR podia pedir 

uma vaga do MST no acampamento porque conseguiu trabalho na 

cidade e não pode mais ficar acampando todos os dias.

 7 “Today the movement has approximately two million members [...] who are settled 

in government-funded land reform settlements or living in temporary ‘encamp-

ments’ awaiting final resolution of their claim to land.”
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Por outro lado, mostrei que as pessoas muitas vezes se mobili-

zam, entram e saem e circulam entre acampamentos ao levarem em 

consideração a crença no prestigio do MST. No entanto, também 

como vimos, a crença no prestígio não é o motivo de escolha para 

todo mundo. 

É nessa circulação pelo mundo das ocupações de terra que al-

guns acampados descobrem, na participação das tarefas dos mo-

vimentos (organização de grupos, convite de novas famílias para 

acampar, conseguir recursos para os acampamentos, negociar com 

os políticos) um trabalho, e encontram nisso um sentido de vida. É 

realizando esse trabalho que muitos conseguem significação social, 

visibilidade, prestigio, nome. Segundo Rosa:

A significação social desses indivíduos não é dada apenas pelo 

reconhecimento de sua importância pelas comunidades nas quais 

atuam, ela também é conquistada pelo contato individual com 

representantes do Estado que têm o poder de reconhecê-los como 

interlocutores e, por vezes, como uma extensão de seus domínios. 

(2009, p.175)

Assim, os movimentos, como reconhece esse autor são “instân-

cias de poder, mas, também de significação social (Ibidem, p.176). 

Como mencionam Beletti et al. (2008, p.295, tradução minha): 

“ocupações servem como fonte de novas lideranças, solidariedade 

do movimento e presença política”.8 

No entanto, no mundo das ocupações de terra, como identifica-

do por alguns autores (Smircic, 2000; Rosa, 2009 e 2011; Beletti et 

al., 2008), são principalmente os jovens os que mais se identificam 

com os métodos e as formas de ação dos movimentos, notadamente 

do MST. Assim como os dirigentes dessa organização preferem 

formar quadros de jovens, por acreditarem que têm uma maior 

liberdade de ação. 

 8 “occupations serve as sources of new leadership, movement solidarity and political 

presence.”
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Os acampados com tempo de acampamento, ou seja, com expe-

riência na arte de ocupar, de negociar, de levar novas pessoas para 

os acampamentos, ajudam a entreter a espiral das ocupações de 

terra, podem se destacar dentre o resto dos acampados e podem ser 

vistos por militantes dos movimentos como apoios ou como um 

modelo de acampado, mas não necessariamente como parte dos 

quadros do movimento. 

E finalmente, tentando concluir com algumas considerações 

de cunho metodológico, gostaria de mencionar que no mundo das 

ocupações de terra, assim como em qualquer outro mundo social, as 

pessoas vivenciam sua experiência no mundo de maneira integrada, 

as distintas dimensões da vida estão entrelaçadas e é o pesquisador 

que num esforço por compreender essas dimensões as fragmenta. 

Nesse sentido, me parece que a etnografia nos permite levar a sério 

as categorias nativas como instrumento de análise, pois fica claro 

que as categorias analíticas de que dispomos muitas vezes parecem 

limitadas para descrever a dinâmica da vida social. 

Apenas para exemplificar, retomo aqui o termo correrias. Eu 

poderia ter qualificado as relações e os recursos que são mobiliza-

dos entre as lideranças dos movimentos e as autoridades locais ou 

governamentais como clientelistas ou políticas, termos comumente 

usados nas análises acadêmicas de maneira pejorativa para qualifi-

car as relações de dependência características do mundo social. No 

entanto, correrias, me parece, traduz precisamente o dinamismo, a 

vida em movimento e nos movimentos. 

Por outro lado, descrever a vivência ou a experiência no mundo 

das ocupações de terra na forma como elas são nativamente repre-

sentadas nos permite colocar em evidência em quais circunstâncias 

e como se dá, na expressão de Manzano (2007), “o compromisso 

das pessoas com o governo de si mesmas.”

As descobertas da pesquisa só se tornaram possíveis graças a um 

acúmulo de conhecimento sobre o mundo das ocupações de terra 

adquirido durante sucessivas incursões ao campo e a observação e 

registro dos dados em diferentes espaços e períodos de tempo. 
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Paradoxalmente, seguir o percurso de um caso em particular, o 

de uma família de acampados pelo mundo das ocupações de terra, 

me permitiu ter uma perspectiva mais ampla desse mundo social 

ao ter acesso em vários momentos, a diferentes acampamentos, 

diferentes pessoas em trânsito, entrando e saindo desses espaços, 

realizando trocas, fazendo bicos, conseguindo recursos, fazendo as 

correrias, em suma, cumprindo seu tempo de acampamento. 

Nesse sentido, acredito ter contribuído, ainda que de maneira 

modesta, ao desafio de Sigaud, quanto à necessidade de se verificar, 

a partir de investigação sistemática e comparativa, as condições 

sociais nas quais se produzem as entradas em acampamentos e os 

sentidos que os trabalhadores atribuem a este ato (2000, p.75).

Mas, afinal como tornar um dado empírico bruto em um dado 

sociologicamente relevante? Ou ainda, fazendo eco às preocupações 

de Small (2009), como fazer com que estimativas empíricas sejam 

relevantes ou possam iluminar outros casos?

Tendo então essa premissa como pano de fundo só me resta me 

posicionar, retomando os termos de Peirano (1992) “a favor da et-

nografia”. Para essa autora:

O lugar da pesquisa de campo no fazer da antropologia não se 

limita a uma técnica de coleta de dados, mas é um procedimento 

com implicações teóricas específicas. Se é verdade que técnica e 

teoria não podem ser desvinculadas, no caso da antropologia a 

pesquisa etnográfica é o meio pelo qual a teoria antropológica se 

desenvolve e se sofistica, quando desafia os conceitos estabelecidos 

pelo confronto que se dá entre i) a teoria e o senso comum que o 

pesquisador leva para o campo e ii) a observação entre os nativos. 

(1992, p.11)

Inspirada em Peirce, para Borges:

a lógica da pesquisa etnográfica estaria enraizada não em receitas 

prévias advindas do “além” da teoria, mas sim na realidade do 

trabalho de campo, na premência da realidade nativa, que [...] é, 
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acima de tudo, eventual. O modelo triádico que perpassa boa parte 

da obra de Peirce vem reiterar essa premissa e nos ajudar a pensar 

no equilíbrio e na inseparabilidade entre etnógrafo/objeto/teoria 

antropológica. Cada uma dessas “partes” só existe e se afirma na 

medida em que as demais também se impõem. Na verdade, não se 

trata propriamente de partes, mas de um “tríptico” chamado etno-

grafia. (2003, p.177)

Miolo_Tempo_de_acampamento_(GRAFICA).indd   204Miolo_Tempo_de_acampamento_(GRAFICA).indd   204 15/03/2016   17:58:0615/03/2016   17:58:06




