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APÊNDICE

Interlocutores

Afonso – Juntamente com Cláudio, um sindicalista da região vin-

culado ao Sintraf, organizou um acampamento na Fazenda Cafeei-

ra, nas proximidades da cidade de Castilho, onde mora com sua 

família. Foi o dirigente que Alfredo encontrou em Castilho e que o 

convidou para acampar novamente, em um acampamento do MST 

do qual ele era coordenador.

Ângela – Acampada novata do Terra Sem Males. Antes de ir para 

o acampamento em janeiro de 2003, ela morava em Polvilho, cidade 

vizinha ao acampamento no município de Cajamar (SP). Trabalha-

va catando papelão na cidade e havia sido convidada em trabalho de 

base por outros acampados do TSM.

Antônio – Chegou como novato no Terra Sem Males (TSM), em 

meados de 2002. Foi convidado por Zé Antônio durante o traba-

lho de base que havia feito em Limeira. Antônio demorou alguns 

meses para aceitar o convite, mas, quando viu que outros vizinhos e 

conhecidos se entusiasmaram com a ideia de ganhar terra, também 

se animou. Quando o TSM mudou da região de Bragança Paulista 

para Franco da Rocha, ele foi junto e, em Franco da Rocha, fazia 

a tarefa de vigia do acampamento. Mudou com algumas famílias 
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206  NASHIELI RANGEL LOERA

do TSM para a região de Birigui, onde participou de uma saga de 

ocupações e da formação do acampamento Dom Hélder. Desistiu 

do acampamento no contexto da briga entre acampados e coorde-

nadores do acampamento. 

Betinho – É assentado no assentamento Macali. Morava em Ara-

çatuba com seu filho e sua esposa, quando assistiram na TV local a 

uma matéria sobre os acampamentos da região. No bairro onde mo-

rava, foi feito um trabalho de base e ele decidiu ir acampar. Acam-

pou pouco menos de dois anos no Dom Hélder Câmara. No final 

de 2005, foi assentado na Macali e foi nomeado representante dos 

assentados dando continuidade à tarefa de coordenação que vinha 

desempenhando no acampamento. Em 2007, na última contenda 

eleitoral no município onde se localiza o assentamento, foi candida-

to a vereador, mas perdeu.

Beto – Tem 62 anos. Nasceu em Natal (RN). Foi criado na roça 

com mais treze irmãos. Quando seus pais se separaram, ele, com 

14 anos, foi para Goiás, onde morou na casa de sua irmã e ajudava 

seu cunhado na roça. Beto casou-se muito novo e teve um casal de 

filhos. Separou-se faz vários anos, deixando seu filho com uma 

família de conhecidos em Marília (SP), que ofereceram ajudá-lo 

com seus estudos. Sua filha ficou em São Paulo com sua ex-mulher. 

Trabalhou em vários lugares do estado de São Paulo, fazendo diver-

sos serviços, desde porteiro, guarda de rua, até caseiro em um sítio. 

No final de 2001, foi convidado por um conhecido de Sarapuí (SP), 

que estava acampando, para participar do acampamento. Somente 

meses depois, em abril de 2002, animou-se a acampar e entrou no 

mundo das ocupações de terra, ao participar da ocupação que deu 

vida ao Terra Sem Males. 

Biro – 40 anos. Coordenador do MST do acampamento Famílias 

Unidas e militante do MST. Envolveu-se na militância do movi-

mento pouco tempo depois da sua primeira ocupação realizada na 

Fazenda onde foi montado o acampamento Famílias Unidas, em 

dezembro de 2003. Hoje em dia sua esposa participa da coordena-

ção do Frente de massificação do MST e sua filha estuda na escola 
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do MST em Goiás. Em 2008 ele e sua família foram indicados para 

serem assentados na Fazenda cafeeira. 

Cida – Esposa de Betinho. Ela foi acampar em finais de 2003, com 

seu marido e seu filho, no acampamento Dom Hélder Câmara, 

alguns meses depois de as famílias do TSM terem montado o acam-

pamento. Cida, junto com seu marido, rapidamente se destacou 

dentre os acampados pelos contatos que tinha na cidade e pela fa-

cilidade para conseguir recursos. Foi uma das que assumiram a 

coordenação do Dom Hélder num período em que o acampamento 

ficou sem militantes. Cida, com seu marido, ficou durante dois 

anos na coordenação do assentamento Macali. 

Cido – Tem 22 anos. É militante do MST, membro da Coordena-

ção Nacional desse movimento. Ele e sua família são originários 

do Paraná. Desde finais dos anos 1990, passaram por vários acam-

pamentos do MST no Paraná, convidados por um tio que já era 

assentado. Com 16 anos, começou a participar da militância do 

movimento. Estavam acampando na região do Pontal (SP), quan-

do lhes foi oferecida uma vaga para serem assentados. Cido já fez 

vários cursos de formação no movimento e em 2009 cursava a Fa-

culdade de Filosofia na UFRJ graças a um convênio que o MST 

tem com essa universidade. 

Cláudio – Dirigente do Sintraf ligado a CUT. Foi ele quem convidou 

a família Reis-Cerqueira e mais 12 famílias do acampamento Dom 

Hélder, para que fossem acampar na Fazenda Cafeeira. Tornou-se 

o coordenador do acampamento. Ele foi uma das lideranças que 

participaram na organização da primeira ocupação do acampamento 

Famílias Unidas, em dezembro de 2003, e que saiu do comando do 

acampamento quando o MST apoiou um grupo de acampados que 

não queriam acampar mais sob a bandeira do Sintraf. 

Darlene – Estava acampando com sua filha no Terra Sem Males, 

onde também realizava atividades de militância no MST; nesse 

tempo fez alguns cursos de formação do movimento. Em 2003 ela 

foi enviada pela estadual do MST para coordenar o acampamento 

Dom Hélder Câmara. Foi-lhe encomendada a tarefa, juntamen-

te com Mário, companheiro dela e militante do movimento, de 
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208  NASHIELI RANGEL LOERA

criar uma Secretaria Regional. Ambos foram acusados pelos pró-

prios acampados de realizarem uma má coordenação. Militantes 

do MST, a pedido dos acampados, os tiraram da coordenação do 

acampamento. 

Dércio – Acampado no acampamento Famílias Unidas pelo MTR. 

É originário de Três Lagoas (MS), cidade onde trabalhava exercen-

do sua profissão de padeiro e confeiteiro. Por problemas cardíacos, 

teve que se aposentar. Meses depois começou uma peregrinação 

por vários acampamentos em Mato Grosso do Sul e decidiu cruzar 

para São Paulo, pois acredita que os acampamentos nesse estado são 

mantidos em melhores condições do que em MS. Fez uma longa 

viagem, de bicicleta, de acampamento em acampamento, procu-

rando um que fosse do seu agrado. Era casado com uma moça da 

idade dele, mas separou-se e no acampamento Famílias Unidas 

conheceu sua atual esposa, uma mulher quinze anos mais velha do 

que ele e que já tinha duas meninas, de 11 e 13 anos. Ele acampava 

sob a bandeira do MST, mas no último racha do acampamento ele 

passou a acampar sob a bandeira do MTR. 

Dona Cida – Era a coordenadora do assentamento Sumaré II (SP). 

Ela estava estudando para ser freira, quando começou a partici-

par no começo dos anos 1980, na CPT, das reuniões da terra, nos 

primórdios das ocupações de terra no estado de São Paulo. Foi nessa 

“luta” que conheceu seu marido, que era seminarista. Ambos se 

envolveram no processo de formação dos acampamentos Sumaré 

I e II e foram assentados nesse último. Aos 47 anos de idade, em 

27 de junho de 2003, dona Cida faleceu de um derrame, enquanto 

participava de um cursinho que havia ajudado a organizar para os 

jovens do assentamento.

Donizete – É originário de Mato Grosso do Sul. Tem 53 anos e 

sempre gostou de trabalhar como operador de máquinas. Nasceu 

e cresceu na roça. Fora os trabalhos que realizava nas fazendas, 

também trabalhou na empresa Codasp (Companhia de Desenvol-

vimento Agrário de São Paulo), fazendo serviços gerais. Depois 

que casou com Ilma, eles foram morar em Andradina (SP). Com 

47 anos, Donizete teve um infarto, recuperou-se e continuou tra-
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balhando, um ano depois teve um segundo infarto quando operava 

uma máquina dentro da empresa e teve que se aposentar. Em 2004, 

foi acampar representando seu genro, enquanto este trabalhava.

Geni – Ela é originária do Paraná. Casou-se com Zé Antônio aos 15 

anos de idade e migrou com seu marido para Campinas, em busca 

de trabalho. Desse casamento nasceram três filhas. Geni e o marido 

moraram em vários municípios do estado. Ela estava morando com 

sua família em Limeira  (SP) quando seu marido trabalhou no MST 

ajudando no trabalho de base que conformaria o Terra sem Males. 

Dedicava-se a vender cocadas e outros doces nas ruas da cidade, 

para ajudar no sustento da família. Em 2006 foram morar em um 

acampamento no sul de Minas Gerais. 

Gracilda – Estava acampando com seu marido e seus dois filhos 

no TSM, era originária de Vitória (ES) e havia participado da sua 

primeira ocupação naquele estado, no ano de 1999. Ela e sua fa-

mília (seu marido e três crianças), juntamente com um grupo de 

acampados, haviam sido enviados por militantes do MST de uma 

das regionais do estado do Espírito Santo, para se juntarem a outro 

grupo que apoiaria uma ocupação no estado de São Paulo. Como ela 

e sua família já tinham bastante tempo de acampamento, a militân-

cia do MST havia prometido que logo seriam assentados, assim que 

surgisse uma vaga em um assentamento. Em 2003 ela e sua família 

foram assentadas.

Gugu – Militante do MST, membro da Coordenação Estadual do 

MST-SP. Ele foi encarregado de acompanhar a mobilização das 

famílias do TSM na saga de ocupações realizadas na região de Ara-

çatuba em meados de 2003. 

Helena – Mantinha barraco no acampamento Famílias Unidas 

sob a bandeira do MST. É originária de Castilho. Ela morava e 

trabalhava na cidade como lavadeira. Só ficava no acampamento 

três dias por semana, em compensação participava da maioria das 

mobilizações organizadas pelo MST na região. Nos dias que não 

ficava no acampamento, além de trabalhar, cuidava dos seus netos.

Ilma – Nasceu em 1948 em Aparecida do Taboado (MS), onde 

morou e trabalhou fazendo serviço de roça em uma fazenda. Com 
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26 anos, já tinha três filhos. Ela ficou viúva muito nova depois que 

seu marido teve um acidente com o trator. Vive com seu atual ma-

rido, Donizete. Foram morar em Andradina depois que casaram, 

e ela trabalhou num frigorífico. Em 2005 participou pela primeira 

vez no acampamento Famílias Unidas. Ela e o marido estavam 

guardando a vaga para o genro deles que trabalhava durante a se-

mana e só passava no acampamento os finais de semana. 

João – 44 anos. É originário de Santos (SP). Morou em vários luga-

res do estado, fazendo diversos serviços como pedreiro e operador 

de caminhão basculante e realizando outros bicos. Foi casado e 

separou-se, deixando uma filha, que não vê desde a separação. 

Desde finais dos anos 1990, começou a acampar em acampamentos 

de sem-terra no estado. O primeiro acampamento foi o Nova Es-

perança, em São José dos Campos, depois foi para Santa Rita, onde 

ficou um ano, depois mudou para um acampamento em Pagador de 

Andrade, em Jacareí, onde conheceu Roberta, sua atual esposa. No 

final de 2005, foi assentado na Fazenda Macali. 

Joaquim – Tem 62 anos, é aposentado e se considera pescador de 

profissão. É originário da região de Três Lagoas (MS) e passou a 

sua vida inteira morando na beira do rio. Faz mais de quarenta anos 

que é casado com Luzia. Ele e a esposa moravam numa reserva 

dentro de uma fazenda perto da cidade de Castilho. Três anos atrás, 

quando foi feita uma reocupação na fazenda onde se encontra o 

acampamento Famílias Unidas, decidiram acampar. O desejo dele 

era ter o pedaço de terra perto da sua região de origem, próximo 

do rio. Acampava sob a bandeira do MST, pois pensava que é um 

movimento que tem mais força; além disso, não se incomodava 

com as regras do acampamento e com a exigência de cumprir com 

jornadas. 

Jonas – Novato do acampamento Famílias Unidas, era conside-

rado pelos moradores como apoio. Acompanha o coordenador do 

MST do acampamento em todas as reuniões e apoia nas tarefas do 

movimento. Inclusive pôs seu carro à disposição da coordenação do 

acampamento, para levar os militantes e acampados para as diver-

sas atividades do movimento.
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Laís – Militante do MST da Regional de Campinas. Ela estava 

com pouco menos de 30 anos quando participou da fundação do 

acampamento Terra Sem Males. Foi uma das que organizaram a 

mobilização que levou cinquenta famílias do TSM para ocuparem 

uma serie de fazendas na região de Araçatuba. 

Leo – Moradora do acampamento Famílias Unidas desde 2007, no 

grupo do MTR. Ela decidiu acampar depois que seu filho caçula foi 

para o acampamento. Leo morava em Andradina, com seu marido, 

seu Maia. Depois que ele teve um derrame e parou de trabalhar, 

ela decidiu que era o momento de acampar. Leo ficou acampada 

durante vários meses em outro acampamento da região, na Fazen-

da Brinco de Ouro, esperando surgir uma vaga no acampamento 

Famílias Unidas. Reproduziu um pequeno sítio no próprio barraco, 

com uma casa principal, uma área com criação, animais de estima-

ção, árvores frutíferas, mudas de várias espécies de plantas e uma 

pequena horta.

Lúcia – Em 2009 tinha 58 anos. Acampava com seu marido, Joa-

quim, e seu filho caçula no acampamento Famílias Unidas. Sua 

filha Teresa e seus dois netos também acampavam e eram vizinhos 

de barraco. Teresa se considerava dona de casa, mas também, tal 

como seu marido, gostava da pesca. 

Luiz – Militante do MST. Foi ele quem indicou a família Reis para 

serem assentados na Fazenda Macali. Luiz também acompanhou o 

processo de assentamento das famílias do Dom Hélder Câmara na 

mesma fazenda.

Luzia – É assentada no assentamento Macali, desde finais de 2005. 

Ela é originária do Espírito Santo, onde cursou até a quarta série. 

Anos mais tarde migrou para a região de Campinas; quando casou, 

comprou uma casa em um bairro de Viracopos, ainda na região de 

Campinas. Casou com Noé em 1989 e tem dois filhos. Trabalha-

va como doméstica na cidade, quando seu marido decidiu que ia 

acampar. Ele se juntou ao acampamento Terra Sem Males, mas 

ficou pouco tempo. Quase um ano e meio depois, a família toda 

decidiu que acamparia depois de ouvirem um carro de som que pas-

sou pelo seu bairro em Campinas anunciando as reuniões da terra. 
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Eles, juntamente com sua família, ficaram mais de dois anos acam-

pados no Dom Hélder Câmara e no final de 2005 foram assentados. 

Maranhão – Foi acampar em 2005 com sua esposa e cinco filhos 

no acampamento Famílias Unidas. Maranhão ficou acampado no 

grupo do MTR. Ele costumava fazer alguns bicos no acampamen-

to, muitas vezes montando barracos, ou realizando outros trabalhos 

eventuais na cidade e nas fazendas próximas, para conseguir sobre-

viver no acampamento. Sua esposa é costureira e tinha montado um 

pequeno ateliê de costura no seu barraco.

Maria – É esposa de Nino e junto com ele coordenava o grupo de 

acampados do MTR do acampamento Famílias Unidas. Em 2009 

tinha 26 anos. Originária de Castilho (SP), seu pai era fiscal e sua 

mãe dona de casa. É a quarta de uma família de cinco irmãs. A mais 

velha é assentada na Fazenda Santa Amália, foi através dela que 

Maria conheceu os sem-terra e aprendeu a arte da negociação e da 

coordenação de acampamento, já que sua irmã, tal como ela, levava 

o controle do caderno de pontos antes de ser assentada. Maria ter-

minou a sétima série, mas parou de estudar para poder continuar 

trabalhando. Em Castilho, trabalhava para a prefeitura como var-

redora de rua e depois trabalhou na rodoviária da cidade fazendo 

serviços gerais. Pouco tempo depois de ter conhecido Nino foram 

acampar no acampamento Famílias Unidas em abril de 2004, onde 

fundaram o MTR. 

Mário – Militante do MST. Em 2003, foi coordenador do acam-

pamento Dom Hélder Câmara com Darlene, que recentemente 

tinha se tornado sua companheira. Juntamente com ela, montou 

uma Secretaria do MST, mas meses mais tarde seria acusado pelos 

acampados de má coordenação e de práticas de violência contra os 

acampados. Em 2004, deixou a coordenação do acampamento.

Mineirinho – Com mais de 60 anos, já havia passado por outros 

acampamentos do estado. Em 2002 participou da primeira ocupa-

ção do Terra Sem Males e um ano depois mudou, junto com outras 

famílias, desse acampamento para o município de Birigui, onde 

participou da conformação do acampamento Dom Hélder Câmara. 

Em 2005, foi assentado na Fazenda Macali, onde, por estar ca-
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dastrado como homem solteiro, ganhou um lote de 2,5 hectares, o 

chamado pararrural, metade do tamanho do lote contemplado para 

uma família.

Neguinho – Acampado do acampamento Famílias Unidas. Em 

meados de 2008, foi escolhido por outros acampados – que “ra-

charam” com o coordenador do MST do acampamento – para que 

representasse o novo grupo. Eles escolheram mudar a bandeira do 

MST pela do Sintraf. Neguinho é filho de posseiros da Fazenda 

Primavera, a primeira fazenda desapropriada no estado, nos anos 

1980, como decorrência de uma ocupação de terras organizada 

com a ajuda principalmente de membros da Igreja católica ligados 

à CPT.

Neusinha – Mantinha barraco no acampamento Famílias Unidas, 

onde passava alguns dias da semana cumprindo regra. Ela manti-

nha barraco sob a bandeira do MST e participava ativamente das 

jornadas organizadas por esse movimento. Em meados de 2008, 

passou a acampar sob a bandeira do Sintraf, com o grupo do Ne-

guinho. Chegou a ser a “tesoureira do Neguinho”, encarregada de 

recolher de cada acampado a taxa de 4,50 reais por mês, que repas-

savam ao sindicato. 

Nino – Coordenador do acampamento Famílias Unidas e fundador 

do MTR. É originário de Ilha Comprida (MS). Tem dez irmãos. 

Ainda criança mudou-se com sua família para Castilho (SP), onde 

estudou até a quarta série. Em Castilho ele sempre trabalhou com 

gado, “puxando boiada”. Com 20 anos casou-se, em 1991 sur-

giu a oportunidade de acampar na fazenda Timboré, localizada na 

região, e na Timboré ele trabalhou “tocando roça”. Nesse mesmo 

ano se separou da sua primeira mulher; quando ele estava com 25 

anos casou novamente com uma pessoa que havia conhecido na 

Timboré. Com ela teve também dois filhos. Na Timboré ele foi 

coordenador de acampados e aprendeu com “os velhos” [de refor-

ma] a negociar e fazer relações. Também nessa época fez curso téc-

nico de inseminação de gado. Em 2001 se separou novamente e saiu 

da Timboré. Em 2003 voltou para morar em Castilho junto da sua 

família e conheceu Maria. Em abril de 2004, foi acampar na fazenda 
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214  NASHIELI RANGEL LOERA

onde liderou um grupo de famílias sob a bandeira do OLPT e, em 

2005, fundou seu próprio movimento, o MTR.

Noé – Tem 48 anos. Foi acampar em 2003, no TSM, onde ficou 

menos de um mês, desistiu e voltou para Viracopos, na região de 

Campinas, onde morava com sua mulher, Luzia, e seus dois filhos. 

Meses depois, novamente se animou a acampar, e ele e sua família 

se deslocaram até a região de Araçatuba, onde participaram de 

várias ocupações e da conformação do acampamento Dom Hélder 

Câmara, onde ficaram acampados quase dois anos. Desde final de 

2005, é assentado no assentamento Macali. É dos poucos que não 

ficou com dívidas depois de tantos anos de acampamento, pois 

havia economizado o dinheiro da venda da sua casa de Viracopos 

conseguindo, assim, aproveitar os recursos recebidos pelo governo 

para comprar algumas vacas, cercar o lote e construir sua casa. 

Nora – É originária de Salvador (BA). Em 2000, veio para São 

Paulo tentar convencer seu marido de “sair” do MST, movimento 

no qual era militante. Sua cunhada é assentada no Sumaré II e foi 

através dela que seu marido teve contato com o movimento. Nora 

acabou se envolvendo também na militância do MST. Em 2006, se 

separou do marido e decidiu voltar para Campinas com suas duas 

crianças, mas continuou participando das tarefas do movimento no 

escritório da Regional do MST. Meses depois também se afastou 

do movimento. 

Raleigh – Novata e apoio do acampamento Famílias Unidas. Mo-

rava em Andradina com seu marido e cumpria regra de dois dias 

no acampamento. Em compensação, pelo tempo que não ficava no 

acampamento, cumpria com a participação em jornadas. Em ja-

neiro de 2009, ela passou a ir mais seguidamente ao acampamento, 

pois estava arrumando seu barraco, já que seu marido havia perdido 

o emprego e ia ficar acampando. 

Roberta – 44 anos. É originária de Fortaleza (CE). Estudou até o 

segundo ano do ensino médio e o último trabalho que teve foi como 

recepcionista. Ela, juntamente com o irmão, veio para trabalhar em 

São Paulo. Meses mais tarde se tornaria mãe solteira. Não tendo 

onde morar e como se sustentar, acabou dando seu filho para que 
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um casal de conhecidos cuidasse dele. Nesse contexto de perda e 

depressão, teve a possibilidade de ir para um acampamento no mu-

nicípio de Jacareí (SP). Foi ali que conheceu João, seu atual marido. 

Peregrinaram por vários acampamentos do estado, inclusive pelo 

acampamento Dom Hélder Câmara e, finalmente, no final de 2005 

foram assentados na Fazenda Macali.

Roger – É originário de Salvador (BA). Ele participava ativamente 

na militância do MST. Conheceu o movimento através de uma 

irmã assentada. Em 2002, assumiu a coordenação do acampamento 

Terra Sem Males, onde ficou nesse cargo durante dois anos, de ma-

neira intermitente, pois passava alguns meses fora do acampamento 

fazendo um curso de formação do MST. Era casado com Nora, 

que também era militante. Em 2004, trabalharam juntos para criar 

outra Secretaria Regional. Em 2005, insatisfeito com a forma de 

atuação de alguns militantes da região, pediu afastamento do movi-

mento. Em 2006, separou-se de Nora e deixou o movimento.

Rose – Em 2002, ajudou a organizar a ocupação do acampamento 

Terra Sem Males. Rose é formada em ciências sociais e estava cur-

sando o mestrado em ciência política quando foi convidada para 

formar parte dos quadros do MST. Atualmente é membro da Dire-

ção Nacional do MST. 

Teresa – Tem 36 anos, é originária de Castilho, cidade onde mo-

rava antes de acampar. Era casada, mas o marido bebia bastante e 

para ela foi ficando difícil criar seus filhos sozinha. Foi então que, 

quando abriu uma vaga numa fazenda, por ocasião de uma reocu-

pação, no dia 8 de novembro de 2007 decidiu ir e se juntar aos pais, 

seu Joaquim e Lúcia, que já estavam nesse acampamento fazia mais 

de três anos. Ela acampava no grupo do MST do acampamento 

Famílias Unidas, mas pouco tempo atrás mudou para o grupo do 

Sintraf, comandado por Neguinho. Teresa ficou como responsável 

pelo caderno de pontos de Neguinho. 

Zé Antônio – Originário de Cianorte (PR). Desde muito cedo 

trabalhou na roça. Casou-se muito novo com Geni e migrou para a 

região de Campinas em busca de trabalho. Trabalhou em vários lu-

gares, realizando serviço de roça e como caseiro. Nos anos 1990, já 
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participava de sindicatos de trabalhadores rurais na região de Ara-

raquara e Ribeirão Preto. Ele entrou no mundo das ocupações de 

terra convidado por militantes do MST que conheceu no Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Limeira (SP). Em 2003 Zé Antônio 

era um dos mais ativos nas tarefas de organização e coordenação 

da secretaria do acampamento Terra Sem Males. Era considerado 

pelos acampados do TSM como uns dos mais velhos de acampa-

mento e como apoio da militância do MST. 

Zefa e Zé – Casal de assentados da Fazenda Macali. São originários 

de Andradina, onde moravam quando surgiu a possibilidade de 

acampar no Dom Hélder Câmara, no município de Birigui (SP). 

Eles deixaram sua casa fechada e foram acampar, para tentar cum-

prir seu desejo de ter um lote de terra. Ficaram três anos acampan-

do. Tinham três filhos, dois deles morreram tragicamente em 2007. 

Sua filha também ganhou um lote de terra no assentamento, onde 

atualmente mora com seu marido. 

Zélia –Velha de acampamento. Estava acampada com seu marido, 

Cido, e duas crianças, uma filha de 11 anos e o filho de 6, que che-

gou com pouco mais de 1 ano ao acampamento. Zélia era moradora 

do acampamento Famílias Unidas e acampava sob a bandeira do 

MTR. Ela é originária da região e antes de acampar morava em 

um sítio com sua mãe. Zélia e sua família eram consideradas pelo 

coordenador do acampamento do MTR como boas pessoas, moram 

no acampamento e não davam problema; no entanto, para o coorde-

nador do MST, pertenceriam à categoria de acampados mortos, pois 

não participavam das mobilizações.
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