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1.4. A Trajetória da Lei de Revisão Agrária como reflexo das contradições 
desta sociedade e a concepção dos projetos de assentamento 

 

Como abordado anteriormente, os recursos destinados à implantação da Lei de 

Revisão Agrária viriam do recebimento do Imposto Territorial Rural (ITR), que 

naquela época era recolhido pelos estados. De acordo com a Lei de Revisão Agrária, 

esse imposto seria cobrado progressivamente em função do tamanho e do uso da 

propriedade, ou seja, quanto maior e menos produtiva a propriedade, maior seria o 

imposto sobre ela. 

Em decorrência da reação dos ruralistas à Lei de Revisão Agrária, o 

recolhimento do ITR passou a ser feito pelos municípios, extinguindo assim a 

possibilidade da implantação da Lei a contento. Tanto assim, que das cinco áreas 

destinadas à execução da mesma, apenas duas tiveram os projetos concretizados: a 

Fazenda Santa Helena1, em Marília, e a Fazenda Capivari em Campinas. O primeiro 

projeto a ser implantado foi o da Fazenda Santa Helena, que havia sido ocupada por 

posseiros no ano anterior. 

Como também foi visto anteriormente, Carvalho Pinto, para dar continuidade 

aos projetos de assentamento da Lei de Revisão Agrária, buscou recursos junto ao 

BID. De acordo com Tolentino (1990, p.138), esses recursos foram usados já no 

projeto da Fazenda Capivari, para concluí-lo. 

A Lei de Revisão Agrária, ao mesmo tempo em que gerou uma enorme 

polêmica, alcançou também uma grande repercussão. No caminho desta repercussão 

José Bonifácio Coutinho Nogueira, Secretário de Agricultura do Governo Carvalho 

Pinto, candidatou-se a Governador do Estado de São Paulo visando sucedê-lo. 

Em virtude da Lei de Revisão Agrária, à qual sua campanha estava atrelada, 

José Bonifácio “contava com o apoio do PTB (além do PDC, PR, UDN, PRT e PST) 

que congregava grande parte do movimento sindicalista” (TOLENTINO, 1990, p. 137). 

Se por um lado a Revisão Agrária era extremamente positiva para sua campanha, por 

                                                
1 A Fazenda Santa Helena é chamada pelos camponeses de Fazenda do Estado. Esta alteração no “nome” será 
discutida posteriormente. 
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outro, ela significava justamente o mote de sua recusa. 

Para a sucessão de Carvalho Pinto, além de José Bonifácio Coutinho Nogueira, 

concorreram também à eleição Jânio Quadros, que, renunciando à presidência, voltou 

novamente a ser candidato a governador e Adhemar de Barros, que também já havia 

sido governador do Estado. 

A candidatura de José Bonifácio havia sido proposta pelo próprio Jânio, antes 

que ele renunciasse, segundo o próprio José Bonifácio: 

Quem me convidou para ser sucessor do Carvalho Pinto foi o Jânio. Começa 
por aí. O Jânio era eleito Presidente da República, e foi à Secretaria da Agricultura, 
o que é uma coisa para um rapaz de 33 anos um negócio surpreendente o Presidente 
da República entrar na sua sala. Foi lá, o Vanzolini está vivo para contar essa 
história e disse: “Eu quero que você seja candidato a governador. Eu vou ser 
presidente e quero deixar aqui alguém do grupo de Carvalho Pinto para não ter 
problema de antagonismo com São Paulo”.2 

Entretanto, quando Jânio renunciou e voltou a São Paulo como candidato, 

imaginava que José Bonifácio Coutinho Nogueira abriria mão de sua candidatura em 

função da dele: 

... E eu acreditei nisso, e fui candidato. Agora, depois aí deu-se o “quiprocó” 
o Jânio saindo de lá, pela renúncia ... Ele queria que eu ficasse aqui para dar o golpe 
lá. Até aí tudo bem, mas quando ele pediu o golpe lá, quis tomar o governo aqui. E aí 
me mandar para escanteio. Aí eu disse: não! “Eu acreditei no que o Senhor disse e 
vou até o fim!”.3 

Com a volta de Jânio como candidato, as perspectivas eleitorais mudaram. 

Mesmo porque Adhemar de Barros congregava todos os setores conservadores da 

sociedade, em especial aqueles contra a Lei de Revisão Agrária. Segundo Tolentino 

(1990, p.137): 

No quadro sucessório, Coutinho Nogueira não carreou para si apoios 
fundamentais do Governo Carvalho Pinto como a Igreja, que segundo Benevides, se 
coloca com Adhemar de Barros. A perda da Igreja representava uma perda dupla, ou 
seja, pelo que ela representava em si, sua penetração social, nada desprezível, e porque 
conferia legitimidade contra o “comunismo” ganhando a parte mais reacionária do 
eleitorado. 

De fato, o conservadorismo/reacionarismo deu o tom do resultado final da 

eleição. Adhemar de Barros foi eleito com cerca de 43% dos votos, Jânio Quadros 
                                                
2 Depoimento concedido à Profa. Célia Tolentino, em 02/03/1988. 
3 Idem. 
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ficou em segundo lugar e José Bonifácio ficou em terceiro, com pouco mais de 20% 

dos votos. 

Muito embora a origem de José Bonifácio, assim como a de Carvalho Pinto, 

estivesse entre os grandes proprietários, a postura política adotada por ambos estava 

orientada para um projeto de desenvolvimento para o país, que incluía a reforma 

agrária. O depoimento de José Bonifácio Coutinho Nogueira, ao falar sobre seus 

primeiros contatos com Carvalho Pinto e sua indicação para Secretário, revelou esta 

origem: 

A gente tinha 33 anos, 32 anos de idade. Foi um choque que eu tive. Eu esperava tudo menos 
isso. O Carvalho Pinto não era meu amigo e fizemos uma boa relação. Eu fui para a 
presidência da Associação Brasileira de Criadores, hoje ABC que alugava um prédio na rua 
Jaguaribe, e quando eu assumi a presidência, eu disse, a primeira coisa é arranjar dinheiro 
do governo para comprar esse prédio e ele era Secretário da Fazenda do governo Jânio. 
Depois eu fui procurá-lo para arranjar essa brasa, arranjar empréstimo. Foi assim, conversei 
muito sobre agricultura, mas sem ter nenhuma razão política no caso. A razão era essa. 
Depois, quando chegou em 57, começou a ser candidato, uma vaca que eu tinha chamada 
Rosana, bateu o recorde de produção de leite e eu resolvi dar um churrasco e então convidei 
o Carvalho Pinto até para agradecer o favor que ele tinha feito à entidade. Ele viu a fazenda 
e tal, achou aquilo tudo um pouco diferente. Desde essa ocasião durante a campanha ele 
falava de agricultura: “eu estou com tal idéia, o que você acha?...” E foi criando uma 
vinculação. Acabou a eleição e eu nunca mais vi o Carvalho Pinto. Eu tinha 32 anos e não 
vou lá procurar um cara que está eleito. Aí um dia ele telefonou e disse que queria falar 
comigo. Vamos lá ver o que é que o “homem” quer. Ele chegou e me convidou. Eu tinha 32 
anos. Não tinha idade para ser Secretário de Governo ... Éramos dois moços no governo que 
ele equilibrou muito bem, que pensavam de maneira diferente... eu e o Plínio (de Arruda 
Sampaio) ... E ficamos de muito bom entendimento.4 

A origem dos grandes proprietários de terra não obliterava a visão que tinham 

de que a reforma agrária era necessária à modernização e ao desenvolvimento e, 

evidentemente, como foi apontado, era uma forma de controle do conflito entre classes 

sociais distintas, entre o campesinato versus a burguesia e os grandes proprietários. 

Aliás ambos, tanto o governador quanto o secretário representavam essas duas classes.  

Justamente esta concepção, de que a reforma agrária era necessária, que estava 

expressa na Lei de Revisão Agrária, foi o pano de fundo para a articulação 

conservadora que deu a Adhemar a sucessão do Governo do Estado. 

A posição e postura desenvolvimentista de Carvalho Pinto era também, em 

                                                
4 Depoimento concedido à Profa. Célia Tolentino, em 02/03/1988. 
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grande parte, democrática. De acordo com Coutinho Nogueira:  

O Carvalho Pinto não foi governador de São Paulo na Revolução [período 
militar] no lugar do Abreu Sodré, simplesmente porque não aceitou a eleição indireta. 
O Castelo Branco o convidou para ser governador em São Paulo e ele só aceitava 
pela eleição direta, pela indireta não.5 

Abreu Sodré, que aceitou o convite para ser governador sem eleição direta, por 

sua vez, tinha sido presidente da Assembléia Legislativa em São Paulo durante o 

Governo Carvalho Pinto e foi um dos grandes opositores da Lei de Revisão Agrária. 

Era, ele próprio, um representante do conservadorismo absoluto dos latifundiários, 

recusava veementemente a proposição de uma reforma agrária, ainda que pautada na 

idéia de desenvolvimento e contenção dos conflitos sociais. 

A proposta da Lei de Revisão Agrária, como já foi discutido anteriormente, 

esteve assentada nas diretrizes dadas pelo governo norte-americano através da Aliança 

para o Progresso. Como foi apontado, a Lei de Revisão Agrária foi o “berço” do 

Estatuto da Terra. O próprio José Gomes da Silva, que teve um papel fundamental na 

elaboração do Estatuto, esteve na equipe da Revisão Agrária. 

José de Souza Martins, ao se referir ao Estatuto da Terra, relaciona os principais 

eixos que orientaram a Lei de Revisão Agrária e que, no momento de elaboração do 

Estatuto, voltaram a estar presentes, entre eles, a modernização, a ampliação do 

mercado interno e a contenção das tensões sociais:  

... A burguesia e os grupos estrangeiros tinham a sua própria concepção sobre 
o modo de promover mudanças na estrutura fundiária e, ao mesmo tempo, ampliar o 
mercado interno. Cinco meses após o golpe e antes do envio do projeto do Estatuto ao 
Congresso, o representante norte-americano na Aliança para o Progresso, Walt 
Rostow, esteve em São Paulo, falando expressamente aos industriais sobre a questão 
do mercado interno e do interesse que os industriais deveriam ter no processo de 
transformação e modernização da agricultura: “... o desenvolvimento industrial, na 
América Latina, não pode prosseguir adequadamente, a menos que as áreas rurais 
sejam incluídas no processo de crescimento como fonte de suprimento de produtos 
agrícolas quanto como mercado para os produtos industriais”. Com pequenas 
mudanças de forma, a retórica era praticamente a mesma que meses antes grupos, 
agora e por essa razão submetidos a todo tipo de perseguição política e policial, 
haviam utilizado para tentar convencer a burguesia de que a reforma agrária era um 
imperativo do próprio desenvolvimento capitalista. 

                                                
5 Idem. 
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Na retórica empresarial havia uma palavra-chave para definir o teor da reforma 
agrária que a burguesia estava disposta a efetuar. Essa palavra era e tem sido 
“modernização”... (1990, p. 94-5). 

A idéia de que a reforma agrária era “um imperativo do próprio 

desenvolvimento capitalista” assentada na concepção de que este era o verdadeiro 

significado da “modernização” foi o eixo central da argumentação utilizada em favor 

da Revisão Agrária. Argumentação esta cunhada por um governo nitidamente liberal, e 

não apenas pelos grupos que mais tarde sofreram todo o tipo de perseguição política e 

intelectual. 

José Bonifácio Coutinho Nogueira, que se declarava liberal e era um grande 

produtor, detinha em sua visão de desenvolvimento a idéia central da necessidade de 

produtividade das terras, o que é possível verificar quando ele se refere, textualmente, 

ao proprietário que arrenda terra como um “agiota da terra”:  

... Tinha que se fazer que a indução fiscal levasse a um ponto que a grande 
propriedade para se manter tem que ser altamente produtiva. Teria que crescer muito, 
dentro de uma visão moderna. (...) 
... o posseiro tem o seu direito líquido e certo, é uma figura que tem que ter uma 
proteção, até porque está lá. O agricultor é ele. O arrendatário não é exatamente a 
mesma coisa, mas com outra configuração é também um produtor. O arrendatário é o 
empresário, é ele que lavra a terra. São distinções a fazer. Se nós tivéssemos cuidado 
melhor do problema da posse e do arrendamento, o Brasil já teria uma reforma 
agrária feita. (...) 
Eu não teria, com pensamento liberal... não teria nenhuma dúvida em desapropriar 
uma terra que tivesse sob posse ou sob arrendamento... O arrendador, esse já saiu da 
agricultura, é o ex-agricultor, não é mais agricultor. O arrendatário é que é o 
agricultor. Então, se tirar do arrendador e passar para o arrendatário não tem muito 
problema ético envolvido, nem econômico. 
Porque se considerava que quem era, quem arrenda a terra, não é um empresário 
rural, é um agiota da terra, no sentido de que ele não está trabalhando... ele está 
recebendo o juro, às vezes excessivo, quase sempre excessivo, sem ter o trabalho...6 

Esse posicionamento - discutido no capítulo anterior - rendeu uma oposição 

tremenda à Lei de Revisão Agrária, e evidentemente, à candidatura de José Bonifácio 

Coutinho Nogueira. 

Durante o início do Governo Carvalho Pinto, enquanto a Lei de Revisão 

Agrária não havia sido proposta, a Sociedade Rural Brasileira manifestava seu apoio 
                                                
6 Entrevista concedida à Profa. Célia Tolentino, em 02/03/1988. 
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ao Governo Carvalho Pinto: 

O Governo do Professor Carvalho Pinto, sentindo bem a necessidade de uma 
formulação de nova política agrícola, elabora um Plano de Ação que, em seu conjunto, 
vem ao encontro das necessidades da população e dos setores produtivos da economia 
do Estado.7 

Entretanto, quando a Lei surgiu como uma proposta de taxar o latifúndio 

improdutivo, a Sociedade Rural Brasileira se opôs frontalmente à medida, como 

abordei através de diversos exemplos no capítulo anterior, sendo talvez o mais 

elucidativo de todos, a propaganda do livro Reforma Agrária, questão de consciência. 

Nesse ponto, segundo Tolentino (1990, p. 142-3), também a burguesia 

industrial manifestou-se contrária à Lei de Revisão Agrária, fechando questão em 

torno da “intocabilidade” da propriedade privada, dando assim apoio aos 

latifundiários. 

A reação manifesta contra esse posicionamento do governo Carvalho Pinto e, 

particularmente, do então candidato à sua sucessão, José Bonifácio, de encarar tanto o 

grande proprietário de terras improdutivas quanto o arrendatário como agiotas da 

terra,  é reveladora do significado do capitalismo rentista8 no Brasil e da força com 

que as duas classes sociais hegemônicas articularam-se para evitar que o sentido da 

terra (e da propriedade) fosse discutido. 

A eleição de Adhemar de Barros na sucessão de Carvalho Pinto deu-se, em 

grande parte, assentada sobre este mote: a proposta de José Bonifácio era contrária à 

propriedade privada e por isso teria um cunho socialista, ou deixava brechas para a 

ascensão do mesmo.  

Assim, a derrota na eleição para Adhemar de Barros se deu em decorrência 

desta leitura (e propaganda) feita pelos conservadores, como se a candidatura de José 

Bonifácio Coutinho Nogueira tivesse algum cunho “socialista” pelo apoio de diversos 

sindicatos e, essencialmente, pela idéia da Revisão Agrária à qual sua figura estava 

atrelada. 
                                                
7 “A Rural”, fevereiro de 1960 (TOLENTINO, 1990, p. 141). 
8 Sobre o caráter rentista do capitalismo no Brasil ver Martins (1990) e também Paulino (1998). 
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Adhemar de Barros era abertamente contra a Lei de Revisão Agrária, sua 

campanha foi também baseada na oposição à Lei. Obteve amplo e massivo apoio dos 

latifundiários. 

Em discurso de campanha, fez a seguinte afirmação a respeito da reforma 

agrária: 

Aqui em nosso Estado, dadas as condições que lhe são peculiares, a 
organização cooperativa da produção agrícola nos parece o caminho certo para chegar 
a uma reformulação agrária. Cooperativismo autêntico não se faz da noite para o dia, 
porém assegura a continuidade da obra realizada. (...) Por este caminho, o que nos 
parece mais legítimo e mais coerente com o regime democrático, resolveremos o 
problema do “minifúndio” – da pequena propriedade – que hoje é improdutiva, mas 
que, através de cooperação tornar-se-á produtiva. (...) E asseguro a todos: - teremos 
em São Paulo uma reforma agrária. Posso assegurar entretanto, que não sairemos de 
normas democráticas e não feriremos o legítimo direito de propriedade. (TOLENTINO, 
1990, p. 138, grifos nossos) 

O discurso do candidato indicando que iria assegurar “as normas democráticas 

e não ferir o direito de propriedade” é uma clara alusão à Lei de Revisão Agrária. 

Deixa, assim, absolutamente explícito que não vai dar continuidade à proposta de 

Revisão Agrária e nem sequer tocar na questão da propriedade da terra. Sua fala sem 

dúvida dirige-se aos grandes proprietários, de quem era um representante. 

Adhemar de Barros não só era o representante legítimo dos latifundiários, como 

membros de seu próprio partido e seu irmão estiveram envolvidos diretamente com o 

processo de grilagem de terras no Pontal do Paranapanema, em sua gestão anterior, 

como governador do Estado: 

Levantamento de 1945 mostra que no Pontal existem então 31 posses, a 
maioria com raiz no título Pirapó-Santo Anastácio. A Cia. Imobiliária e Agrícola Sul 
Americana do coronel Cabral tem a maior parte da área dos 174.000 hectares mais 
próximos à margem do Rio Paraná. Outras grandes glebas estão em poder de nomes 
conhecidos na política e nos meios financeiros paulistas. Os grandes grupos 
econômicos já fixam posição na região, assim como famílias locais notáveis: os 
Mellão Nogueira, os Cesarino dos Santos, os Gonçalves Foz; e Antônio Silva, prefeito 
de Assis; Ênio Pipino, prefeito de Presidente Bernardes – todos do Partido Social 
Progressista, do Governador Adhemar de Barros. Inclui-se entre os “proprietários” do 
Pontal o irmão do governador: Antônio Emídeo de Barros Filho.9  

                                                
9 Revista Caros Amigos, ano 1, nº 2, maio de 1997. Reportagem de Carlos Azevedo: “Pontal: do grande grilo aos 
sem-terra”. P. 30-33. 
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A articulação dos ruralistas foi, sem dúvida alguma, intensa. Ou seja, após um 

Governo que propôs a Lei de Revisão Agrária, o governador eleito foi o que 

representava o que havia de mais reacionário e que respaldava diretamente ações 

ilegais com relação à posse e propriedade da terra. Quando Jânio Quadros o sucedeu 

no Governo do Estado, em 1955, mandou  

demitir, suspender, transferir funcionários públicos acusados de envolvimento em 
ilegalidades com terra. E publica três decretos declarando de utilidade pública todas as 
reservas florestais estabelecidas em 1941 por Fernando Costa. Proíbe a retirada de 
madeira da região.10 11 

Se ao final dos Governos Jânio (1955-1958) e Carvalho Pinto (1959-1962) a 

cobertura florestal do Pontal ficou em torno de 60%, em 1965, durante o Governo 

Adhemar, esse número caiu para 45%. Chegou-se, durante o seu governo, a se utilizar 

“agentes-laranja” para o desmatamento da região 12.  

Adhemar de Barros, durante sua campanha, declarou-se abertamente contra a 

Lei de Revisão Agrária e encomendou um estudo sobre os projetos de assentamento da 

Lei ao então Secretário da Justiça, Miguel Reale. Os “resultados” de tal estudo 

indicavam que os assentamentos eram muito dispendiosos e traziam poucos resultados 

(TOLENTINO, 1990, p. 138). 

Evidentemente, se com a transferência do ITR para os municípios a aplicação 

da Lei de Revisão Agrária estava praticamente inviabilizada, com a eleição de 

Adhemar de Barros ela foi absolutamente enterrada. Foi enterrada tanto do ponto de 

vista da realização de novos assentamentos quanto do acompanhamento dos já 

existentes, como se verificará.  

Segundo José Bonifácio Coutinho Nogueira:  

Depois do Governo [gestão Carvalho Pinto] há uma intenção total de 
abandonar. Ele não apenas destruiu tudo [Adhemar de Barros], como o núcleo do 
nosso grupo, que nós éramos em 15 pessoas, ele espalhou todos. O grupo foi 

                                                
10 Id. Ibidem 
11 De acordo com Ariovaldo U. de Oliveira, em comunicação oral, Jânio Quadros enviou à Polícia Militar para 
retirar dois fazendeiros que já estavam dentro do Parque do Morro do Diabo, exatamente onde está hoje a sede 
do Parque. 
12 Revista Caros Amigos, Id. Ibidem. 
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dissolvido.13 

Assim, foram realizados integralmente somente dois assentamentos: em Marília 

e em Campinas. Esses dois projetos de assentamento foram absolutamente detalhados. 

Para o primeiro deles, em Marília, foi inclusive realizada uma publicação cujo título 

era Plano de Loteamento e Colonização da Fazenda Santa Helena. Essa publicação, 

com cerca de 180 páginas, excetuando-se os anexos, traz na primeira parte os 

“aspectos sócio-econômicos” do município de Marília; na segunda parte, as 

características da Fazenda Santa Helena, com um grande nível de detalhe: meio físico 

(localização, altitude, topografia, clima, pluviometria e temperatura), fator umidade no 

clima, águas, solos e capacidade de uso do solo na Fazenda Santa Helena. A terceira 

parte da publicação era o Plano de Loteamento e utilização das terras da Fazenda Santa 

Helena. Esse Plano dizia respeito ao Plano Geral e às áreas comuns, mas também aos 

lotes, individualmente. 

Cada lote teria como construções essenciais: uma casa de moradia, um 

depósito-galpão, uma pequena pocilga doméstica, um terreiro ladrilhado e um poço 

para água. 

O Plano trazia todas essas instalações com informações também extremamente 

detalhadas. Para cada uma delas havia uma planta (baixa, com corte e com detalhes). 

A planta da casa, por exemplo, tinha inclusive uma “perspectiva artística” (Ver Figura 

2).  

                                                
13 Entrevista concedida à Profa. Célia Tolentino, em 02/03/1988. 
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Figura 2. Perspectiva da Planta da Casa na Fazenda Santa Helena 

 
Fonte: SÃO PAULO, Estado de, 1961. 

As casas do Projeto da Fazenda Santa Helena e da Fazenda Capivari, em 

Campinas, eram idênticas. A qualidade delas, mesmo tendo-se passado 40 anos, é 

notável14.  

A área da Fazenda Santa Helena, de 2280,74ha, foi dividida em 113 lotes, com 

uma área para o centro da comunidade e uma área para a reserva florestal, conforme a 

Figura 3. 

                                                
14 Ver na Iconografia a Fotografia 1. 
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Figura 3. Plano de Loteamento da Fazenda Santa Helena (Faz. do Estado) 

 
Fonte: São Paulo, Estado de, 1961. 
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A implantação de uma Reserva Florestal (sobreposta a uma área em que já 

havia mata) era justificada no Plano de Colonização pela necessidade de preservação 

dos mananciais: 

Conforme indicações encontradas no mapa do loteamento, o plano prevê a 
conservação de uma área de 205,94 hectares, na maioria tomada por matas naturais 
dispostas ao longo do rio Tibiriçá, que constituirá reserva florestal e abrigo de 
mananciais. Ao longo do córrego Mandaguarú e represas projetadas, igualmente é 
prevista a conservação da mata existente e o reflorestamento das terras mais 
acidentadas para atender às mesmas finalidades. [SÃO PAULO (ESTADO), 1961] 

A exemplo da Santa Helena, na Fazenda Capivari também foram implantadas 

duas reservas florestais, uma de mata natural e uma de eucaliptos, conforme o Mapa 2. 

Muito embora os dois projetos tenham sido extremamente parecidos (inclusive 

na projeção dos lotes: de forma retangular, privilegiando o acesso à água etc), a 

trajetória dos dois assentamentos foi completamente diversa. 

Como apontado na introdução, o projeto da Fazenda Capivari frutificou a tal 

ponto de haver hoje um bairro rural. Entretanto, no caso da Fazenda Santa Helena, o 

projeto não frutificou da mesma forma.  

A comparação mais direta certamente é possível para os casos de Marília e 

Campinas, que foram executados na mesma época e nas mesmas bases, com os 

assentamentos concretizados durante o Governo Carvalho Pinto. 

Os outros três projetos, que têm trajetórias singulares, serão discutidos 

separadamente. 

Desta forma, estabelecer uma comparação entre as trajetórias desses dois 

assentamentos realizados na mesma época, com resultados tão díspares, permite que 

possamos abordar os gargalos de implantação de planos de reforma agrária e que 

façamos uma análise das alterações territoriais que se concretizam quando estamos 

diante de projetos de reforma agrária. 
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MAPA 2: Acessar a partir do índice Lista de Mapas 
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Verso do Mapa 
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Como procurei mostrar na introdução, é possível fazer alguns apontamentos no 

sentido dessa abordagem, interpretando a trajetória desses dois assentamentos. 

Certamente a trajetória de ambos tem uma conexão estreita não só com os primeiros 

tempos de implantação dos projetos como também com o próprio projeto em si. A 

influência do Projeto do governo estadual se fez sentir de maneira mais forte no 

assentamento da Fazenda Santa Helena, como será abordado adiante. 

O nível de detalhamento do Plano de Colonização da Fazenda Santa Helena 

revela que os técnicos da Secretaria da Agricultura tinham um “modelo” daquilo que 

consideravam viável para a reforma agrária. Tanto havia esse modelo que foram 

definidos sítios-padrão de três tipos, de acordo com a situação financeira da família. 

Assim, aquelas com maiores recursos se encaixariam no primeiro tipo, e assim 

por diante. 

Para cada sítio-padrão já estava designado o que e como a família deveria 

plantar. Os quadros a seguir têm, em porcentagem, a área que deveria ser destinada 

para cada atividade. Na seqüência temos os planos para os sítios-padrão seguidos dos 

quadros com a distribuição de sua área [SÃO PAULO (ESTADO), 1961]: 

Num primeiro plano [Primeiro tipo de sítio-padrão], é sugerida uma exploração 
aproximadamente equilibrada entre a parte animal e vegetal. O usuário terá sua 
principal renda com a galinocultura e a suinocultura. Nas culturas anuais, ele dará 
maiores atenções para o milho, que atenderá a parte da alimentação. Uma área 
reservada a amendoim poderá compensar um eventual insucesso com os animais. É 
um plano que se ajusta mais às famílias em melhor estado financeiro e que disponham 
de boa parte de mão-de-obra representada por crianças e mulheres. 
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No segundo plano proposto [Segundo tipo de sítio-padrão], a exploração de animais é 
feita somente com a finalidade de abastecer a família do usuário, com eventual 
possibilidade de venda  do excedente. Propõe-se o estabelecimento de um pequeno 
pomar de cítrus, para a aplicação de capital disponível acima do exigido para as 
culturas anuais de subsistência. 
Evidentemente trata-se de um plano que poderá ser adotado por pretendentes cujos 
recursos financeiros estejam acima do mínimo exigido para a aquisição de lotes. 

 
O terceiro plano [Terceiro tipo de sítio-padrão] destina-se aos pretendentes de menor 
capacidade financeira. Dá maior ênfase à cultura do amendoim e está baseado 
exclusivamente nos trabalhos e culturas tradicionais da região. 
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Fonte: São Paulo, Estado de: 1961 

Há duas questões fundamentais com relação ao campesinato quando o mesmo 

se estabelece na terra: a primeira é que carrega consigo todo um arcabouço de 

conhecimentos e o imprime em sua própria terra; a segunda é que o sonho de ter a 

própria terra é um sonho de autonomia, de controle do próprio tempo e do próprio 

espaço. 

Segundo Tolentino (1992, p. 16), o Projeto de Revisão Agrária era o de 

transformar os agricultores em “farmers”. Ou seja, a idéia da revisão agrária era 

implantar projetos em que a produtividade fosse alta, assentada também em alta 

tecnologia. O trocadilho que a autora utilizou para expressar essa proposta foi: “Do 

rancho de sapé à pocilga em alvenaria”.  

Apontei anteriormente que o Secretário de Agricultura falava em “empresários 

rurais”, inclusive a própria Assessoria de Revisão Agrária, em um relatório de 1970, 

afirmava que "Essa lei objetivava a transformação, anualmente, de 500 a 1000 

lavradores sem terras, em pequenos empresários agrícolas, através da venda de lotes 

racionalmente dimensionados” [SÃO PAULO (ESTADO), 1970, p.11]. 

Essa proposta evidentemente era oposta aos pressupostos com que opera o 

campesinato, que tem as instâncias da vida e do trabalho completamente indissolúveis 

e que não contabiliza seu trabalho quando fala dos custos de sua produção.  
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Parte dos técnicos da Secretaria da Agricultura - incluindo o Secretário 

Executivo da Assessoria de Revisão Agrária, que era também Diretor do 

Departamento de Imigração e Colonização, Otávio Mendes Sobrinho - tinha uma visão 

extremamente estreita a respeito do campesinato: 

Ainda como conseqüência do despreparo do patrício agricultor, ter-se-á que 
lutar contra a sua idéia simplista de que a terra se destina a fornecer apenas o 
necessário à sua subsistência. O desamparo a que o brasileiro da gleba vem sendo 
submetido há alguns séculos, por se achar disperso na imensidão do território 
nacional, conferiu-lhe extraordinária capacidade de vegetar sobre um pedaço de chão. 
Conformismo e falta de noção da verdadeira função social e econômica que o 
agricultor representa na vida do país, terão de ser enfrentados como fatores negativos, 
na colonização. (MENDES SOBRINHO, 1964, p. 21-2) 

Esta visão expressa que o camponês - o caipira tradicional - era tido 

praticamente como indolente, já que “vegeta sobre um pedaço de chão” ou "é 

conformista” e “não tem noção de sua função”. O diretor executivo da Lei de Revisão 

Agrária reproduzia, portanto, o preconceito histórico que conhecemos sobre o 

camponês como “bicho do mato”, “ignorante”, “preguiçoso” etc., enfim a imagem do 

“Jeca Tatu”.  

Margarida Maria Moura, em sua obra Camponeses (1986, p.15), indica que na 

Alemanha do século XIII havia seis declinações para a palavra camponês: “vilão, 

rústico, demônio, ladrão, bandido, e saqueador; e, no plural, miseráveis, mendigos, 

mentirosos, vagabundos, escórias e infiéis.”  

Sabemos o quão forte e depreciativa foi e tem sido a maneira como o 

campesinato é visto pela sociedade urbana, sobretudo pelas elites intelectuais. 

Esse tipo de interpretação estava também presente nos demais técnicos do 

grupo. O engenheiro agrônomo responsável pela implantação do Projeto na Fazenda 

Capivari expressou esse preconceito de maneira veemente. O Secretário Executivo da 

Assessoria de Revisão Agrária, Otávio Mendes Teixeira Sobrinho, citou-o para 

mostrar como o “sitiante nacional” era inferior ao europeu e ao oriental: 

O seguinte trecho, do relatório do agrônomo Ignácio Fonseca Filho, ao termo 
do segundo ano de vida do núcleo da Fazenda Capivari, cujo sucesso se deve, em 
grande parte, a esse excelente colaborador, ilustra com propriedade, a concepção 
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simplista do sitiante nacional e o objetivismo e anseios de ganho dos de origem 
oriental e européia: 

... dos 72 sitiantes ali residentes 17 são de origem japonesa, 27 de origem 
européia, e 26 considerados brasileiros de quatrocentos anos, 1 de origem chinesa e 1 
de origem holandesa. 

Assim, temos os que lembram os japoneses com a sua especialidade de 
plantadores de tomates, couve-flor, pepinos e hortaliças em geral durante o período do 
inverno, e arroz, batatas e milho para o verão. 

Já os elementos descendentes de europeus, também se dedicam à produção de 
tomates, preferem entretanto, outros legumes, tais como: repolho, cebolas, alho, 
pimentões, berinjelas, para o tempo frio e arroz, milho e feijão para o verão. 

O elemento brasileiro mesmo se interessa quase que somente pelo milho, 
feijão, mandioca, batata doce e algodão. 

Não sabe fazer outras culturas. 
No caso do Núcleo Capivari, entretanto, o Grupo Executivo fez ver a estes 

últimos que apenas com a exploração do milho e de feijão e da mandioca, eles não 
seriam capazes de pagar seus sítios. 

São culturas que só podem dar resultados em outras condições, em maior 
escala, devidamente mecanizados etc. e que todo o esforço deles, seria no sentido de 
fazerem as culturas mais rendosas. (...) 

Evidentemente sobressaem-se as culturas dos elementos descendentes de 
japoneses que são agricultores na expressão da palavra. Sabem dedicar-se às suas 
atividades, conhecem o valor dos adubos e inseticidas, irrigação etc. Têm confiança 
em si próprios. 

Ao serem distribuídos os lotes o Grupo Executivo procurou intercalar os 
elementos de mais capacidade com os elementos mais fracos no sentido de 
conseguirem através do exemplo dos melhores lavradores erguer ou estimular os mais 
fracos ou menos conhecedores dos segredos da agricultura. (MENDES SOBRINHO, 1964,  
21-2, grifos nossos) 

A aproximação com a idéia do Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, não é de fato 

mera metáfora, é praticamente literal, neste caso. De acordo com Márcia Naxara 

(1998, p. 28): “A história do Jeca Tatuzinho foi escrita em etapas, de forma bastante 

didática. O Jeca Tatu vivia, ao lado do seu vizinho que era próspero e italiano, a 

modorrar pela vida, pobre, doente, opilado”. Vê-se nesse exemplo, extraído de um 

documento produzido pelo Secretário Executivo da Revisão Agrária, a diferença feita 

entre o “agricultor estrangeiro” e o “agricultor nacional”. 

Havia, assim, técnicos extremamente interessados no desenvolvimento agrícola 

do estado, mas desconhecedores (deliberadamente ou não) da especificidade desta 

classe social que é o campesinato. Especificidade esta que tem como característica a 

valorização da autonomia do trabalho, tanto do controle do próprio tempo, quanto da 
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decisão total de cada etapa do trabalho; desde a escolha do que vai plantar, passando 

pelo modo como vai fazê-lo, até o local onde irá implantar cada cultura. 

Algumas vezes esse preconceito e desconhecimento dessa especificidade 

geraram conflitos no momento de instalação das famílias na terra. O depoimento a 

seguir, colhido com um dos sitiantes do Bairro Reforma Agrária (Projeto da Fazenda 

Capivari), reflete exatamente essa questão: 

Sr. Luís Antônio: É, era tomateiro... a gente já foi bom no tomate... Meu finado pai, 
quando abriu a Reforma aqui15, a turma falou que quem ia ficar aqui era só a 
japonesada, que os outros não iam agüentar não, aí meu pai, eles vinham com aquela 
máquina Caterpilar e acho que com aquele... como que fala?... aquele negócio que 
engenheiro mede, um tipo de um binóculo que eles olham de longe assim, depois eles 
vai... 
Larissa: Teodolito? 
Sr. Luís Antônio: Ah, isso eu não sei como chama... isso... aí eles pegavam e a turma 
saia aqui que aqui era barroca, aí puxava aqui e ia fazendo aqui para segurar as 
água para não dar a erosão... Eles falavam terraço, só que antes deles fazerem 
terraço assim com trator, que só tombava terra, eles pegavam, puxavam aquela terra 
gorda de cima e amontoava. Ali onde que ficava em cima do terraço, ali o pé de milho 
fica desse tamanho e aonde que eles raspavam, ficava essa terra vermelha, o pé de 
milho ficava desse tamanhozinho assim, então o meu pai não queria isso daí, então 
meu pai falou: ‘Ah, arranca tudo isso aí...’ [ele ri, acha a maior graça]... é, aí ele 
mandou a gente desmanchar... Nós fazíamos o que ele mandava, [ele ri] aí, nós 
desmanchamos... 
Larissa: Como  vocês desmancharam? 
Sr. Luís Antônio: Ah, a gente tinha um trator velho, burro, um burro que vinha 
pegando o arado tombando e ia desmanchando, puxava um pouco de enxada para 
baixo, um pouco para cima... 
Larissa: Vocês plantavam em nível? 
Sr. Luís Antônio: Plantava... é, fazia ‘nos olhos’, mas ficava bom... agora tomate não, 
tomate, vamos supor você tira aqui assim, vamos supor, aqui é uma quadra de tomate, 
[ele risca na terra para me mostrar] aqui é quadra, aí você vai, vamos supor, se aqui 
está morro, aí você puxa aqui, daqui ela vai lá... Vem aqui, vai fazendo assim, ó... é 
conforme o morro, vai acompanhando... não pode ficar empoçada, ela tem que passar 
água, ela enche aquela, aquele cordão, depois ela pega e sai fora aqui, a gente 
deixava aberto aqui, aí ela vem e saía a água que sobrava... é, vamos supor que aqui 
é a canaleta que você vai soltar a água para o tomate, você vai pondo, aqui é a rua, 
então você põe um saquinho de sujeira, segura a água e entra aqui e vai embora, 
quando ela está chegando lá no fim, você tira e põe nessa aqui, então vai fazendo 
assim... A outra morre aqui, vamos supor, uma rua morre aqui, depois a outra começa 
aqui, vai lá, então vai fazendo tudo... ah, ficava, aquilo lá [os terraços feitos sob 
orientação da Assessoria de Revisão Agrária] quando dava chuva pesada mesmo, 

                                                
15 Novamente a expressão “abriu a Reforma” é utilizada, reiterando o que já foi discutido anteriormente. 
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dava até para nadar aqui, então o meu pai num queria, falou para nós desmanchar, a 
gente fazia o que ele mandava, o homem veio aí, Nossa Senhora!  
Larissa: E os outros também não desmancharam? Só vocês? 
Sr. Luís Antônio: Era nós que plantávamos mais tomate, nós e o Tio Luizinho, no tio 
Luizinho não desmancharam, mas nós desmanchamos, [ele ri] mas o homem veio aí, 
Nossa Senhora! Ele já era bem de idade, o Dr. Inácio, que era o Dr. Inácio Fonseca, 
da Casa da Lavoura, nossa, mas só faltou bater no velho! [ele ri] Que falou que num 
era serviço aquele lá, que num sei quê, o meu pai falou: ‘Ó, Dr., se o sr. num deixar 
desmanchar o terraço aqui, o sr. pode por outro no meu lugar, que eu já estou indo 
embora, eu não vou ficar aqui, não vou...’ Ele não queria parar de falar, meu pai 
falou: ‘Ah Dr., o sr. acha que tá errado, você já pode dar o título para outro que eu já 
estou indo embora...’ ele falou. Porque aí, ele falou [o Dr. Inácio]: “Mas num tem 
condição de vocês tirarem o terraço, foi o terraço para num dar” é, escorrer água... 
Aí o meu pai falou: ‘Mas num tem condição de tomar planta com curva de nível se 
num desmanchar o terraço’. Aí ele falou assim para o meu pai: ‘Ah, já que você quer 
continuar desse jeito, pode fazer’. Aí eles vieram, tiraram o nível e a gente num tirava 
nível, a gente fazia nos olhos... fazia, fazia e ficava bom, hein! Aí ele pegou e 
concordou com o meu pai, aí depois vinha de ônibus de pessoa da faculdade ver [ele 
ri] para ver, aí o homem ficou uma arara com o velho, falou que aquilo lá num era 
serviço, falou: ‘Ah, por isso que num vai ficar brasileiro, só vai ficar japonês’. Mas 
foi engano... A japonesada foi embora bastante também que não agüentaram... E nós 
ficamos. Agüentamos o pão que o diabo amassou, mas estamos aqui. 

Curiosamente, meu interlocutor se referiu ao “Dr. Ignácio Fonseca”, que era o 

engenheiro agrônomo Chefe do Grupo Executivo de Campinas, o mesmo que fez a 

apologia dos agricultores japoneses em relatório oficial. Vê-se que ele expressou esta 

opinião, inclusive para o sitiante, e de uma maneira ofensiva. Entretanto, a análise que 

o sitiante fez da visão do agrônomo, tanto dos resultados práticos da maneira como 

eles trabalhavam quanto da permanência ou não na terra dos “brasileiros” é muito 

significativa. 

Esse depoimento é extremamente revelador de alguns elementos fundamentais 

para a discussão que pretendo realizar. 

O primeiro ponto a ser ressaltado é a questão da autonomia na própria terra, ou 

seja, o sonho de ter uma terra própria era baseado na possibilidade de ter o controle 

total do processo de trabalho, o que significa controlar também o próprio tempo e o 

próprio espaço: 

a propriedade privada da terra aparece como determinante da autonomia do 
camponês... em conseqüência a propriedade privada da terra surge para o camponês 
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como possibilidade do controle do processo de trabalho, como conjugação dos 
elementos da produção – objetos, meios e força de trabalho...16 

Nesse sentido, só vale a pena ter a própria terra nessas condições, ou seja, 

realizar o trabalho de acordo com as próprias concepções e conhecimento acumulado. 

Se for para ter o título da terra, é porque o controle dela é feito pela própria família. 

Assim, “se o Dr. acha que está errado, pode dar o título para outro que eu estou indo 

embora”. 

Ser sitiante, ser dono da terra, é condição básica de ser liberto, justamente com 

o domínio tanto cognitivo como simbólico do saber que orienta o processo de trabalho. 

Essas palavras revelam também como os projetos de assentamento estão 

permeados pela tentativa de imposição da mentalidade do grupo que os define sobre os 

camponeses que vão ocupar a terra, que têm seus conhecimentos desqualificados: “é 

por isso que não vai ficar brasileiro aqui” ou “isso não é serviço”. A construção da 

nova (própria) unidade territorial estava, portanto, baseada na autonomia do trabalho e 

era definida a partir da articulação dos fatores espaço, tempo e influências culturais (no 

sentido do tipo da experiência adquirida ao longo dos anos). 

O espaço é o meio físico tal como se apresenta, e nele as famílias vão imprimir 

seus conhecimentos através dos cultivos nos quais adquiriram experiência ao longo 

dos anos, muitas vezes, ao longo de gerações, elaborando a própria unidade territorial 

a qual chamam de “sítio”. 

O sítio não é uma fração de território “neutra”, digamos assim; o que se planta e 

como se planta, onde se planta e onde não se planta, são questões definidas por aquilo 

que estou chamando de influências culturais, ou seja, há padrões e tabus de cultivos e 

técnicas que os camponeses herdam e também desenvolvem ao longo das gerações. 

De acordo com Ellen e Klass Woortmann, no estudo que fizeram sobre sitiantes 

sergipanos, chamado “O Trabalho da terra” (1997, p. 10): 

                                                
16 TAVARES DOS SANTOS (1978, p.137). 
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O processo de trabalho faz-se, de um lado, a partir de uma idealização da 
natureza. Em outros termos, não existe uma natureza em si, mas uma natureza 
cognitiva e simbolicamente aprendida. De outro lado, ele se faz no interior de um 
processo de relações sociais que transforma a natureza. Para entendermos a construção 
do roçado, precisamos conhecer tanto o modelo cultural quanto o processo histórico da 
sociedade, pois não existe uma natureza independente dos homens: ao longo do tempo 
a natureza é transformada, inclusive pelo próprio processo de trabalho. Transforma-se 
também o acesso a ela e são recriadas categorias sociais específicas. 

O espaço, que é o meio natural, era já transformado no Bairro Reforma Agrária. 

Tinha-se antes uma fazenda decadente de café, ou seja, era um território capitalista que 

foi desapropriado pelo Estado em seu processo de atuação contraditório e, através da 

vinda das famílias a partir de 1962, abriu-se a possibilidade de se tornar uma fração 

camponesa do território. 

De qualquer maneira, ainda que evidentemente o meio físico já houvesse sido 

transformado através das relações sociais estabelecidas no interior de uma fazenda de 

café, os elementos da natureza continuam presentes, e o camponês tem um profundo 

conhecimento de como lidar com eles:  

... eles pegavam, puxavam aquela terra gorda de cima e amontoavam. Ali onde que 
ficava em cima do terraço, ali o pé de milho fica desse tamanho e aonde que eles 
raspavam, ficava essa terra vermelha, o pé de milho ficava desse tamanhozinho 
assim, então o meu pai não queria isso daí, então meu pai falou: ‘Ah, arranca tudo 
isso aí’...  

É muito significativo que ele utilize a palavra “gorda” para a camada do solo 

repleta de húmus. Se é gorda, é porque é bem alimentada e desta forma dá também o 

alimento para as culturas que a família vai produzir. Por isso seu pai fica indignado, e 

ele dá provas “materiais” de que a técnica utilizada pelo Estado não era a correta, dá o 

exemplo do tamanho dos pés de milho nos dois locais: onde a terra gorda foi 

amontoada e onde ficou exposta a terra vermelha, mais interior do solo e menos fértil.  

Aparece nessa fala também o orgulho desse domínio do conhecimento pelo 

camponês: “aí depois vinha de ônibus de pessoa da faculdade ver”. Não apenas vinha 

gente da faculdade ver, ou seja, aqueles que detém o conhecimento, mas “vinha de 

ônibus”, o que quer dizer que muita gente tinha o que aprender com o saber deles. 
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Desta forma, o conhecimento e a relação social travada pelo campesinato se 

plasmaram no espaço, territorializando-se. De acordo com Raffestin (1993, p.143-4): 

É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O território 
se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator 
sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de um 
espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator 
“territorializa” o espaço. (...) O território, nessa perspectiva, é um espaço onde se 
projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por conseqüência, revela 
relações marcadas pelo poder. 

Por isto a territorialização camponesa é tão específica. Ou seja, ela é fruto de 

uma produção assentada em relações sociais não capitalistas e, ao mesmo tempo (e por 

isto mesmo), orientada por uma ordem que é moral e não econômica. De acordo com 

WOORTMANN, E. (1995, p.313-4). 

As formações camponesas que estudei se aproximam de um sistema de valores 
que configura o que Dumont (1970) chamou de “holismo”, isto é, uma ordem social e 
ideológica onde, na relação entre as partes e o todo, este último tem preeminência, e 
onde o indivíduo é englobado pelo todo. Nesse tipo de sociedade camponesa, o 
indivíduo só pode existir, enquanto ser moral autônomo, fora não do mundo, como 
renunciante indiano, ou cristão medieval, mas fora do mundus do patrimônio 
ancestral, como renunciante à terra e à “cidadania” da comunidade. Não se trata de um 
holismo fundado na oposição entre o puro e o impuro (embora essa oposição 
hierárquica também caracterize a construção dos gêneros), nem na religião. Trata-se, 
melhor dito, de um holismo fundado na honra e na ancestralidade, no valor-família 
como modalidade específica do valor hierarquia. 

Esta concepção camponesa de mundo, em que o indivíduo não é concebido 

apartado do “todo”, notadamente de sua comunidade, é responsável pelo amálgama 

definidor dos bairros rurais. Assim, ao mesmo tempo em que os sítios definem o bairro 

rural, são por ele também definidos. 

Neste sentido é que se pode afirmar que a Lei de Revisão Agrária, ao possibilitar o 

assentamento de famílias camponesas, permitiu que estas se “territorializassem”, que 

forjassem unidades territoriais camponesas substancialmente diversas da territorialização do 

capital no campo. Esta diferença que é literalmente visível - como é possível observar na 

Iconografia apresentada ao final do trabalho - ficará explícita nos próximos capítulos. 


