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3.4. O “se segurar na terra” e a (in)subordinação camponesa: Fazenda 
Santa Helena (Fazenda do Estado) – Marília 
 

“Eu devo dinheiro para você, não devo amendoim, o 
amendoim é meu, eu vendo para quem eu quero! Se 

você não vai pagar esse tanto, então o outro lá 
paga, eu vendo para ele!” 

Sr. João Teixeira 

 

Feitos esses apontamentos em relação à renda da terra e tomando por base o 

assentamento da Fazenda Capivari, hoje Bairro Reforma Agrária, temos os elementos 

para retornar à discussão sobre o assentamento da Fazenda Santa Helena. 

A trajetória dos camponeses na Fazenda Santa Helena, logo nos primeiros anos 

do assentamento, foi marcada por um processo praticamente geral de endividamento, 

processo esse reconhecidamente considerado perverso pelo campesinato. Tal como os 

camponeses do Bairro Reforma Agrária reconhecem o mecanismo deste processo e o 

seu significado, em Marília, ele aparece com o mesmo sentido. Ouvi a seguinte 

expressão em um dos depoimentos colhidos na Fazenda Santa Helena: 

... fica devendo para o banco, aí tem que vender o sítio para pagar, como aconteceu 
com muita gente. Venderam para o banco, não sabe entrar, não dá pé.  

Nota-se que o meu interlocutor usou exatamente a mesma palavra que os 

camponeses do Bairro Reforma Agrária para se referir ao banco: o verbo é “entrar”, 

ele diz: tem que “saber entrar”. Ora, como afirmei anteriormente, se é preciso saber 

entrar, é evidente que é porque é difícil conseguir sair. 

O cultivo do amendoim, como as demais culturas anuais, tem uma dependência 

bastante estreita em relação aos ciclos naturais, certamente mais do que as culturas 

permanentes.  

Nos relatos colhidos, aparece, na lembrança do passado, sempre uma grande 

angústia em torno de como será o tempo das chuvas, se virá em tempo certo para a 
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colheita e se não virá em demasia: 

Porque quem colhia mais lavoura aqui na Fazenda do Estado1 era ele...  depois 
começou a ficar difícil, não é? Os meninos foram crescendo, foi tudo ajudando, 
trabalharam, mas a terra enfraqueceu, perdeu preço, a chuva estragava muito, no 
mês de janeiro era o tempo da colheita, vish! Amendoim, se chovia duas semanas, o 
amendoim brotava todinho, vish! Tem muita história para contar aqui, 45 anos, não 
é?  

Shanin (1983) propõe que “Las fluctuaciones naturales del clima” são 

responsáveis por anos agrícolas bons e às vezes ruins. Esta suscetibilidade à qual o 

campesinato está sempre ligado tem um peso certamente maior em uma condição em 

que deveriam arcar com as pesadas prestações da terra. 

O montante a ser pago anualmente pelo sítio potencializava a vulnerabilidade 

do camponês em sua relação com o mercado, sobretudo porque o Estado, o próprio 

propositor da Lei de Revisão Agrária, mudando a contingência política, alterou 

evidentemente sua ação (refiro-me à sucessão ao Governo do Estado de São Paulo, 

com Adhemar de Barros substituindo Carvalho Pinto). 

Assim é que muito embora os camponeses tenham se organizado fazendo 

apelos ao governo no sentido de que revisse sua condição, não foram atendidos, como 

será visto. O Estado agiu não como mediador, mas como aliado do mercado – ação e 

papel, aliás, típicos no modo capitalista de produção - deixando que se debatessem 

“livremente” com o capital. 

Na discussão a respeito do Bairro Reforma Agrária viu-se as três formas de 

subordinação da renda camponesa ao capital: ao capital comercial (através da venda 

indireta de seus produtos), ao capital industrial (através dos insumos e implementos 

adquiridos para uso na lavoura) e ao capital financeiro (nos juros pagos aos bancos em 

empréstimos para custeio)2. 

O endividamento ao qual os camponeses da Fazenda Santa Helena passaram a 

estar sujeitos não era um processo simples, era um endividamento que envolvia o 
                                                
1 O termo “Fazenda do Estado” será discutido com profundidade posteriormente. 
2 Sobre a subordinação da renda camponesa ao capital ver, entre outros, Etges (1989) e Tavares dos Santos 
(1978). 
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banco, a indústria de oleaginosas e também o cerealista. Mais do que isto, em muitos 

casos, como foi apontado no capítulo anterior, a indústria oleaginosa “personificava” 

em si as três esferas do capital: o comercial, o industrial e o financeiro, na medida em 

que, ao mesmo tempo, comprava a safra (capital comercial) e financiava as lavouras 

(capital financeiro) mediando a compra dos insumos (capital industrial). 

Isto significa dizer que a renda dessas famílias passou a estar absolutamente 

subordinada ao capital. Elas não tinham o controle da venda do amendoim, ou seja, 

não controlavam nem mesmo o melhor período de preços para a comercialização, ao 

contrário, quem tinha esse controle eram os cerealistas.  

Ficando a renda camponesa subordinada em suas três pontas, grande parte das 

famílias não pôde controlar nem ao menos uma das vias de extração de sua renda, tudo 

isso em função da própria orientação dada pelo Estado, como se viu. Tolentino (1992) 

mostra como se deu esse processo de unificação do capital comercial e financeiro na 

mesma figura:  

Na seqüência, outro representante passa a ocupar o papel técnico avalista dos 
financiamentos: os cerealistas, que empenhavam o nome de suas firmas para a 
obtenção de crédito dos lavradores. Como a maioria dos lotistas de Santa Helena 
plantava amendoim, os cerealistas eram também vinculados à indústria de óleos. Entre 
os dois maiores compradores estavam a J. Alves Veríssimo, a J.B. Duarte e Indústria 
Novaes S/A. 

Estes cerealistas comprometiam as safras agrícolas dos lavradores avalizando-
os junto aos bancos na situação dos financiamentos. Na circunstância da colheita 
exigiam a entrega dos produtos quando os preços lhes eram mais favoráveis, isto é, no 
início da safra quando a balança comercial é desequilibra contra o produtor.  

Muitos trabalhadores, para poder alimentar a família teriam vendido esses 
insumos e não aplicado na lavoura. A situação os deixava no limite da miserabilidade 
e, ao final de cada colheita, não era possível mais do que retirar sementes para o 
plantio seguinte e raramente algum excedente que suprisse as necessidades 
elementares das famílias. (TOLENTINO, 1992, p. 35-6) 

A conseqüência, portanto, foi o processo de empobrecimento das famílias, 

enredadas que estavam na submissão aos cerealistas que mediavam o crédito junto ao 

banco e comercializavam as safras. 

O depoimento seguinte foi colhido de um senhor que era criança quando sua 

família foi assentada e hoje não está mais na terra: 
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... o meu pai era pernambucano, mas depois que ele casou viveu tudo em volta de 
Marília... gostava de tocar a base de 80 ou 100 alqueires tudo com animal. [Eu 
pergunto como conseguiam tocar esta quantidade de terra.] Era peão ou tinha vez que 
trabalhava 15, 20 famílias, pegava colônia, arrendava, aí depois ele morreu, foi onde 
nós pegamos o sítio e passou a ser pequeno para nós também e a gente pegava terra 
arrendada em volta... mais era amendoim, arroz, feijão e milho. Agora, hoje em dia 
não tem mais essas plantações, é só laranja e pasto... [Pergunto o por quê.] Devido o 
juros, foi acabando tudo, as máquinas de amendoim foram fechando, igual de 
primeiro tinha os Matarazzo, tinha o Zilo, tinha o Velho Novaes, então era a força do 
algodão, do milho, do amendoim, vendia para eles e pegava financiamento, no fim o 
financiamento foi ficando duro, o juro foi ó! Aí já não estava dando para tocar roça 
mais, só tirava o dinheiro, o que a gente fazia era só para os juros ...3 

A palavra máquina, em seu depoimento, aparece como sinônimo de indústria. 

Ele diz que as máquinas foram fechando, ou seja, as indústrias oleaginosas foram 

deixando Marília. É de se notar que ao citar as indústrias, ele usa o nome de seus 

proprietários, por exemplo: o “Velho Novaes”, proprietário da Indústria Novaes S/A, 

mencionada anteriormente por Tolentino. 

Meu interlocutor nos diz: era a força do amendoim, apontando a expressividade 

que o cultivo do amendoim tinha em seus sítios, não apenas no sentido do montante; a 

palavra “força” indica ao mesmo tempo o sustento da família a partir deste cultivo e a 

importância regional que ele tinha. 

Ele mesmo revela como foi caminhando o processo de subordinação ao afirmar 

que pegaram financiamento, “o financiamento foi ficando duro” e “o juro: ó!”, este 

“ó” é simbolizado gestualmente com um corte. 

A subordinação de sua renda começou com o financiamento e este se 

transformou em juros, que ampliaram a subordinação até que: “ó”, a família perdeu a 

possibilidade de controle de sua renda, “a gente fazia só para os juros”. O trabalho da 

família não era suficiente para que se sustentassem e arcassem com os juros, como era 

necessário que os débitos fossem saldados, sob pena de perder o acesso à terra, 

“faziam” para pagar os juros. 

Em sua fala, ele revela de que forma o financiamento no banco se transmutava 

                                                
3 Entrevista com sr. João Teixeira, em 16/09/2004. 
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em financiamento também junto ao cerealista: 

[Pergunto ao meu interlocutor como a mãe dele ficou sabendo da reforma agrária.] 
Pelo finado Velho Novaes que era o dono da Máquina de amendoim, a fábrica de óleo 
Senhorinha, o óleo Senhorinha, então ele quem comprava nossos amendoins tudo, 
desde a época do finado meu pai, amendoim, algodão, a gente vendia mais para ele e 
quando chegava na colheita, muitas vezes você tira financiamento no banco, dá para 
tocar roça, mas quando chega na colheita, não tem o dinheiro para fazer a colheita, 
gasta durante carpa, tombação, plantação e da colheita não tem, então ia na máquina 
e falava: ‘olha, eu preciso de tantos sacos, e tanto dinheiro para mim poder colher’, 
aí ele arrumava o dinheiro, aí a gente colhia, ia lá, ele pegava, já descontava o que a 
gente devia e dava o restante para poder pagar o banco... ele financiava a colheita.4 

Nota-se que o financiamento do banco era usado no primeiro ciclo do cultivo 

do amendoim e, posteriormente, tendo-se esgotado os recursos, os camponeses 

recorriam à própria indústria (que era ao mesmo tempo cerealista, ou seja, quem 

comprava a mercadoria5) que emprestava dinheiro para as despesas com a colheita e 

com o material para a embalagem (que ela mesma “fornecia”). O gasto com a colheita 

era também para assalariar pessoas neste período, já que a mão-de-obra da família e as 

práticas de ajuda mútua não eram suficientes. 

De acordo com Tolentino (1992, p. 37): 

... havia ainda um dado mais complicado do que a não condição de saldar as dívidas, a 
necessidade contínua de novo endividamento e a impossibilidade de qualquer 
acumulação que evitasse este processo repetitivo. Para a grande maioria das famílias, 
não restava qualquer excedente que permitisse uma nova safra não atrelada aos 
bancos. A maior parte dos lotistas dedicava-se ao cultivo do amendoim, produto que 

                                                
4 Entrevista com sr. João Teixeira, em 16/09/2004. 
5 Este processo de subordinação da renda camponesa à indústria, encontra ainda algumas nuances no que diz 
respeito à figura do intermediário. O Professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira demonstra que muitas vezes o 
“corretor”, como a esta figura se refere uma boa parte dos camponeses entrevistados, se apresenta 
autonomamente, mas é na verdade um “testa de ferro” da indústria: “A parcela entregue diretamente à indústria é 
um indicador básico da sujeição dos produtores aos interesses e a lógica do capital industrial. Mas, ainda sobre a 
parcela entregue aos intermediários, cabe ressaltar que às vezes estes são verdadeiros ‘testas de ferro’, pois são, 
na realidade, contratados do capital industrial que se colocam frente aos produtores como comerciantes 
autônomos. As transações são feitas com capital das indústrias do setor, particularmente as multinacionais 
(Sanbra, Anderson-Clayton) que, dado o longo tempo que atuam no setor, explorando, subjugando a renda da 
terra, principalmente o pequeno produtor, e não tendo mais “crédito de confiança” junto a esses, como dizem os 
próprios produtores, contratam então estes falsos comerciantes autônomos, que têm atuado sobretudo no Oeste 
paulista e Norte do Paraná, aparecendo em cena propondo preços melhores que os oferecidos pelas indústrias. 
Na maioria das vezes, oferecendo propositalmente preços acima daqueles que a indústria estipulou e pratica 
diretamente no mercado. A sua ação está muito relacionada a laços de amizade que este comprador disfarçado do 
capital industrial, reveste a prática de seus negócios. São geralmente pessoas de origem rural, que não só 
conhecem o que compram, como conhecem o mundo de relações que compõem o universo do pequeno 
produtor.” (OLIVEIRA, 1981, p.36-37). 
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carecia de muitos investimentos antes e durante as várias etapas da sua safra, exigindo 
mais mão de obra do que a familiar. Este assalariamento temporário de mão de obra 
nas situações de pico da safra, encarecia o preço final do produto. E o cerealista que 
aparecia em princípio como um “braço amigo”, acabava por sacrificar as últimas 
possibilidades de se conseguir excedente obrigando a venda dos produtos em tempo de 
menor preço. Para além disso havia outros níveis de comprometimento como mostra o 
relato do técnico responsável. (Grifo nosso) 

Fica evidente, portanto, a atuação do cerealista na esfera do capitalismo 

comercial, apropriando-se de maior montante da renda camponesa ao escolher o 

período da compra da safra. 

No diálogo a seguir o processo de subordinação ao capital, estando este 

unificado em suas três pontas (o comercial, o industrial e o financeiro) na indústria, 

aparece de forma cabal: 

[Pergunto ao meu interlocutor por que se plantava tanto amendoim naquela época.] 
Ah, era uma coisa que dava dinheiro, era o plantio da época, porque dava o óleo. Não 
tinha negócio de doença, de fungos, nem nada e tinha bastante máquina de amendoim 
e era uma coisa rápida, então era a melhor planta, era amendoim e algodão na 
época... [Pergunto para quem eles vendiam.] Olha, a gente vendia mais só para o 
Velho Novaes, vendia para o Zilo, para o Velho Novaes, mas aquele que pagasse 
melhor era o que a gente levava.  
Meu irmão mesmo, uma vez tinha financiamento no Velho Novaes, financiou tudo e o 
meu irmão chegou com o Tonhão, ele pegou e passou o caminhão de amendoim, 
passou na balança da prefeitura, deu um peso. Quando chegou no Velho Novaes deu 
outro, ele falou: “Não, você está me roubando! Eu já não vendo”, e o caminhão era 
do Velho Novaes, que vinha buscar. [E o irmão dele disse:] “Não, não vou vender o 
amendoim não! E outra, a renda que você está dando aí, está pouca, lá no Ohara deu 
a renda melhor.” Aí acabou brigando com o Velho Novaes, diz que o Velho Novaes 
falou assim: “Não, mas eu não te pago tudo isso” - ele tinha 17 mil réis – [E o irmão 
falou:] “Não, lá deu 17, você vai ter que pagar 17, o preço é esse!”  
Ele pesou na prefeitura e tirou a renda em outro lugar, a renda vê se o amendoim está 
úmido, ou se está bem sequinho, se está bem granado, aí ele tirou a renda tinha dado 
17 de renda, chegou lá ele queria pagar só 14 de renda, aí ele falou: “Não!” 
[Pergunto onde ele foi avaliar, ele vai me explicando com detalhes para que eu possa 
entender:] ... o primeiro foi o Ohara, é outra máquina, aí deu 17 de renda, então não 
tem amendoim chocho é tudo granado, só que aí eles tinham a maquininha de medir 
tudo, direitinho, mediu, deu 17 de renda, quando chegou na maquininha do, da 
máquina que ele vendia que era do Velho Novaes, que era o dono do caminhão, deu 
14 só! O cara que tirava a renda tirou a renda puxando para o patrão. Ele falou [o 
irmão de meu entrevistado]: “Não, vira o caminhão que eu vou levar pro Ohara”. 
Pegou e trouxe, aí ele [o Velho Novaes] não queria deixar, ele falou [o irmão]: “Não, 
aqui não tem boi não, vai virar, senão eu quebro tudo no pau!” [risos] Aí trouxe para 
o Ohara, aí a hora que a minha mãe chegou lá ele falou assim [o Velho Novaes]: 
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“Não manda aquele doido vir trazer amendoim aqui mais não, aquilo lá é doido, é 
igual ao pai dele, é doido”... [Eu pergunto: nunca mais vendeu para ele?] Não, vendia, 
a gente vendia para ele [Eu pergunto: e o dinheiro que ele tinha arranjado para fazer a 
colheita?] Aí a gente pagou. É o que o meu irmão falou: “Nós deve dinheiro pro’cê, 
não amendoim!” [risos] “Eu devo dinheiro para você, não devo amendoim, o 
amendoim é meu, eu vendo para quem eu quero! Se você não vai pagar esse tanto, 
então o outro lá paga, eu vendo para ele!”6  

Esta fala é extremamente reveladora da questão que quero abordar com relação 

à trajetória do assentamento na Fazenda Santa Helena. Há nela vários elementos que 

merecem ser discutidos com bastante cuidado. 

Meu interlocutor começa falando das possibilidades do cultivo do amendoim 

naquele tempo, tendo em vista a inexistência de pragas e a existência de várias 

indústrias que processavam a oleaginosa, o que, evidentemente, revelou-se como uma 

“faca de dois gumes”, uma vez que passaram a estar “nas mãos” das referidas 

indústrias. 

Ele conta que seu irmão financiou “tudo” com a indústria oleaginosa, ou seja, 

não emprestou junto à indústria o montante apenas para a colheita. O camponês foi 

então pesar e avaliar o amendoim em outros locais antes de entregá-lo ao 

cerealista/indústria com quem tinha financiamento. Pesou o amendoim em outra 

balança (a da Prefeitura, o que pode revelar que era mais confiável, por ser uma 

balança pública) e avaliou sua mercadoria junto a outro comprador. Ao ir entregar sua 

colheita na indústria em que havia feito seu empréstimo, percebeu que foi duplamente 

usurpado: no peso de sua mercadoria e também na avaliação da qualidade que dela foi 

feita. Ao se dar conta de que estava sendo lesado, o camponês resolveu entregar sua 

mercadoria para outro comprador; entretanto, o caminhão que havia buscado sua 

colheita era da própria indústria com a qual ele havia feito o financiamento “o 

caminhão era do Velho Novaes”. O dono da indústria não queria deixar que o 

camponês saísse com sua própria mercadoria de lá, e este só saiu sob protesto e 

ameaça.  

O episódio é revelador de todo o processo de subordinação da renda da terra ao 
                                                
6 Entrevista com sr. João Teixeira, em 16/09/2004. 
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capital a que os camponeses do assentamento na Fazenda Santa Helena estiveram 

submetidos.  

Esta subordinação pode parecer bastante específica, embora não o seja. Pode-se 

notar que o caminhão em que foi feito o transporte da mercadoria produzida no sítio 

era da própria indústria, ou seja, o controle da comercialização estava em suas mãos. O 

financiamento para a produção foi feito junto à indústria, e não ao banco, ocupando 

esta, também, o papel do capital financeiro. A avaliação do valor da mercadoria era 

feita pela própria indústria que a comprava, o que significa que além de toda a 

extração de renda já existente (que nem sempre é apropriada pelo capital industrial), o 

limite a que esta chegava era determinado pela indústria. Não bastando todo o 

processo de subordinação implícito em cada etapa da produção camponesa do 

amendoim, ainda assim os camponeses eram lesados no peso, ou seja, na quantidade 

de seus produtos e também na qualidade: “o cara que tirava a renda, tirou a renda 

puxando para o patrão”7. 

Esta situação de subordinação é aquela vivida na atualidade pelos integrados 

das indústrias de processamento de carne de aves e suíno: 

No caso da avicultura, essa lógica se efetiva através da subordinação dos avicultores e 
de sua propriedade ao chamado sistema de integração, o que é possível devido ao 
caráter privado da terra. No desenvolvimento dessas atividades, a empresa não compra 
a propriedade da terra para a produção de aves. Apropria-se dela por meio do que 
Martins (1995) denomina de sujeição da renda da terra ao capital. Essa sujeição 
ocorre de várias maneiras: através do sistema de “integração”, onde o produtor deve 
entregar toda a sua produção à empresa; através da sua dependência em relação ao 

                                                
7 Em entrevista realizada pela Profa. Célia Tolentino com o agrônomo responsável pelo assentamento é 
corroborada a informação de meu entrevistado a respeito do roubo no peso do produto colhido: “Segundo o 
agrônomo Ady Zambon, o responsável pela assistência à Santa Helena no período, havia ainda um conhecido 
roubo no peso em favor do cerealista. Entretanto, no seu entender, ‘principalmente o Novaes ajudou muito esse 
pessoal, ele garantia o pessoal lá no banco, lógico que com seus interesses também... do pessoal entregar 
amendoim para ele'.” (TOLENTINO, 1992, p. 35). Nota-se que o próprio agrônomo que assessorava os 
camponeses justificava a ação do cerealista, ou seja, legitimava, como representante do Estado a subordinação 
dos camponeses pelo capitalista, mesmo sabendo que este os lesava intencionalmente, para além das normas 
“liberais”: agia ilegalmente para com os assentados. O agrônomo entendia, portanto, os “termos do acordo” 
como uma troca “justa”: o capitalista financiava os agricultores e estes, em “troca”, comprometiam junto a ele 
sua colheita, evidentemente na época definida pelo próprio capitalista, o que determinava, efetivamente, o 
processo de subordinação e o montante (máximo) da renda a ser extraída do camponês. 
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banco, quando realiza o financiamento para a construção dos barracões; através da sua 
dependência e, relação aos equipamentos e medicamentos necessários. 
Com a utilização desse mecanismo, o capital industrial, que já controlava na época o 
sistema de linhagem das aves e o processo de criação do frango, fase que não tem 
interessado ao capital industrial por concentrar os maiores riscos e custos produtivos. 
... Com o contrato de parceria (que pode ser escrito ou verbal) a indústria estabelece as 
regras da integração, como equipamentos a serem utilizados, quantidade de pintos 
alojados, tempo de alojamento, quantidade de lotes por ano (...) número de aviários em 
cada propriedade, tempo e ritmo de trabalho etc. O principal elemento de controle é o 
do preço do frango, que é dado pela empresa integradora, como mecanismo de 
controle e apropriação da renda da terra e que segue uma lógica, que independe dos 
custos de produção. (MIZUSAKI, 2003, p.113) 

É possível perceber portanto, um processo extremamente parecido com aquele 

vivenciado pelos camponeses da Fazenda Santa Helena, em que o capital industrial 

determina o preço a ser pago pelo produto e, além disto, têm sua renda também 

subordinada ao capital financeiro, posto que os empréstimos foram mediados pela 

indústria. 

Retornando ao depoimento do camponês: a tomada de consciência de sua 

situação faz transparecer o processo de subordinação: “Eu devo dinheiro para você, 

não devo amendoim, o amendoim é meu, eu vendo para quem eu quero! Se você não 

vai pagar esse tanto, então o outro lá paga, eu vendo para ele!”. Foi necessário que o 

camponês dissesse os “termos do acordo” para o industrial, “termos” estes que 

estavam escamoteados na relação de subordinação em que se encontrava. Ou seja, a tal 

ponto se dava a submissão de sua renda, que sua colheita estava “moralmente presa” à 

indústria junto à qual havia feito o empréstimo, mesmo porque o próprio transporte e 

embalagem de sua colheita eram “fornecidos” pela indústria. A palavra “fornecidos” 

está entre aspas, pois sua renda era também sugada na embalagem que comprava e no 

transporte realizado, que ficava por conta do camponês. 

Este “aprisionamento moral” de sua mercadoria simboliza a subordinação que 

era vivenciada; se assim não fosse, sua atitude, ainda que honesta, uma vez que ele não 

negava o débito, não seria tomada por uma “insubordinação”. Ou seja, o camponês, ao 

afirmar que devia dinheiro e não amendoim se “insubordinou”, negou parte da 

subordinação, também moral, a que estava atrelado usualmente. Tanto se insubordinou 



 312 

que ao fazê-lo, foi chamado de “louco” pelo dono da indústria. 

É de se notar que não foi chamado de ladrão ou de desonesto, ou seja, estava 

agindo dentro da legalidade, assim a fala do industrial “não manda aquele doido vir 

trazer amendoim aqui mais não” para a mãe do rapaz, revela que o que ele fez foi 

quebrar a regra, e quem quebra a regra é tomado por “doido”; ele foi “doido” por 

quebrar parte do elo da subordinação. 

Este processo revela que é através do produto de seu trabalho que o camponês 

adquire a consciência de sua relação com o capital. Passa, portanto, a ver que somente 

a luta contra o capital abre caminho à sua reprodução e principalmente à sua liberdade 

(MARTINS, 1990). 

Afirmei anteriormente que o capital industrial se transmutou em capital 

financeiro na medida em que as indústrias de oleaginosas muitas vezes faziam 

diretamente o financiamento aos agricultores. A continuação do diálogo citado 

anteriormente revela que esta incorporação do capital financeiro pelo capital industrial 

se deu até a última ponta possível de apropriação da renda camponesa, que é a 

apropriação da própria terra: 

[Pergunto ao meu interlocutor: e fazia financiamento no banco?] Fazia. [E quem era 
fiador?] Nem precisava, igual minha mãe que tinha o sítio, dava o sítio em garantia... 
quando vai arrendar uma terra, aí precisa do fiador. [Ele diferencia, para mim, a 
situação de arrendamento da situação de propriedade da terra, neste caso ela própria é 
a garantia. Pergunto a ele se aconteceu de alguém perder o sítio para o banco por causa 
de dívida.] Ah, aconteceu! Muita gente perdeu. [Para o banco?] Para o banco, para o 
Velho Novaes mesmo. O Velho Novaes tomava o sítio do cara, tomava! Tem um sítio 
aqui que era do Seu Ricardo, sítio dos abacates... o Seu Ricardo era dono do sítio e 
ele perdeu o sítio tocando roça. O Velho Novaes tomou e falou assim: “Olha, o seu 
sítio vale tanto, você quer tanto para você pagar suas contas? Só sobra tanto para 
você”. E o sítio dele aqui era grande... dava uns 30 alqueires, deu o sítio para ele 
[para o industrial], que deu para ele [o camponês] comprar aquele sítio beirando o 
asfalto lá... ele vendeu, vendeu não, entregou a troco de dívida e pegou o restante do 
dinheiro que deu para comprar sete alqueires, de 30 comprou sete [ou seja, de 30 
alqueires, excetuando o dinheiro que devia à indústria, comprou uma propriedade 
quatro vezes menor]. 

São elucidativas as palavras utilizadas quando o assunto é dívida: a terra é 

“tomada”, o que significa que foi à revelia do camponês. Em uma de suas acepções a 
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palavra tomar significa “tirar (algo) de (alguém) e apossar-se desse algo; subtrair, 

arrebatar, usurpar”8. Este verbo “tomar”, assim empregado pelo camponês, revela um 

processo realizado à sua revelia. A frase de meu interlocutor carrega uma indignação 

quando ele afirma que seu vizinho perdeu o sítio “tocando roça”, o que demonstra que 

a despeito de ter empregado seu trabalho na terra, perdeu sua propriedade.  

É de se notar também que de 30 alqueires, o camponês ficou com sete, 

excetuando o dinheiro que devia à indústria, ou seja, comprou uma propriedade quatro 

vezes menor do que aquela que ele tinha. Ao dizer que seu vizinho vendeu a 

propriedade, ele se auto corrige, dizendo: “Vendeu não, entregou a troco de dívida”.  

A “entrega” da propriedade foi feita ao capitalista da indústria oleaginosa que, 

como se viu, financiava parte da produção, inclusive a embalagem em que o produto 

seria entregue. Por anos sucessivos, como me foi possível perceber nas entrevistas 

colhidas em trabalho de campo, e também na consulta feita ao arquivo do jornal local9, 

o preço do amendoim foi diminuindo. A diminuição do preço da mercadoria 

camponesa e, em contrapartida, a manutenção ou aumento do valor dos insumos e 

demais produtos utilizados na produção agrícola, determinam diretamente uma maior 

extração da renda camponesa pelo capital, seja ele industrial ou financeiro (quando 

não o comercial).  

Esse processo de subordinação foi apontado por Tavares dos Santos entre os 

colonos produtores de uva no Rio Grande do Sul: 

... A mediação do crédito bancário para que possam ser efetivadas tanto a compra de 
insumos como a substituição das instalações dos parreirais faz-se necessária em 
função das más condições financeiras dos camponeses de São Pedro. Provoca-se, por 
essa via, a penetração de mercadorias industrializadas, com maiores preços relativos, 
na unidade produtiva camponesa. Ora, as condições desiguais da troca estabelecem 
condições para haja transferência de parte do valor incorporado no produto camponês 
para o capital industrial, por intermédio dos preços que o camponês deverá pagar por 
aqueles bens, preços superiores aos que recebe pela venda de seu produto como 
matéria prima para a indústria. Assim, na mesma medida em que o capital financeiro 
assegura a reposição dos meios de cada ciclo agrícola, está abrindo o caminho para 

                                                
8 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
9 Jornal Diário de Marília, em suas edições de 1959, 1960 e 1961.  
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uma das formas de expropriação do sobretrabalho camponês pelo capital industrial... 
(TAVARES DOS SANTOS, 1978, p. 60) 

Há uma séria peculiaridade no caso do assentamento da Fazenda Helena. Como 

procurei apontar, muitas vezes as três esferas do capital - às quais comumente está 

submetida a renda camponesa – concentravam-se em uma mesma figura: a do 

capitalista da indústria de óleo. Era este capitalista quem financiava diretamente parte 

da produção e também quem “fornecia” a sacaria (produto industrializado) para a 

embalagem da colheita feita. 

Isto determinou que houvesse um processo muito agudo e muito voraz de 

subordinação da renda destes camponeses aos capitalistas locais: 

[Pergunto ao meu entrevistado: e o sr. Novaes pegou terra de mais pessoas?] Ah, 
pegou. Esse um tomou outro que era do filho do Júlio Correia, ele pegou esse do Júlio 
Correia... [E como esse sr. Novaes, tiveram outros que tinham máquina que também 
tomaram sítio?] Ah, acho que quase todas as máquinas que dava financiamento para 
os caras. O cara não pagava, ele tinha que tomar para poder receber, alguma coisa o 
cara dava de garantia para ele. É uma coisa bem dura também, porque ele financiava 
a sacaria, é a mesma coisa, tem uma roça aqui que vai dar cinco mil sacos de 
amendoim, aí eu vou lá e falava: “Preciso de cinco mil sacos de amendoim, ou 
preciso de dinheiro para colher... (o camponês pergunta ao capitalista) você paga 
quanto?”, “Eu pago tanto”, “Aí eu vendo par você, você me arruma o dinheiro para 
mim fazer a colheita, e os cinco mil sacos”. “O cara vende cinco mil sacos para mim, 
eu ensaco na sacaria dele, pego o dinheiro dele para pagar gente para colher esse 
amendoim, depois eu vendo para outro e não pago ele”, aí é duro também, em um 
ponto ele (o capitalista) tinha razão. 

Pode-se notar duas questões importantes: a primeira é que, de fato, a 

apropriação da terra camponesa pelo capital industrial não se restringiu a um único 

capitalista; e a segunda é a aparente contradição que apresenta seu discurso, já que ao 

mesmo tempo em que ele percebe a subordinação da renda camponesa ao capitalista 

industrial e se regozija de seu irmão tê-lo enfrentado, ele entende também que “...em 

um ponto (o capitalista) tinha razão”. O que está por trás de seu discurso é, sem 

dúvida, aquilo que chamamos de “ordem moral camponesa”: a descrição que ele vai 

construindo da relação do camponês com o capitalista indica que havia entre eles um 

acerto “moral”, e não “legal”, já que ele tem consciência de que seu irmão não agiu na 

ilegalidade. Entretanto, se havia um acordo feito, significa que a quebra deste acordo 
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era, em sua interpretação, uma falta de lealdade do camponês para com o capitalista. 

Esta ambigüidade de seu discurso revela ao mesmo tempo a ordem moral com que 

opera e a satisfação de ver o ciclo da subordinação camponesa quebrado10. 

O modo como se deu a subordinação dos camponeses do assentamento da 

Fazenda Santa Helena ao capital sem dúvida determinou de forma definitiva a 

trajetória dessas famílias. 

Como apontei, arcar com as prestações do lote, era realmente muito oneroso e 

pesado para essas famílias. Houve ainda um outro agravante: os preços dos lotes foram 

majorados em 60% logo no segundo ano de implantação do assentamento, o que 

desencadeou um protesto por parte dos camponeses assentados, que organizados, 

conseguiram com que fosse aberta uma CPI para averiguar o caso. De acordo com 

Tolentino (1992, p. 30-1): 

O núcleo Santa Helena foi inaugurado em meados do ano de 1962. Já em 23 de agosto 
desse mesmo ano a Assessoria da Revisão Agrária discutia a reformulação dos preços 
do custo total de cada lote, bem como, das prestações anuais. Em carta ao Governador, 
Paulo Nogueira Neto, irmão do secretário José Bonifácio Coutinho Nogueira, escreve: 
“Em 23 de agosto de 1962, a assessoria... ‘determinou que fosse suspensa a venda dos 
lotes que ultrapassou (sic) o n° de 75 compromissados com Eng. Agr. Antônio Léllis 
de Souza. Os demais somente serão vendidos depois da reformulação dos preços, para 
o que solicitou ao Prof. Vicente Unzer de Almeida a adoção de providências urgentes 
naquele sentido, de forma a poder saber os novos preços dentro do prazo de 8 dias, 
aproximadamente11”.  
Nessa situação decidia, ainda, a Assessoria da Revisão Agrária – ARA a arcar com os 
aumentos de preços provocados, segundo esse relator, pela alta inflacionária. Antes 
porém, vale dizer que os lotistas de Santa Helena já se manifestavam contrários a tal 
reajuste. Isto é, sobretudo os primeiros adquirentes que haviam lavrado contrato com o 
Estado em outras bases orçamentárias. São estes os dados da carta de Paulo Nogueira 
Neto: 
“... os compradores de lotes da Fazenda Santa Helena haviam enviado ao Sr. 
Governador do Estado um abaixo-assinado, solicitando providências no sentido de 
que os sítios lhes sejam vendidos sem reajustes de preços, arcando a Assessoria com a 
diferença relativa a majoração. Manifestou-se a assessoria, em princípio, favorável 

                                                
10 Com relação à ordem moral camponesa ver Woortmann (1990).  
Ver também Brandão (1995 E 1999), Thompson (1998), Marques (2000), D’Aquino (1996), Castro Oliveira 
(1998), Moura (1988), Woortmann (1995), Tedesco (1999), Bombardi (2003).  
11 Carta ao Senhor Governador, datada de 2/7/63, escrita por Paulo Nogueira Neto sobre a situação, na ocasião, 
dos assentamentos. Arquivo particular de Antônio Léllis de Souza. 
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ao pretendido aguardando-se, porém, a manifestação oficial e escrita do senhor 
governador.12” 
Ainda na gestão Carvalho Pinto não se decidiu por qualquer repasse de custos. Não 
haveria, por certo, esse interesse por duas razões objetivas, por um lado porque nesse 
ano o Secretário da Agricultura José Bonifácio Coutinho Nogueira concorre a 
sucessão de Carvalho Pinto, tendo a Revisão Agrária como sua grande obra e, por 
outro, porque já se previa de início que o pagamento dos custos do loteamento 
equivaleria a uma porcentagem e não a sua totalidade.  

Entretanto, se durante o Governo Carvalho Pinto estava garantido o elo entre os 

assentados e o Estado, esse quadro se transformou completamente quando da eleição 

de Adhemar de Barros ao governo no Estado de São Paulo. 

Como fruto das contradições desta sociedade, a posição do Estado e sua relação 

com as classes sociais foram alteradas. O quadro de forças - em grande medida 

representado pela expressão do poder dos latifundiários - responsável pela eleição do 

novo governador, pautada na reação contrária à Lei de Revisão Agrária, determinou 

uma postura de não assessorar e de não dar continuidade aos projetos de Revisão 

Agrária13. 

Nesse contexto foi que, em 1963, o Secretário de Agricultura do governo 

Adhemar de Barros foi à Fazenda Santa Helena negociar com os camponeses a 

questão do aumento do preço de seus lotes. A vinda do então Secretário Oscar 

Thompson Filho foi noticiada pelo jornal Diário de Marília, de acordo com Poker 

(1988, p. 58): 

A primeira matéria publicada em 63 sobre o tema [Fazenda Santa Helena] apareceu 
em 11/5/63 e veio travestida de notícia informando de uma visita à Marília, na 
segunda-feira seguinte a esta notícia, do Secretário de Agricultura do Governador 
Adhemar de Barros, Oscar Thompson Filho. Esta visita, segundo o jornal, teria por 
objetivo discutir com os lavradores da Fazenda Santa Helena a majoração dos preços 
dos lotes por eles adquiridos de Cr$ 1950.000 para Cr$ 3100.000, fato que causou 
“grande descontentamento entre os pequenos agricultores que já se viam às voltas com 
grandes dificuldades para saldar suas dívidas da quantia primeira”. 

Entretanto, a vinda do Secretário não eliminou o aumento no preço do lote, a 

                                                
12 Idem. 
13 Em entrevista realizada com a sra. Adélia Benta Donadon do Amaral em setembro de 2004, funcionária da 
Secretaria da Agricultura e da Assessoria de Revisão Agrária durante o Governo Carvalho Pinto e após seu 
término, houve um desmantelamento da referida assessoria, expresso na diminuição, de forma brutal, do seu 
quadro de funcionários. 
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proposta do Governo do Estado foi ‘em troca’ do aumento, oferecer alguns benefícios: 

Neste encontro, como relatou o jornal, concluiu-se que a majoração pretendida pelo 
Estado “era ilegal, pois os prelos estabelecidos anteriormente eram contratuais”. Sendo 
assim, continuou, “aventou-se a possibilidade de compensar a diferença, 
proporcionando outros benefícios aos lotistas” Estes benefícios, como disse o jornal, 
seriam a “instalação de energia elétrica para o pagamento em 15 anos, a colocação de 
um trator à disposição para a execução de serviços, liberação de uma área adicional de 
80 alqueires para pastagens de criações da cooperativa, adiamento por 5 anos para o 
pagamento da primeira prestação de juros, dilatação do prazo para financiamento dos 
lotes e o facilitamento pelo Banco do Estado para custeio de cada lavrador. (POKER, 
1988, p. 60) 

É de se notar que a majoração não foi eliminada ou reduzida e nem mesmo os 

juros foram suprimidos na negociação proposta aos camponeses. O processo de 

endividamento para com o Estado, com relação ao pagamento dos lotes, prosseguiu 

nos anos subseqüentes, como o demonstram as guias de recolhimento de multa de duas 

famílias, nos anos de 1964 e 1967, como se vê a seguir14.  

Em agosto do mesmo ano em que o Secretário de Agricultura visitou o 

assentamento de Marília para negociar o aumento dos preços dos lotes, foi aberta a 

CPI para investigar a situação dos camponeses assentados na Fazenda Santa Helena. 

Segundo Tolentino (1992, p. 32): 

Com o governo Adhemar de Barros os assentados de Santa Helena se encontram 
diante de um governo hostil à Revisão Agrária e não disposto a manter artificialmente, 
via inversão de recursos do Estado, a boa produtividade, os bons resultados dos 
difíceis dois primeiros anos. Neste biênio de 62 a 64, os lotistas encontrariam como 
mediadores das suas reivindicações dois deputados da região de Marília, Diogo 
Nomura e Fernando Mauro, este último contrário à Lei de Revisão na Assembléia 
Legislativa, tendo votado contra sua aprovação. É o mesmo Deputado Fernando 
Mauro que provoca a tal carta de Paulo Nogueira Neto a Carvalho Pinto – não mais 
governador – sobre os fatos de Santa Helena, com um discurso inflamado em 27 de 
junho de 1963 sobre a “situação calamitosa” em que se achava o assentamento de 
Marília. Solicitando a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, 
denuncia haver um processo de coação sobre os agricultores para o repasse dos custos 
das benfeitorias. Para ele, havia uma extorsão dos lavradores (...) Segundo Fernando 
Mauro o secretário da Agricultura do novo Governo, Oscar Thompson, afirmara que 
não financiaria os agricultores que não assinassem o contrato com a majoração de 60% 
sobre o custo das benfeitorias: “Estão coagindo os agricultores a assinarem o aumento 
do contrato em 60% ... A Secretaria da Agricultura através da Assessoria da Revisão 
Agrária está fazendo especulação imobiliária... Isso quando o Sr. Presidente da 

                                                
14 A outra Guia encontra-se no Anexo II. 
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República pede uma reforma agrária e quando o ex-governador anuncia que o primeiro 
passo para a reforma agrária já havia sido dado em São Paulo com a Revisão 
Agrária...”  
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Nota-se que o deputado refere-se ao Presidente João Goulart e ao Governador 

Carvalho Pinto, construindo seu discurso como mediador dos camponeses na 

legitimidade que a reforma agrária ganhava no discurso nacional oficial. 

Entretanto, muito embora tenha sido criada uma CPI para verificar a cobrança 

de aumento no preço dos lotes, a Comissão não foi integralmente à Marília como havia 

sido estabelecido, estiveram no local apenas os dois deputados mencionados, que eram 

de Marília. O presidente da CPI, Deputado Benedito Matarazzo, não compareceu à 

Câmara Municipal para participar dos trabalhos, como ele próprio havia solicitado 

(POKER, 1988). 

No mesmo mês em que foi aberta a CPI, o geógrafo Pierre Monbeig visitou o 

assentamento da Fazenda Santa Helena. Conforme relato do Jornal Correio de Marília: 

“o ilustre visitante entusiasmou-se com o que viu, documentando fotograficamente as 

benfeitorias, as fases do preparo da terra e pessoal da fazenda, a fim de mostrar na 

França a evolução social brasileira” (POKER, 1988, p. 63-4). 

No entanto, a despeito da abertura da CPI15 e da visita do “ilustre” professor, as 

famílias continuaram sem a possibilidade de revisão de seus contratos e os camponeses 

acabaram por assinar os contratos majorados: 

Na seqüência, receberam o financiamento do Banco do Estado para efetuarem o 
plantio da primeira safra. A CPI não aparece mais no cenário. No ano de 64 entretanto, 
é justamente o pagamento do financiamento do plantio que traz os trabalhadores a 
público novamente. É manchete do Jornal do Comércio de Marília em 2 de fevereiro 
de 1964: “Lavradores da Fazenda Santa Helena continuam desarvorados e sem apoio 
de ninguém”. Em questão estava o fato de que os lavradores além de não estarem com 
a situação de suas glebas definitivamente solucionadas, eram vítimas de um novo 
problema, a falta de chuva que pôs a perder a safra 63/64 e os colocava sem condições 
de salvar as dívidas com os bancos. (TOLENTINO, 1992, p. 33) 

Além de toda essa situação, os camponeses enfrentaram ainda um sério 

problema com o representante direto do Estado, o engenheiro agrônomo que substituiu 

o primeiro representante da Assessoria de Revisão Agrária. De acordo com Tolentino 

(1992, p. 35-6): 
                                                
15 A CPI criada para investigar as irregularidades na Santa Helena ficou esvaziada, sob protesto dos deputados 
socialistas da região (TOLENTINO, 1992). 



 320 

O papel do técnico não era muito claro, pois se por um lado era o mediador dos 
trabalhadores enquanto membro da Assessoria da Revisão Agrária, por outro era 
representante do Banco do Estado perante as dívidas contraídas pelos trabalhadores. 

De forma que os efeitos desse papel dúbio se faz sentir nas ocasiões em que os 
trabalhadores mais se endividaram com o Banco, quando o próprio agrônomo ocupou 
a condição de defensor da instituição financeira. Embora as terras fossem ainda 
oficialmente de propriedade estatal, pois só seriam entregues definitivamente aos 
lavradores quando estes tivessem saudado a 15a prestação, sabe-se as pressões foram 
muitas, bem como a ameaça de resgate da propriedade para saldar os débitos. Segundo 
o depoimento deste ex-agrônomo, a tensão era tanta que alguns sitiantes chegaram a 
tentar liquidá-lo. Na sua fala, refere-se à uma possível questão política. Segundo 
depoimento de outros ex-técnicos e ex-moradores da fazenda, a reação devia-se 
realmente ao fato de que o agrônomo Ady Zambon desempenhava o papel de preposto 
do Banco do estado e não se furtava à tarefa de ameaçar os lavradores endividados 
com um confisco das suas terras... 

A situação de endividamento e opressão chegou a tal ponto que um dos 

camponeses endividados suicidou-se (TOLENTINO, 1992). Este fato é, sem dúvida, a 

expressão do que pode haver de mais paradoxal e trágico em um projeto de 

assentamento: a morte de um assentado em decorrência de não conseguir manter-se na 

terra. 

No Bairro Reforma Agrária a permanência das famílias em seus sítios, 

sobretudo nos primeiros anos, também foi extremamente difícil. Uma parte das 

famílias não conseguiu manter-se na terra.  

Entretanto, como procurei indicar, fatores relacionados à estrutura familiar 

(questão apontada por Chayanov, 1974) e a introdução de cultivos que permitiram 

auferir uma renda maior da terra, inclusive a renda de monopólio, possibilitaram a 

permanência das famílias na terra. Evidentemente esta permanência esteve também 

assentada na relação típica de bairro rural que passou a se estabelecer com a teia de 

relações criada entre as famílias: elas passaram umas às outras seu conhecimento, 

sociabilizando aquilo que sabiam. 

Havia uma conexão entre o tipo de cultivo realizado antes da aquisição da terra 

e a relação social presente na propriedade anterior. Ou seja, se no Bairro Reforma 

Agrária (Assentamento da Fazenda Capivari) foi introduzido o cultivo de frutas, isso 

foi possível porque as poucas famílias que já vieram cultivando-nas eram oriundas de 
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pequenas propriedades do eixo Jundiaí-Campinas.  

O cultivo de frutas era realizado no interior das pequenas propriedades, os 

sítios, nos quais havia a possibilidade de autonomia para a decisão sobre o processo 

total de trabalho. A experiência que traziam dizia respeito à relação social estabelecida 

na pequena propriedade. 

Insisto neste aspecto da experiência agrícola como fruto do tipo da propriedade 

(relação) de que os camponeses eram oriundos, como procurarei desvendar a seguir. 

Antes, porém, há que se ressaltar dois fatores a serem discutidos a respeito do cultivo 

introduzido no lote: o primeiro deles diz respeito à experiência do camponês anterior à 

sua vinda ao lote; como já foi apontado, o camponês imprime em sua terra toda a sua 

experiência acumulada, que por vezes é a experiência de mais de uma geração. 

Comumente, mesmo o camponês que não possui a própria terra possui os instrumentos 

adequados para o cultivo, seja por tomar terra em arrendamento para trabalhar com sua 

família, seja para cultivar em esquema de parceria (incluindo a meação, a “terça”, a 

porcentagem, entre outras formas). 

O segundo aspecto, além da experiência acumulada, é que há um certo afeto16 

e/ou intimidade dos camponeses com o cultivo que realizam há anos. Há dois 

depoimentos colhidos em trabalho de campo que revelam o quão significativo é até 

hoje, para algumas famílias, o cultivo do amendoim. Em um dos casos há uma família 

que saiu da terra, foi para a cidade e, posteriormente, adquiriu uma área de terra 

menor, mas mais próxima à cidade na qual produz, entre outras coisas, o amendoim 

que é vendido na feira pela própria família17.  

O outro caso é de um camponês de quem já apresentei vários trechos do 

depoimento: 

[Pergunto ao meu entrevistado: quando sua mãe quis vender o sítio, o que você 
achou?] Ah na época, a gente era solteiro, achava que era bom, né, era bom ir para a 
cidade, só que não foi bom não. Só que hoje em dia está duro de tocar roça... para 
tocar só se for no maquinário. [Se fosse hoje, o que o senhor faria?] Aí eu ia tocar. Ah, 

                                                
16 Especialmente sobre a questão do afeto, ver Brandão (1999). 
17 Entrevista com o casal Clóvis e Jacira Tolentino em 16/09/2004. 
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hoje em dia, eu sempre gostei do amendoim, é amendoim e feijão, era a melhor planta 
que eu sempre gostei, é uma planta rápida, se tiver de lucrar a gente vê o lucro, 
durante 120 dias a gente está vendo o lucro.18 

Ao mesmo tempo em que revela o afeto pela cultura que fez durante toda a 

vida, revela sua vantagem econômica ao mostrar que em 120 dias já “vê o lucro”, ou 

seja, a cultura do amendoim, que é temporária, tem seu ciclo em torno de quatro 

meses, o que permite que em alguns anos seja produzido também na época das secas. 

Observa-se também, em sua fala, a vontade de estar na terra até hoje. 

Retornemos agora à questão da experiência agrícola como fruto da condição do 

camponês. As famílias que vieram para o assentamento em Marília - em praticamente 

sua totalidade, como pude perceber durante o trabalho de campo - eram compostas de 

camponeses que não tinham terras próprias, oriundos basicamente de famílias de 

imigrantes que vieram para a região na época da expansão do café ou de famílias que 

tinham origem nordestina que vieram para a região nas décadas de 40 e 50. Estas 

famílias, em grande parte, dedicavam-se à cultura do amendoim em terras arrendadas 

por seus grupos familiares extensos, ou seja, muitas vezes o arrendamento era tomado 

pelo pai com seus filhos casados e genros19 (e as respectivas esposas e filhas). 

Com tal número de “braços”, muitas vezes a parcela de terra arrendada era 

bastante grande, chegando a mais de 30 alqueires. Entretanto, o período do 

arrendamento era relativamente curto, às vezes de dois anos.  

[Meu entrevistado fala de sua mãe] Ela nasceu em Pederneira, mas só que ela casou... 
aí depois nós só ficamos trabalhando em volta de Marília mesmo: Antiquara, no 
Avenca, Água da Mambuca, Água do Óleo, Flor Roxa... aqui em volta de Marília...20 

Nota-se neste depoimento, tal como ocorre com os camponeses do Bairro 

Reforma Agrária, que meu entrevistado refere-se à família como um trabalhador 

coletivo: esta migração da família ocorreu antes dele ter seis anos de idade e ele chega 

a falar de um período em que nem havia nascido, utilizando a expressão “nós 

                                                
18 Entrevista com o sr. João Teixeira. 
19 Faço a referência utilizando os sujeitos no masculino pois é assim que eles se referem, quando o assunto é 
“negócio”, ou seja, em geral aquilo que diz respeito ao mundo exterior (à propriedade) é referenciado como do 
universo masculino. A este respeito, ver também Woortmann (1995) e Woortmann e Woortmann (1997). 
20 Entrevista com sr. João Teixeira, realizada em setembro de 2004.  
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trabalhamos”. 

A família camponesa, portanto, mudava-se freqüentemente, havia uma 

migração curta constante entre terras de municípios da mesma região. O depoimento a 

seguir, já citado anteriormente, revela o arrendamento da família extensa em conjunto: 

... só vim embora com ele quando eu casei, que a gente veio morar no sítio aqui de um 
japonês que ele arrendou para plantar amendoim, milho, feijão, aí eu vim para cá... 
Tinha animal, o cunhado tinha, foi emprestando para ele, depois ele já foi vendendo e 
já foi comprando a ferramenta dele também, aí nós mudamos para uma fazenda no 
cafezópolis, perto de Cafelândia, eles arrendaram lá 20 alqueires. O pai dele .... eu 
sei que ele pegou 6, mas êta terra boa menina! A terra era preta lá! Tudo que nós 
plantamos lá nós colhemos ...21  

A minha interlocutora diz que eles pegaram em arrendamento 20 alqueires e 

completa “ele pegou 6”, referindo-se ao marido. Em conjunto, a família arrendou 20 

alqueires e a parte pela qual ela e seu marido ficaram responsáveis era de 6 alqueires. 

Nota-se que ao falar do arrendamento que fizeram, ela diz: “no sítio de um 

japonês que arrendou para plantar amendoim, milho, feijão...”. Sua fala revela que a 

decisão - sobre o que seria plantado na terra arrendada – era tomada pelo próprio 

proprietário da terra.  

Têm-se, assim, os elementos para retornar à discussão de como a experiência de 

cultivo está relacionada com a condição do camponês. 

Estas famílias camponesas assentadas em Marília eram compostas por 

camponeses-rendeiros, camponeses que não possuindo sua própria terra, tomavam-na 

em arrendamento. Entretanto, na terra arrendada boa parte daquilo que seria cultivado 

era definida pelo proprietário da terra. 

Há, portanto, diferença no cultivo realizado pelo camponês-parceiro, camponês-

rendeiro, camponês-posseiro e camponês-proprietário22, isto porque a condição de 

livre acesso à terra pode definir a liberdade de escolha do cultivo. Assim, um 

camponês proprietário, diferentemente de um camponês rendeiro ou parceiro, 

                                                
21 D. Maria Aparecida Quinto, entrevista realizada em setembro de 2003. 
22 Sobre as definições da condição do camponês, ver Oliveira (1991a). 
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escolhe23 com sua família o cultivo a ser adotado. 

Assim, a experiência agrícola de um camponês é fruto do tipo de relação com a 

propriedade da terra: ela reflete, de certa forma, a condição camponesa. 

Os camponeses-rendeiros que vieram para o assentamento na Fazenda Santa 

Helena tinham a experiência do cultivo do amendoim nas terras que outrora foram de 

café em Marília e arredores. Eles trouxeram consigo esta experiência e implantaram-na 

em suas terras. 

Por outro lado, embora eles mesmos carregassem consigo a iniciativa de plantar 

o amendoim em suas terras, o Estado incentivou este cultivo nos lotes da Santa 

Helena, como procurei deixar claro no Capítulo 1.4, no que se refere à implantação 

dos projetos, ao abordar os “lotes-padrão” definidos pelo Plano de Colonização da 

Fazenda Santa Helena. 

Ocorre que a presença das indústrias oleaginosas na região era anterior à vinda 

das famílias para os lotes e, como apontado, havia queixa de camponeses com relação 

ao preço pago pelo amendoim antes mesmo de 1960. 

Isto significa que, ao incentivar, ou mesmo compelir, os camponeses a 

cultivarem amendoim - já que havia a “facilidade” de venda desta produção para as 

indústrias locais e a área indicava uma “vocação” para esta cultura24 - o Estado 

colocava os camponeses diretamente submetidos a este capital industrial.  

Ao estarem submetidos ao capital industrial, e tendo que arcar com as 

prestações da terra, os camponeses logo se encontravam sugados em todas as pontas, 

já que este capital industrial se transmutou também em comercial e financeiro. 

Se, para o caso de Campinas, os camponeses permaneceram na terra, tendo 

como um dos fatores principais o cultivo das frutas que lhes possibilitou auferir uma 

renda da terra maior, isto não se deu fortuitamente. A condição camponesa de que 
                                                
23 Evidentemente, a escolha dos cultivos é também determinada por influências e tabus que são culturais, 
temporais, regionais etc. 
24 Conforme o Plano de Loteamento e Colonização da Fazenda Santa Helena – São Paulo (Estado), Secretaria da 
Agricultura, 1961. 
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algumas famílias eram portadoras é que, sem dúvida, permitiu este tipo de cultivo. 

A cultura de frutas, no eixo Jundiaí-Campinas, e não apenas neste eixo, mas de 

modo geral, especialmente aquelas que não são do ciclo “exportador”, são 

tradicionalmente produzidas em pequenas propriedades camponesas. Aliás, o próprio 

cultivo destas frutas mediterrâneas (como a uva e o figo) em São Paulo, refletem em si 

parte da formação de nosso campesinato, especialmente o camponês-sitiante que 

adquiriu as terras das velhas fazendas decadentes de café25.  

Este é o ponto central para a compreensão de como os cultivos refletem a 

condição camponesa. Se uma pequena parte dos camponeses que vieram para o 

assentamento na Fazenda Capivari (Bairro Reforma Agrária) trouxeram o cultivo de 

frutas é porque esta experiência foi proporcionada pela condição de controle e 

autonomia da própria terra, condição esta que só foi adquirida mediante o acesso à 

propriedade privada da terra. Em outros termos, os descendentes dos colonos das 

fazendas de café paulistas puderam implantar o cultivo das frutas mediterrâneas 

quando sua condição camponesa deixou de ser a do camponês-colono e passou a ser a 

de camponês-proprietário, ou, para usar uma expressão que define ainda melhor esta 

condição, camponês-sitiante. 

A busca, por parte dos camponeses, pela propriedade privada da terra tem 

exatamente este caráter: de ter autonomia e controle de seu tempo e de seu espaço, 

como já procurei apontar26. 

Assim, a possibilidade de ter outras culturas que não as exclusivas das grandes 

propriedades e/ou determinadas pelos grandes proprietários só existe a partir do acesso 

livre à terra - neste caso, através da pequena propriedade - e, o que é mais 

significativo, a partir da reprodução camponesa na pequena propriedade.  

Os camponeses produtores de frutas que vieram para o Bairro Reforma Agrária 

eram filhos e netos de pequenos produtores: eram a segunda ou terceira geração de 

                                                
25 Ver Mattos (1951) e Müller (1946). 
26 Ver Bombardi (2004a). Ver também Tavares dos Santos (1978). 
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camponeses-sitiantes. Isto significa que eles já vivenciavam a reprodução camponesa. 

O tipo de cultivo realizado por seus ascendentes já era responsável pela reprodução 

camponesa.  

Ao adquirirem nova terra, através da Revisão Agrária, eles estavam ao mesmo 

tempo reproduzindo a família camponesa, viabilizada pela condição de acesso à terra. 

Entretanto, o número de famílias camponesas no Bairro Reforma Agrária que 

vinha da condição de camponeses-sitiantes era bastante reduzido: apenas cinco 

famílias. As demais eram famílias de camponeses-parceiros (em suas diversas formas) 

que cultivavam as terras das velhas fazendas, produzindo as culturas comerciais, como 

por exemplo, o algodão.  

O cultivo das frutas disseminou-se no assentamento através do contato que as 

famílias foram tecendo entre si, o que originou a formação do Bairro Rural. Entretanto, 

as famílias que não implantaram rapidamente as frutas e que tinham uma estrutura 

familiar “conjunturalmente inadequada”27, tiveram sérios problemas em conseguir 

permanecer na terra. 

Assim, apesar dos camponeses do Bairro Reforma Agrária também estarem 

sujeitos às várias formas de subordinação de sua renda ao capital, não há comparação 

com a situação vivenciada pelas famílias na Fazenda Santa Helena. 

Contudo, os primeiros anos na Fazenda Santa Helena indicaram um processo de 

constituição de um Bairro Rural parecido com o da Fazenda Capivari, muito embora 

Maria Isaura Pereira de Queiroz tenha afirmado justamente o contrário: 

... não há terços ou novenas, como é corrente no meio rural tradicional... não há festas 
religiosas que congreguem os colonos no centro comunitário... o fator de reunião está 
sendo desempenhado por atividades profanas - as atividades de recreio. Bailes, jogos 
de futebol, reúnem os lotistas num ritmo de certa realidade. (QUEIROZ, 1968, p. 42-4) 

A autora indicava ainda que as relações de vizinhança eram fracas: havia troca 

de dádivas, mas não havia ajuda mútua e as visitas se restringiam quase que apenas aos 

                                                
27 Refiro-me às questões apontadas por Chayanov (1974), em especial no que se refere ao “número de braços 
para trabalhar e número de bocas para comer”. Ver Bombardi (2004). 
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parentes e, pouco, aos vizinhos. 

Ora, os próprios elementos que a autora usou para indicar que não estavam 

sendo constituídas as relações definidoras de um bairro rural mostraram justamente o 

contrário: as reuniões estavam sendo iniciadas, havia troca de dádivas, havia a reunião 

nos bailes e jogos, e, o que é uma informação importante, tudo isto ocorria mesmo não 

havendo capela naquele momento. Evidentemente que as visitas foram iniciadas entre 

os parentes, os laços com os vizinhos foram se estreitando ao longo dos anos. A 

existência de troca de dádiva é a indicação de que este processo estava iniciado. 

Segundo Tolentino (1992, p. 52): 

Os pesquisadores da USP ressaltam o fato de não constar uma capela do plano 
oficial do núcleo de Santa Helena. Isso não impediu, entretanto, que as missas e os 
encontros religiosos se fizessem em vários pontos da Fazenda de forma improvisada, 
sob barracas de lonas ou mesmo ao ar livre. Ou seja, a religiosidade era parte 
integrante da vida daquelas famílias e, tão logo estreitaram os laços de vizinhança e 
afinidades, esta manifestação voltou a fazer parte da vida local. Eu mesma, que vivi a 
minha infância e adolescência em Santa Helena, testemunhei um intenso período de 
manifestações religiosas diversas, desde terços, novenas, procissões e festas para os 
Santos Padroeiros de cada família. Os laços de compadrio também se estreitaram e 
mesmo a prática dos mutirões chegaram a ser brevemente retomadas. 

As festas para os Santos Padroeiros de algumas famílias permanecem até hoje. 

É em torno do mastro que todos os anos a festa é realizada no sítio de uma família que 

permaneceu na Santa Helena28. 

A mesma liberdade e autonomia tão prezadas pelos camponeses do Bairro 

Reforma Agrária estão presentes também entre os camponeses da Fazenda Santa 

Helena. De fato, Shanin (1980 e 1983) ao apontar para a “unidade” do campesinato, 

em nível mundial, capta a essência desta classe social. É realmente impressionante a 

semelhança inclusive nas palavras usadas para definir a própria condição: 

Vichi, quando o meu pai foi para São Paulo me adulou para vender isso aqui ... eu 
tinha três sítios... sou o mais velho, dos homens, né?... 22 filhos ... aí eu fui para São 
Paulo ver se gostava... se gostasse, bem, se não gostasse... Aí depois de uns seis 
meses, eu fui lá passear, fiquei um mês lá passeando, aí eu fui só para experiência... 
[o pai] morava em Mauá  (...)  eu pesquisei bem, São Paulo, falei: “Pai, olha: eu não 
dou minha vida lá [na terra] por nada! ... nem se me der...” [Ao que o pai falou:] “Ah, 

                                                
28 Ver Fotografia 26. 
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mas aqui é bom, você é empregado, tem seus direitos não sei o quê”. Falei: “Não, 
mas lá [no sítio] eu sou livre. Eu vou trabalhar, mas eu trabalho a hora que eu quero, 
o dia que eu quero, o dia que eu quero eu vou descansar, eu vou para a cidade. Agora 
aqui não, aqui você é cativo, Tem que trabalhar nos seis dias da semana...” 
Levantava de madrugada para pegar aqueles ônibus, só chegava de noite, oito, nove 
horas da noite. Uma vida dessas para mim, eu não quero de jeito nenhum! Eu já estou 
acostumado na lavoura mesmo, eu quero ficar na lavoura e estou aqui até hoje.  

Um camponês nordestino, que trabalhou em abertura de fazendas no Paraná, 

casado com uma filha de imigrantes europeus, se expressa exatamente da mesma 

maneira que um camponês que nunca migrou. Utiliza, para expressar sua condição de 

camponês, palavras extremamente significativas: “sou livre”, não sou “cativo”!29 Para 

o camponês a condição do trabalho assalariado assemelha-se ao cativeiro: não ter 

autonomia sobre a própria vida, não controlar o próprio tempo e sequer o próprio 

espaço. 

Por isso, nos depoimentos, referem-se aos que não permaneceram na terra como 

“coitados”: fulano foi trabalhar para fora, o que duplamente significa trabalhar fora do 

sítio, e “para fora do sítio”, ou seja, da condição camponesa, portanto, para trabalhar 

para outrem. 

A permanência das poucas famílias na Fazenda Santa Helena também só foi 

possível entre aquelas que encontraram formas de diminuir a subordinação de sua 

renda ao capital.  

O plantio de outras culturas, à exceção do amendoim - em especial as 

permanentes - era praticamente coibido na Santa Helena, de acordo com Tolentino 

(1992, p. 29): 

Entre essas culturas perenes, a do café merecia uma proibição expressa. 
Entretanto, duas das famílias que burlaram as regras se capitalizaram rapidamente e 
não viveram as crises dos anos subseqüentes ao assentamento, conforme levantamos 
em nossa pesquisa e confirma o depoimento do Eng. Antonio Lellis. 

A família da qual citei o depoimento do casal, além de ter permanecido em sua 

terra conseguiu comprar também o sítio vizinho, cujo camponês, após estar adoecido 
                                                
29 Conforme o Prof. Dr. Ariovaldo Umbelino de Oliveira, em comunicação pessoal, o camponês nordestino 
utiliza a palavra “cativo” para definir a situação da falta de liberdade por conta da experiência da escravidão 
estar próxima na memória deste campesinato.  
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por alguns anos, veio a falecer. No período em que o vizinho esteve doente o casal o 

acolheu, ajudando-o e acompanhando-o diversas vezes a São Paulo para o tratamento 

médico, o que revela também um outro procedimento típico entre camponeses de um 

bairro rural. 

A permanência da família na terra se deu através da maleabilidade que tiveram 

para lidar com o mercado. Além da lavoura, esta família que permaneceu no 

assentamento criava porcos e os embarcava vivos no trem para vendê-los “de carroça” 

em São Paulo: 

... quando eles [os pais] eram vivos eu ia todo mês [para São Paulo], eu vendia criação 
em São Paulo, eu comprava criação aqui e levava  em São Paulo, botava nos trens. 
Aqueles trens cargueiros... embarcava em São Paulo, eu ia de trem, chegava no outro 
dia, trabalhava dois, três dias vendendo... eu vendia em Mauá, naquela região para lá 
de São Caetano. Vendia tudo. Eu comprava aqui a cinco, vendia lá a 25, 30. Tinha um 
lucro bom em cima... eu comprava dos outros e vendia. Um pouco era minha, umas 40 
porcas criadeiras, e eu levava os meus porcos em São Paulo, com um pouco eu 
comecei a comprar dos vizinhos, quem tinha eu ia comprando, eu ganhei muito 
dinheiro com aquilo lá, negócio de criação em SP , graças a Deus ganhei muito 
dinheiro, ... levava tudo vivo ... punha na carroça e saía vendendo na cidade. Uma 
vida sofrida!... Os cavalos eram dos meus parentes [para a carroça], eu pegava os 
cavalos deles e ia vender, até isso eu fiz para poder ganhar dinheiro... eu ia  sozinho, 
nós ficamos sete anos sem ter filho, depois de sete anos começou  a aparecer, ela 
ficava aqui  cuidando da criação... tinha empregado, camarada na roça... eu ia mais 
na época que não tinha roça, a época que eu estava apertado com lavoura não ia não, 
por isso que eu comprei mais um sítio fora, tinha sempre dinheiro aplicado, porque eu 
me virava num canto, virava no outro... a pessoa tem que ver o que é que dá mais, não 
é? É que sofre para fazer , mas tem que fazer, não pode ficar esperando cair do céu, 
do céu não cai nada de presente, só a chuva que Deus manda. 

Pode-se observar que ele tem a absoluta consciência do processo pelo qual 

conseguiu adquirir outra propriedade. Vendendo os animais diretamente no mercado, 

além de evitar que sua renda fosse sugada pelo capital comercial, conseguia auferir 

uma renda bastante alta em função dos preços pagos na capital, que eram 

sensivelmente diferentes daquele de Marília: “por isso que eu comprei mais um sítio 

fora”. 

Tornava-se também, ele mesmo, um intermediário de seus vizinhos: no início 

ele só comercializava seus próprios animais, com o tempo passou também a 
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comercializar os animais dos vizinhos. 

A expressão “se virar” reflete exatamente a relação com o mercado e a procura 

de formas que evitassem a extração de sua renda. 

Nota-se que a relação de parentesco é que possibilitou esta atividade, uma vez 

que a casa em que permanecia em São Paulo era de seu pai e a carroça e o animal 

utilizados para a venda dos porcos eram de seus parentes. 

Há que se notar também que ele privilegiava a roça, o calendário era regido por 

ela: quando estava “apertado com lavoura” não ia vender animais em São Paulo, muito 

embora seja possível inferir que certamente seu rendimento era muitíssimo maior com 

a venda de porcos. Ou seja, poderia ganhar dinheiro só com a venda da “criação” mas, 

no entanto, não o fazia. 

Há uma valorização explícita das atividades relacionadas diretamente ao cultivo 

da terra. O diálogo seguinte, entre o casal, é revelador: 

D. Cida: Quando eles abriram essa fazenda aqui, se vocês vissem, era a coisa mais 
linda que tinha! Você só via planta... só via lavoura!  
Sr. José: É porque as famílias eram tudo da lavoura...  
D. Cida: Aonde você olhava assim, você só via amendoim, milho, arroz, feijão, era 
aquela coisa mais linda! Agora o povo começou plantar pasto. 

A valorização da lavoura em detrimento do pasto revela o apreço pelo trabalho 

das famílias, o trabalho camponês incorporado à terra. A “coisa mais linda” era ver a 

lavoura, que é a materialização do trabalho das famílias. O avesso disso, o pouco 

dispêndio de mão-de-obra, é a expansão/expressão do pasto. Este pasto a que se 

referem nem sempre é o pasto camponês, boa parte das terras adquiridas por pessoas 

da cidade está ocupada com pasto: 

Tinha gente! Você olhava esses sítios aqui, era gente para todo lado! E não tinha 
eucalipto, não tinha negócio de pomar, era tudo plantação. Essas invernadas aqui 
olhava era só amendoim, milho, arroz, feijão.  
Então aqui na redondeza, aqui no Shintako, tinha um time de futebol... eram quatro 
times de futebol só na fazenda, hoje não tem nenhum...30 

Meu entrevistado usa o número de times de futebol para mostrar a quantidade 

                                                
30 Entrevista com sr. João Teixeira. 
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de pessoas que tinha no assentamento antes, e a que tem hoje. É, de fato, uma forma 

bastante significativa de expressar o número de camponeses na terra. Como o futebol é 

tradicionalmente uma das formas de sociabilidade, o número de times é revelador da 

quantidade de homens. 

Muito embora os técnicos da Secretaria da Agricultura não apostassem na 

capacidade do “agricultor brasileiro”, uma das famílias que permaneceu no 

assentamento em Marília tinha como pai um nordestino. A família teve uma 

capacidade extrema para lidar com todos os tipos de adversidade, uma família 

migrante, que cessou a migração no momento em que adquiriu a terra através da Lei 

de Revisão Agrária31. 

Esta não foi, entretanto, a trajetória da maioria das famílias assentadas na 

Fazenda Santa Helena. O projeto praticamente se desagregou com a saída da maior 

parte delas da terra, deixando de se reproduzir o bairro rural nascente.  

Isto fica absolutamente explícito nas entrevistas que obtive no trabalho de 

campo, em que os entrevistados comparam os “primeiros tempos” com os “dias de 

hoje”: no começo “era a coisa mais linda”, referindo-se à quantidade de lavoura que 

ocupava a terra; hoje, a maior parte das propriedades é ocupada por pessoas da cidade, 

ocupação que nem mesmo é literal, posto que os proprietários da cidade sequer moram 

na área e, no caso em que a propriedade não é destinada ao lazer, é trabalhada e 

cuidada por trabalhadores assalariados32. 

A festa junina, por exemplo, assim como as rezas e as novenas que acontecem 

nos sítios dos que ficaram, são freqüentadas pelos sitiantes que restaram, por seus 

parentes e pelos empregados dos “patrões da cidade”, com quem estas famílias 

formaram vínculos. 

Os sitiantes, às vezes - especialmente quando falam das festas - referem-se aos 

trabalhadores assalariados como “vizinhos”, tal como se expressam com relação aos 

                                                
31 Ver Fotografias 27, 30 e 34. 
32 Observar no Mapa 8 o Uso do Solo na Fazenda Santa Helena. 
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sitiantes. Isto indica que, em alguma medida, estão sendo reproduzidas no 

assentamento práticas peculiares ao Bairro Rural, com sujeitos sociais diferenciados. 

Eles têm plena consciência da diferença de sua condição: 

[Minha entrevistada refere-se aos proprietários de lotes que são da cidade] Põe 
empregado para tomar conta, mas não deixa o empregado plantar nada para ele, só 
ganha o salarinho, não é duro também? Aí é duro, ele tinha que ter empregado e falar 
assim: “Ó, essa parte aqui você planta, colhe e vende, faz alguma coisa para você, 
essa parte aqui é minha”. Mas não, o mais que tem é dar o salarinho do mês, você 
acha! Não tem cabimento. Fazer compra, gás, despesa, você acha que dá? Coitado de 
quem está ganhando um salarinho... três, quatro filhos... o salário tinha que ser uns 
500 reais, os coitados sofrem que  nem condenados... os pobrezinhos... Aqui tem 
muitos empregados, viu! O salário é de 240, não é? Você faz uma compra com 200 
reais? Um pai que tem três ou quatro filhos, comprar arroz, feijão, sabão e óleo e 
tudo! E o gás, a luz que paga, remédio, ninguém vive sem comprar um remédio 
agora... o salário está muito pouco! 

Há alguns aspectos a serem notados nessa fala: o primeiro deles é a indignação 

da entrevistada com a condição do empregado que, embora esteja trabalhando na terra, 

não pode plantar nada para ele próprio: imagine, estar na terra e não poder plantar! 

Esta indignação se estende para o fato de que ele está na terra, mas tem que “viver de 

salário”. Ela então descreve a condição de vida da família que vive com um salário 

mínimo e utiliza duas expressões significativas: “sofrem como condenados” e 

“pobrezinhos”, adjetivação que revela a consciência da diametral diferença entre sua 

condição (de camponês proprietário) e a condição dos empregados nas propriedades 

vizinhas.  

Há trechos de depoimentos que mostram exatamente a exígua quantidade de 

famílias que permaneceram na terra. Nos próximos dois depoimentos meus 

interlocutores falam sobre um dos sitiantes que ficou: 

Só tem um [sitiante que foi assentado] que ele até morreu com esse negócio que deu 
no pomar dele, ele já era velho, falou: “Ó, deu doença no seu pomar”, aí o homem 
pegou e deu enfarte, o mês passado, Seu Cláudio, ele tem três [sítios], mas ele tinha 
um só, ele é dos primeiros... (Meu entrevistado explica quão pouca mão-de-obra é 
necessária para o cultivo da laranja) Passa uma grade no meio, passa um mata-mato 
dá serviço para umas quatro ou cinco pessoas durante uma semana, limpou, aí só na 
colheita de novo... [Para contrapor ao período anterior, ele diz:] Agora a produção era 
amendoim, amendoim ocupa muita gente, feijão a mesma coisa, arroz também e era 
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tudo na base de animal, ninguém tinha trator... 33 

 

D. Cida: Tem um situante aqui que ele tem três sítios, tudo os três igual àquele ali de 
laranja, você está vendo? De laranja, ponkan, morocoti [Pergunto se ele era sitiante 
como eles.] É, ele foi comprando, ele soube fazer a vida, né? Foi ganhando dinheiro, 
comprou um, ganhou mais dinheiro comprou outro... Claudionor... e esse soube se 
segurar, né? Quem não soube se segurar vendeu, acabou com o dinheirinho e ficou na 
amargura!  
Sr. José: Não é que soube se segurar, é o modo de trabalhar, né? Todo mundo num 
tem uma experiência só. Você nasceu para uma coisa, não adianta tentar outra, tem  
que fazer aquilo que você tem experiência, né? E a lavoura depende muito de 
experiência. Não é só chegar e querer trabalhar na terra. 
D. Cida: Mas como é que o pessoal de Marília [da cidade] comprou e se dá bem? 
Sr. José: Porque ele não precisa da terra, ele já tem um pé de meia lá. E tem uns aqui 
que vem só para fazer lazer, fim de semana, eles não dependem da terra.34  

O sitiante que ficou e adquiriu mais dois sítios, ao qual os dois depoimentos se 

referem, é também chamado de “situante” o que revela, como já foi apontado, que ele 

está bem “situado”. Em geral a palavra situante aparece entre os camponeses paulistas 

como sinônimo de sitiante, mas indicando uma situação econômica estável e/ou 

considerada positiva. 

O uso das expressões “se segurar” e “ficou na amargura” é extremamente 

elucidativo, como procurei apontar no capítulo anterior. Cabe ainda ressaltar que no 

diálogo com o casal, o marido afirma que para trabalhar na lavoura é necessário ter 

experiência e a esposa em seguida o questiona, perguntando a ele como é preciso ter 

experiência se as pessoas da cidade que compraram o sítio se “dão bem” e, ele, 

prontamente responde que é porque estes não precisam da terra, não dependem da 

terra. 

A expressão “depender da terra” revela a condição camponesa: ao mesmo 

tempo em que a terra é sinônimo de autonomia e de liberdade, estar na terra significa 

ter que lidar com o mercado e controlar o processo de subordinação. Não é por acaso 

que o camponês utilizou a expressão “se segurar”. 

                                                
33 Entrevista com sr. João Teixeira. 
34 Entrevista com o casal Quinto. 
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A dependência da terra para manter e reproduzir cotidianamente a família e, ao 

mesmo tempo, arcar com as despesas do próprio pagamento do lote, em uma situação 

em que os camponeses encontraram-se irremediavelmente subordinados, causou 

praticamente um estrangulamento na possibilidade de permanência na própria terra. 

Como se viu, cerca de oito anos após a implantação do Projeto, os camponeses 

encontravam-se em grande dificuldade financeira e muitos deles já haviam transferido 

seus lotes para outras famílias, ou arrendavam suas terras e trabalhavam como colonos 

em propriedades vizinhas. De acordo com Tolentino (1992, p. ?): “O loteamento de 

Marília descaracterizou-se logo ao final da primeira década, tendo-se transformado a 

maioria dos seus lotes em áreas de lazer de empresários marilienses, apresentando 

sinais de concentração de suas terras”.  

Há um uma fala que revela a concentração a que Tolentino refere-se: 

[Meu entrevistado faz referência a um dos proprietários que tem mais do que um lote 
na área do assentamento] É tudo gado, aqui mesmo ele tem três sítios e só tem um 
empregado... o Edegar tem oito sítios só aqui na fazenda, só dele... o Toshio tem 
sete... [Pergunto: e esta pessoa era daqui?] Não, era da bolsa de valores, de São Paulo, 
nenhum pegou da reforma agrária.35  

Percebe-se que além de revelar a concentração de vários sítios nas mãos de 

pessoas da cidade, ele mostra que pouquíssimos trabalhadores são empregados nestas 

terras.  

Essa descontinuidade que houve no processo de formação de um bairro rural 

reflete-se no modo como até hoje as famílias se referem à Fazenda Santa Helena, 

como se verá.  

 

                                                
35 Entrevista com sr. João T.  
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MAPA 8: Acessar a partir do índice Lista de Mapas 
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No caso do projeto da Fazenda Capivari, cujo nome oficial era “Núcleo Agrário 

Capivari”, houve uma transformação em que os camponeses passaram a chamá-lo de 

“Reforma Agrária”. Esta transformação se deu justamente no processo de constituição 

de um bairro rural, a partir da interação entre as famílias e de cada uma delas com seu 

próprio espaço. Nesse processo é que os lotes tornaram-se sítios e o Núcleo Agrário 

Capivari tornou-se Bairro Reforma Agrária: “Na escritura, nos documentos, tá escrito: 

Núcleo Agrário Capivari. Foi a turma que começou a falar: ‘Eu moro lá no Reforma 

Agrária’ , e ficou”.36 

No caso da Fazenda Santa Helena, até hoje seus sitiantes a chamam de 

“Fazenda do Estado”, como pode ser visto no diálogo transcrito a seguir: 

Esposa: Aqui era Fazenda do Estado, foi quando o Governo loteou (...) 
Esposo: Era Fazenda do Estado porque antigamente era Fazenda do Estado e ficou 
por nome Fazenda do Estado, ninguém nunca falava Fazenda Santa Helena... sempre 
fazenda do Estado... era do Banco do Estado. [...] Era José Revoredo... aí o Estado 
tomou numa dívida, ficou 20 anos com o Estado, depois o Carvalho Pinto resolveu 
lotear, não é? Para plantar lavoura. 

Certamente a maneira como se referem ao lugar diz respeito à relação 

estabelecida com o mesmo. Onde se constituiu um Bairro Rural é porque as famílias, 

cada uma delas, mas sem dúvida em conjunto, apropriaram-se, no sentido pleno deste 

termo, desta fração do território, tornando-a uma unidade territorial camponesa.  

Ao contrário, onde isso não ocorreu, o assentamento ainda é chamado de 

Fazenda do Estado, ou seja, uma área que estava sob a tutela do Estado – em que a 

maioria das famílias não conseguiu permanecer na terra e que não foi suficientemente 

apropriada pelo campesinato - teve seu nome mantido. Não apenas seu nome original, 

mas o nome que revelava a condição daquelas terras: terras públicas adquiridas pelo 

Estado mediante dívida do proprietário. Como vimos: a fazenda era do “Estado”, do 

“Banco do Estado”. 

Embora meu interlocutor, no penúltimo depoimento apresentado, diga que um 

determinado proprietário ‘não pegou da reforma agrária’, esta expressão não se tornou 

                                                
36 Entrevista com sr. José Z. Observar a Fotografia 13. 
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“materializada” como no caso de Campinas, e até certo ponto de Jaú, como será visto. 

De toda forma, é revelador o fato de que a expressão “reforma agrária” seja utilizada 

para se referir ao “começo”, ou seja, ao processo de implantação do assentamento 

através da Lei de Revisão Agrária – têm a noção exata de que vivenciaram uma 

“reforma agrária”. 

É significativo, portanto, que o assentamento permaneça sendo conhecido como 

“Fazenda do Estado”. É como se de fato o processo total de autonomia dessas terras 

como um todo não tivesse se concretizado37. 

                                                
37 Ver a Fotografia 19. 


