
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. A Reprodução Camponesa versus a Territorialização do Capital: 
Bairro Reforma Agrária (Jaú) 
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4.1. Fartura e liberdade: o sonho da terra  

 

“Quanta planta: é laranja, é banana, de tudo! Tinha 
[pomar] a gente tinha lá para baixo, ia buscar de 

carrocinha. A banana dava cacho assim de 200 
bananas! E nanicão! Nossa, plantamos numa terra 

lá em cima, uhh, nossa! Nós viemos não tinha nada, 
né, trabalhava de colono, não tinha nada, nada, 

nada! Rapaz, quando nós fomos lá, plantava 
mandioca, um pé pelo outro dava 12 quilos, puxa 

vida! Arrancamos um pé que deu 24 quilos, um pé!” 

Sr. Manoel Aranda 

 

A inquietação para a compreensão de trajetórias tão diversas de assentamentos 

de reforma agrária realizados no mesmo período, aumenta após tomar em consideração 

o caso da implantação da Lei de Revisão Agrária em Jaú1, posto que a área do 

assentamento hoje é quase exclusivamente ocupada com cana-de-açúcar. Ao mesmo 

tempo, entretanto, os sitiantes que lá se reproduziram mantém a sociabilidade do bairro 

rural e referem-se ao local como Reforma Agrária2.  

Pouco tempo após a implantação da Lei de Revisão Agrária nas Fazendas Santa 

Helena e Capivari, a lei foi implantada na Fazenda Pouso Alegre, em Jaú. Entretanto, 

esta implantação não foi durante o Governo Carvalho Pinto, mas sim no Governo 

Adhemar de Barros. 

Na Fotografia nº 2 vê-se no monumento de inauguração do Núcleo Agrário 

Capivari as quatro primeiras áreas destinadas à implantação da Lei de Revisão 

Agrária, em 1961 (indicadas em metal, em uma base de concreto). 

Esse monumento, em concreto, revela concretamente que estes assentamentos 

estavam sendo encaminhados e, de fato, a transferência do ITR para os municípios e a 

                                                
1 Como já apontado, a Iconografia apresentada no final deste trabalho ilustra e complementa a discussão 
realizada nos capítulos. As fotografias de número 40 a 75 correspondem ao Assentamento realizado em Jaú.  
2 Ver no Mapa 9 a localização do Bairro Reforma Agrária em Jaú. 
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eleição de Adhemar de Barros puseram fim à continuidade dos projetos. Tanto assim, 

que os trabalhos iniciados durante o Governo Carvalho Pinto foram bloqueados. 

Isto teve um significado muito particular, pois toda a infra-estrutura presente 

nos lotes dos dois assentamentos anteriores não foi sequer esboçada no caso de Jaú. 

Segundo João André Miranda de Almeida Prado, engenheiro agrônomo responsável 

pela Casa de Agricultura de Jaú: 

... quanto a benfeitorias... eu acredito que as benfeitorias foram os próprios 
assentados que fizeram... a parte de divisão dos lotes, a parte de estradas de acesso, 
isso foi tudo feito pelo Estado, pelo assentamento. Agora, dentro do lote, eu acredito 
que não... ficou mesmo a cargo do assentado.3 

As entrevistas de trabalho de campo corroboram a versão do agrônomo, e 

explicitam de maneira absolutamente clara o que isto significou, sob o ponto de vista 

do cotidiano da lavoura e da reprodução camponesa nos primeiros anos na terra: 

Não deram o valor nem uma ajuda, nenhum incentivo para você. Um adubo, 
um insumo, um preparo de solo, uma coisa. Porque se falar que pegou uma agulha do 
governo... Foi na raça mesmo, porque se você não tem como investir, para você ter 
uma noção, hoje está produzindo duzentas sacas por alqueire, na época dele 
[referindo-se ao pai] que começou, eram 30 sacas. Então o que acontece? Não tinha 
recurso para fazer aquela planta produzir.4 

A expressão “se falar que pegou uma agulha do governo” revela a precariedade 

com que enfrentaram os primeiros anos na terra. Pode-se ver também que o camponês 

usa o exemplo da diferença de produtividade entre o período atual e o da época em que 

as famílias foram assentadas, para mostrar a escassez de recursos a serem aplicados na 

lavoura. Está implícito em seu discurso que a maior produtividade se dá pela 

possibilidade – financeira - de adubar a terra. 

 

                                                
3 Entrevista realizada em 11/09/2001. 
4 Depoimento do sr. Nelson Velasco. Entrevista realizada por Larissa Mies Bombardi e Neusa de Fátima 
Mariano. In: MARIANO, 2003. 
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MAPA 9: Acessar a partir do índice Lista de Mapas 
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A Fazenda Pouso Alegre5, de 1227, 84 alqueires, foi dividida em 103 lotes com 

áreas que variavam de 4,77 a 75 hectares. De acordo com Cardozo (1991, p. 85) “os 

lotes maiores possuíam solos mais pobres sendo, portanto, indicados pela assessoria à 

criação de gado. Nos demais lotes, os camponeses eram incentivados a cultivar 

cereais e mamona”. 

As famílias, quando chegaram ao “assentamento”, instalaram-se nas antigas 

construções das Fazendas, especialmente nas sedes, já que, muito embora os lotes 

estivessem delimitados, não havia casas nos mesmos 6: 

É, nós pegamos da fazenda! É a casona da fazenda da ponte ali! Isso, perto do rio, 
aquele casão lá...  tinha nove cômodos, fazia baile lá dentro, aquelas forrozadas lá 
que nossa! Puta vida! ... É, é, tem cômodo lá que dá para fazer até quase quatro 
cômodos num salão só, é grande, nossa! [Pergunto: Foi sorte de vocês pegarem lá?] 
Tinha três cada um para escolher (lotes), você escolhia um aqui, outro lá, outro lá, 
mas como a gente estava sem nada, sem dinheiro e o pai falou: ‘nós vamos sem 
dinheiro, se você pegar um que não tem casa, não tem água, não tem poço, e aí?’ 
Então nós pegamos justo o que tinha água, força e a casa, só que o nosso a gente 
pagava 600 e os outros pagavam 100 merréis. Era bem mais caro!7  

Percebe-se em sua fala o saudosismo que a recordação da casa em que esta 

família viveu por 17 anos traz. A fala revela também a confrontação da casa 

camponesa com uma casa sede de fazenda, já que o tamanho de um cômodo desta 

seria suficiente para a construção de quatro cômodos, na concepção/vivência do 

camponês. O tamanho e a estrutura da casa foram aproveitados na sociabilização com 

os vizinhos através da realização de bailes na casona, “aquelas forrozadas”. É 

marcante também a expressividade com que ele se refere a estes acontecimentos8. 

Há que se notar ainda que as decisões tomadas pela família estavam centradas 

na figura do pai. O camponês afirma “o pai falou: nós vamos sem dinheiro ...”. O pai é 

a figura central nas tomadas de decisão da família camponesa; entretanto, seu próprio 
                                                
5 Pouso Alegre era, na verdade, a fazenda referência das três desapropriadas em Jaú do mesmo grupo 
proprietário e com áreas contíguas.  
6 De acordo com Mariano (2003, p. 3): “As famílias, no início, ficavam nas casas das fazendas desapropriadas, 
chegando a morar 8 famílias na casa da sede da Fazenda São João, segundo o sr. Manoel Avante, morador do 
Bairro. Havia quem fizesse barracos e ali morava em situação extremamente precária, até conseguir limpar de 
novo o terreno e começar a produzir”. 
7 Entrevista com o sr. Manoel Aranda, em 11/10/04. 
8 Ver na Fotografia 47 a casa à qual meu interlocutor se refere. 
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discurso (o do pai) revela a família como uma entidade coletiva. De acordo com 

Shanin (1983, p. 278): “A propriedade camponesa é, pelo menos de fato, a propriedade 

familiar. O cabeça da família é mais aquele ‘que dirige as terras da família do que seu 

proprietário’”. 

Os camponeses assentados na Fazenda Pouso Alegre, em Jaú, embora 

pouquíssimos anos após os das Fazendas Santa Helena e Capivari, vivenciaram uma 

situação completamente diversa. 

Se para as casas dos dois primeiros assentamentos havia plantas detalhadas, 

com perfis ilustrativos, casas estas com dormitórios de acordo com o número de filhos 

do casal, fogão a gás etc. - das quais os camponeses dos dois assentamentos se 

lembram com a expressão “ficamos ricos” – em Jaú, sequer havia casas, à exceção das 

sedes e antigas colônias das fazendas. 

Sr. Sebastião (pai): E daí eu tomei posse de sete alqueires, só que demorou, não sei se 
foram dois anos ou mais para a gente poder mudar. Mudamos numa colônia velha 
aqui, com uns trincos na parede que passava até cachorro... Ficamos três anos lá. (...)  
Nelson (filho): Eu sou a favor da reforma agrária... Só que da maneira que foi feito 
isso aqui, não funciona. Isso aqui foi limpado, direitinho, dado pronto para você 
tratar, meu pai acabou de falar. Aí aquele rolo, segura, segura, entregou daí dois 
anos, é que nem soltar boi no meio do mato isso aqui. Aqui não existe uma 
comparação, isso aqui, o que estava de mato isso aqui. Jogou a gente numa casa 
velha lá, que nem meu pai falou, é verdade! Naqueles buracos passava cachorro 
dentro, sem água, sem luz... 
Larissa: Não tinha poço? 
Nelson (Filho): Nada. Água na cabeça, que puxava... aquilo lá foi uma judiação, 
escravidão... Aqui preparou a terra, tudo... deixou tudo bonitinho, só para você jogar 
a semente. Aí, por um motivo, houve um atraso de três anos... Três anos! Ah, a terra 
ficou preparada e depois de três anos só... Agora imagina depois de três anos, como 
foi que ele entregou! Limpa, limpa assim, não existia. Então, para desbravar isso aqui 
foi uma loucura, uma loucura! Um desrespeito à humanidade... Essa eu não aprovo, 
não aprovo.9 

Vê-se na entrevista que pai e filho revelam que a terra foi preparada, era “só 

jogar a semente” e aí começou o “rolo de segurar”, ou seja, este foi exatamente o 

momento de transição do Governo Carvalho Pinto para o Adhemar de Barros. As 

                                                
9 Entrevista realizada por Larissa Mies Bombardi e Neusa de Fátima Mariano. 
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famílias já haviam sido selecionadas, já sabiam que viriam para a terra e ficaram por 

três anos esperando.  

O “segurar” era a interrupção da implantação do assentamento, tanto assim, que 

vieram para a terra apenas em 1964: “Bom, que eu mudei na casa, aqui, na casa... a 

memória minha... 64, 64. Levou tempo...”10.  

Vê-se que meu interlocutor não apenas adquiriu a terra, ou a comprou, mas 

utiliza a expressão: “tomei posse de sete alqueires”. O uso desta expressão é 

sintomático, revela todo o significado de ter a terra; não é apenas tê-la, mas apossar-se 

dela, fazer força, é mais do que ter, não é o sentido de possuir, mas o de tomar para si e 

para sua família, transformando-a com o trabalho.  

Certamente a permanência na terra foi extremamente sacrificada, a expressão “é 

um desrespeito à humanidade” o demonstra. 

Vários são os depoimentos que revelam o “hiato” de três anos entre saberem 

que seriam assentados e o acesso à terra, de fato:  

Eu sou do 18 de setembro de 41, já estou com 63 anos nas costas!... O meu pai fez 
inscrição e demorou uns três anos, aí fez a chamada, teve sorteio. [Por que demorou?] 
É, saiu a inscrição e acho que parou três anos e depois continuou.11 

No período entre a demarcação dos lotes e a liberação da vinda dos camponeses 

para os mesmos, parte da mata se reconstituiu, o que determinou um trabalho 

extremamente árduo para a limpeza dos terrenos: 

Rapaz, vou contar para você, viu: eu fui picado de cobra há um ano atrás e nunca 
internei, mas internei quatro dias... em maio do ano retrasado, eu estava pescando 
por aí pro mato, pescando de noite [a esposa adverte: descalço] descalço, a bota aí no 
rancho... [Pergunto: até hoje o senhor nunca tinha sido picado?] Não, quando eu 
peguei aqui [o lote] eu matava 10 por dia, mas nunca fui picado, agora quando elas 
estão mais ralinha, ela achou de me pegar!...  

Este trecho soma-se a outro de seu depoimento: 

Quando nós entramos aqui em 64 ele que dirigia nós [refere-se ao agrônomo, sr. 
Hermógenes] ele apresentava os lotes para nós: “Você gosta desse pega, gosta 

                                                
10 Depoimento do sr. Sebastião Velasco. 
11 Entrevista com o sr. Manoel Aranda, em 11/10/04. 
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daquele pega”. Ele hoje aposentou... é vivo, ele mora em Bocaina, eu gostava muito 
dele, ele gosta da gente, ele que dirigia nós aqui, até o dia da gente queimar esse 
[capoeira] para o povo entrar, ele passou aqui, falamos: ‘é, nós vamos queimar hoje’. 
Isso aqui era um mato que nem essa cana, ou mais, era uma mata, aí ele falou: “Você 
me espera, mas ali tem um pessoal muito mole, não serve para isso”, ele arrumou 
quatro ou cinco, nós botamos fogo lá perto da Igreja, o fogo veio morrer aqui, 10 
horas da noite queimamos 100 alqueires, num pau só! No outro dia era só gente 
arrancando cascavel do buraco, arrancava de dez, dessa grossura! Mas criou! (...) 
Ah, o governo acertou, deu tudo certinho, ele limpou a terra, ele fez curva de nível, só 
que não entregou nesse ano que ele acabou de arrumar aqui, ele levou três anos para 
entregar [Por quê?] Foi um erro, não é, porque se ele dá prontinho, era outra coisa 
para nós. Não, ele deu, virou um deserto aqui! Eu peguei uma força, outro camarada 
pegou outra força para gente fazer um trilhozinho para ir campear o marco na beira 
do rio, nós gastamos mais de meio dia, fazendo o trilhozinho. Não varava nem 
chumbo, barbaridade! Aí... depois de três anos entregou e virou uma mata, e criou 
cobra, não é?12  

A cobra aparece em seu discurso em consonância com o mato: aquilo que deve 

ser desbravado (nas próprias palavras do camponês) para dar lugar ao trabalho 

incorporado à terra. O “mato” e a cobra aparecem, assim, em oposição ao trabalho, são 

sinônimos de terreno “inculto” abandonado. O fogo vem como símbolo do trabalho e 

da humanização da natureza, as palavras utilizadas para expressar a ação de atear o 

fogo à mata são bastante fortes e expressivas de quantidade e qualidade: 10 horas de 

fogo queimando, 100 alqueires. O desbravamento do “mato”, tal sua magnitude, 

necessitava de “força”, por isso o agrônomo o advertiu de que não poderia contar com 

o pessoal “mole”. Enfrentar o “mato” é sinônimo de virilidade, está estreitamente 

vinculado ao universo masculino e à divisão sexual do trabalho na família 

camponesa13. 

Pode-se ver que para enfrentar o “mato”, a palavra força – como símbolo da 

ação predominantemente masculina - é utilizada em sentido literal, “eu peguei uma 

força”, o “camarada pegou outra força”. Para expressar o quão denso o “mato” estava 

ele afirma que nem “chumbo” o atravessava. Para expressar o quão “inculta” estava a 

terra, ele nos diz sobre a quantidade de cobras, e não quaisquer cobras, mas cascavéis, 

                                                
12 Entrevista com o sr. Sebastião Velasco, em 02/09/04. 
13 A respeito da divisão sexual do trabalho ver, entre outros, Woortmann (1995) e Woortmann e Woortmann 
(1997).  
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que popularmente são conhecidas como uma das espécies mais venenosas. E, ainda, 

não eram uma ou outra cascavel, mas eram tiradas às dezenas e eram grossas. 

Tedesco (1999, p. 61) nos aponta um caminho frutífero para a interpretação do 

significado do “mato” no universo camponês:  

A questão do mato foi uma tecla em que insistimos muito, pois dele advém 
uma concepção de natureza, de terra, do econômico da terra, da autonomia sobre a 
terra, da sua recomposição e ou destruição. O mato é sempre o ponto de partida da 
construção do espaço de roça; a idéia do “puro mato” expressa, nesse caso, a 
necessidade e a presença do braço humano, do machado e da foice; manifesta também 
sacrifício, labuta e perigo (WOORTMANN; WOORTMANN, 1997). Os bichos também são 
identificados como manso e do mato. Bicho do mato é aquele que não foi amansado, é 
que não se sabe sua origem e seu paradeiro. Portanto, o mato possui significados 
diversos: é mítico, ao mesmo tempo é prático; é perigo, incerteza, sobrenatural, ao 
mesmo tempo que é familiar, seguro e íntimo (se faz muita coisa no mato, bem 
escondidinho!) ... 

Esta forma de contar a história de sua chegada à terra - o camponês entrevistado 

no depoimento anterior - tão ilustrada com figuras expressivas, em uma fala quase 

pleonástica, revela ao mesmo tempo a interpretação do mato que tem o camponês e 

sua auto-afirmação como indivíduo respeitável de seu grupo, como homem, pai-

camponês, que exerce plenamente seu papel14. 

A chegada na terra é relatada por meio de palavras que revelam a sua nova 

condição camponesa: uma condição de autonomia. Por isso, como se viu, o camponês 

utilizou a frase “tomei posse”.  

A condição de camponês-sitiante contrasta, nos diversos discursos, com a de 

camponês “colono”.  

Para o caso dos camponeses assentados em Jaú, todos provenientes deste 

município ou de municípios próximos, esta é a denominação com que expressam a 

condição que tinham antes do acesso direto à terra através da Lei de Revisão Agrária: 

“colonos”.  

                                                
14 Pude coletar diversos depoimentos durante o trabalho de campo, com os camponeses dos demais 
assentamentos, em que a mesma visão do “mato” (e também da cobra expressando a presença da mata) foi 
largamente expressa. Ver também Bombardi (2004a). 
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Essas famílias foram todas originárias das fazendas de café da região de Jaú, e 

eram, em sua expressiva maioria, descendentes dos colonos italianos e espanhóis 

trabalhadores das grandes fazendas de café.  

Se para o caso de Marília havia famílias formadas por camponeses-rendeiros, 

em Jaú as famílias eram de camponeses-colonos. 

A palavra “colono” é utilizada para expressar sua condição camponesa15 e, ao 

mesmo tempo, aparece como sinônimo de falta de autonomia e relativa pobreza: 

Foi assim: o meu pai trabalhava de empregado, colhendo café, essas coisas, que lá 
funcionava só o café. Então, Larissa, era assim: eles trabalhavam na agricultura, mas 
a terra era de outro, aí o governo tomou a terra do homem porque acho que ele não 
andava com os impostos em dia, aí fez um loteamento, no qual eles pegaram a senha, 
eles são três irmãos, né, meu pai, meu tio Dino e o Geraldo, os três, meu pai, como 
era mais velho, fez a inscrição no nome dele porque meu avô nessa época já era 
velhinho, já tinha uns 80 anos mas não podia entrar, porque tinha 20 anos para pagar 
essa reforma agrária, você entendeu? Então aí, foi assim: fez inscrição e os colonos, 
porque era empregado do homem, falaram: ‘Mas agora nós vamos ser donos’, é 
aquela tal história, que a gente vê mais ou menos na televisão, essas coisas. Aí, mas 
tinha que sair o número deles para eles serem donos, então como tinha uma região 
grande que era o estado de São Paulo, que participou e dava preferência para quem 
trabalhava na terra, mas tinha que sair o nome porque entrou gente da Barra, de 
Itapuí, das cidades da região, aí o meu pai foi um dos sorteados. [Foi sorteado?] 
Assim, sorteio não, mas acho que eles dão aquela preferência para quem tem mais 
trabalhador, como eles eram em três para tocar...16 

Este depoimento foi colhido junto à filha de um sitiante que vendeu sua terra e 

foi para a cidade. Percebe-se em seu depoimento que a palavra colono aparece para 

designar aquele que, sendo agricultor, produz nas terras de outrem. Sendo assim, ela 

diz: “colonos, porque era empregado do homem”, o “porque” vem para explicar qual 

era o status do agricultor-colono. 

Colono está em oposição a ser dono da terra, que era um sonho, tal como se vê 

na televisão (ela refere-se ao processo atual de reforma agrária). Nota-se também que o 

governo - a exemplo do que vi no Bairro Reforma Agrária - na expressão dos 

                                                
15 Colono em São Paulo tem um significado diferente daquele utilizado no Sul do país. Ser colono em São Paulo 
é ser trabalhador imigrante das grandes fazendas, é não ter a própria terra. No Sul, a palavra colono é utilizada 
para designar o camponês-proprietário. 
16 Entrevista com Izabel Aparecida Rogato de Aguiar, em 02/09/2004. 
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camponeses “tomou” a terra. Este termo é largamente utilizado para retratar a própria 

experiência de reforma agrária, expressa praticamente o sentido de um “castigo” ao 

grande fazendeiro, que teve suas terras tomadas. Parece revelar também que a 

arrecadação de terras foi à revelia dos donos das mesmas. No caso desta família, 

especificamente, tem ainda um sentido maior, pois os pais, tios e avós de minha 

interlocutora eram colonos nestas terras, em uma das fazendas desapropriadas. Da 

condição de colonos passaram, portanto, à condição de proprietários no mesmo local. 

Observa-se ainda em sua fala a consciência do grande número de inscritos para 

ter acesso a um lote através da Lei de Revisão Agrária. Os inscritos, como ela 

demonstra, não se restringiam ao município de Jaú, mas eram originários de diversos 

municípios principalmente do entorno e também de outras regiões do estado.  

Ela faz referência aos municípios da Barra (Barra Bonita) e Itapuí; de fato, 

havia vários inscritos nesses municípios, e o mapeamento dos inscritos para aquisição 

de um lote no projeto de Revisão Agrária em Jaú é extremamente revelador de como a 

lei mexeu com o campesinato, com o sonho de autonomia na terra. A possibilidade de 

ter a própria terra mobilizou, de fato, camponeses de diversos municípios. 

O projeto ganhou uma amplitude e envergadura que ficam absolutamente 

explícitos no Mapa 10 - “Famílias Inscritas para Aquisição de Lotes da Lei de Revisão 

Agrária em Jaú- SP”, como pode-se ver a seguir17. 

No depoimento transcrito a seguir, converso com um casal de senhores que 

falam sobre sua trajetória anterior à Lei de Revisão Agrária e do momento de pagar a 

entrada do lote: 

D. Tereza - A minha sogra, eu tinha oito anos quando ela faleceu, nós fomos criados 
juntos, na mesma fazenda, sempre, a gente se conhecia muito, né? Ele derrubava 
minhas casinhas no estilingue, eu chorava, mas então era assim (...) Café! Plantava 
café... em Iguatemi, Barra Bonita, aqueles lados... 

                                                
17 O grande número de inscritos não se restringiu ao caso de Jaú. Tive a oportunidade de ver, nos arquivos do 
Memorial do Imigrante (SP), documentos que atestam um enorme número de inscritos também para Campinas e 
Marília. Decidi mapear apenas o caso de Jaú, posto que é suficiente para demonstrar de forma inequívoca esta 
realidade do grande número de camponeses interessados no acesso à terra através da Lei de Revisão Agrária. 
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Sr. Sebastião – Pois é, nós fizemos muitos anos lá, fizemos muitos anos, depois saiu a 
Reforma, falei: ‘Ah, a coisa está dura, acho que eu vou pegar terra lá, viu!’ [risos] e 
vim para cá. [Como foi que o senhor pegou a terra?] Ah, negócio é que lá tinha um 
depósito [uma entrada], eu tinha um dinheirinho, mas não dava, mas eu bati um papo 
com os homens e falei: ‘escuta, eu não tenho, um tanto dá para mim tomar posse?’. 
Ele disse, eles falaram assim: ‘Bom, não está muito certo, mas pode tomar posse...’, 
aí tomei posse da terra, é porque o meu aqui cabia 120 de depósito, né? [ele está se 
referindo ao valor da entrada para poder adquirir o lote] Tinha que depositar no banco. 
[E o senhor tinha 120 na época?] Eu não tinha, eu tinha 100, aí nós choramos um 
pouco e ele deixou...  

Vê-se que o casal cresceu na mesma fazenda de café, eram ambos parte de 

famílias de colonos. A condição de colono é revelada na expressão jocosa em que ele 

diz: “a coisa está dura, acho que eu vou pegar terra lá”. Pode-se notar também que 

ele diz, da mesma maneira como os camponeses do Bairro Reforma Agrária em 

Campinas, e também os do assentamento da Fazenda Santa Helena em Marília, saiu a 

“Reforma”. Não ouvi nas entrevistas de trabalho de campo a expressão saiu ou abriu a 

lei de Revisão Agrária. Referem-se sempre à Reforma Agrária.  

Há que se notar, novamente, o uso da expressão “tomar posse”, recorrente para 

ilustrar o acesso à terra: revela a autonomia camponesa conquistada através do 

processo de reforma agrária.  

A expressão tomar posse pontua o momento em que há uma transformação na 

condição de camponês; ele passa de camponês-colono a camponês-proprietário, o que 

lhe outorga a possibilidade de controle total de seu tempo e de seu espaço. É uma 

conquista de autonomia e liberdade em diversos sentidos, como se verá adiante. 

O depoimento seguinte, colhido três anos antes que o anterior, com a mesma 

família, ilustra de forma cabal o significado de colono na concepção camponesa: 

Larissa: O que a família do senhor plantava? 
Sr. Sebastião: Nós? Tem um nome correto, o que que é? É colônia, né. É, a gente era 
colono. Então o fazendeiro dava um pedacinho de terra para a gente plantar, um 
pouquinho de milho, lá dentro da lavoura de café, eles davam uma parte para plantar 
o feijão. Às vezes, na beira do Tietê dava um pedacinho para plantar o arroz. Mas era 
coisica!!... Era só para o gasto.  
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Ao perguntar para o entrevistado o que ele plantava, ele imediatamente relata 

primeiro a sua condição de camponês, introduzindo-a ao afirmar que tem um nome 

“correto”, quer dizer, que fique bem entendido o significado do que é ser “colono”. Ser 

colono é, portanto, ter que plantar nas brechas da fazenda, nos “pedacinhos” que o 

fazendeiro “dava” para que plantassem milho e feijão e, “às vezes”, arroz, nas margens 

do Tietê. Ele adverte, ainda, que era “coisica”, ou seja, era muito pouco aquilo que eles 

podiam plantar. 

Isto significa que a área em que seria plantado o cultivo para o consumo da 

família era determinada pelo fazendeiro, para quem a prioridade estava, 

evidentemente, na cultura de café. Não só o “espaço” era determinado pelo 

proprietário da terra como também o “tempo”, já que “às vezes” lhes era permitido 

cultivar arroz. A permissão para os cultivos das famílias camponesas aparece implícita 

no verbo “dar”, utilizado pelo camponês para designar sua possibilidade de plantar 

outros gêneros além do café. Se era necessária uma permissão, é evidente que é porque 

ao camponês não cabia grande parte do processo decisório sobre seu trabalho. 

Isto caracteriza uma situação de pouca autonomia da família camponesa na 

terra, o que contrasta enormemente com a condição de camponês-proprietário. Esta é a 

condição que possibilita a realização do sonho de fartura e de autonomia. O 

interlocutor que faz o próximo depoimento relata o período em que viveu em sua terra: 

Só que a gente tinha a terra de mata, derrubamos também, derrubamos dois alqueires 
de mata, nossa! Dava planta, nossa, que beleza! Passamos 17 anos lá, que nossa! 
Quanta planta: é laranja, é banana, de tudo! Tinha [pomar] a gente tinha lá para 
baixo, ia buscar de carrocinha. A banana dava cacho assim de 200 bananas! E 
nanicão! Nossa, plantamos numa terra lá em cima, uhh, nossa! Nós viemos não tinha 
nada, né, trabalhava de colono, não tinha nada, nada, nada! Rapaz, quando nós 
fomos lá, plantava mandioca, um pé pelo outro dava 12 quilos, puxa vida! 
Arrancamos um pé que deu 24 quilos, um pé!18 

Percebe-se em seu discurso o claro contraste entre sua condição de colono, 

“não tinha nada, nada, nada” com a condição de proprietário expressa na frase 

“passamos 17 anos lá que nossa... que beleza”. Ao falar de sua experiência como 

                                                
18 Entrevista com o sr. Aranda, realizada em outubro de 2004. 
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camponês-sitiante, seu discurso é recheado de interjeições como “uhh” e várias vezes a 

palavra “nossa”. Na cultura cristã, sabe-se que o uso da expressão “nossa” remete à 

Nossa Senhora, a dar Graças à Nossa Senhora.  

Sua fala é, portanto, repleta de “nossas” e de números que expressam a grande 

fartura (em qualidade e em quantidade) com que viviam na terra: um cacho com 

duzentas bananas, a mandioca que pesava 24 quilos em um só pé. Tudo para expressar 

o quão surpreendente era a dádiva da terra.  

A dádiva da terra também é revelada nas expressões com que qualifica a terra 

que tinha, expressões estas que revelam afeto e memória inclusive tátil desta terra a 

que este camponês não mais tem acesso, por isto diz “foram 17 anos...”19: 

... Salteamos num sulco de milho e ficava molinha a terra... enfiamos um pedacinho de 
pau assim, daí nove meses, veio 40 eu falei: “Quer levar esse pé de mandioca?” O 
tronco era assim, ele falou “eu levo”, arrancamos, deu 24 quilos! Pergunta para 
Izabel, aí... Nossa, a terra era boa e era fofa! A terra fofa, não era uma terra dura que 
você ia cavocar, não, você pegava que nem uma terra assim quase mista de areia, 
molinha, era fofa! Tinha mandioca de dois metros lá, a gente ia para Bocaina 
entregar mandioca lá... dava para a criação, quem vinha lá, levava, cozinhava para 
cachorro, não tinha, nossa, fartura, pelo amor de Deus! Passamos 17 anos lá, que, 
que beleza! Nós nunca tivemos nada assim, passamos 17 anos lá, que foi! 

Tal é a diversidade de adjetivos que ele utiliza para explicar a qualidade de sua 

terra que é quase possível ao ouvinte ter a sensação de tocar na terra evocada por ele. 

A fartura, que aparece em seu discurso para mostrar o valor e o sentido da 

condição de camponês-sitiante, não é expressa apenas na quantidade e na qualidade 

daquilo que era colhido, mas também é revelada através dos elementos que podem ser 

captados por meio dos sentidos: cor, som, textura, sabor etc., como se segue: 

Sr. Manoel - Nós plantamos lá o primeiro ano, nós plantamos melancia, dava 
melancia desse tamanho! Punha num saco de 50. E moranga? Impressionante!... 
Melancia, dessas Santa Bárbara comprida! Uhh! Quanto chupar melancia! Nossa! 
Olha nós, eu nunca via melancia, nossa, o quanto chupamos melancia! Batia a faca 
assim, fazia: crocc, nossa, mas era assim, sem mentira nenhuma! Dessa Santa 
Bárbara! Só que agora acho que não tem mais, agora tem só dessas redondas! Mas 
olha, o bicho era! Para você levar uma nas costas até em casa, de lá de baixo você 
suava a camisa, também chegava lá, dava para comer tudo [todos] e ainda sobrava! 

                                                
19 Sobre o afeto, novamente, ver Brandão (1999). 
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Comia toda a família, sete, oito, ainda sobrava, e a moranga, plantamos lá, dava 
assim, ó! Era grossa assim! Precisa ver que terra que tinha lá! Nossa, que gostoso! A 
gente nunca tinha visto nem melancia nem moranga! Quanto! [Foram vocês mesmos 
que plantaram?] Nós mesmos! Foi, plantava pepino, pepino, nós plantamos, arroz e 
plantamos três ruas de pepino assim, 50 metros! Mas dava cada pepino assim! Ia 
buscar de carrocinha para os porcos, de tanto que deu! Tinha... aquele tempo se 
plantava, nossa, não dava praga aquele tempo! Mas dava cada pepino que ele estava 
verde e estava assim! Quanto comer pepino, rapaz! A gente nem sabia quase o que 
era pepino e se estragava tudo a rodo... a gente ia buscar de carrocinha, madurava! 
[Não vendia pepino?] Não ia em lugar nenhum. Ovo, então! Ia com uma cesta colher 
ovo, mas tudo tinha...[ele quer dizer que todo mundo tinha ovo] Para trazer para Jaú 
não tinha condição, né? Todo mundo tinha, hoje sim! Tinha horta, mas... 
Luciano (filho) – Era muito longe, não tinha condução, né? Eles tinham carroça e 
cavalo... 
Sr. Manoel (pai) – Nós derrubamos... de mata e nascia mamão, né, e o meu pai ia 
deixando, mamãozinho assim dava até embaixo, carregadinho, não dava praga 
nenhum, nenhum! Madurava três, quatro cada pezinho e passava assim, meu pai ia e 
rachava assim, doce que nem mel! Mas hoje mamãozeiro já tem praga em cima, se 
você não pulverizar já não vai, aquele tempo, mamãozinho assim dava até gosto, 
dessa altura, tudo só mamão ia madurando, levava para a criação também! Nossa! 
[Naquela época, quanto tempo demorava para vir para cidade? Se o Sr quisesse vender 
mercadoria aqui em Jaú?] Ah, mas não tinha também, você pegar um charrete para vir 
para Jaú, a gente não vinha mesmo! Não vinha não, agora sim, você podia ter uma 
perua, tem muitos de lá que vem fazer a feira, mas aquele tempo perdia tudo! Era uma 
coisa!... Dava até no meio daquelas abobrinhas, você ia lá, catava uma, fazia, rapaz, 
você lambia os dedos de gostosa que era! Tinha um gosto gostoso! Fazia uma 
abobrinha bem apimentadinha, Nossa! Aquele tempo a gente levantava cedo e tomava 
café, sete e meia, oito horas já era almoço para nós, né? Meio dia era a janta, três 
horas levava uma bacia assim de mandioca cozida com um prato de açúcar, uh, cada 
um puxava aquela e tomava café e de tarde comia de novo! Fazia queijo, desse 
tamanho, aí o que não comia dava para o vizinho, dava para os cachorros. Eu comia 
todo dia uma feta assim com caipirinha. Nossa! Que delícia! Uhhh! E o chouriço, 
então? Pelo amor de Deus! Com pinga, com batidinha! Nossa! Chegava cansado da 
roça, a primeira coisa cortava um pedaço de chouriço assim. [Eram vocês que 
faziam?] É, todo mês matava um porco. A gente pendurava o porco assim, aquelas 
fatias tirava só um tantinho assim de toucinho e o resto deixava, punha um caldeirão 
de cinco litros no fogo e feijão, mas só que punha metade, punha um pedaço de couro 
assim dentro, da carne a gente tirava um pedaço cada um, comia que nem porco 
mesmo! Mas nunca deu pressão [pressão alta] nem nada! Lingüiça você fazia, a 
quatro quarteirões assim de casa estava cheirando, pegava uma perna daquela assim 
e jogava no feijão, chegava e tirava meio paio, quanto você queria... torresmo era 
todo dia! Já pendurava lá e ia tirando, ficava lá... esses torresminhos, fazia o pão e 
punha no meio, pão de torresmo que fala, e quando não punha no sabão aquelas 
bacias assim, fritava com ovo, até enjoar, mas era uma beleza! Ele ficava todo 
fareladinho, misturava no ovo! Issh, ou senão você comia assim, esquentava ele e 
punha no arroz! Que delícia que é aquilo! Tinha um gosto gostoso! Costelinha! Você 
fritava ela! Nossa, que gostoso! [Um porco dava para o mês todo?] Se não fosse muito 
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pequeno aquele tempo você não tinha geladeira... na banha, salgava bem, bem 
salgadinho, não tinha perigo... matava porco de 10, 20 arrobas lá... já comia que nem 
porco mesmo! Para comer, a gente era bom! Daí comia, nós chegamos a estar em 11 
pessoas lá. Ô! A casa era grande! Uh!... mas está bom, vamos tocando a vida. [Eu 
pergunto se ninguém era gordo naquele tempo] Gordo? Não, a gordura saía na roça, 
lá! Ô, não ficava gordo não, comia que nem um porco, mas não ficava gordo, era no 
enxadão, na foice, no machado, lá saía tudo! Era de sol a sol e sábado e domingo... às 
vezes até de domingo trabalhava! Às vezes tinha uma plantinha ou arroz que estava, 
tinha uma semente viva, de domingo a turma jogando bola e eu passando a 
ferramenta, aí segunda-feira amanhecia chovendo, eu dava risada sozinho! Tava 
limpinho, né! Vivemos 17 anos gostoso lá! Quanto trabalhar! 

É possível perceber, logo no início da fala, que alguns tipos de alimentos só 

foram experimentados após a condição de acesso à terra, como foi o caso da melancia, 

que ele descreve o tamanho, o formato, o gosto e o som que fazia ao abrir a fruta. Ele 

em seguida fala da moranga, contrapondo com a condição anterior (condição de 

colono) em que nunca “tinha visto” moranga e melancia. 

Ele descreve também a quantidade de pepinos, de ovos, de mamões (com 

detalhes de seu dulçor), de abobrinha, as formas de temperá-la e de comê-la, e, 

sobretudo, demora-se em detalhar a variedade de alimentos produzidos a partir do 

porco. O camponês se refere aos demais alimentos produzidos no sítio, como o queijo, 

por exemplo, que era consumido com a caipirinha, após um dia extenuante de trabalho. 

Sua fala é repleta de adjetivos e interjeições que ilustram a fartura alcançada 

pela família a partir do acesso à terra. Sua descrição dos alimentos e da forma como os 

preparava é tão rica que parece buscar em seu ouvinte uma ressonância sensorial do 

paladar. Seu discurso é construído também no sentido de mostrar que a fartura era 

dádiva da terra, mas também era fruto do trabalho da família incorporado à terra. 

Assim, utiliza a palavra “suor” e a expressão “quanto trabalhar!”. 

Ele constrói em sua fala um contraponto entre trabalho e fartura, amarrando 

elementos que indicam a associação destes dois fatores, expressos através de sensações 

similares a estas: sabor e suor, exaustão e prazer, cansaço e saciedade. 

A palavra fartura utilizada pelo camponês no depoimento anterior (está 

grifada), não é fortuita. Tanto o acesso à terra é interpretado como a realização de um 
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sonho de fartura20, que esta palavra é usada deliberadamente pelo ex-sitiante. Ela não é 

“posta em sua boca”, ele a utiliza espontaneamente.  

Fartura sempre significa quantidade a mais do que suficiente e/ou abundância; 

tal era a abundância proporcionada pelo trabalho na terra que as sobras eram 

largamente destinadas aos animais, como porcos e cachorros. Estas sobras às quais o 

entrevistado se refere não são sobras “do prato”, mas aquelas que a família não 

conseguiu sequer colocar na mesa, não havia bocas suficientes para seu consumo21.  

Seu discurso elabora, assim, uma imagem de grande saciedade e prazer. Ele fala 

do gosto dos alimentos, o “gosto gostoso”. Ele ilustra o gosto dos alimentos com 

diversas interjeições e explicações do modo como eram consumidos e preparados, para 

descrever ao ouvinte aquilo que só captamos através do paladar. Quer mostrar que não 

apenas tinha fartura, como tinha gozo em desfrutá-la. 

Somada à fartura, a autonomia permeia também o sonho camponês, realizado 

após o acesso à terra: após a transformação de sua condição de camponês-colono em 

camponês-sitiante. 

Retomo o diálogo com o senhor que havia sido picado por cobra há cerca de um 

ano: 

Larissa – O senhor nunca trabalhou calçado? 
Sr. Sebastião - Eu? Trabalhei já, para fazendeiro eu trabalhei, para mim, não!  
D. Tereza – Ele se ajudou aqui, aqui que ele pôs o pé no chão, nunca tinha posto! 
Não, lá era obrigado a trabalhar apertado. 
Sr. Sebastião – Uh, era obrigado, trabalhava com criação, eu pegava carroça, burro, 
pegava carretão, puxar tora de cinco burros. Agora, descalço não pegava num burro, 
o administrador estava lá. Um dia, o primeiro burro que eu fui pegar, eu ia indo 
descalço, aí ele falou assim: ‘Descalço não pega burro, não! Vai calçar, depois você 
vem pegar’. Fui lá e calcei, não pode deixar, não é? Agora aqui para mim, xiii, é para 
cascavel, é para burro pisar... Vou amarrar a vaca lá para tirar leite, mas quê! E 
geada de palmo!... Agora cobra, quando eu vou de noite para beira do rio, porque eu 
gosto muito de pescar, elas estão aí, pode contar, quando eu vou de noite, de dia eu 
faço descalço, agora de noite eu estou calçando, viu! Tomei jeito!... Gosto de pescar à 

                                                
20 O acesso à terra como possibilidade de realizar um “sonho de fartura” é discutido por D’Aquino (1996), em 
pesquisa realizada junto aos assentados de Promissão-SP. 
21 A respeito do significado da fartura para grupos camponeses, ver Castro Oliveira (1991). 



 380 

noite... é porque o peixinho às vezes de noite ele está meio arisco, de noite ele não 
enxerga muito, agora eu gosto de pescar viu? 

O camponês, ao ser perguntado se nunca trabalhou calçado, prontamente 

responde que trabalhou calçado só para fazendeiro. O trabalhar para o fazendeiro 

aparece em oposição a trabalhar para si próprio. O calçado era uma restrição imposta 

pelas regras da fazenda, que ele até mesmo concorda, como se viu. A autonomia de 

“trabalhar para si” está materializada inclusive na possibilidade de não usar calçado; 

andar descalço é, para ele, sinônimo de liberdade e autonomia. 

A esposa complementa a fala do marido com uma palavra extremamente 

elucidativa, dizendo que na fazenda ele era obrigado a trabalhar “apertado”; este termo 

exprime exatamente a visão da condição de colono: trabalhar apertado tanto no sentido 

físico, da constrição do corpo a partir do sapato, quanto no sentido moral, em que o 

sapato aparece como um constrangimento obrigatório a partir da submissão do 

camponês-colono ao proprietário da terra. 

Os camponeses assentados em Jaú passaram a produzir em suas terras parte 

daquilo que já produziam na grande fazenda, principalmente milho, arroz e feijão. 

Larissa: E quando o senhor chegou aqui, o que o senhor começou a plantar? 
Sr. Sebastião: Ah, nós, para a gente, o que vinha mais depressa. Feijão, feijãozinho 
que em 90 dias já tirava. E milho. Milho demorou um pouquinho, mas deu para 
agüentar até lá. A gente tinha que lidar com plantinha que desse dinheiro logo, viu ... 

A escolha de cereais como milho e feijão também está diretamente ligada ao 

ciclo vegetativo desses cultivos em que, ao fim de alguns meses, a colheita é realizada. 

Tanto em Jaú como em Marília há, como foi visto, depoimentos que revelam a escolha 

da produção desses grãos, que além de serem destinados ao consumo básico da 

família, resultam em um rápido retorno econômico. 

No depoimento anterior percebe-se que o camponês refere-se a esses cultivos 

usando o diminutivo: “feijãozinho”, ou tinha que “lidar com essas plantinhas”, 

denotando uma condição financeira precária da família. O diminutivo, neste caso, vem 

representar o “pequeno” - a condição do camponês pobre. 
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Se era essencial o retorno financeiro rápido a partir dos cultivos introduzidos na 

nova terra, isto devia-se à extrema fragilidade econômica em que a família se 

encontrava. 

Os camponeses introduziram também culturas como mamona e amendoim, que 

a exemplo do caso de Marília, eram vendidas para indústrias da região. 

Como apontado anteriormente, havia uma indicação da Assessoria de Revisão 

Agrária22 para que os camponeses cultivassem em suas terras cereais e mamona, o que 

de fato passou a ocorrer, como atestam diversos depoimentos: 

Antonio – ... ele [o pai] começou com arroz, milho, que era o principal, que o milho 
ele gostava muito, o arroz que tinha um brejo ali, na Reforma Agrária, que ele colhia 
muito, depois ele começou com algodão, o algodão começou a levantar ele um pouco, 
ele chegou até a pagar gente para trabalhar para ele. Ele chegou a pagar gente para 
trabalhar para ele, sem estudo nenhum! Ele foi e ele fez! Você vê, sem estudo nenhum 
ele fez vir caminhão de turma da cidade, trabalhava para ele... 
Izabel – Chegou a ter 100 funcionários... porque precisava colher todo o algodão 
numa semana, você entendeu? 
Antonio – Mamona, que foi o mais forte dele que ele vendeu, transportou para Bariri 
[para a indústria] depois ela fechou... consumia e comprava dele, era de óleo lá em 
Bariri. 
Izabel – Óleo de mamona para avião... 
Antonio – Ali ele colhia a mamona... a colheita de mamona e algodão foi o forte dele.  

O depoimento anterior foi colhido entre dois irmãos23, que hoje estão na cidade, 

e que cresceram no sítio do pai. É de se notar que eles utilizam a expressão “reforma 

agrária” ao se remeterem ao assentamento, questão que será retomada. Percebe-se 

também que o pai “sem estudo” chegou a contratar “100 funcionários”, que “vinha 

caminhão com turma da cidade” para trabalhar no sítio; a descrição que os filhos 

fazem do pai camponês - pautada em números que visam comprovar sua veracidade - 

confere a este (o pai) um status de homem de conhecimento extremo, cumpridor do 

papel atribuído ao pai na família camponesa.  

A referência ao número de pessoas da cidade que vinham trabalhar para o pai é 

feita para demonstrar a competência deste que, analfabeto, contratava pessoas da 

                                                
22 Ver Cardozo (1991). 
23 Entrevista realizada em Setembro de 2004. 
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cidade. Isto quer dizer que o pai, que acumulava uma característica duplamente 

negativa sob os olhos urbanos (não ter estudo e ser camponês) pagava - ou seja, estava 

em uma posição hierarquicamente mais vantajosa - para mais de uma centena de 

pessoas da cidade. Vale dizer que esta informação não foi dada por acaso, ou seja, o 

camponês não contratava os iguais a ele, mas aqueles considerados “superiores”.  

É de se notar que eles dizem que a mamona e o algodão foram o “forte” do pai. 

A mamona era vendida para uma indústria que a processava e a transformava em óleo, 

indústria esta instalada no município de Bariri (vizinho a Jaú): 

Larissa - O que vocês plantaram quando chegaram? 
Sr. Manoel Aranda - Plantava arroz, feijão, milho, mamona, amendoim, isso era a 
planta que a gente plantava. 
Larissa - E esse arroz e feijão era para o gasto ou era para vender? 
Sr. Manoel Aranda - Não, tinha que tirar para a comida e para o gasto também. 
Larissa - E o amendoim, era para fora? 
Sr. Manoel Aranda – É, vendia, vinha comprador lá, comprava, a gente segurava uma 
parte para fazer sabão... dá um sabão que parece um pé de moleque, sabão mesmo, o 
banho... era sabão de amendoim para tomar banho, não tinha sabonete não... 
descascava ele, moia ele na máquina, ele ficava moidinho, é que nem fazer 
paçoquinha, colocava ele no tacho e soda e enchia até sair...  
[...] 
Larissa - Na época que vocês venderam o que estavam plantando lá? 
Sr. Manoel Aranda - Isso daí: mamona, milho, feijão, arroz, amendoim, é isso daí. 
Larissa – E a mamona, era vendida para quem? 
Sr. Manoel Aranda – Ah, vendia para a RESEG, vendia para corretor assim... 
Larissa - A RESEG? 
Sr. Maneol Aranda - É em Bariri, mas vinha corretor e comprava na roça, vinha 
buscar, o milho, feijão, vinha para Jaú, ia para Bariri, ia para Bocaina...  

A primeira questão a ser abordada neste depoimento é a resposta de meu 

interlocutor quando pergunto se o arroz e o feijão eram para “o gasto” ou para vender; 

ele me responde que tinha que “tirar para a comida” e também “para o gasto”. A 

expressão “tirar para a comida” é utilizada para se referir àquilo que é consumido pela 

família no próprio sítio. Assim, quando afirma que era para a comida, mas também 

“para o gasto” este “gasto” – neste caso - representa aquilo mais que o camponês 
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consome, que vem de fora de sua propriedade, aquilo que ele precisa comprar, tendo 

para isso que vender o excedente.24  

Nota-se, no decorrer de seu depoimento, que o milho e o feijão, por exemplo, 

também eram comprados pelos corretores que vinham à sua propriedade comprar a 

mercadoria que era exclusivamente comercial, que é o caso da mamona, mas 

adquiriam o excedente dos demais cereais produzidos no sítio. Por isso ele diz que 

uma parte era para a comida e outra para o gasto, esta representando o excedente (a 

parte do arroz, do feijão e do milho) que era comprado pelo corretor. 

O amendoim, por exemplo, em grande parte destinado à comercialização (como 

em Marília) era também consumido na unidade camponesa, não apenas para 

alimentação, mas também para substituir a banha de porco para a feitura do sabão. 

Portanto, todos esses cereais, além da mamona, eram vendidos dentro da 

própria propriedade, aos funcionários da indústria cerealista; estes compravam 

inclusive os grãos que não eram destinados ao processamento industrial. 

A existência da figura do corretor vindo comprar no interior da propriedade 

revela que o camponês não tinha mecanismos de vender diretamente a sua mercadoria. 

E, ainda, se cerealista e indústria eram a mesma figura jurídica, isto significa que havia 

uma dupla maneira do mesmo capitalista se apropriar da renda camponesa. 

Na seqüência do depoimento em que o camponês relatou que plantaram 

“feijãozinho” e também milho, “plantinhas” que davam o retorno financeiro rápido, 

seu filho complementa a fala do pai dizendo que era necessário trabalhar bastante para 

pagar o financiamento porque os juros eram altos e o “Banco do Estado hipotecava 

tudo: era vaca...  se não pagasse, levava embora”.  

Os camponeses retratam, portanto, um mecanismo de subordinação da renda da 

terra ao capital financeiro, atrelado ao capital industrial, uma vez que, se obtinham 

                                                
24 Fiz a advertência “neste caso”, pois os camponeses comumente utilizam a expressão “para o gasto” quando se 
referem àquilo que é cultivado ou criado na propriedade para ser consumido pela própria família. Entretanto, fui 
eu e não ele, quem usou esta expressão primeiro, o que pode ter dado o caráter duplo na resposta. 



 384 

financiamentos, o faziam para adquirir insumos a serem aplicados na lavoura. De 

acordo com Oliveira (1981, p. 12): 

... é importante salientar a mediação do Estado capitalista, pois é através do sistema 
bancário (mediatizado pelo Estado) que o consumo dos fertilizantes se dá. Pois, no 
mínimo 15% do empréstimo tomado ao Banco do Brasil tem necessariamente que ser 
gasto em adubo. O uso médio está em torno de 50 a 60%. Mas, nesse caso, a mediação 
é de forma explícita, sem falsas aparências, pois é o próprio Banco do Brasil que se 
incumbe de pagar as indústrias, ou seja, o dinheiro do empréstimo sequer chega à mão 
do produtor. É transferido diretamente para o capital industrial que, dessa forma, cobra 
do agricultor via Estado (repartindo com esse) a renda da terra. Quanto à ação do 
Banco do Brasil nos empréstimos ao campo, temos cerca de 70% dirigido ao consumo 
de produtos industriais. O capital industrial, através do Estado (que cobra juros 
menores que os concorrentes para a agricultura), é financiado e sua reprodução 
viabilizada. Esses pressupostos são básicos para todo consumo produtivo no campo. 

Diretamente ou não, o Estado, através dos bancos públicos - como foi o caso do 

Banco do Estado de São Paulo – mediou, naquele período, a reprodução do capital 

industrial, extraindo e compartilhando com este a renda camponesa através dos juros 

do empréstimo bancário e da compra dos insumos industrializados. 

A subordinação da renda camponesa, em alguns casos, foi ao extremo, 

determinando que a família vendesse a terra, sob pena de perdê-la completamente: 

... plantava mamona, amendoim, arroz, feijão... [a esposa completa com o milho] 
feijão plantava, mas não dava, dava pé de feijão assim, mas não dava vagem... a 
mamona também ficava assim, dava aqueles cachinhos pequenininhos, precisava 
cortar com canivete, a terra não tinha, tinha que colocar calcárea na terra e eu não 
tinha dinheiro, viu, foi tudo isso também! Tocou vender mesmo!... Lá onde era o meu, 
não era boa [a terra]... estação Izar, sítio do Di Pieri vocês foram? É lá perto... o meu 
não dava para plantar, eu fiquei devendo para o banco, aí desandou! Aí eu tinha 
umas vaquinhas, uns cavalos, uns animais, toquei vender para pagar o banco! Falei: 
“Ah, vou tocar o sítio, vou acabar perdendo”, ia perder o sítio para o banco, não é 
verdade? Aí então desisti! Deixa eu sair enquanto é cedo, eu vi que eu ia perder tudo, 
falei: ‘Agora, se eu comprar uma casa, duas lá na cidade, para mim está bom!’ Foi o 
que eu fiz! Vendemos o sítio barato! Por 2350,00...25 

No caso do depoimento anterior, pode-se ver dois elementos que, somados, 

tornaram a permanência na terra ainda mais difícil: o primeiro é a subordinação da 

renda camponesa ao capital financeiro, já que o camponês precisou vender seus 

animais para saldar sua dívida junto ao banco; o segundo elemento, que potencializa 

                                                
25 Entrevista com sr. Geraldo e d. Inês, em outubro de 2004. 
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sua subordinação, é o fato de suas terras não disporem da mesma fertilidade de que 

dispõe a maior parte dos lotes no próprio assentamento.  

O camponês, em outro momento de sua fala, revela ter consciência de que a 

fertilidade do solo é uma questão relativa: 

Sr. Geraldo - ... e a Reforma Agrária? Quando que vai abrir outra? Eu devia ter 
ficado lá, viu! Porque a cidade, a gente veio mesmo porque foi obrigado! Mas, que lá 
o sítio era bom era, viu!... Nós viemos embora porque eu tinha todas as crianças 
pequenas, e foi duro para mim lá! Estava muito difícil, não tinha quem trabalhava, só 
eu para trabalhar, tudo pequeno e a terra minha também era meio fraca, mas não tem 
terra fraca, não é? Tem adubo. Tem adubo, tem calcário, tem tudo para por lá, não é 
verdade? Não é isso? Eu vim mesmo por causa de aperto nosso aqui! Para mim lá 
estava difícil, estava meio difícil... todos pequenos, não podia ajudar... por causa 
disso. Senão, eu estaria lá até hoje, lá dava para fazer uma colônia no sítio... de 
grande que era! Hoje aquele sítio lá valeria quanto? Pelo amor de Deus! Acho que 
valeria bastante, né? Dia de hoje, a terra no valor que está, quanto não valeria... 19 
alqueires e meio... dá saudades, vendi mas... mas nossa, se tivesse jeito de voltar! Mas 
não volta mais, nesse tempo não volta mais! Nem tem mais reforma agrária eu acho, 
né? Aqui, por aqui não, não tem mais, não é? Não, não tem! Eu falei que se tivesse 
jeito da gente voltar para lá, a gente voltaria!  
D. Inez – Que jeito!? 
Sr. Geraldo – Lá estava muito bom, não é? Não, estou dizendo que nunca mais na 
vida... 
D. Inez – Não tem jeito mais. 
Sr. Geraldo – Não adianta... Não tem mais jeito. Como? Só se tivesse outra reforma 
agrária, que fizesse a inscrição de novo e voltasse! Agora sim, a gente ficaria lá, mas 
era tudo a criançada pequena... nove filhos...26  

O diálogo com o casal é extremamente revelador de algumas questões; a 

primeira, apontada anteriormente, é a da consciência de que a fertilidade do solo é uma 

questão relativa, posto que pode ser corrigida: ele próprio faz referência ao adubo e ao 

calcário dizendo “não existe terra fraca, não é?”. O camponês sabe que sua condição 

financeira - em parte determinada pelo processo de subordinação a que estava sujeito - 

é que não permitia que fizesse com que sua terra produzisse a contento. 

Nota-se no diálogo uma extrema nostalgia e saudosismo ao se referirem ao 

passado no sítio. O camponês se arrepende muitíssimo de ter vendido a terra e ter 

seguido sua vida na cidade. 

                                                
26 Entrevista com sr. Geraldo e d. Inês, em outubro de 2004. 
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Reiteradamente ele expressa sua vontade de que a reforma agrária seja aberta 

novamente, para que de novo ele possa ter acesso à terra. Percebe-se que ao falar da 

reforma agrária ele usa o verbo “abrir”; a exemplo dos camponeses do Bairro Reforma 

Agrária, isso significa abrir a possibilidade da vida camponesa autônoma, de que ele 

tanto se ressente de não ter tido continuidade. 

O sonho de autonomia na própria terra é acalentado até hoje pelo camponês, 

mesmo tendo quase 70 anos de idade.  

Ele diz ainda que veio para a cidade porque foi “obrigado”, ou seja, à sua 

revelia. Ele não teve como contornar o processo de subordinação ao capital. E não diz 

apenas que veio para a cidade, mas “veio embora” para a cidade, o que caracteriza o 

drama pessoal, indicando que “veio embora” da condição camponesa. Ir embora tem 

sempre o sentido de saída do lugar de morada, o que significa que mesmo tendo 

passado 30 anos, sua referência continua sendo o sítio. 

O não controle do processo de subordinação ao qual estava sujeito deu-se 

também em função de sua estrutura familiar, ou do que poderíamos chamar de 

estrutura familiar conjuntural, ou seja, o grande número de filhos em pouca idade para 

o trabalho: “Estava muito difícil, não tinha quem trabalhava, só eu para trabalhar, era 

tudo pequeno”. 

Esta questão, apontada por Chayanov (1974) como central na compreensão da 

família camponesa, não deve ser negligenciada, sob o risco de haver uma análise 

enviesada da trajetória camponesa na terra. A relação entre produtores e consumidores 

na família camponesa, conforme definiu Chayanov com a metáfora do “número de 

braços para trabalhar e número de bocas para comer”, permite elaborar uma explicação 

mais profícua da saída dos camponeses de sua terra. 

O processo de subordinação da renda camponesa ao capital não explica, 

sozinho, a saída das famílias de seus sítios. Há outras questões que se somam a esta e 

que ajudam a compreender esta trajetória; entre elas está justamente a maneira como a 

família está estruturada em momentos de gargalos financeiros. 
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O depoimento mostra também a importância desta vivência, deste processo de 

reforma agrária na vida dessas famílias, a tal ponto que se tornou uma referência a ser 

lembrada e, se possível, retomada.  

De modo geral, para o campesinato, a tomada de decisão pela venda da terra - 

momento crucial - que evidentemente envolve o fato da família camponesa ter sua 

renda subordinada em níveis que impedem sua reprodução, tem fatores que remetem à 

estrutura familiar.  

Izabel - ... porque a gente nasceu ali e cresceu ali então a gente sabia como que 
funcionavam as coisas, acho que eu tinha seis anos quando ele pegou a terra, porque 
aí eu fiquei lá até 18 anos, eu fiquei um bom tempo com eles também, aí você vê, o 
meu pai não conseguia, como se diz, cultivar sozinho, não é? Porque o Nino tinha 
vindo embora e esse meu irmão, esse que morreu, por mais que ele quisesse ir na 
roça, ele não era esperto o suficiente para ajudar bastante, sabe?  
Antonio - O meu pai acabou vendendo lá pelo seguinte, foi assim o negócio: a minha 
irmã veio para a cidade, então ficou no limite, eu era moleque, tinha o meu irmão que 
era ‘atrapalhado’, não daria certo ficar lá... porque não daria para tocar o sítio, as 
minhas irmãs, as outras lá também, elas... não teriam o mesmo aspecto do homem, de 
pegar o trabalho.  

É de se notar que os irmãos, ao explicarem a saída da família da terra, remetem-

se ao fato de que o pai ficou “sozinho”, em virtude de ter o filho mais velho doente e 

incapaz de trabalhar na lavoura. Na fala do irmão percebe-se também que sua 

justificativa diz respeito à divisão sexual do trabalho – embora tivesse outras irmãs na 

terra, não “é o mesmo aspecto do homem”. É necessário, portanto, um determinado 

número de homens para que a propriedade siga se reproduzindo.  

Nesta mesma propriedade, quando a família adquiriu a terra, faziam parte do 

núcleo familiar compondo a família extensa, os avós dos entrevistados e seus tios 

homens (com respectivas esposas e filhos). Alguns anos depois, a aquisição de terras 

por parte de seus tios, no próprio assentamento, mudou por completo o quadro da força 

de trabalho no sítio, tendo em vista a diminuição de homens adultos trabalhando. 

Embora houvesse um processo de endividamento da família junto ao banco, 

também atestado pelo depoimento do pai, como se verá, a estrutura familiar é evocada 



 388 

na explicação da continuidade ou não na terra. De acordo com Shanin (1983, p. 161-

4): 

Para encontrar uma interpretação mais satisfatória da mobilidade nas unidades 
domésticas camponesas é preciso voltar nossa análise da estrutura social básica do 
campesinato e das peculiaridades de uma economia camponesa. Até aqui se tem aceito 
a noção amplamente estendida de que a unidade doméstica camponesa é uma unidade 
de família e produção, altamente integrada. De acordo com este enfoque, a unidade 
doméstica camponesa opera como uma família e, ao mesmo tempo, como uma 
empresa em condições de produção parcial de mercadorias. Agora isolaremos uma 
terceira característica fundamental destas unidades domésticas que é significativa para 
nossa análise. A unidade doméstica camponesa funciona como uma pequena unidade 
de produção de recursos muito limitados, estando sujeita em grande maneira às 
poderosas forças da natureza, do mercado e do Estado. 
... um contrato afortunado, um filho bom trabalhador, uma fusão proveitosa, ou, pelo 
contrário, a enfermidade ou a morte de um membro trabalhador, um incêndio... 
podiam conduzir a uma mudança completa em sua posição sócio-econômica... As 
crises e os golpes de sorte, longe de ser acontecimentos extraordinários, constituíam 
parte integral da vida camponesa. Por conseguinte, estes fatores singulares e os 
impactos idiossincráticos que as tendências econômicas gerais, determinadas 
exogenamente, produziram nas explorações individuais devem ter sido responsáveis 
pela mobilidade sócio-econômica das unidades camponesas... 

Uma vez que, como apontou Shanin, a unidade camponesa está grandemente 

submetida à natureza, ao mercado e ao Estado, as alterações internas na força de 

trabalho da família a tornam extremamente vulnerável. Isto significa que frente a um 

processo de subordinação, a estrutura familiar, que estou chamando de conjuntural, 

pode potencializar esta submissão, levando ao empobrecimento da família e, no limite, 

à venda da terra. 

Shanin fala (1983) em crises e golpes de sorte, que constantemente acometem a 

família camponesa; ela com freqüência passa por altos e baixos27 no que diz respeito à 

sua condição econômica. O depoimento abaixo, novamente do casal de irmãos, o 

atesta: 

Izabel – Quer dizer, ele [o pai] teve uma fase assim que a gente viveu super bem, sabe, 
de fartura e de dinheiro também, mas é o que eu estou falando, depende muito da 
época de seca, de como corre o tempo, se o tempo vai bem, a chuvarada vem na época 
certa... 

                                                
27 Não é incomum, no campesinato, que uma mesma família passe por um processo de enriquecimento e de 
empobrecimento em uma única geração. Ver Bombardi (2004a). 
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Antonio – Só que ali é o seguinte: ali é que nem uma loteria esportiva, você joga, às 
vezes acerta, às vezes não acerta... uma vez o meu pai perdeu tudo, num ano, o que 
aconteceu com ele? Ele ficou endividado, ele não conseguiu nesse ano, o que ele fez? 
Renegociou, ele entrou28 no banco... ‘No outro ano eu vou recuperar.’ E ele se 
arriscou, então no caso, se ele perdesse naquele ano, o sítio estaria hipotecado... ele 
se acertou porque o ano correu bem, choveu bem...29 

Vê-se que os fatores climáticos podem conduzir a família a trajetórias positivas 

ou negativas, dependendo do período favorável ou não em que o plantio recebe a 

chuva. O filho mostra que a recuperação da família com relação à dívida no banco 

deu-se em função de ter “corrido um ano bom”. Isso retrata o quanto os ciclos naturais 

determinam a trajetória do campesinato, considerando, evidentemente, que sua 

vulnerabilidade será maior ou menor tendo em vista seu grau de subordinação ao 

capital. 

Para ilustrar a condição camponesa de suscetibilidade ao mercado e à natureza - 

fatores apontados por Shanin - meu interlocutor utiliza a expressão “é que nem uma 

loteria esportiva” ou seja, tal como mostrou o referido autor, há crises e golpes de sorte 

influenciando o tempo todo a trajetória camponesa. A loteria em si, por tratar-se de um 

sorteio, é uma metáfora para a compreensão do que sejam os golpes de sorte no 

cotidiano camponês. 

A morte e a doença de um membro da família certamente têm um peso 

determinante em sua trajetória na terra: 

... ah, nós ficamos acho que uns 17 anos... [e depois?] Depois viemos para Jaú por 
que o meu pai já não enxergava mais, o que que ele vai ficar fazendo aqui? Vai 
embora para Jaú, então nós viemos para Jaú, vendeu e viemos para Jaú ... faz uns 23, 
24 anos... [e o filho do senhor já era grande?] O mais velho tinha uns 16 anos... [e o 
senhor também quis vender?] O que que eu ia fazer? Era dele, fez a inscrição no nome 
dele, eu fui com ele porque ele já tinha 47 anos ele era... tinha a vista meio curta, 

                                                
28 O verbo utilizado pelo camponês para definir sua relação com o banco é sempre “entrar”. Esse termo é 
recorrente na fala do campesinato; ele, de fato, revela a “entrada” em uma situação, em uma relação que é 
subordinada e que, portanto, ele nem sempre tem certeza da maneira como vai “sair”. 
29 Os camponeses, ao se referirem aos pais, mesmo que eles próprios ainda não tenham nascido no momento do 
episódio relatado, falam em “nós”, tomando a família como um trabalhador coletivo. Neste caso, vemos que os 
filhos (que são assalariados na cidade) usam a terceira pessoa – “ele” - para  se referirem ao pai e não a segunda - 
“nós”. Isso reflete a incorporação de padrões urbanos de interpretação da família. Entretanto, há diversos 
exemplos colhidos em campo de filhos de camponeses na cidade que operam com a lógica camponesa, como 
veremos em seguida. Sobre este assunto ver Woortamann (1990). 
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então eu falei para a mulher: ‘vamos junto ajudar ele lá’, e fomos junto com ele, por 
fim, ele falou: ‘vamos vender, vamos embora para Jaú’ e viemos, compramos casa, 
um terreno, fizemos a casa e vivemos juntos. Bom, desde quando eu nasci eu não sai 
de perto deles... Mas, fazer o quê? Vendeu porque não enxergava mais, e não 
enxergava mesmo! E depois deu sorte que era catarata dele, operou e voltou a 
enxergar, mas ficou 10 anos sem ver o mundo!30 

Nota-se, no depoimento anterior, que a decisão final pela venda da terra estava 

na mão do pai da família: cabe a ele a resolução dos passos dados e do caminho a ser 

seguido. Embora muitas vezes as decisões sejam consensuais, ao pai é atribuído este 

papel. 

Percebe-se que o estado de saúde do pai o levou a vender a terra, sem ele, a 

família perdia um braço muito importante para o trabalho no sítio; ao filho coube 

acatar a decisão. Em suas palavras, ele nunca “saiu de perto deles”, ou seja, de perto 

dos pais, de perto da autoridade paterna. Como se vê, ele também utiliza a expressão 

“ir embora para Jaú”, denotando a nostalgia que sente pelo sítio. O depoimento que 

retrata longamente a fartura do sítio é deste senhor. Seu filho mais novo, que hoje está 

com 28 anos e que saiu do sítio com apenas dois anos, arrendou trechos de terra (em 

conjunto com o pai) nas proximidades de Jaú para se dedicar à criação de gado, muito 

embora ele tenha uma oficina mecânica na cidade31: 

... eu trabalhei na zona azul, depois eu entrei no banco Itaú pela mirim, aí nesse meio 
tempo comprei uma mobilete, peguei amizade na oficina, aí quando o banco não 
podia segurar porque eu não tinha maioridade ... aí fiz um cursinho, mas mais para 
ter a parte teórica (de mecânica), aí Graças a Deus, eu estou onde estou hoje ... mas 
eu preferia estar no meio do mato, viu! [Você preferiria?] Preferia [Mesmo tendo 
saído do sítio com dois anos?] Ah, a gente convive muito né, com as amizades, meu 
final de semana é no meio do mato, não gosto da cidade! ... a gente tinha arrendado 
um sitinho ali, mas só para criação só, mas terra dos outros não dá nada! Ou você 
tem a sua terra ou você está perdido (...) mesmo trabalhando na oficina, eu arrendava 
um sitinho, o meu pai, eu levava ele de manhã, depois na hora do almoço eu ia levar 
comida para criação, criava porco, criava com lavagem ... porco tinha um gadinho, 
tinha um cavalinho ... é em Baiarão ... da porta da minha casa até lá dá uns oito km 
mais ou menos, aí a gente arrendou lá porque eu sempre gostei, desde criança, 
sempre ia para sítio, ia pescar, então a gente estava sempre no convívio, a gente 
acabou gostando de criação ... eu cheguei a ter cavalo aí no quintal de casa ...32  

                                                
30 Entrevista com o sr. Manoel Aranda, em outubro de 2004. 
31 Ver pai e filho na Fotografia 46. 
32 Entrevista com Luciano Aranda, em outubro de 2004. 
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Retornando à questão da estrutura familiar: se é verdade que uma estrutura 

conjunturalmente inadequada pode potencializar os efeitos da subordinação da renda 

da terra ao capital, é também verdade que esta estrutura se positiva, fortalece a família 

e pode vir a permitir sua permanência na terra atravessando os sérios momentos de 

adversidade: 

Olha ainda estava bom, viu? Estava bom porque eu estava com os garotinhos ainda 
em casa, acabando de criar eles, dava pé de ir tocando o barco (...) Esforcei, esforcei, 
as crianças também, juntou [o esforço]... e nós conseguimos...33 

Pode-se observar, neste depoimento, que ao dizer “nós conseguimos” o 

camponês remete-se à condição atual em que a família permanece na terra e continua 

se reproduzindo em seu sítio. Ele se reporta ao esforço conjunto da família, ao trabalho 

dos filhos, para que tenham conseguido se manter e se perpetuar na terra.  

Para explicar sua trajetória positiva, o camponês fala da condição adequada de 

sua estrutura familiar. Seu filho utiliza, para definir esta estrutura, a palavra união: 

“União. A união faz a força, aqui é um só: meu pai e minha mãe... agarraram com 

força”. 

No assentamento da Fazenda Pouso Alegre, em Jaú, há uma peculiaridade que 

marcou a trajetória das famílias, bem como, evidentemente, a trajetória territorial do 

assentamento. 

Em entrevista com pai e filho que saíram do sítio, esta peculiaridade fica clara: 

Sr. Manoel (pai) – É coisa boa, reforma agrária é coisa boa... Nossa, aí você tem de 
tudo... 
Luciano (filho) – O que acabou com tudo foi a cana, aqui no nosso estado...  
Sr. Manoel (pai) – Olha, eu vou falar para você: eu adorei a reforma agrária, eu vou 
te falar, aqui você tinha tudo... [ambos falam ao mesmo tempo] 

A afirmação do rapaz, ao dizer que “o que acabou com tudo foi a cana, aqui no 

nosso estado”, é reveladora do grande processo de expansão da monocultura da cana e 

da compreensão negativa desse processo por parte daqueles que tiveram acesso à terra 

no assentamento e daqueles que permanecem em seus sítios. Esta expansão tem uma 

                                                
33 Entrevista com o sr. Sebastião Velasco, em 11/09/01. 
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repercussão territorial na trajetória das famílias camponesas em suas terras. Este fator 

soma-se aos já abordados na explicação da direção dos camponeses em seus sítios. 

O campesinato, como apontou Shanin (1983), está suscetível, em grande 

medida, às forças da natureza, do Estado e do mercado. Ocorre que o mercado não 

pode ser compreendido de forma restrita, ou seja, o mercado não diz respeito apenas à 

maneira como o camponês lida com a comercialização dos seus produtos e à forma 

como está subordinado ao capital. Pensar e compreender a trajetória camponesa na 

atualidade - e pensá-la especificamente em projetos de reforma agrária – nos obriga a 

tomar em consideração o mercado também no sentido de nossa sociedade de mercado: 

do capitalismo mundializado. 

A subordinação ao capital industrial se dá no âmbito da economia 

mundializada. Grande parte dos insumos químicos utilizados pelos camponeses são 

produzidos por indústria multinacionais. 

Entretanto, além do processo de subordinação da renda camponesa ao capital, 

os mecanismos de expansão das culturas predominantemente capitalistas, como é o 

caso da cana e da soja, por exemplo, têm sérias implicações territoriais com as quais os 

camponeses têm que lidar. 

Para que se possa compreender a trajetória do assentamento da Lei de Revisão 

Agrária em Jaú, faz-se necessário, portanto, compreender a expansão da cana em São 

Paulo, que, por sua vez, só pode ser entendida a partir da interpretação do papel que o 

país tem assumido na economia mundializada. 

 


