
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. A Reprodução Camponesa versus a Subordinação da Renda 
Camponesa ao Capital: Bairro Reforma Agrária (Campinas) e 
Fazenda Santa Helena (Faz. do Estado – Marília) 
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3.1. O início da reprodução camponesa: Bairro Reforma Agrária - 
Campinas 
 

“...isso é cada um fazia o que estava fazendo, o que 
sabia fazer, não é? Então o japonês sabia lidar com 
tomate, ele vinha e plantava tomate, e eu, como 
sabia plantar algodão, plantava algodão, então eu 
estou falando da minha vida, não é?” 

Sr. Pedro Calusne 

 

Neste item, e no próximo, teço uma comparação direta entre os assentamentos 

realizados na Fazenda Capivari e na Fazenda Santa Helena, posto que foram 

implantados praticamente ao mesmo tempo e tiveram trajetórias tão distintas1. 

Como já apontei neste trabalho, a trajetória tão diferente de dois assentamentos 

concretizados no mesmo período e sob as mesmas bases está assentada em questões 

que remetem à renda da terra, à especificidade do campesinato e também à forma 

como o Estado lidou diretamente com estas questões. 

Para estabelecer um paralelo entre as trajetórias dos assentamentos na Fazenda 

Capivari e na Fazenda Santa Helena2, vou deter-me primeiro no Projeto da Fazenda 

Capivari e em seguida, passarei à abordagem da Fazenda Santa Helena. 

Utilizo, na discussão que faço, os conceitos de lote e assentamento no início e, 

posteriormente, sítio3 e bairro rural4, indicando que houve um processo de 

                                                
1 A Iconografia apresentada no final deste trabalho ilustra e complementa a discussão realizada nos capítulos. Ela 
foi concebida como uma continuidade dos próprios capítulos, procurando tornar a realidade fotografada em 
trabalho de campo visível ao leitor. Neste sentido, as fotografias de número 1 a 18 correspondem ao Bairro 
Reforma Agrária – Campinas. As fotografias de nº 19 a 39 correspondem ao assentamento na Fazenda Santa 
Helena (Fazenda do Estado) – Marília. 
A autoria das fotos são da autora da tese, com exceção das fotografias 3 e 4, que são dos arquivos das famílias; 
das fotografias 54 e 99 que são de autoria de Eduardo Penha; e as fotografias 128, 129 e 130 que foram obtidas 
no site: www.midiaindependente.org. 
2 Vale lembrar que a Fazenda Santa Helena é chamada pelos camponeses de Fazenda do Estado. 
3 Sobre os conceitos de sítio e sitiante ver, entre outros, Bombardi (2004), Müller (1946), Candido (1987), 
Woortmann (1995), Brandão (1995), Castro Oliveira (1998). 
4 Sobre bairro rural, ver Candido (1987), Queiroz (1967), Müller (1946), Fernandes (1971) e Bombardi (2004a e 
b). 
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transformação de um assentamento (no caso da Fazenda Capivari) em um bairro rural5, 

a partir dos laços estabelecidos entre as famílias camponesas. A este processo chamo 

de territorialização camponesa6. 

Os próprios camponeses do atual Bairro Reforma Agrária (Campinas) remetem-

se à propriedade nos primeiros tempos como lote, e, ao falarem da maneira como se 

estabeleceram e dos anos subseqüentes, utilizam sítio7. 

Chegar ao lote, no projeto da Fazenda Capivari, era também lidar com 

elementos da natureza um pouco diferentes daqueles aos quais se estava habituado, 

ainda que o local de origem não fosse tão distante: 

... quando nós viemos morar aqui, você num usava chapéu, precisava usar chapéu 
com bardela, amarrado aqui, chegava a virar assim para trás, parecia o chapéu do 
Lampião... na Três Vendas? Ventava também, mas era menos, por causa da barroca, 
lá tem um morro assim... em vista daqui, não ventava quase nada... quando nós 
viemos morar aqui, nós usávamos lamparina, ela não parava acesa... até lampião, 
aquele lampião de querosene, chegava a apagar... 8 

... ventava, aqui era tudo rancho, está vendo, a casa aqui era tudo rancho, a gente que 
fez casinha... o outro [o filho mais novo]... chegou aqui, também estranhou, ah, 
porque aqui venta muito... ‘Nossa! Mas aqui venta tanto mulher!’ Hoje está gostoso, 
mas venta, você vê a folharada que está? Agora de noite está um vento, o quintal fica 
limpinho que nem aqui, amanhã cedo o vento vira, vem tudo para o meio da casa... é 
terrível, o vento daqui tem hora que... olha, já faz 36 anos que nós moramos aqui, tem 
hora que você se assusta, parece que vai derrubar a casa! 9 

A referência ao vento é recorrente nas entrevistas de trabalho de campo, como 

um elemento forte que caracteriza o Bairro do ponto de vista de sua configuração 

natural. Essa característica, como se verá, tem forte influência nos cultivos hoje, o que 

determina que se houver vento em excesso em determinados períodos do ciclo 

biológico das culturas pode ocorrer uma sensível perda na safra esperada. 

                                                
5 Ver especialmente as Fotografias 5, 6 e 7. 
6 Boa parte da discussão que ora apresento foi inicialmente desenvolvida em minha dissertação de mestrado O 
Bairro Reforma Agrária e o Processo de Territorialização Camponesa  (BOMBARDI, 2004a).  
7 Ver a localização do Bairro Reforma Agrária – Campinas no Mapa 4. 
8 Entrevista com sr. Luís Antônio C. 
9 Entrevista com d. Yolanda. 
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MAPA 4: Acessar a partir do índice Lista de Mapas 

 



 214 

 

Verso do Mapa 
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Depois de assentadas em seus lotes, as famílias passaram a cultivá-los de 

acordo com seus padrões de conhecimento, oriundos de suas origens culturais. Tais 

elementos estavam presentes em suas experiências anteriores de cultivos e, chegando 

ao “Núcleo Agrário Capivari”, trouxeram-nas consigo e imprimiram-nas na formação 

daquilo que mais tarde se tornaram seus sítios: 

... aí o agrônomo regional, esse que estava cuidando da Reforma Agrária... é Dr. 
Fonseca, ele que tomava conta, então ele falou, ele perguntava para cada um: ‘O que 
você vai fazer? O que você vai fazer já de início?’ Eu falei: ‘Bom, eu como eu já 
estou...’ Porque ele viu minha lavoura, ele via também a plantação da gente, ele já me 
conhecia, porque eu morava aqui perto, então muitas vezes ali tinha uma estradinha 
que descia e ele às vezes descia e subia ali, a gente conversou algumas vezes, eu falei: 
‘Ah, Dr., eu já estou nessa lida mesmo, tenho todos os meus implementos...’, tinha 
uma parelha de boi, tinha arado, eu tinha semeadeira, tinha essas coisas que se lida 
na lavoura, aí eu falei: ‘Eu vou plantar algodão mesmo, no primeiro ano até eu 
destinar o que eu vou fazer porque, eu sempre trabalhei na lavoura, eu não sei fazer 
outra coisa, eu sei é plantar milho, feijão, arroz, essas coisas que a gente sempre 
lidou e devagarzinho eu vou vendo o que que eu vou fazer...’ Aí então eu plantei 
algodão uns dois anos, entrei já, enchi de algodão, como eu tinha feito na fazenda eu 
fiz aqui também, deu certo... é para mim deu... Não pra todos, não foi modo geral na 
Reforma Agrária inteira não, isso é cada um fazia o que, o que estava fazendo, o que 
sabia fazer, não é? Então o japonês sabia lidar com tomate, ele vinha e plantava 
tomate, e eu, como sabia plantar algodão, plantava algodão, então eu estou falando 
da minha vida, não é? Então a gente, como se diz, plantei algodão, a lavoura veio 
bem, deu certo.  

Nesta entrevista, o sr. Pedro contou a conversa com o agrônomo quando este 

perguntava aos sitiantes o que eles pretendiam cultivar em seus lotes. Em seu lote ele 

plantou aquilo que fazia parte de sua experiência de trabalho e para o qual ele já tinha 

os instrumentos necessários. Assim, plantou aquilo que era a cultura comercial na 

fazenda, o algodão: “entrei já, enchi de algodão, como eu tinha feito na fazenda eu fiz 

aqui também”. Além do algodão, plantou também os gêneros necessários para a 

alimentação da família “... eu não sei fazer outra coisa, eu sei é plantar milho, feijão, 

arroz, essas coisas que a gente sempre lidou...”. O milho servia principalmente para 

alimentar a criação, que são os animais destinados ao consumo da família, tais como 

galinhas (comem também o resto das refeições), mas, sobretudo os porcos. 

Sr. José B.: O que eu plantei aqui?(...) Foi tomate... eu plantava legume.  
Larissa: Era o sítio todo de legume ou não usavam o sítio todo? 
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Sr. José B.: Não, tinha lugar que tinha legume, eu criava porco também aqui. 
Larissa: Ah, também? 
Sr. José B.: Também. Plantava milho. Só que plantava o sítio inteiro, plantava uma 
coisa, plantava outra, mas plantava o sítio inteiro. 
Larissa: E o senhor, tinha muitos porcos? 
Sr. José B.: Não, tinha pouco, não é? Para o gasto. Às vezes engordava algum, 
demais vendia para o armazém.  

Há algo bastante interessante nesta fala, que é o fato do sr. José, quando 

pergunto se plantava o sítio todo de legume, responde que tinha lugar que tinha 

legume, mas que ele criava porcos também; eu pergunto se “também”, e aí ele me 

explica que no restante do sítio plantava milho, ou seja, já era para se subentender na 

fala dele que se ele criava porcos, era porque no sítio havia milho plantado também. 

Os porcos, além de servirem para o “gasto” (consumo da família de carne e de gordura 

para cozinhar), eram também, quando havia excedentes, se “engordava algum 

demais”, vendidos no armazém, onde ele adquiria mercadorias que a família 

necessitava e que não eram evidentemente produzidas no sítio. 

Nota-se também nesta fala que o sr. José, assim como o sr. Pedro, plantou em 

seu lote o que já plantava antes. Quando pergunto o que ele plantou quando chegou, a 

resposta dele carrega um tom de obviedade: “tomate... eu plantava legume”. 

Na primeira fala citada, logo no início, o sr. Luís Antônio diz: “nós éramos 

tomateiros”. O fato de terem se dedicado por muito tempo ao cultivo do tomate é que 

ofereceu subsídios para o pai dele discutir com o engenheiro agrônomo e desmanchar 

os terraços que haviam sido feitos. O cultivo do tomate foi o primeiro a ser concebido 

e realizado no lote, era o cultivo ao qual estavam acostumados, tinham experiência 

acumulada e também, o que não é pouco importante, instrumentos para trabalhar. A 

fala a seguir é da tia deste senhor (casada com o irmão de seu pai): 

... depois, quando ele tinha escolhido aquele lote lá na beira da estrada, o dos 
paranaenses, lote 13, por causa de um motorzinho que nós tínhamos, que daí já 
plantava tomate, para jogar água no tomate... 10 

                                                
10 Entrevista com d. Mariquinha. 
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Há duas coisas importantes a serem ressaltadas a partir desta fala: a primeira é 

que mesmo a escolha do lote era feita em função da possibilidade de continuar o 

cultivo que já faziam na fazenda com os instrumentos que já possuíam; a segunda é o 

fato dos parentes fazerem o mesmo tipo de cultivo. 

Segundo Oliveira11 “trata-se de um ‘jogo’ entre o passado e o presente, entre o 

que foi e o que está sendo. A construção do sítio está marcada pela soma dos tempos 

passados (utopia e realidade) e os tempos presentes, realidade que a utopia permitiu 

construir”, questão que será melhor discutida no decorrer deste capítulo e do trabalho. 

De qualquer forma, é importante ressaltar, até para entender o que veio a 

ocorrer no Bairro nos primeiros anos de sua existência, que os primeiros cultivos 

foram exatamente aqueles com os quais as famílias já trabalhavam anteriormente. 

Outras famílias que vieram para o Bairro traziam consigo a experiência de 

trabalho em unidades territoriais pequenas, os sítios de cidades próximas de Campinas. 

A seguir, duas irmãs estão falando da origem de seus pais e da vinda para o lote: 

Eliana: ... o meu pai era de Serra Negra e a minha mãe era de Valinhos, o meu avô 
sempre teve figo... 
Maria José: ... a gente mudou com tanta vontade de vencer na vida, que a minha mãe 
não tinha nada, ela trabalhava à meia com o meu avô, o Cláudio ficou um ano ainda 
na minha avó para ele tirar diploma da escola, que naquela época lá diploma era que 
nem ginásio e eu já tinha tirado... era entusiasmo, todo mundo queria vencer... eu 
lembro que foi dia de Natal que nós viemos ver. Nossa, sei lá, a gente não chegava a 
hora de mudar, que daí a minha mãe terminou o figo lá para vir. Daí nós mudamos 
em maio de 62, acho... Daí o meu pai foi trabalhar na roça, ele com a minha mãe 
plantaram o sítio inteirinho... algodão e milho, feijão, abóbora... até formar o figo, 
plantaram o figo, já quando chegaram, acho que plantaram três mil pés de figo... 

Note-se que os pais delas eram meeiros dos avós maternos, e d. Maria José 

afirmou: “a minha mãe não tinha nada, ela trabalhava à meia com o meu avô”; isto 

significa que a propriedade do avô estava tornando-se insuficiente para a reprodução 

de toda a família enquanto família ampliada camponesa. Por isso ela afirmou que “a 

minha mãe não tinha nada”, ou seja, a sua mãe necessitava de uma terra para a 

continuidade de sua nova família, que estava começando a se formar. A filha mais 

                                                
11 OLIVEIRA, A.U. (Depto. Geografia, USP), Comunicação pessoal, 2000. 
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velha, Maria José, que é a minha interlocutora, tinha acabado de “tirar o diploma”, ela 

tinha 12 anos, e a sua irmã mais nova, a outra interlocutora nesta fala, veio a nascer já 

no Bairro Reforma Agrária. 

Assim como esta família, mais quatro daquelas que foram as primeiras 

compromissárias (ver no Mapa 5 os primeiros cultivos introduzidos no Bairro) eram 

também oriundas de sítios produtores de frutas das cidades localizadas no eixo 

Campinas-Jundiaí e viviam essa situação de limitação da terra dos pais para a 

continuidade da reprodução camponesa da família.  

Essas famílias também trouxeram consigo o conhecimento e a experiência dos 

cultivos que já desenvolviam. De forma geral, os sítios camponeses das cidades 

próximas a Jundiaí eram caracterizados pela produção de uva, e os da região de 

Valinhos, pela produção de figo12. 

... E do lado de lá a turma que veio de Louveira, Louveira era de uva, então eles 
vieram formando uva, e aqui já foi formando figo, esse homem que mudou aqui na 
frente, o Zeolo, era figo, então ele foi incentivando a turma para ir plantando figo. 13 

Os sítios produtores de frutas em Valinhos, em especial o figo, foram estudados 

por Nice Lecoq Müller em sua tese em Geografia Humana de 1946 Tipos de sitiantes 

em algumas regiões do Estado de São Paulo: 

Quanto às frutas, a sua cultura depende, em suas variações, da escolha das espécies 
que melhor se adaptam às condições do clima e do solo. Mas o seu aparecimento liga-
se, principalmente, à existência de centros consumidores próximos e meios de 
comunicação fáceis e rápidos. É o conjunto desses fatores o que explica a fruticultura 
de Valinhos... Parece, no entanto, que há a considerar aqui um outro fator, que deriva 
da constatação dessas culturas aparecerem coincidindo com a presença de colonos de 
origem estrangeira... no caso de Valinhos, porque a cultura de frutas só tomou 
incremento depois do abandono do café? Talvez porque tenha havido uma 
coincidência com uma alta no preço das frutas; mas não haverá também uma ligação 
com a subdivisão das terras de um lado e de outro com a existência de muitos colonos 
de origem italiana que então tiveram de procurar um novo meio de vida? Se 
considerarmos que poucos são os sitiantes nacionais que praticam esse tipo de 
exploração do solo, mais ainda parece evidente a influência da origem étnica. É 
evidente que esta, sozinha, não poderia ter criado os centros de fruticultura e que as 

                                                
12 Ver na Fotografia 4: o cultivo da uva logo nos primeiros anos no sítio de uma família que aprendeu com seus 
vizinhos esta cultura. 
13 Entrevista com d. Mariquinha. 
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condições de mercado e de transporte são as que mais condicionam tal 
desenvolvimento; mas não parece prudente esquecer nesse assunto o fator humano e 
talvez a esse respeito ainda pudéssemos citar o Vale do Paraíba onde até certo ponto o 
fenômeno foi observado dentro das mesmas características gerais do caso de Valinhos. 
(MÜLLER, 1946, p. 41-2). 

Já na década de 40 o município de Valinhos era caracterizado por bairros rurais 

de sitiantes de origem italiana produtores de frutas. Com a decadência do café na 

região de Campinas, ainda em base escrava, várias fazendas foram subdivididas e 

imigrantes italianos, ou descendentes destes, camponeses, puderam adquirir um 

pedaço de terra para a própria família. 

A origem mediterrânea dos imigrantes, ao que parece, está associada à escolha 

do cultivo do figo, fruta também de origem mediterrânea. 

A mesma reflexão podemos fazer a respeito dos bairros rurais da região de 

Jundiaí, caracterizados pela produção de uva. Há uma tese, também em Geografia 

Humana, de Dirceu Lino de Mattos, que aborda a produção de uva em São Roque e 

Jundiaí: 

A viticultura moderna, cujas raízes mergulham num passado muito recente, está 
historicamente ligada a dois fatos ocorridos em meados do século XIX: a introdução, 
no Brasil, de variedades de videiras americanas e o início da colonização italiana... a 
primeira área viti-vinícola de Jundiaí surge numa colônia italiana, o núcleo colonial 
Barão de Jundiaí, originado pelo cultivo doméstico da variedade denominada Isabel, 
de origem americana. (MATTOS, 1951, p. 6-7). 

A uva, como o figo, é também uma fruta de origem mediterrânea e muito 

apreciada, em especial por conta da fabricação do vinho, pelos imigrantes italianos e 

seus descendentes, que têm por hábito seu consumo nas refeições. 

Há uma clara relação entre os lotes que no Bairro Reforma Agrária foram 

cultivados, logo no início, com figo e uva, e a origem das famílias que o ocuparam. 

Nesses lotes as famílias eram oriundas dos sítios – estas pequenas unidades territoriais 

camponesas - nos quais cultivavam estas frutas. 

A escolha dos cultivos está associada às influências culturais dos grupos que os 

introduzem, mas não apenas a elas, até porque várias famílias que vieram para o Bairro, 

também de origem italiana, não conheciam estes cultivos. Exemplo desta questão são as 
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famílias que cresceram nas fazendas decadentes de café, próximas à Fazenda Capivari, ou 

nela própria. O que isto significa é que no interior da grande propriedade a relação social 

estabelecida é uma, e nos sítios, é outra. Foi nos sítios que surgiu a possibilidade do cultivo de 

frutas, e não na grande fazenda. Os cultivos revelam, portanto, antes de mais nada, uma 

relação social. 

Nos sítios, nas pequenas propriedades, é que os camponeses têm o controle do 

processo total de trabalho. Neles é que é possível realizar a tão valorizada autonomia, e 

é por meio dela que eles “formam”, constroem os seus sítios: 

Mas só que aqui, por exemplo, era só terra, terra e árvore, aí você tinha que pegar, 
chamar a máquina, tirar as árvores. E fazer a chácara14 e começar a plantar, mas só 
que isso daí leva tempo... leva tempo, dinheiro, para você formar, esse negócio desse 
mourão, isso aqui é uva... 15  

É muito significativo o uso das palavras “fazer” e “formar” para definir o 

processo de trabalho no interior da pequena propriedade. Fazer a chácara significa que 

só é chácara quando há na terra o trabalho incorporado, ou seja, fazer é construir, é dar 

uma configuração previamente elaborada no plano abstrato e depois concretizá-la. 

Formar é uma palavra muito utilizada pelos camponeses do Bairro, “formar o sítio”, 

formar é dar forma, é modelar, é imprimir pelas mãos da família um trabalho 

previamente concebido.  

A concepção da formação de um sítio envolve todo um conhecimento do meio 

físico, do ciclo biológico das espécies que se quer cultivar, da técnica necessária para 

produzi-las e a maneira de como articular todos esses fatores. 

 

                                                
14 Ele utiliza a palavra “chácara”, para a discussão sobre este significado ver Bombardi (2004a). 
15 Entrevista com sr. Antônio B. 
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MAPA 5: Acessar a partir do índice Lista de Mapas 
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Este é um elemento marcante da produção camponesa: há um controle total do 

processo de trabalho, desde sua concepção, passando pelo planejamento, domínio das 

técnicas e execução. Em geral, a decisão dos cultivos e a detenção total dos 

conhecimentos necessários para executá-los cabe ao pai, chefe da família, que tem sua 

autoridade reconhecida pelos demais membros: “... então o meu pai num queria isso 

daí, então meu pai falou: ‘Ah, arranca tudo isso aí...’ É, aí ele mandou a gente 

desmanchar. Nós fazíamos o que ele mandava ... aí nós desmanchamos...” . 

Shanin (1983, p. 55), estudando o campesinato russo do início do século XX, 

faz a seguinte observação sobre a estrutura familiar, em total simbiose com a 

propriedade, e o papel que o pai da família desempenha na mesma: 

 La unidad doméstica campesina operaba como una unidad de organización 
social de gran cohesión, con divisiones básicas de trabajo, autoridad y prestigio sobre 
líneas familiares estabelecidas. Generalmente, el jefe era el padre de familia o su 
membro más antiguo. Su autoridad sobre los otros miembros e los asuntos relativos a 
la unidad doméstica inplicaban, según la tradición campesina, derechos autocráticos 
y obligaciones generales de cuidado y protección. La unidad doméstica era la unidad 
básica de producción, consumo, posesión, socialización, sociabilidad, apoyo moral y 
ayuda económica mútua. Tanto el prestigio social como la propria estimación de um 
campesino estaban definidos por la unidad doméstica a la que pertencián y por su 
posición dentro de la misma y lo mismo se podia decir de sus lealtades y su propia 
identificación. 

O chefe da família só é “substituído” no controle do processo de trabalho 

quando já está muito senil e não tem mais condições físicas de trabalhar a terra com a 

família. Mas quando esse tempo chega, ele já passou para os filhos, ou um de seus 

filhos, o conhecimento necessário para que o trabalho possa prosseguir. 

O processo de passagem do conhecimento é feito ao longo de toda uma vida. 

Desde criança e no próprio processo de trabalho o menino vai aprendendo as técnicas 

necessárias para o cultivo, as maneiras de lidar com o meio natural e o saber sobre a 

natureza. Além disso tudo, o pai também ensina ao filho como lidar com o mundo 

exterior à unidade familiar. Na fala que se segue, vê-se a mágoa do filho com seu pai 

pois, em sua opinião, o pai não realizou essa missão como deveria: 
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... por isso que a gente é meio burrão, sabe, porque ele não dava chance para a gente, 
toda a turma daqui da Reforma tinha festa em Valinhos na praça, aí a turma falava 
assim: ‘Ô, tem festa em Valinhos, né...’ ‘Ô pai, a gente está querendo ir numa festa 
em Valinhos’. Ele não falava: ‘vai’. Não, ‘o que vocês vão fazer lá, você não vê que a 
situação está ruim, não tem dinheiro’, então já era a mesma coisa que pegar uma 
água e jogar numa brasa, então a gente já sabia que a situação era ruim, a gente não 
insistia, você falava para ele... ‘precisa comprar um sapato, que está furando’, aí ele 
falava assim: ‘eh, mas o outro dia já num dei dinheiro para comprar?’, porque foram 
quatro crianças quase tudo ao mesmo tempo. O meu irmão casou, daí seis meses eu 
casei, só que a esposa dele não ficava grávida, fez tratamento, ficou... e a minha ficou 
grávida na semana [que eles se casaram]... que pedia dinheiro para comprar roupa... 
ele andava com dinheiro no bolso, ele que tomava conta de tudo... Até aí que passou 
como usos e frutos aqui por causa do meu tio, ele que pegava no pé do meu pai, então 
ele via assim que o meu pai estava, o meu pai saía para ir atrás de negócio, ele vinha 
bêbado, perdia documento, chegava com documento tudo sujo, aí o meu tio vinha aqui 
e falava: ‘passa como usos e frutos para os seus moleques, rapaz, senão qualquer 
hora você morre aí e eles vão ficar sem nada.’... mas era ele que ia atrás de banco, 
esses negócios... era tudo ele, então nós crescemos praticamente burro, ele que 
cuidava de tudo, depois quando ele começou passar aqui, deu derrame nele, aí você 
vai chegar num lugar, você não sabe, já é burro de natureza, depois você não tem 
aquela esperteza para chegar, enfrentar um gerente de banco, se ele fosse, na época 
ele falava: ‘não, eu vou lá fazer empréstimo, vai o seu irmão comigo, ou senão você, 
vai junto para ver que jeito que faz’,você já ficava conhecendo o gerente, saía aquele 
lá, entrava outro, você já tinha amizade, não é? Não, aí quando deu derrame a 
primeira vez nele, aí começou a minha cunhada ir atrás, porque se nós saíssemos 
daqui para ir atrás quem que trabalhava? Porque nós tocávamos o sítio inteirinho só 
nós... não tinha, nós pusemos meeiro, depois de uns tempos nós começamos a tocar 
tudo sozinhos... 

Ele mostra que o tio paterno indicava ao pai dele que deveria lidar de outra 

maneira com os filhos, deveria passar seu conhecimento de relacionamento com o 

mundo e dar autonomia para os filhos com relação à propriedade. Entretanto, o que se 

apreende da fala é que isto não aconteceu. Portanto, quando o pai ficou doente, os 

filhos não tinham ainda o traquejo necessário para lidar com o mundo externo ao sítio, 

em especial o banco. 

Fica extremamente claro a partir da fala anterior um elemento importantíssimo 

para a compreensão do campesinato, que é a unidade entre o trabalho, a terra e a 

família. Assim, ao fazer uma análise do sítio camponês, há que se ter claro que estes 

elementos não podem ser compreendidos separadamente: 
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Las unidades domésticas campesinas forman el núcleo de la sociedad 
campesina. Su naturaleza parece constituir la característica mas significativa del 
campesinado como fenómeno social específico, siendo a su vez el origen de las 
características genéricas mostradas por el campesinato de todo el mundo. La unidad 
doméstica campesina se caracteriza por una casi total integración de la vida de la 
familia y su explotación agrícola. La familia suministra el trabajo necesario mientras 
que las actividades agrícolas se orientan principalmente, a la produccion suficiente 
para satisfacer sus necessidades básicas y los tributos impuestos por los poseedores 
del poder económico e político.  (SHANIN, 1983, p. 54). 

A família camponesa produz visando primeiro satisfazer suas necessidades 

básicas, seja também produzindo para o seu próprio consumo, seja através da 

aquisição da maior parte das mercadorias de que necessita. Pode-se dizer que a 

fórmula da produção camponesa é M-D-M, ou seja, produz-se para poder consumir, 

diferente do empreendimento capitalista onde o objetivo é a acumulação D-M-D’: 

Na produção capitalista temos para definir seu movimento a fórmula D-M-D na 
sua versão simples e D-M-D’ na sua versão normal, ampliada, portanto. Enquanto na 
produção camponesa estamos diante do movimento expresso na fórmula M-D-M. Por 
conseguinte, a lógica da produção camponesa está assentada na forma simples da 
circulação de mercadorias, onde se tem a conversão da mercadoria em dinheiro e a 
conversão do dinheiro em mercadoria, ou seja, vender para comprar... Portanto, no 
ciclo M-D-M, a quantia de dinheiro que se obtém através da venda de uma 
mercadoria, vai ser consumida pela compra de outra mercadoria, em geral não 
produzida. Isto vale dizer que, nessa circulação, o dispêndio de dinheiro não guarda 
relação nenhuma com seu refluxo. O contrário ocorre com a fórmula D-M-D em que o 
refluxo do dinheiro está condicionado pela forma como foi gasto. Se isso não 
acontecer, o processo não se completa e interrompe-se o ciclo da circulação 
capitalista. (OLIVEIRA, 1991, p. 53-4). 

Dessa forma, como já foi discutido, o limite da produção camponesa é sempre 

sua sobrevivência. Enquanto a família sobrevive adquirindo as mercadorias de que tem 

necessidade por meio da venda de suas próprias mercadorias, ela continua produzindo, 

ainda que sua remuneração possa ser baixíssima e o camponês tenha prejuízos por 

anos subseqüentes. Ou pode ainda ocorrer o contrário, pode ser que a família 

camponesa enriqueça, ou que sua situação financeira fique estabilizada: 

Essa realidade do processo M-D-M no capitalismo abre pois a possibilidade de 
que o camponês possa, em determinadas circunstâncias, receber uma quantidade de 
dinheiro acima daquela necessária para a aquisição das mercadorias de que necessita. 
Nesse caso, pode pois ocorrer sobra de dinheiro, ou seja, é possível ocorrer a 
acumulação desse dinheiro. O mesmo raciocínio, no sentido inverso, leva o camponês 



 226 

à pauperização. Ou o equilíbrio entre venda e compra abre a possibilidade de que o 
camponês permaneça na mesma situação, uma situação de ‘remediado’.(OLIVEIRA, 
1991, p. 54-55) 

Assim, é possível compreender como muitas vezes a família camponesa 

sobrevive com uma quantidade exígua de recursos. Como se pode verificar pelas falas 

apresentadas, esta era a realidade vivida por grande parte dos camponeses que vieram 

para o bairro.  

Caio Prado Jr., em sua obra A Questão Agrária no Brasil, dedicou-se à análise 

da proposta da Lei de Revisão Agrária16: 

Os eventuais compradores das terras loteadas - pelo menos aqueles aos quais o 
projeto pensa, com justos motivos atender, e que são os trabalhadores sem terra - ainda 
serão, por incrível que pareça, em menor número. Isso porque o preço e condições 
pelos quais as terras serão postas à venda, excluem desde logo a totalidade, pode-se 
dizer, daquela categoria social. A pequena propriedade prevista no projeto, segundo 
vimos acima, ficará em Cr$ 1.000.000. O prazo máximo da venda será de 10 anos17, a 
juros de 6% (arts. 4º e 6º §2), o que representa prestações anuais bem superiores a Cr$ 
l00.000. Ora, já sem contar que o projeto exige pagamento a vista e antecipado da 
primeira prestação (não sabemos onde os elaboradores do projeto encontraram algum 
trabalhador rural com Cr$ 100.000 disponíveis...), está fora de qualquer dúvida a 
impossibilidade absoluta de um pequeno produtor tirar anualmente de seus 50 hectares 
um saldo líquido de mais de Cr$ 100.000 destinados ao pagamento da prestação pela 
compra da terra. E não nos esqueçamos de que o lavrador em questão ainda deverá 
arcar nos primeiros anos com os pesados encargos de instalação de sua propriedade, 
isso num período em que o rendimento dela será necessariamente reduzido, se não 
nulo. Tanto mais que por cúmulo de escárnio (só mesmo assim poderemos interpretar 
este dispositivo do projeto), exige-se que o adquirente da propriedade apresente no fim 
de dois anos o lote, “racional e intensivamente explorado” (art. 8º letra c).18  

Atualizando o valor de CR$1.000.000 apontado por Caio Prado Jr. 

(considerando a data de 01/01/1961), através do IGP-DI (Índice Geral de Preços – 

Disponibilidade Interna), chega-se ao valor de R$ 83.814,16 (para 01/08/2005). O 

IGP-DI é calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas e é uma média 

aritmética, ponderada dos seguintes índices: IPA (Índice de Preços no Atacado), IPC 

                                                
16 No capítulo 3, intitulado “A reforma agrária e o momento nacional”, que foi publicado originalmente na 
Revista Brasiliense, em maio-junho de 1960. 
17 Cabe aqui a observação de que a análise de Caio Prado Jr. está assentada na proposta da Lei. Ela de fato só foi 
aprovada em dezembro de 1960 e com algumas alterações com relação ao projeto original. O prazo, por 
exemplo, para o pagamento do lote ficou depois fixado em no máximo 15 anos e não em 10, como está posto no 
texto. 
18 PRADO JR. (1987, p. 132). 
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(Índice de Preços ao Consumidor) e INCC (Índice Nacional da Construção Civil). A 

sigla DI significa Disponibilidade Interna, ou seja, não se considera a variações dos 

preços dos produtos exportados. 

Desta forma, depreende-se da análise de Caio Prado – e do valor a que hoje 

corresponderia este preço - o quão extremamente dificultoso era, do ponto de vista 

financeiro, para a família camponesa ter meios para arcar com esta despesa da primeira 

prestação e das demais, nos anos subseqüentes:  

... A primeira prestação nós emprestamos, nós mudamos aqui conversando com meu 
irmão, se o meu irmão tinha para emprestar ... meu irmão falou que podia, aí a 
primeira foi assim... 19 

Retomando a fala a seguir, vê-se que ela reflete de uma maneira extremamente 

clara, com um tom de obviedade, exatamente a necessidade da família camponesa ter 

como dispor de algum recurso para poder assumir a prestação do lote: 

Sabe, a gente ia se inscrever... Mas não era qualquer um que eles pegavam também 
não, aqueles que não tinham nada eles não pegavam... porque se não tinha nada, 
como é que eles iriam arranjar dinheiro para pagar, não é mesmo? Também eles 
escolhiam...20 

Já se pôde verificar nas falas anteriores que pagar a entrada do lote só foi 

possível para estas famílias mediante a relação de parentesco (ajuda financeira de 

parentes próximos), ou, como se verá a seguir, através de recursos advindos da última 

colheita, por meio da venda de instrumentos de trabalho que foram adquiridos pela 

família ao longo dos anos, ou ainda através da venda de animais de criação que, para o 

campesinato, servem também como uma reserva financeira: 

... a gente vendeu o motorzinho que a gente tinha na Três Vendas para vir morar aqui 
para dar prestação, meu pai vendeu o motor por cem cruzeiros e a prestação era 105, 
aí precisou por cinco do bolso, aí não tinha... 21 

José Marcos: ... eu vim com sete anos, seis anos... nossa!... é, para vir para cá o que a 
gente fez: morava em fazenda, era meeiro na Fazenda do Chapadão que agora é do 
exército lá... em Campinas... Como que foi? Lá era uma vida que o pessoal reclama 
hoje, então a gente tinha porco, a gente tinha vaca, que a gente fez? Isso aqui não foi 

                                                
19 Entrevista com d. Mariquinha. 
20 Entrevista com sr. José B. 
21 Entrevista com sr. Luís Antônio C. 
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dado. Isso aqui foi comprado. Não é?... O que acontece, foi comprado, e para pagar 
aqui era sacrifício, o que que fez? Tinha vaca, tinha porco, precisou vender as coisas 
para tocar aqui, não tinha financiamento, não tinha nada dessas coisas, a gente 
próprio que se virou... 
Regina: Até ele conta que ele tinha o leitinho dele lá, e ele veio para cá, cadê o leite 
dele? O pai dele vendeu tudo.  

Na fala a seguir, o sr. Pedro, com quem conversei, descreveu com minúcia 

exatamente esse processo:  

Então a gente, como se diz, plantei algodão, a lavoura veio bem, deu certo... E já foi o 
primeiro que abriu financiamento no banco, porque eu tinha acabado a colheita lá, eu 
falei com o Dr., foi tudo ok e a entrada ia logo ser, eu mudei em agosto e a primeira 
entrada era dia 30 de outubro. Agosto, setembro, outubro, eu tinha apenas dois 
meses... E eu tinha uma reserva de dinheiro, que lógico, eu vendi algodão, vendi 
milho, vendi tudo lá para poder vir aqui... Porque eu não tinha paiol, não tinha nada 
aqui onde guardar, tinha só aquele galpão, mas era pequeno, aí então eu vendi lá, 
porque eu segurei um pouquinho que deu para trazer, eu trouxe. O que não deu eu 
vendi tudo lá, a gente pegou o dinheiro da colheita, aí tinha reservado, foi e falei com 
ele, falei: ‘Ó, Dr., agora eu estou aí, não sei como que eu vou bolar o negócio, né...’ 
Eu falei: ‘Eu tenho, eu terminei a colheita lá e já mudei e já estou morando lá... foi lá 
na Casa da Lavoura, e estou com um dinheiro disponível para dia 30 de outubro [o 
dia da prestação], mas então agora eu não sei se eu vou comprar as coisas para 
começar a outra planta.’ ‘E onde é que está o dinheiro?’ [o Dr. Perguntou] ‘Ah, o 
dinheiro está aí...’ Eu tinha levado uma pasta assim, estava lá no chão,  ele falou: ‘Eu 
não acredito...’ Era uns 120 contos, naquele tempo, você sabe, 120 contos naquele 
tempo você não lembra e nem viu porque para fazer 100 real tinha que pegar 100 
notas de um e fazer aquele maço, era dinheiro pra cachorro! Era um pacote, era meia 
bolsa, então, não vou dizer que era tudo de um, mas era cinco, 10, era a mesma coisa, 
o dinheiro não tinha valor nenhum, não valia nada, o dinheiro estava... então eu 
estava com esse dinheiro lá na bolsa, eu falei: ‘O que ele resolver está resolvido.’ Ele 
era gente boa, a gente conhecia, né? Aí ele falou: ‘Você não tem conta em banco?’ Eu 
falei: ‘Não.’ Nunca tinha entrado num banco... nunca, é, isso foi no ano 62. Nunca 
tinha entrado num banco e nem sabia o que que era banco, eu passava lá na cidade, 
via aqueles bancos, puta vida, né? A gente se admirava, mas entrar mesmo, a gente 
não entrava. Ele falou: ‘Tem um banco novo que abriram, assim, assim, você não 
quer vir fazer um depósito nesse dinheiro?’ Eu falei: ‘Ah, eu tenho que guardar.’ 
Então, ele falou: ‘Guarda lá que assim você já fica conhecendo.’ Daí ele me levou lá 
no banco novo, se chamava Banco da Cidade de Campinas, e então aí, falou: ‘Vamos 
lá então...’ Ele mesmo conversou com o gerente, apresentou a gente, para abrirem a 
minha conta, abri a minha conta lá, depositei 120 contos, naquele tempo não era real, 
nem cruzeiro, era mil réis ainda. [Eu pergunto se era poupança]... não, não, era só 
guardava aquele dia. O que que ele me faz? Ele me pega, ele falou: ‘Agora vamos lá 
no Banco do Estado...’ Eu falei, aí saímos de lá, fomos no Banco do Estado. No Banco 
do Estado ele conversa com o gerente, me apresentou lá, nós andamos que nem dois 
amigos... Às vezes eu não agüento nem contar, porque parecia que a gente era 
conhecido há tempos. Para mim aquilo tudo era uma surpresa, novidade, então vai no 
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Banco do Estado lá, conversa com o gerente, me apresenta e tudo, me fez um 
financiamento, naquela época, saiu, o primeiro financiamento que saiu para Reforma 
Agrária... era para fazer a lavoura de algodão, comprar semente, adubo, essas coisas 
todas... [Eu pergunto se ele ficou com medo de fazer o empréstimo]... é lógico, a gente 
não sabia... Mas por isso a gente às vezes tem emoção por causa disso, não é? 
Imagine, a gente não é que tanto a gente fez, como a gente aprendeu também alguma 
coisa... 

Esta fala é profunda e extremamente elucidativa de uma série de questões. Ela 

revela exatamente o momento de pagar a primeira entrada do lote. Nota-se que o sr. 

Pedro diz que vendeu tudo lá para poder vir para o lote. Este “tudo” reflete que não era 

apenas a colheita acumulada.  

Ele mostrou também que desta forma ele teve “um dinheiro reservado” e que 

esta “reserva” era “dinheiro pra cachorro” naquele tempo, era “meia bolsa de 

dinheiro”. Ainda que o dinheiro estivesse absolutamente desvalorizado (ele deu o 

exemplo da enorme quantidade de notas necessárias para somar, como se fosse hoje, 

100 reais em notas de um), ainda assim isto era bastante dinheiro: “120 contos naquele 

tempo”. 

Também é importante perceber nessa fala como ele se emociona ao lembrar de 

entrar no banco, coisa que antes ele nunca havia feito e que a “reforma agrária” lhe 

proporcionou. Assim, ter acesso e aprender, ele diz, ao que antes não tinha acesso e ao 

que não sabia: “... isso foi no ano 62... Nunca tinha entrado num banco e nem sabia o 

que era banco, eu passava lá na cidade, via aqueles bancos, puta vida, né? A gente se 

admirava, mas entrar mesmo, a gente não entrava...”. 

Esta situação significava ter disponíveis coisas que anteriormente não estavam e 

também ter acesso a lugares antes impensáveis. Ele se emocionou ao falar do tipo de 

vida que pôde ter depois da “reforma agrária”. Por meio desta passou a estar acessível 

a ele uma vida com dignidade, em que pôde entrar no banco e conversar com o gerente 

e andar com o agrônomo, o “Doutor”, como “dois amigos”. Enfim, ele tornou-se uma 

pessoa “respeitável”, reconhecida pelas outras pessoas de fora de seu grupo de 

convívio habitual como um “igual”, o que fez com que fosse rompido o recorrente 
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sentimento de subalternidade, que ele demonstra, comum ao camponês22, ainda que  

seja tão profundo conhecedor da natureza e do trabalho que realiza. Ganhava a 

cidadania, tornava-se cidadão. 

A vinda das famílias para o lote foi marcada por extrema dificuldade, nos 

primeiros anos, para se estabelecerem, “formarem o sítio”, e, concomitantemente, para 

arcarem com a despesa da prestação, que onerava em demasia a família. Caio Prado 

Jr., como pudemos observar, chegou a colocar em dúvida a possibilidade de uma 

família pagar as prestações.  

Na fala seguinte, tia e sobrinha, de lotes diferentes, conversam sobre a ajuda 

que receberam do comerciante local, que vendia as mercadorias necessárias à família, 

facilitando, alongando o prazo de pagamento: 

Sobrinha - O Batistini ajudou vocês também não é? A carrocinha? 
Tia – A gente comprava lá também, até que deu... 
Sobrinha - Quatro anos ele ajudou a gente, a hora que colhia uma safrinha pagava 
um pouco, nunca dava para pagar tudo, aí continuava devendo... 
Tia - Nós fomos pagar ele, terminar de pagar ele com uma peça de motor que 
estourou, estourou o motor e ficaram umas peças boas e ele precisava de uma peça e 
era uma peça muito cara e aquilo pagou e sobrou, deu a peça para ele... 23 

As famílias camponesas que vieram para o Bairro, e isto foi uma unanimidade 

nas entrevistas que realizei no trabalho de campo, enfrentaram momentos de extrema 

penúria na tentativa de garantir a permanência e a propriedade dos lotes com os quais 

eram compromissários, de acordo com a Legislação: 

Art. 7º Nas vendas a prazo o pagamento do preço será feito em prestações anuais, de 
igual valor, pela forma seguinte: 
I – a primeira prestação no ato de receber o adquirente o título provisório, sem o qual 
não poderá tomar posse do lote; 
II – a segunda prestação no fim do segundo ano agrícola, estabelecendo-se, para os 
fins desse dispositivo, que o ano agrícola se encerra no dia 31 de outubro; 
III – as demais prestações até a última, no dia 31 de outubro dos anos subseqüentes. 
§ 1º Do contrato de compromisso constarão: 
a) um plano de exploração do lote, proposto pelo adquirente com assistência 
da Secretaria da Agricultura e por ela aprovado; 

                                                
22 A este respeito ver de Margarida Maria Moura, Camponeses, em especial o capítulo 2. 
23 Entrevista realizada em 21/01/1999. 
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b) anuência para o adquirente apenhar safras, semoventes ou máquinas, em 
contratos de financiamento. 
§ 2º As prestações serão acrescidas de juros, calculadas à taxa de 6% (seis por cento) 
ao ano calculadas sobre o saldo devedor. 
§ 3º As prestações em atraso ficam sujeitas à multa de 10% (dez por cento) sobre o 
respectivo valor. 
§ 4º Vencidas e não pagas 2 (duas) prestações anuais consecutivas, considerar-se-á 
rescindido o contrato 30 (trinta) dias de constituído em mora o devedor, nos termos do 
artigo 14 do Decreto Lei n. 58 (*), de 10 de dezembro de 1937, perdendo nesse caso o 
adquirente as importâncias pagas e as benfeitorias voluptuárias que não puderem ser 
levantadas sem prejuízo para o imóvel...24 (Grifos nossos) 

Segundo a legislação, vencidas duas prestações sem pagamento, o 

compromissário perdia o direito de permanecer no lote. O montante a ser pago pelas 

famílias evidentemente não era apenas o equivalente ao valor bruto da terra, de acordo 

com o Artigo 6º da Legislação citada:  

A fixação do preço de venda dos lotes deverá atender ao valor da terra, acrescido da 
importância das despesas com benfeitorias e melhoramentos realizados nos lotes, pelo 
Estado, excluídas as relativas as obras públicas normalmente executadas pelo Estado. 

Isto significa dizer que a casa que as famílias receberam, com seus lotes, o 

poço, a pocilga, o fogão a gás etc., estavam incluídos no valor total que pagaram. 

De fato, esses quesitos da Lei, para que a família garantisse a permanência e a 

futura aquisição do lote, eram extremamente difíceis de serem cumpridos. A família 

camponesa deveria, como antes já havia feito, produzir para atingir as necessidades 

básicas de seus membros, e agora, mais do que isso, deveria também conseguir 

acumular uma quantia razoável de dinheiro para efetuar o pagamento das prestações de 

sua terra, como escreveu Caio Prado Jr25. 

O que ocorreu é que muitas famílias (29) não conseguiram garantir a 

permanência no próprio lote. Observa-se no Mapa 6 – “Bairro Reforma Agrária 

(Campinas):Processo de territorialização Camponesa” os lotes cujos compromissários 

tiveram que transferir para outras famílias seu contrato de compromisso. Desses 29 

                                                
24 Legislação do Estado de São Paulo, Decreto 38.328, de 14/04/1961.  
25 PRADO JR. (1987). 
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lotes, cujos compromissários foram transferidos, 22 eram lotes de famílias 

camponesas, como também é possível observar no Mapa 6. 

As famílias, na tentativa de garantirem a permanência em seus lotes, lançaram 

mão de pelo menos duas estratégias: a primeira, já demonstrada anteriormente, era a 

possibilidade que tinham de pagar o armazém com uma certa mobilidade, ou seja, o 

comerciante “fornecia”, como eles dizem, os gêneros necessários para a família, e esta 

podia pagar conforme a possibilidade que tinha, ou seja, ele concedia um crédito para 

a família, um sistema de “fiado”, de “caderneta”:  

... É que daí a gente estava devendo até as calças ... aí não tinha, aí já começou a  
fazer empréstimo no Banco do... no Banespa, em Campinas, no Banco do Estado que 
falava, aí daí antes de desatolar, aí foi só atolando, atolando, atolando, atolando, que 
na época depois o meu pai vendia por 62 contos o sítio, e um tal, tinha um que ele 
vendia lingüiça. Queria comprar o sítio, mas não era para ele, era para outra pessoa, 
aí eu sei que ele dava, eu não lembro bem certo da época se ele dava 60 ou 61, o meu 
pai queria 62, que era a conta de pagar o banco mesmo!... Então o sítio dava 
“malemá” para cobrir a dívida. [No banco?] Ah, devia para todo mundo, devia no 
banco, devia no armazém, devia para o Brombal na época, então meu pai queria dar 
o sítio para o vendeiro, ficou três anos sem pagar ele, ele falou: ‘Não, não, eu não 
quero, no tempo que eu estiver aqui, for dono da venda, você pode vir comprar o que 
você quiser que você tem crédito...’, aí o meu pai falou: ‘Não, seu Neno, o Sr. fica 
com o sítio, o Sr. me devolve um restinho para mim pagar outra conta que eu estou 
devendo por aí e fica certo...’ Ele falou: ‘Não, não, pode vir pegar a mercadoria que 
você quiser...’, aí ele dava despesa para nós, e não vendeu... Essa primeira vez acho 
que foi em 65, 66, logo quase no começo... Onde devia o banco e o... é que nem 
aconteceu com todo mundo aí... Era a conta de pagar lá mesmo e não sobrava nada, 
era você sair com uma mão para dentro outra para trás. Aí o meu pai falou: ‘Não, eu 
preciso sair com pelo menos um troquinho para mim pelo menos alugar uma casa, ou 
comprar, passar pelo menos um mês de compra para a família, porque eu vou sair 
sem nada, vou comer o que? Vou comer capim?’ Aí sei que foi, foi indo, foi indo, não 
vendeu, aí passou, passou, passou, passou uns tempos e a coisa atolando de novo, já 
estava, Nossa! ... aí foi indo, foi indo, foi indo que nós, que nem eu falei para você, 
nós fizemos aquela plantação de tomate lá de vagem, daí conseguimos pagar, aí deu 
certo. [E ficou atrasada a prestação do sítio?] Ficou! Ficou atrasada e depois, só que 
não é que ficou atrasada, Larissa, sabe o que que era? É que o banco fazia papagaio, 
falava papagaio, arara, periquito, tudo, né, que vamos supor, vencia, que nós viemos 
morar aqui dia 4 de novembro de 62, não é? É, 62, e então quando vencia aquele 
prazo lá, tinha que pagar não sei se era dia 27, um negócio assim que tinha que 
pagar... Então, você não tinha dinheiro, você ia no banco, eles pegavam e faziam um 
papagaio, então você tirava um pouco disso, um pouco daquilo, daí pagava a 
prestação, mas chegou uns tempos em que não estava mais nem dando para pagar 
essa prestação e a dívida foi rolando... Tirava, vamos supor, você devia cinco e tirava 
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sete, pagava, sobrava dois, aí você ia se mantendo com dois, aí acabava com aqueles 
dois, na outra vez você já não pagava nada, porque não ganhava aí, antes de ser sete, 
aí já ia mais, aumentava, porque já tinha os juros tudo, aí ah, precisa de 15, 
emprestava 15, aí, foi indo, foi indo, foi complicando, foi atolando, atolando, 
atolando, que não tem jeito, aí complicou mesmo! A coisa foi para o buraco, e 
bastante. Você vê que de 72 só tem 19 que conseguiram ficar. [E muita gente foi por 
causa da mesma coisa que vocês?] Foi a mesma coisa, que daí começou complicar 
mesmo, que daí trocou gerente do Banco que tinha um tal de Álvaro Zini, ele era 
muito bom gerente do banco, então ele ajudava tudo mundo... Mas entrou um tal de 
Rodolfo lá, ele falou: ‘Quem não pagar, paga ou de um jeito ou do outro tem que 
pagar...’, e a turma foi para pagar, aí uns não conseguiam pagar, outro não tinha 
jeito, daí teve o vendeiro, começou cortar a turma... Nós, ele num cortou. [Ele era 
amigo do seu pai?] É, não é que era, era conhecido, amigo assim, mas só que nós, não 
cortou. Bastante gente ele cortou, mas nós não cortou, porque acho que também a 
gente nunca devolveu mercadoria que achava que estava estragada, não devolvia, a 
gente comia, comia, vamos supor macarrão que a turma achava caruncho no 
macarrão, pegava lá e mandava molecada ou, muitas vezes, ia lá e falava: ‘Ó, seu 
Neno, o negócio é o seguinte, o sr. trouxe um macarrão lá, está caronchado...’, ‘... ah, 
então você traz de volta...’, e acho que ele falou assim: ‘Já está passando necessidade, 
está dando, ainda está reclamando!’ Mas só que nós nunca voltamos, nunca, nunca, 
nunca, nunca! A minha mãe pegava, lavava aqueles, é vergonha falar que comer, 
acho que, sei lá, mas minha mãe lavava aqueles macarrão, tirava tudo aqueles 
carunchos..., cozinha na água, ele saía, mas não saía tudo não, porque tinha algum 
que morria afogado no meio do macarrão, depois que começava cozinhar, ele ia para 
cima, minha mãe passava com a escumadeira, uma peneirinha, e tirava, nós 
comíamos, nós nunca devolvemos! E uma vez também veio um saco de arroz que 
estava cheirando querosene, que naqueles tempos vendia querosene nos armazéns, de 
lata, não é? Tinha nego que não devia ter cuidado, acho que vai ver que derrubou 
querosene no saco, estava com aquele gosto de querosene, mas nós comemos, 
comemos! Nunca devolvemos! ... E para nós ele nunca negou, se a gente falar que ele 
negou, a gente está fazendo pecado, ele, para nós, ele foi bom. Eu não sei onde ele 
está, mas para nós ele foi mais do que um pai! Aí, depois, começou a gente já ficou 
também meio com vergonha de pegar a mercadoria porque ele cortou bastante gente, 
e a gente ia lá, Nossa Senhora, olha, chegava lá, chegava com um papelzinho lá no 
bolso, mesmo assim, uma vergonha, sabe assim, você pedir coisa fiado, porque você 
tava devendo e pedir... Aí, esperava todo mundo sair do armazém lá e ele falava: ‘O 
que foi, Luís Antônio?’ [Ele fala com a voz bem baixinha] ‘Ah, seu Neno, o meu pai 
mandou ver se dá para o senhor mandar essas coisinhas lá para casa...’ Ele falava: 
‘Não, pode pedir, fala para o seu pai que não precisa ter vergonha de pedir não, que 
até que eu estou vivo aqui no armazém vocês não vão passar necessidade, não’, e 
sempre mandava! Só que também daí nós cortamos de comprar de 10 quilos de 
toucinho, a gente comprava cinco, seis quilos, já comprava lata de óleo, comprava, 
era família grande comprava de lata de óleo de 18 litros, já comprava cinco, seis 
litros, já diminuía, ele percebeu né, falou: ‘Não, pode comprar o que vocês 
precisarem lá, que até que eu tiver aqui, vocês não vão passar necessidade não’. Aí, 
foi indo, foi indo, graças a Deus, até que conseguimos pagar, foi trabalhando, foi 
difícil, mas conseguimos!  
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Essa fala, carregada da emotividade que a lembrança do passado proporciona, 

resume de uma maneira impressionante o que foram os primeiros anos do Bairro 

Reforma Agrária para essas famílias. A necessidade de pagar as prestações, a começar 

pela primeira, associada a uma colheita abaixo das expectativas, levava a família, sem 

dúvida nenhuma, a um processo de endividamento junto ao banco, que ele descreve de 

maneira detalhada.  

Vê-se nesse depoimento o papel preponderante que teve o crédito junto ao 

comerciante local, através do qual, por anos consecutivos, a família pôde suprir 

minimamente a necessidade de seus membros.  

Percebe-se também nessa fala que estar sujeito a tal situação, ter que comer um 

alimento nas condições em que comeram, era motivo de vergonha para um ser 

humano.  

Entretanto, ele procura deixar claro que só assim, só se sujeitando a essa 

situação, ou seja, só com o sacrifício, é que “Graças a Deus até que conseguiu 

pagar”. A alusão ao sacrifício e ao trabalho em demasia, sem o qual não teriam 

conseguido permanecer na terra, é recorrente nas falas, e é motivo de orgulho: 

... ah, a sra. sabe que aqui era difícil. Eles entraram no banco e aí não conseguiram 
pagar, aí tiveram que vender, não é? Sei que de 62 que tinha, sobraram só 19... 
porque não conseguiram mesmo, não conseguiam pagar o banco... Ah, porque nós 
trabalhamos... Nós fomos teimosos [ele ri]... porque a gente foi sempre da lavoura... A 
gente sempre trabalhou na lavoura... Então não tinha problema nenhum... 
Continuamos aqui... 26 

 

                                                
26 Entrevista com sr. Antônio B. 
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Muito significativo o uso da palavra “entrar” para referir-se à negociação com o 

banco, ou seja, é um local onde se precisa tomar cuidado para “entrar” porque é difícil 

“conseguir sair”27. Percebe-se nessa fala que, a princípio, ele mostra a dificuldade que 

foi o início, tanto que ele afirma que ficaram apenas 19, mas por outro lado, em 

virtude deles serem de lavoura e terem trabalhado, conseguiram ficar28.  

Larissa: E para pagar as prestações do lote era fácil, sr. José, ou era complicado? 
Sr. José: Não, tinha que trabalhar para ganhar o dinheiro, porque bastante não 
conseguiu pagar... 
Larissa: E no começo era só o sr. e a d. Júlia, as crianças eram pequenas? 
Sr. José: Eram pequenos. 
Larissa: E mesmo assim dava para vocês dois? 
Sr. José: Dava... [ele ri] descendo à noite, dava, não é? 
Larissa: Descia à noite para ir trabalhar? 
Sr. José: Pegava... porque era escuro de manhã quando ia para roça... E largar, 
largava quando não enxergava mais, não é?  

Vê-se como é elucidativo, para dizer o quanto se trabalhava, fazer menção à 

claridade e à escuridão; só foi possível pagar o sítio porque ele e sua esposa “desciam 

à noite” (subentende-se que o “descer” é para a roça). Este ‘à noite’ não significa 

durante a noite, mas desde quando ainda não estavam enxergando até “quando não 

enxergava mais”, para mostrar que enquanto houvesse luz, havia trabalho. Era o 

prolongamento da jornada de trabalho, à qual se referia Chayanov (1974), mostrando 

as possibilidades de aumento do esforço da família frente às suas necessidades. 

Afirmei anteriormente que houve basicamente duas estratégias  de que a 

família, em momentos de grande dificuldade, lançou mão para permanecer no lote: a 

primeira, como já foi demonstrado, era o crédito junto ao comerciante; a segunda, era 

a exploração dos recursos naturais do próprio lote. Muitas famílias, em épocas de 

dificuldade financeira, passaram a extrair areia ou argila do próprio lote para 

sobreviver, a areia para construção e a argila para as olarias de Campinas: 

                                                
27 Retorno a esta discussão no decorrer do trabalho. 
28 No Mapa 6, elaborado através das informações coletadas em trabalho de campo, é possível perceber que este 
número é bem maior, mesmo porque foram consideradas as primeiras famílias aquelas que efetivamente foram 
as primeiras a ocupar os lotes e/ou aquelas que foram instaladas, substituindo os primeiros compromissários, nos 
cinco anos iniciais de assentamento. Ver também Bombardi (2004a). 
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...sei que mudamos em 62, já faz 36 anos, vai fazer 37 em junho agora, eu falo que no 
começo foi difícil aqui, ah, porque o governo deu só a casa e a terra e aqui foi 
trabalhado! A casa e a terra não tinha mais nada... não tinha nada e o banco também 
aquele tempo que ele, não é que nem agora que financia, financiava, mas não era 
muito... era difícil. Não sei, você tinha que formar, nós tínhamos que formar uva, a 
uva leva dois anos para começar a produzir... a senhora sabe, a gente irava areia do 
rio, a sra. sabe que eu tirava areia com concha... do rio... daí mesmo... do sítio 
mesmo... ah, você tem que ter uma concha de lata e com um bambu comprido já e 
puxa, sai... você tinha que tirar areia para sobreviver, não é?, porque no começo aqui 
foi difícil... a maçã deu, até um tempo deu certo, depois eu plantei uva no meio, aí 
arrancou a maçã, né? Continuamos tirando a areia... Porque a areia era o principal... 
para a gente comer, vou falar para senhora, sei que não foi fácil não, viu?... Era da 
areia, para comer, veio da areia... ah, era difícil [para pagar a prestação], sempre 
quando chegava dia 31 de outubro tinha que ter a prestação, parece que era sempre 
quatro mil cruzeiros aquele tempo. E tinha que tirar de qualquer jeito, não é? 29 

Verifica-se que a extração da areia garantiu a sobrevivência da família e a 

permanência no lote, “Porque a areia era o principal... para a gente comer, não é?”.  

Nesse sentido, vale a pena observar no Mapa 6 a grande quantidade de lagoas 

existentes no Bairro. A grande maioria delas é exatamente desse período, a extração de 

areia e de argila deu origem a elas. 

O acesso livre aos recursos naturais, diferentemente do que ocorre hoje30, 

permitiu suprir a demanda da família, já que apenas a lavoura era insuficiente para a 

manutenção de seus membros e o pagamento do lote ao mesmo tempo, ou seja, nos 

momentos de extrema dificuldade financeira, os recursos naturais do próprio lote ou 

do rio, “que é de todos”, foi o que garantiu que essas famílias conseguissem ficar em 

suas terras. Em outros termos, tal era a precariedade que foi necessário lançar mão 

desses recursos para poderem sobreviver. 

Além desses, outros mecanismos como, por exemplo, a colaboração da família, 

a prática da ajuda mútua e o empréstimo de dinheiro junto aos vizinhos, sem a 

cobrança de juros, foram indispensáveis31. 

                                                
29 Entrevista com sr. Antônio P. 
30 Ver Bombardi (2004a). 
31 Estes outros mecanismos, vinculados à sociabilidade camponesa, são indispensáveis na explicação deste 
processo. Para o aprofundamento desta discussão, ver Bombardi (2004a), especialmente o capítulo 4.  


