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 “Quando nós mudamos aqui era um administrador, a primeira vez ... depois vinha uns já 
eram mais carrascos, mais Lampião ... já andava assim de armado e tudo, na hora de receber 

renda tinha tudo isso, não é? Era mais assim, bagunçado. Mais jagunço.” 
D. Jandira – Faz. Jacilândia - Meridiano  

 
 
 

“Aí a turma ficou cheia daquilo... fazendão dessa largado! Ninguém sabe direito, mas parece 
que pagaram para um morenão ir lá nas trilhas pinchar fogo no campo lá!” 

Sr. Antonio Belo – Faz. Pirituba - Itapeva 
 
 
 

“E essa reforma que o Governo quer fazer agora? Não é assim que ele quer fazer? Lotear as 
terras para o pessoal que não tem terra? Mas se o governo conseguisse fazer isso, ia acabar 

a fome do mundo!... Porque todo mundo ia plantar e ia colher!... Tem muita gente que está 
para a cidade porque não tem terra para trabalhar.” 

D. Cida – Faz. do Estado (Faz. Sta Helena) - Marília 
 
 
 

“Nós estamos presos no meio da área dele. Só nós aqui presos. Ele é vizinho aqui, vizinho na 
cabeceira, vizinho de lado aqui. Todos os anos ele quer comprar. E todos os anos ele mexe 

comigo e eu vou levando, falei: Mas eu estou criando o neto, as netas.”  
“Tudo aqui. Graças a Deus!” 

Sr. Sebastião e D. Tereza – Bairro Revisão Agrária - Jaú 
 
 
 

“... Se não tivesse aberto a Reforma aqui, isso aqui agora era tudo pasto, porque aqui tudo 
era fazenda de café ...” 

D. Yolanda – Bairro Reforma Agrária – Campinas 
 
 
 

“E eu cheguei aqui, parecia o Norte! Ninguém tinha patrão! Eu falei: ‘Aqui é ajeitado! Eu 
vou ficar por aqui’.” 

“O Estado foi abandonando e aquele povo foi assim invadindo, tipo sem-terra, quando eu 
vejo assim, eu falo: ‘Eu também fui sem-terra’. E eu falo mesmo que eu fui sem-terra porque 

eu nunca recebi herança, não é? E fui um menino de rua também, eu quando eu vejo esses 
meninos por aí, eu fico pensando: ‘Meu Deus, eu também fui assim’. Não discrimino eles 

não, que a nossa vida é assim...” 
Sr. Armindo – Faz. Jacilândia - Meridiano 
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Tecer o capítulo final deste trabalho envolve explicitar o elo de discussão que o 

singulariza, traduzido nas epígrafes escolhidas para abrir este capítulo. Selecionei falas 

de camponeses de cada uma das áreas de assentamento da Lei de Revisão agrária. 

Essas falas fazem essa tradução de uma maneira muito particular, revelam este 

processo a partir de dentro, a partir dos sujeitos sociais que constroem esta sociedade, 

responsáveis pela reprodução camponesa cotidiana, pela vivacidade com que sua 

ordem moral diferenciada atravessa os séculos, pela constante luta pela terra, que 

atravessa gerações, e por pautarem a reforma agrária como um imperativo da justiça 

social há tantas décadas. 

Este elo está assentado, portanto, na concepção de que os conflitos no campo 

sempre estiveram presentes no país e que são fruto da luta de classes sociais 

antagônicas do modo capitalista de produção. Há, portanto, uma particularidade nesses 

conflitos, pois são conflitos entre o campesinato e as duas classes sociais hegemônicas 

- a burguesia e os proprietários de terra1. 

A inserção do campesinato como classe social, longamente discutida neste 

trabalho, é interpretada por José de Souza Martins como portadora de uma condição 

semelhante à do proletariado, no sentido de classe que antagoniza com a burguesia, 

mas a partir de uma relação bastante diversa, considerando assim, que há 

... duas classes sociais básicas produzidas pelas contradições do capital e com ele 
antagonizadas: a dos operários e a dos camponeses, a dos que sofrem a exploração do 
capital e a dos que estão submetidos ao processo de expropriação pelo capital; cada 
qual com seu tempo histórico, a sua luta e a sua visão de mundo. (MARTINS, 1990, p. 
102) 

Esse antagonismo do campesinato em relação à burguesia se dá de forma dupla, 

                                                
1 Na esfera dos próprios escritos de Marx, como já foi discutido neste trabalho, os proprietários de terra são 
concebidos como uma classe social desse modo de produção. Nesse sentido, segundo o Prof. Ariovaldo de 
Oliveira em artigo sobre o marxismo e a questão agrária: “Embora Marx tenha escrito que ‘Os proprietários de 
mera força de trabalho, os proprietários de capital e os proprietários da terra, cujas respectivas fontes de 
rendimentos são o salário, o lucro e a renda fundiária, portanto, assalariados, capitalistas e proprietários da terra, 
constituem as grandes classes da sociedade moderna, que se baseia no modo capitalista de produção’, parece que 
poucos estudiosos da questão agrária têm se debruçado sobre o papel da propriedade da terra nas sociedades 
capitalistas no século XX. Aliás, parece mesmo que poucos, pouquíssimos intelectuais, têm se preocupado com a 
questão camponesa nas sociedades capitalistas deste final de século XX” (OLIVEIRA, 1996c, p. 159). 
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já que, além de lutar contra a expropriação, luta também contra a subordinação de sua 

renda. 

É no âmbito desta contradição entre as classes sociais que é possível 

compreender o massivo e constante número de conflitos no campo. 

As duas primeiras falas escolhidas para abrir este capítulo final dizem respeito 

exatamente a esta questão. Elas relatam, sob o ponto de vista camponês, a vivência da 

própria situação de conflito. Elas são, portanto, um instrumento para o entendimento 

do processo conflitivo que envolve a luta de classes. 

No primeiro caso, ao dizer: “já andava assim de armado... na hora de receber 

renda tinha tudo isso”, a camponesa retrata o eixo explicativo do conflito, que estava 

assentado na busca da reprodução camponesa esbarrando na apropriação privada da 

terra. Era um conflito ao mesmo tempo contra a grande propriedade – que já se 

esboçava na região de fronteira através da grilagem daquelas terras (município de 

Meridiano na década de 50) – personificada na figura do grileiro, e contra o capital, 

que ao se expandir no campo materializado na busca de terras para a formação de 

invernadas, demandava o trabalho camponês; em um período reproduzindo-o e, no 

seguinte, quando não se fazia necessário, o expulsava, como foi possível perceber nos 

diferentes depoimentos colhidos na Fazenda Jacilândia. 

O enfrentamento do jagunço foi, portanto, o mecanismo encontrado para a 

permanência na terra, mesmo porque as áreas do entorno já estavam “cercadas”, não 

eram, como apontou meu interlocutor da última fala apresentada nas epígrafes “terra 

sem patrão”. A escolha e a busca da terra “sem-patrão” passou, além do longo 

processo de migração, pelo enfrentamento da grilagem e pela truculência da 

instauração da propriedade privada da terra na transmutação da frente de expansão em 

frente pioneira. 

A ação camponesa está sempre pautada na busca de sua reprodução, uma 

reprodução do tempo, do espaço e do trabalho livres. A mobilização camponesa 

caminha, nesse sentido, ancorada em uma concepção de que a “justiça” legitima a sua 
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ação, ou seja, aquilo que é lícito (na ordem camponesa) é definido primordialmente 

pelo direito à vida através da terra. A justificativa da ação camponesa aparece, 

portanto, em seu próprio discurso, como a possibilidade de superação da “ordem 

injusta” que lhe é imposta: “Aí a turma ficou cheia daquilo... fazendão dessa largado! 

Ninguém sabe direito, mas parece que pagaram para um morenão ir lá nas trilhas 

pinchar fogo no campo lá!”. Nota-se que é a fazenda “largada”, e não qualquer 

fazenda, mas um fazendão, que lhes outorgou o direito de agir em busca de sua 

própria reprodução.  

Desta forma, as falas dos camponeses – dos sujeitos em luta – revelam o 

conflito a partir de dentro de sua lógica, da lógica desta classe social em luta por sua 

reprodução. 

Neste sentido, a partir da fala anteriormente citada, é possível desvendar a 

concepção de justiça e de sociedade que tem orientado a ação camponesa; concepção 

esta que se reproduz contraditoriamente no modo capitalista de produção. É contrária à 

concepção dominante, em que a mercadoria tem a primazia nas relações e em que as 

próprias relações são coisificadas, posto que mediadas pela mercadoria. Assim, ainda 

que em sentido avesso ao da lógica do capital – em que a própria terra é mercadoria – 

essa ordem moral se reproduz, alimentada por sua “fórm(ul)a econômica”, e também a 

alimenta.  

Essa luta de classe manifesta-se, materializa-se e por fim, territorializa-se, como 

será discutido. 

Com relação ao Estado de São Paulo, particularmente no período de 1945-1964, 

é possível captar a luta de classes – manifesta nos conflitos no campo – através de sua 

representação no Mapa 17 “Geografia dos Conflitos Sociais no Campo no Estado de 

São Paulo (1945-1964)”, já discutido no Capítulo 1, e apresentado a seguir. 
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MAPA 17: Acesso a partir do índice Lista de Mapas 
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Evidentemente, esses conflitos – como conflitos de classe – não foram 

superados naquele momento histórico, retratado no Mapa 17. O Estatuto da Terra foi 

planejado não exatamente para realizar um pacto de classe, mas para escamotear e 

procurar fazer sucumbir a luta de classes que era premente. 

O próprio golpe militar de 1964 foi também resultado direto da mobilização 

política no campo. Ele foi articulado para que não houvesse um pacto social, para 

controlar a luta de classes, para - no que tange à reforma agrária - tirar a possibilidade 

de decisão dos sujeitos sociais que a reivindicavam, ou, em outros termos, tirar das 

mãos do campesinato a decisão de classe dos rumos da reforma agrária. Segundo 

Martins (1985, p. 31-32): 

O governo militar entendia, portanto, que as medidas reformistas eram necessárias, 
mas que os grupos e as mediações políticas para concretizá-las eram desnecessários e 
nocivos. Ao invés da reforma agrária ser obtida de baixo para cima, legitimada pela 
participação popular, seria feita de cima para baixo, conduzida como problema técnico 
e militar e não como problema político. Tratava-se de conduzir a implantação da 
reforma sem causar maior lesão ao direito de propriedade, particularmente de modo a 
evitar que ela instaurasse o confisco do latifúndio. 

Implantar a reforma agrária sem “tocar no direito de propriedade” era, da parte 

dos governos militares, a forma de coibir o conflito, de manter o controle da 

“necessária reforma agrária” a partir das duas classes sociais hegemônicas e, portanto, 

manter o monopólio de classe dos grandes proprietários sobre a terra. Para levar a cabo 

esse intento, com uma realidade marcada pelos conflitos e pela mobilização política 

camponesa2, a violência foi o expediente utilizado. Nesse sentido, o assassinato de um 

dos líderes das Ligas Camponesas tornou-se emblemático, de acordo com o Profº 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2001b, p. 26): 

Dentre a onda de violência, o assassinato de João Pedro Teixeira, líder e camponês da 
Liga do Sapé – Associação dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas de Sapé – foi 
um dos que ganhou projeção nacional, pois essa liga era uma das maiores do Nordeste, 
com mais de sete mil sócios. [...] O movimento militar de 64, que assumiu o controle 
do país, instaurou a perseguição e “desaparecimento” das lideranças do movimento 
das Ligas Camponesas, e sua desarticulação foi inevitável. Deu-se, aí, o início de um 
grande número de assassinatos no campo brasileiro... 

                                                
2 Ver MAPA 17. 
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Entretanto, apesar de ter havido a desarticulação de um movimento como o das 

Ligas Camponesas, arrefecido pela extrema violência perpetrada durante a ditadura, os 

conflitos no campo prosseguiram. 

Esses conflitos tiveram lugar ao longo de todo o período da ditadura militar, 

tornando explícita a contradição da sociedade, que não pôde ser escamoteada através 

da proposição do Estatuto da Terra e da tentativa de deslocamento dos “focos de 

conflito” para as regiões mais longínquas da Amazônia3.  

Neste sentido, está “geografada” no Mapa 18 – “Geografia dos Conflitos 

Sociais no Campo no Estado de São Paulo (1964-1981)” – a luta de classes expressa 

nos conflitos que grassaram o campo no estado de São Paulo durante a ditadura.  

Do período que vai de 1964 a 1981 foram registrados 127 conflitos. Entretanto, 

esse número é ainda maior, posto que nem todos os acontecimentos eram divulgados 

pela imprensa durante os governos militares, como afirmaram as autoras do artigo que 

é base para o desenvolvimento do mapa ora apresentado4. 

Este mapa foi elaborado a partir do artigo “Os conflitos sociais no campo em 

São Paulo” de Élide Rugais Bastos, Vera Lúcia Chaia e Vera Lúcia Botta Ferrante, 

publicado na revista Reforma Agrária, de setembro/outubro de 19835. 

Para sistematizar e mapear os conflitos, apresentados pelas autoras, parti da 

classificação elaborada pela Comissão Pastoral da Terra em que os “conflitos” 

aparecem divididos nas categorias de conflitos por terra, violência, manifestações e 

                                                
3 Ver Oliveira (2001b) e Martins (1985). 
4 Segundo Bastos, Ferrante e Chaia (1983, p. 26): “Levantamos notícias sobre tais movimentos veiculados pela 
grande imprensa, através dos arquivos do jornal “O Estado de São Paulo”, da Associação Brasileira de Reforma 
Agrária (ABRA) do jornal “A Folha de São Paulo”, do jornal “Realidade Rural”, órgão da Federação dos 
Trabalhadores em Agricultura do Estado de São Paulo (FETAESP), parte do arquivo da FETAESP, e os 
registros da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Agricultura (CONTAG). Isso coloca o problema dos 
limites dos nossos resultados, que ocorrem porque a imprensa não chega a registrar todos os conflitos, resultando 
da existência de uma censura que se estende até meados dos anos 70.” 
5 Segundo Élide Rugai Bastos, em comunicação oral em 12/10/2005, os dados de conflitos no campo estavam 
sendo coletados por um grupo de pesquisadores de todo o Brasil, de modo a servir de base para a elaboração do I 
PNRA e de tal forma que as áreas de conflito se tornassem prioritárias. Entretanto, como a própria história 
mostrou, também o I PNRA não foi levado a cabo. A esse respeito, ver Oliveira (2001b).  
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trabalho escravo6. 

À categoria “trabalho escravo”, adicionei a expressão “escravidão por dívida”, 

por entender que são as formas pelas quais o mecanismo da “peonagem” é conhecido7: 

A peonagem ou “trabalho escravo” começa com a contratação pelo empresário 
administrador de um empreiteiro (o “gato”), que vai arregimentar trabalhadores em 
regiões quase sempre distantes e pobres (com falta de oferta de empregos). O processo 
é tipicamente de aliciamento, pois aos trabalhadores são oferecidas condições de 
trabalho e salários compensadores, além da alimentação e hospedagem. Nada é 
assinado, tudo é apalavrado. O trabalhador peão, a partir daí, não sabe que o preço da 
passagem para viajar e da comida que comer vão ser descontados de seu ordenado. 
Tudo que precisa é vendido por preços abusivos pelo “gato” ou pelos fazendeiros, na 
própria fazenda. 

Dessa forma, o trabalhador peão está permanentemente endividado na fazenda. 
O salário é uma ficção anunciada pelo “gato” administrador ou fazendeiro, que nunca 
vira realidade nas mãos, quer dizer, nos bolsos dos peões. (OLIVEIRA, 2001b, p. 66) 

Com relação à violência, como é possível notar no Mapa 18, ela não está 

diretamente representada. No referido artigo8, ela apareceu de modo explícito apenas 

associada às formas de aliciamento e trabalho escravo na Região do Litoral Paulista. 

Como essa informação apareceria no mapa em sobreposição ao número de conflitos 

identificados e catalogados pelas autoras, optei por não representá-la. 

Entretanto, é possível inferir - embora não se possa quantificar e qualificar - que 

a violência esteve presente em boa parte dos conflitos por terra assinalados, já que eles 

envolveram a resistência ou o enfrentamento pela permanência na terra, seja a do 

                                                
6 Com relação ao trabalho escravo, a CPT o tem contabilizado separadamente das demais formas de violência, 
criando tabelas que sistematizam essa situação de forma individualizada. 
Os conflitos por terra são entendidos pela CPT como “resistência e enfrentamento pela posse, uso e propriedade 
da terra”; mantive esta interpretação na classificação das informações do referido artigo. Com relação às 
chamadas “Manifestações” (São consideradas manifestações, pela CPT, as “ações coletivas dos trabalhadores e 
trabalhadoras que reivindicam diferentes políticas públicas e ou repudiam políticas governamentais ou exigem o 
cumprimento de acordos e promessas” – CPT, 2004), optei por nomeá-las como “mobilização política”, posto 
que essa expressão traz um caráter mais ativo do que a anterior e, ao que me parece, mais amplo para descrever 
esse tipo de prática, englobando desde as manifestações propriamente ditas (marchas, atos etc.) até a formação 
de grupos, sindicatos etc. Ainda com relação à escolha do termo “mobilização política”, considero que muito 
embora as formas de “conflitos por terra” que envolvem a resistência sejam também mobilizações de âmbito 
político, o termo parece mais adequado às formas de manifestação que ganham corpo também fora da 
propriedade (e/ou parcela de terra) em que o(s) grupo(s) se encontra(m). Ou seja, diz respeito à espacialização do 
conflito e/ou da luta.  
7 Ver também Martins (1997). 
8 BASTOS; FERRANTE; CHAIA, (1983, p. 26). 



 642 

posseiro, a do rendeiro ou a do pequeno proprietário9. 

O Mapa 18 é, portanto, extremamente revelador. Percebe-se o enorme número 

de municípios em que houve conflitos no campo durante a ditadura. Revela também 

duas regiões que concentram a maior parte dos conflitos, perceptíveis em uma 

primeira análise. A primeira é a do Vale do Ribeira/Litoral Paulista, contabilizando 54 

conflitos que respondem por 42% dos conflitos nesse período10. A segunda é a do 

Oeste Paulista, particularmente o Pontal do Paranapanema; na região de Presidente 

Prudente foram contabilizadas 24 ocorrências, correspondendo a 19% dos conflitos no 

período. Isso significa que juntas, as duas regiões somam mais de 60% dos conflitos 

no campo em São Paulo de 1964 a 1981. 

Das 54 ocorrências do Litoral Paulista/Vale do Ribeira, 34 foram de conflitos 

por terra, ou seja, 62% delas foi em torno da questão da permanência na terra, 

principalmente dos posseiros lutando contra grileiros e contra o próprio Estado com os 

planos de implantação de reservas florestais11.  

Com relação ao Oeste Paulista, à região de Presidente Prudente, das 24 

ocorrências no período, 15 delas foram de conflitos por terra. Isso significa que elas 

também correspondem a 62% dos conflitos. Esses conflitos por terra, a exemplo dos 

do litoral, envolveram posseiros lutando, neste caso, pela legalização de suas posses. 

                                                
9 A exemplo da violência vivenciada pelos camponeses de Itapeva e Meridiano, discutida neste trabalho e que 
não está retratada no mapa. Optei por restringir as informações do mapa às informações levantadas pelas 
referidas autoras, que fizeram a ressalva de que sabidamente o número de ocorrências no campo no período era 
maior do que aquele noticiado. 
As autoras do referido artigo, fonte do Mapa 18, ao contabilizarem as ocorrências, o fizeram através das antigas 
DIRA’s (Divisões Regionais Agrícolas do estado de São Paulo), que naquele período eram em número de 10, a 
saber: Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Bauru, Marília, São José do Rio Preto, Araçatuba, Ribeirão Preto, 
Presidente Prudente e Litoral Paulista. Mantive, parcialmente, o esquema das DIRA’s, a fim de ter uma visão dos 
conflitos distribuídos nas diferentes regiões do estado. 
10 Vale lembrar que esta foi a região em que Lamarca tentou implantar um foco de guerrilha no início da década 
de 70. 
11 Esses conflitos - particularmente dos caiçaras para permanecerem em suas áreas, tendo que lutar contra 
grileiros e contra o próprio Estado, que sobrepõe unidades de conservação às terras de populações tradicionais - 
perduram até a atualidade. Para maiores detalhes ver, entre outros, Sesti (2000) e Silva (2004). 
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MAPA 18: Acesso a partir do índice Lista de Mapas 
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No primeiro caso, a instauração da propriedade privada, motivada também pela 

especulação imobiliária e, ao mesmo tempo, a “instalação dos parques”, passaram a 

limitar, coibir e impedir a reprodução camponesa. No segundo caso, também a 

instauração da propriedade privada sobre terras devolutas já ocupadas por posseiros 

fez com que estes se deparassem com a dificuldade da permanência e da continuidade 

na terra. Em ambos os casos a grilagem de terras através de títulos fraudulentos foi o 

expediente utilizado para a tentativa de expulsão dos camponeses. No Pontal do 

Paranapanema, esta grilagem tornou-se famosa, posto que foi efetivada sobre terras 

sabidamente públicas, em que, ao contrário do que está ocorrendo, os supostos 

fazendeiros deveriam ressarcir o Estado pelo uso indevido dessa terra ao longo de 

décadas12. 

Em parte desses casos, os conflitos por terra envolveram camponeses-posseiros 

vivenciando um confronto típico da situação de fronteira, no momento de instauração 

da propriedade privada. 

Houve, na região do Vale do Ribeira/Litoral Paulista, pelo menos quatro 

ocorrências relacionadas ao trabalho escravo/escravidão por dívida, nos municípios de 

Juquiá, Jacupiranga e Itanhaém – no processo de apropriação privada das terras.  

De acordo com José de Souza Martins (1997, p. 193): 

Os casos de peonagem ou escravidão por dívida, no Brasil, ocorrem com muito mais 
freqüência na frente de expansão do que nas outras regiões. É evidente que são 
relações produzidas no processo de reprodução ampliada do capital, que recorre a 
mecanismos de acumulação primitiva em certos momentos dessa reprodução 
ampliada, isto é, recorre seja ao confisco de bens, como a terra, seja ao confisco de 
tempo de trabalho mediante a ampliação da margem de trabalho não pago. 
Tem sido característico da frente de expansão, no Brasil, a ausência da propriedade 
formal da terra, esta última constituída de simultâneos direitos de posse e domínio. A 
população camponesa é geralmente posseira ou ocupante de terra, sem título de 
propriedade. 

Estes mecanismos de acumulação primitiva dentro do próprio processo de 

produção do capital, que ocorre nas frentes de expansão, adquirem diferentes 

                                                
12 Ver Oliveira (2001b). 
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características, como é o caso da escravidão por dívida, mas também como foi o caso 

da utilização de camponeses-rendeiros no “desbravamento” das matas e semeadura do 

capim para a formação de boa parte das fazendas de gado do oeste paulista, como foi 

discutido sobre o próprio movimento do Arranca Capim.  

O movimento do Arranca Capim, aliás, não cessou no final da década de 50 e 

início de 60. Como foi apontado, ele foi retomado no final da década de 60. Dentre os 

seis conflitos por terra que estão mapeados na região de São José do Rio Preto, dois 

são em Santa Fé do Sul, justamente dos arrendatários em luta para prorrogar sua 

permanência na terra. 

Um terceiro conflito ocorreu em um município vizinho à Santa Fé do Sul, em 

Rubinéia, cidade em que o assessor do Secretário de Agricultura de São Paulo no 

Governo Carvalho Pinto, Paulo Vanzolini, encontrou o local de reunião do Partido 

Comunista, como foi discutido no capítulo referente aos Conflitos no Campo em São 

Paulo e a Aprovação da Lei de Revisão Agrária. 

O conflito mapeado em Rubinéia é referente à atuação do líder messiânico 

Galdino “que vai se rebelar conjuntamente a outros lavradores, contra a construção da 

Usina de Ilha Solteira” (BASTOS; FERRANTE; CHAIA, 1983, p. 30). De acordo com José 

de Souza Martins: 

O “profeta” Aparecido surge na Alta Araraquarense, às margens do rio Paraná, um 
lugar de grandes tensões sociais, desde os anos 50, produzidas pela violenta 
exploração de arrendatários pobres praticada pelos grandes fazendeiros da área. 
Os arrendatários chegavam de várias regiões do país para plantar cereais, algodão, 
amendoim, sob a condição de pagar uma renda em espécie e de semear capim no meio 
das plantações. Formadas as pastagens, começam as expulsões de lavradores, até 
mesmo antes da colheita de suas lavouras. Começa também a sua luta pelo 
cumprimento dos acordos verbais feito com fazendeiros inescrupulosos. Houve 
fazendas em que os próprios lavradores procederam ao arrancamento do capim que era 
motivo de sua desgraça, para forçar o cumprimento dos entendimentos verbais. [...] 
Embora não fosse arrendatário, Galdino estava entre os lavradores que reivindicavam 
justiça para os arrendatários de Rubinéia. Já nessa altura ele entendia, como tantos 
outros brasileiros de muitas regiões do país, que a terra não podia ser utilizada para 
que o homem explorasse o homem, para que o rico subjugasse o pobre. À medida que 
a repressão se tornou violenta contra os trabalhadores e à medida que a sua luta não 
produzia resultado, diante da obstinação e da intransigência dos que podiam resolver o 
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problema, Galdino foi passando por um processo de transformação representado por 
sua conversão à prática religiosa, à meditação, ao jejum. 
Galdino viveu um processo no Brasil, em situações semelhantes. Ele se transformou 
em benzedor e profeta – reconverteu para um código religioso as propostas aprendidas 
na dura realidade do seu povo. Nessa situação é que foi preso, alguns anos depois, na 
fase mais aguda da repressão policial e militar. 

A luta e a resistência política camponesa, em determinadas situações, 

transmuta-se em uma luta de ordem religiosa, amparada na noção de justiça divina, em 

que, como aponta Martins, não cabe a “exploração do homem pelo homem”. Essa luta, 

como em outros momentos no Brasil, transformou-se em um movimento messiânico. 

De acordo com Castro Oliveira (1998, p. 74): 

O movimento camponês pressupõe um estado de contestação. Os ideais e as práticas 
contestantes são relevantes na medida em que constituem uma interpretação 
divergente da ordem estabelecida, ou do “novo” que desestrutura as relações 
existentes. São comportamentos incorporados aos indivíduos como forma de 
resistência, podendo se desdobrar em movimentos mais amplos, criando novas 
condutas que pressupõe linguagem, rituais e práticas inovadoras (muitas vezes no 
sentido da reinvenção), elaborando uma visão utópica na qual se protege o presente e 
prevê o futuro. 

É esta ordem (nova ordem) estabelecida, uma ordem centrada no econômico e 

na terra como negócio, que entra em confronto direto com a ordem camponesa em que 

a terra é o eixo da reprodução da vida. Esse choque, que é um choque de lógicas de 

classes sociais antagônicas, que “vira de cabeça para baixo” a lógica camponesa, está 

no centro das práticas “contestantes”, como apontou Bernadete Castro Oliveira.  

A autora, ao estudar sitiantes no Mato Grosso, se deparou com camponeses 

paulistas migrantes da Alta Araraquarense, que impossibilitados de permanecerem nas 

terras de arrendamento e recusando-se a trabalharem como bóias-frias, migraram em 

grupos familiares, seguindo as profecias de Aparecido Galdino, o “Aparecidão”, como 

ficou conhecido: 

Na profecia de Aparecido havia um novo lugar e um novo tempo; a travessia do rio 
representava essa conquista. A estrada se colocava na frente dessa população que 
estava sendo expropriada de seus meios de vida. Pois é na estrada que o mundo se 
desencanta e, na mesma estrada que se pode fazer sua reconstrução. (CASTRO 
OLIVEIRA, 1998, p. 105) 
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Foi na busca dessa terra prometida, expressa na profecia de Galdino, que o 

grupo seguiu de Rubinéia e arredores em direção ao Mato Grosso. 

Rubinéia, a cidade de Galdino, fica às margens do Rio Paraná e estava na 

iminência de ser inundada pelas águas da barragem de Ilha Solteira. Alguns prédios 

públicos já haviam sido demolidos, enquanto “Aparecidão” e seus seguidores 

continuaram resistindo até que foram rendidos pela polícia, acusados de colocar em 

risco a ordem pública (CASTRO OLIVEIRA, 1998). A partir daí foi aberto um processo 

pela promotoria pública contra Galdino, que acabou redundando em sua prisão e 

posterior condenação como “doente mental”, ficando ele internado em um manicômio 

judiciário por muitos anos13. 

Entretanto, como aponta a autora: 

... o maior ataque feito contra Aparecido foi à sua condição de “ser psicológico”, 
íntegro, independente e livre. O laudo psiquiátrico o despojou por completo enquanto 
personagem e pessoa, retraduzindo a natureza humana de Aparecido, na figura do 
internado. Ele foi colocado numa condição de liminaridade, de ter sido e não ser mais, 
porque lhe foi atribuída uma não-consciência, através da qual a sua identidade foi 
trocada pelo diagnóstico, onde o doente-mental é uma não-pessoa. 
Aparecido foi o protagonista em torno do qual se enredou a trama social de uma 
tragédia que não era só dele, mas de muitos camponeses que têm experimentado (e 
experimentam), a luta contra a intolerância; que se manifesta não só pela condenação 
judicial de seus atos e pensamentos, mas também, pela negação moral/intelectual de 
sua existência na sociedade. (CASTRO OLIVEIRA, 1998, p. 104) 

Esta tragédia, à qual se refere a autora, é a tragédia vivenciada cotidianamente 

pelo campesinato que é expropriado, ou que sofre um processo de expropriação. Em 

busca de sua reprodução e recusando-se a se inserir de outra forma na sociedade, ou 

seja, recusando-se a se “descampenisar”, é que se organiza e resiste. 

Essa resistência que aparece de forma absolutamente explícita no Mapa 18 é, 

eminentemente, uma resistência de classe.  

Como é possível notar no Mapa 18 – “Geografia dos Conflitos Sociais no 

                                                
13 Para maiores detalhes ver o apêndice de título “O boiadeiro Galdino – do tribunal militar ao manicômio 
judiciário” da obra A militarização da questão agrária no Brasil de José de Souza Martins (1985) e a tese de 
doutorado de Bernadete Castro Oliveira Tempo de travessia, tempo de recriação: profecia e trajetória 
camponesa. 
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Campo no Estado de São Paulo (1964-1981)”, boa parte das ocorrências no campo 

nesse período são conflitos pela terra. Ou seja, são conflitos exatamente desta ordem: 

são lutas pela reprodução camponesa.  

Na região de Sorocaba, entre três ocorrências, as três referem-se a conflitos por 

terra; na de Campinas, de três ocorrências, duas são de conflitos por terra; na de São 

José do Rio Preto, das seis ocorrências, todas são de conflitos por terra; na do Vale do 

Paraíba, de 10 ocorrências, todas são, também, de conflitos por terra; nas de Presidente 

Prudente e do Litoral Paulista/Vale do Ribeira, como já foi apontado, 62% das 

ocorrências também foram conflitos por terra. 

A exceção desta característica está nas regiões de Bauru e Ribeirão Preto. Na 

região de Bauru, a única ocorrência - no município de Jaú - estava relacionada a 

trabalhadores assalariados reivindicando melhores salários. Em Ribeirão Preto,  de 14 

ocorrências, quatro estavam relacionadas a trabalho escravo/escravidão por dívida e 10 

à mobilização política. Destas 10, três eram de bóias-frias reivindicando melhores 

condições de trabalho, uma referia-se a greve na usina, três relacionavam-se com 

movimentos reivindicatórios a partir de sindicatos e três referiam-se a ações de 

camponeses-sitiantes reivindicando “melhoria na política agrária governamental”14.  

Essas duas regiões correspondem exatamente às porções do estado em que o 

processo de territorialização do capital passou a ser mais agudo, em função da massiva 

cultura da cana-de-açúcar, como foi discutido no Capítulo 4, referente ao assentamento 

da Lei de Revisão Agrária em Jaú. Os dados das ocorrências nesta região, são a 

fotografia dessa territorialização do capital no campo, marcada por relações de 

trabalho assalariadas que redundam em uma mobilização do tipo trabalhista, ou seja, 

são operários do campo reivindicando melhores condições de trabalho. Ainda assim, 

ou seja, apesar do “moderno processo” de territorialização do capital, as relações de 

trabalho são de condições de extrema exploração15, chegando mesmo à denúncia de 

semi-escravidão de trabalhadores. Entretanto, em meio a essa massiva territorialização 
                                                
14 BASTOS; FERRANTE; CHAIA, (1983, p. 29). 
15 Ver Silva (1999). 



 650 

do capital, como se viu, houve três ocorrências envolvendo camponeses-sitiantes 

lutando por uma melhor política agrária, ou seja, buscando formas de garantir a 

permanência em suas terras. 

Do total de 127 ocorrências no campo no estado de São Paulo nesse período, 78 

foram de conflitos por terra, ou seja, os conflitos por terra correspondem a 62% do 

total e parte da mobilização política esteve diretamente ligada à ação de camponeses, 

como será abordado.  

Esses dados indicam o campesinato mobilizado no campo, lutando por sua 

continuidade na terra. Isso significa que se estava diante não de qualquer luta, mas nas 

diversas formas de “conflitos por terra” que envolveram camponeses-posseiros, 

camponeses-rendeiros e camponeses-sitiantes. Estava-se diante da ação de uma classe 

social em busca de sua reprodução. 

Desta forma, ficou demonstrado no Mapa 18, que a luta de classes não foi, 

evidentemente, superada e, sequer, contida através dos mecanismos de repressão 

utilizados na ditadura.  

Isso remete à discussão do campesinato enquanto classe, da ação política 

entendida como ação de classe social em sua organização pela oposição de interesses 

com relação às outras classes sociais. 

De acordo com Theodor Shanin, em seu artigo: “A definição do camponês: 

conceituações e desconceituações: o velho e o novo em uma discussão marxista”: 

Os camponeses entraram na discussão marxista como a pré-história analítica do 
capitalismo, como sua forragem passiva dentro da ‘acumulação primitiva’, mas, em 
particular como classes históricas ‘para si’ com, por assim dizer, baixo ‘caráter de 
classe’, explicável, por sua vez, dentro dos termos da especificidade camponesa. A 
utilização e as ênfases diferem no tempo e no contexto. Os camponeses pertencem aos 
tempos antigos e medievais nos Grundisse, ao passado mais imediato na Inglaterra em 
O Capital, de Marx, mas são centrais à análise de história política atual da França e ao 
futuro político da revolução proletária em ‘países de maioria camponesa’. ‘Classe para 
si’ representa aqui não apenas uma definição mais extensiva do que ‘classe em si’, 
mas também um nível diferente de abstração, não apenas como uma construção 
analítica, não apenas ‘portadora’ de características de uma ‘matriz’ geral, mas um 
grupo social que existe na consciência direta e na ação política de seus membros. 
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Somente a conceituação de uma classe como ator e sujeito da história social permite 
levantar questões como cristalização e descristalização de classe, coalizão de classes 
temporárias, retiradas, vitórias e derrotas. A luta de classes significa, neste nível, não 
apenas uma contradição objetiva de interesses, mas uma confrontação real de 
organizações específicas, palavras de ordem e homens. Uma geração depois, os 
camponeses, historicamente reais, gradualmente tomaram o lugar de seus congêneres 
conceituais, analíticos e abstratos ‘em si’, à medida que os escritos e os feitos de Lênin 
se tornavam maduros, politicamente mais profundos, mais fortes na confrontação 
decisiva e mais perto da vitória. [...] Quando a análise política imediatamente 
relevante reconheceu o lugar dos camponeses, estes se transformaram, de derivações e 
deduções, em exércitos e atores; e, simultaneamente, admite-se, cada vez mais, a 
autonomia relativa da classe com relação ao(s) modo(s) e/ou sociedade a que se 
vincula. Os camponeses tornaram-se, de fato, uma classe, mesmo ‘dentro de um país 
capitalista’ – citando Lênin pós-1906. 
Entretanto, isto não é um happy end, apesar de resolvidas todas as dúvidas e 
reconhecidos os camponeses como o que realmente são, isto é, ‘uma classe’. Os 
camponeses ‘são’ uma classe, uma economia, uma part-society e, além disso, outras 
‘coisas’ que ainda não conceituamos... (SHANIN, 1980, p. 70-71, grifos nossos) 

O campesinato, como aponta o autor, além de se contrapor às demais classes 

sociais (notadamente a burguesia e os grandes proprietários) através de interesses que 

são contraditórios, dão a esta luta de classes uma configuração específica inclusive no 

que tange à sua organização e mobilização. 

Shanin, neste como em outros trabalhos (1979 e s/d) mostra como a tradição da 

interpretação marxista tardou a chegar à compreensão do campesinato enquanto uma 

classe social do modo capitalista de produção – acrescento que não só tardou como 

tarda - com a peculiaridade, aliás, de ser também uma classe que atravessou outros 

modos de produção. Mostra que a realidade – e ele se refere à realidade da ação 

camponesa – é que passou a se “impôs à teoria”, na medida em que, a rigor, não se 

poderia não enxergar a ação camponesa. 

O “baixo caráter de classe” atribuído ao campesinato, como discute Shanin, tem 

sido questionado por alguns autores, entre eles: Eric Wolf16, o próprio Shanin, 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira e José de Souza Martins, que têm sistematicamente 

                                                
16 Eric Wolf, em seu livro Guerras Camponesas no Século XX, embora não discuta diretamente a questão do 
campesinato como classe social, demonstra que as diferentes revoluções durante o século XX (na China, em 
Cuba, na Argélia, no Vietnã, na Rússia e no México) foram revoluções camponesas. O que reitera o caráter de 
classe e contraria, portanto, o “baixo caráter de classe” que lhe é (ao campesinato) atribuído.  
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mostrado a mobilização camponesa e a importância de seu papel nesta sociedade, bem 

como as implicações de sua negação. Essa negação está, sem dúvida, relacionada à 

interpretação teórica que é feita com relação ao campesinato. 

A esse respeito, José de Souza Martins, em “Os camponeses e a política no 

Brasil”, afirmou: 

A situação do campesinato torna-se particularmente difícil neste momento porque as 
suas lutas avançaram muito adiante dos partidos políticos, clandestinos ou legais, 
premido pela rapidez e pela voracidade do avanço do capital e dos grandes grupos 
econômicos sobre a agricultura e sobre a terra. Os partidos políticos, de oposição, 
eventualmente com uma ou outra exceção entre os clandestinos, não têm conseguido 
nem incorporar as lutas camponesas nas suas próprias lutas político-partidárias nem 
incorporar as perspectivas camponesas de classe nos seus programas. Curiosamente, o 
que se viu foi apenas vaga repetição de formulações da esquerda anteriores a 1964, de 
certo modo obsoletas, e uma grande perplexidade diante das lutas camponesas atuais – 
seja as lutas dos camponeses posseiros de vastas regiões do país, seja as lutas dos 
camponeses proprietários, principalmente do sul, que se envolveram, nos últimos 
anos, em vários desentendimentos com o governo federal, sobretudo por problemas de 
preços agrícolas e desapropriação de terras destinadas à construção de usinas 
hidrelétricas. Predomina hoje nos partidos de oposição, recentemente autorizados a 
funcionar, uma concepção proletária da situação social e política, estando neles 
ausente a possibilidade e a necessidade de uma presença camponesa – para o que tais 
partidos teriam que se reformular amplamente, admitindo como necessária a 
convivência democrática, dentro dos partidos, de duas classes sociais básicas 
produzidas pela contradição do capital e com ele antagonizadas: a dos operários e a 
dos camponeses... (MARTINS, 1990, p.102) 

Como discute Martins, referindo-se exatamente ao período dos governos 

militares e início da abertura política no Brasil (o período coberto pelo Mapa 18 – 

“Geografia dos Conflitos Sociais no Campo no Estado de São Paulo 1964-1981”), os 

partidos têm uma “concepção proletária da situação social” no campo,  concepção 

pautada em uma interpretação, que é teórica, do desenvolvimento da sociedade 

articulado pela contradição de duas únicas classes sociais, ou ainda, do 

desenvolvimento da sociedade capitalista pressupondo a extinção dos “restos sociais 

feudais”, como seria o caso do campesinato17. 

Ocorre que a realidade indica um outro caminho, como no caso clássico 

abordado por Shanin no excerto anteriormente citado. Boa parte dos conflitos no 
                                                
17 Ver Oliveira (1991a). 
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campo foram/são conflitos por/pela terra. São conflitos para a permanência na terra, 

pela reprodução camponesa.  

No período abordado no Mapa 18, houve ainda ocorrências em duas regiões 

que devem ser destacadas. Uma delas é a região de Marília, com quatro ocorrências, 

das quais três foram de conflitos por terra. Um desses conflitos se deu justamente na 

Fazenda Santa Helena. De acordo com Bastos, Ferrante e Chaia (1983, p. 30-31) essa 

ocorrência foi um: 

movimento dos lavradores que permaneceram nos lotes do Plano Piloto de Revisão 
Agrária implantado em 62 na Fazenda Santa Helena no município de Marília, que 
acaba se transformando numa luta pela posse da terra, uma vez que o plano foi 
desativado e os trabalhadores são expulsos do projeto. Lutam então pela legalização 
das terras, recusando-se a sair da área.  

Na verdade, o Plano não foi exatamente desativado mas sim, como discutido 

em capítulos anteriores, “abandonado” na gestão imediatamente seguinte à de 

Carvalho Pinto. Esse abandono foi um abandono político, ancorado em uma coalizão 

de forças em que a reforma agrária não estava colocada, em que as classes sociais 

dominantes recrudesceram a violência e se negaram a discutir, mesmo que no âmbito 

da “modernidade”, a forma como a propriedade da terra era apropriada. Esta postura 

foi, evidentemente, o lastro de apoio da candidatura de Adhemar de Barros, como 

também do próprio Golpe Militar de 64. Como foi apontado, o preço a ser pago pelos 

lotes foi majorado após a gestão Carvalho Pinto e o governo do estado de São Paulo 

recusou-se a rever o pedido dos camponeses. 

O que ocorreu na Fazenda Santa Helena foi, portanto, uma recusa dos 

camponeses em sair da própria terra, uma recusa de sair de um lugar que, explícita e 

sabidamente, era de reforma agrária, um local em que havia a territorialização 

camponesa, em que lhes havia sido destinada a possibilidade de reprodução naquelas 

terras. Os camponeses mobilizaram-se pelo sentido da terra, pelo sentido da reforma 

agrária e não aceitavam, evidentemente, uma ação de “ordem jurídica” que subvertia a 

ordem moral a partir da qual agiam. 

O mesmo ocorreu nos casos de Meridiano e de Itapeva, em que os camponeses 
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resistiram à expulsão da terra, também ancorados na concepção da terra como forma 

de reprodução da própria vida e, nesses casos, especificamente, ancorados também na 

consciência de que essas terras haviam sido destinadas à reforma agrária, ou seja, eram 

destinadas a eles próprios. 

Ainda com relação ao Mapa 18, também é importante discutir as ocorrências da 

região de Araçatuba, posto que são o fio condutor para a abordagem que leva à 

compreensão dos movimentos sociais na atualidade e, como será apontado, o 

entendimento da organização política desta classe social, que extrapolou o âmbito da 

“classe em si” para alcançar o de “classe para si”. 

Na região de Araçatuba houve, no período 1964 a 1981, nove ocorrências; 

destas, três foram movimentos por melhorias salariais, e dentre as três, duas envolviam 

não  apenas a questão salarial: “o próprio movimento dos assalariados rurais é um 

movimento que não diz respeito apenas a questões salariais; é uma luta pelo acesso à 

terra”18. 

As seis ocorrências restantes foram de conflitos por terra. Dentre eles, houve o 

movimento dos posseiros da Fazenda Primavera em Andradina: 

Também é significativo o movimento dos posseiros da fazenda Primavera em 
Andradina, movimento que envolve 300 famílias e cerca de 1200 agricultores. A 
solução oficial da desapropriação e distribuição de títulos de posse, sob coordenação 
do INCRA, que tem a função de executar a intervenção governamental, cria 300 
unidades familiares distribuídas entre os posseiros ali residentes há 30 anos. Pudemos 
perceber que as medidas de iniciativa do Estado para a solução desses problemas 
quase sempre canalizam-se em termos de projeto de colonização19.  

O movimento dos posseiros na Fazenda Primavera é, junto com os da Fazenda 

Pirituba e os de Sumaré, o gérmen do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-

Terra em São Paulo. 

A Fazenda Primavera ficava localizada nos municípios de Andradina, Castilho 

e Nova Independência. O movimento dos posseiros, que teve início na fazenda, foi um 

                                                
18 BASTOS; FERRANTE; CHAIA, (1983, p. 30-32). 
19 BASTOS; FERRANTE; CHAIA, (1983, p. 30-32). 
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movimento de luta pela terra, pela continuidade na terra daqueles que lá já viviam e 

trabalhavam há décadas. Na luta pela permanência, os posseiros depararam-se com a 

violência explícita e direta dos grileiros que se autodenominavam “fazendeiros”. 

Selma Ribeiro Araújo Micheletto, em sua dissertação de mestrado Forjar da terra o 

milagre do pão: assentamento Timboré Andradina/SP traz o depoimento de um 

posseiro, posteriormente assentado, que revela esse processo: 

Aqui, a metade era gado, a outra parte a gente plantava roça; um plantava 
num canto, outro plantava noutro canto, mas no meio tinha pasto. Aí eles começaram 
a pressionar a gente: aí de 65 pra frente até 70 ponhava o gado, fazia que a cerca 
tinha quebrado, mas não era a cerca que tinha quebrado não: a altas horas da noite 
os empregados iam lá e cortava o arame, quando amanhecia o dia, tava lá o estrago. 

Então aqui começou a ter um clima muito pesado a ponto de não ter como 
sobreviver. Pessoas querendo ir embora, aquele sufoco, muitos foram embora. 
Quanto foi em 1975, já começou praticamente uma meia revolução: o próprio pessoal 
daqui contra o filho do Abdalla. Começou a surgir desconfiança, porque ele estava 
comprando o direito do pessoal. Por exemplo, eu tinha 20 alqueires para trabalhar, 
eu tocava uma área de 20 alqueires. Ele chegava e dizia que queria comprar. Mas 
como é que você vai comprar uma coisa que é sua? É só você me pedir, aí começou 
criar aquele clima. A gente começou a perceber que ele não tinha escritura da terra, 
não tinha nada, só tinha uma posse. Aí começou um clima de briga, de guerra mesmo. 
Os supostos lotes que eram arrendatários, contra o filho de Abdalla, a ponto de 
quando chegou por volta de 1979, a coisa ficou mais acirrada e a gente fez uma visita 
a Brasília pra tirar a prova dos nove, para saber se realmente qual era a existência 
mesmo do documento. E, em Brasília a gente descobriu que realmente a fazenda não 
tinha escritura. 

Aí eles começaram a trazer mais gado aqui pra dentro. Aí o bicho pegou 
mesmo. Trouxeram jagunços do Mato Grosso, Goiás, jagunço mesmo, pessoal que 
vive da matança... Tinha 16 jagunços. Chegamos a contar o pessoal, não era 
escondido, todo mundo sabia, delegado sabia, era gente que tinha matado 10, 15 
pessoas, gente contratada para matar, se precisasse matar alguém, podia matar. Não 
chegou a matar, mas teve tiroteio, várias coisas aconteceram. 

A gente era unido, talvez mais ainda, porque nós tinha um objetivo que era de 
conquistar a terra. A terra não era mais do Abdalla. Então por que nós não brigamos 
por ela? (Depoimento de Valdeci Rodrigues de Oliveira. In: Micheletto, 2003: 84) 

Como se vê, a violência é a grande marca da grilagem e da apropriação da terra 

no país. Assim como os camponeses da Fazenda Jacilândia em Meridiano, que tiveram 

que lidar com um “suposto” arrendamento, em um tipo de relação que ficou explícito 

na frase trazida na epígrafe “mais lampião, mais carrasco... de armado”, os 

camponeses-posseiros de Andradina vivenciaram uma situação muito parecida, até 
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mesmo no que diz respeito à sua condição, ou seja, acreditavam que pagavam renda da 

terra, que eram “rendeiros”, quando sequer o recebimento dessa renda era lícito. 

A partir da organização dos posseiros, através da ida de alguns representantes a 

Brasília, a família Abdalla, que grilava a área, passou a recrudescer a violência: “... o 

fazendeiro contratou jagunços para controlar a entrada e a saída de posseiros que 

começavam a se sublevar, deixando de pagar a renda. Outra forma de pressão era 

soltar o gado nas lavouras desses posseiros” (FERNANDES, 1996, p. 90). 

Com a organização dos camponeses, que também foram ao Fórum da Comarca 

de Andradina para solicitar intervenção judicial sobre a questão do gado que destruía 

suas lavouras, passou a haver uma aproximação destes com a Comissão de Justiça e 

Paz (formada em grande parte por integrantes da Igreja) e com o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais (FETAESP), (FERNANDES, 1996). 

A Igreja, a partir daí, passou a ter um papel fundamental na continuidade da 

organização dos camponeses posseiros. Em 1985: 

... os integrantes da Comissão de Justiça e Paz de Andradina organizaram a CPT local, 
que possibilitou a elaboração de um espaço de reflexão acerca da luta e da resistência 
dos posseiros da Primavera. Esta foi uma experiência que construiu as características 
da nova fase da luta. (FERNANDES, 1996, p. 90) 

De acordo com o depoimento colhido por Bernardo Mançano Fernandes com 

Renê Parren, ex-padre e assessor da CPT: 

... Nós, assim, organizamos uma equipe de pessoas ligadas à Pastoral, aqui de 
Andradina, e começamos a fazer um trabalho de visita de esclarecimentos sobre os 
direitos à terra e organização. Precisava de todo um trabalho de base para superar o 
medo, vencer o medo, mas eles mesmos já tinham ido atrás da questão deles por conta 
própria. (FERNANDES, 1996, p. 91) 

Nota-se que o trabalho de organização iniciado pela Igreja é posterior à 

mobilização dos camponeses. Ou seja, o campesinato organizado é que coagula em 

torno de si os grupos de apoio que muitas vezes farão a mediação de seus interesses e 

ou contribuirão com a continuação de seu processo organizativo.  

É, portanto, o campesinato como classe – organizando-se em torno de seus 
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interesses sempre relacionados à reprodução na terra – que busca a aproximação com 

os grupos mediadores, seja(m) ele(s) o(s) partido(s), os sindicatos ou a Igreja.  

Diversos exemplos, nesse sentido, foram vistos neste trabalho. Desde as Ligas 

Camponesas que passaram a ter o apoio do Partido Comunista, mas tiveram início a 

partir da mobilização camponesa nos velhos engenhos; passando pelos movimentos no 

Paraná que posteriormente tiveram a assessoria também do Partido Comunista; os do 

Arranca Capim, em São Paulo, da mesma forma, também apoiados por quadros do 

Partido; até os que foram abordados especificamente no âmbito deste trabalho, como, 

por exemplo, os da Fazenda Jacilândia, que buscaram o sindicato ou, ainda, os da 

Fazenda Pirituba, que passaram a ser assessorados pela Igreja, após anos de luta pela 

permanência na terra. 

Nota-se que os camponeses buscaram a mediação política para sua luta. O 

Partido Comunista, até as vésperas do Golpe Militar, foi o grande aglutinador e canal 

das lutas camponesas, nos diversos casos discutidos ao longo deste trabalho, não 

apenas em São Paulo, como por todo o Brasil.  

A partir do Golpe, a Igreja é que passou a ter esse papel. Aliás, a alteração do 

posicionamento da Igreja durante a ditadura militar redundou em uma ação muito 

significativa no que tange à organização do campesinato. Segundo Micheletto (2003), 

no que diz respeito à luta pela terra na região de Andradina: 

Durante o pontificado de D. Walter Binni, bispo da diocese de Lins, conhecido bispo 
da ala progressista da Igreja Católica, houve um aumento da tensão na relação entre 
Estado e Igreja conseqüente da adoção de uma política mais contundente na defesa dos 
trabalhadores. Mesmo após a morte do bispo, ocorrida em meio a um trágico acidente 
na Rodovia Marechal Rondon, essa perspectiva permaneceu durante o pontificado de 
seu sucessor D. Irineu Danelon, com a manutenção do apoio da Igreja, embora mais 
discreto, ao movimento de luta pela terra. A ação social da igreja da região vai se dar 
na direção do fortalecimento dos movimentos sociais. (MICHELETTO, 2003, p. 81) 

A Igreja, na vivência do resultado da opção política e de classe levada a cabo 

através do golpe militar, passou por uma grande transformação: 

... a experiência pastoral nas adversidades da Amazônia foi fundamental para o avanço 
da Igreja Católica no seu compromisso com índios, camponeses, trabalhadores rurais, 
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os pobres do campo.  
(...) 
A orientação conservadora do pensamento e da ação da Igreja defrontou-se, portanto, 
com uma forma atrasada de capital e capitalismo e, igualmente, com a forma atrasada 
do Estado que gerencia os interesses desse capitalismo. Estado que é ideologicamente 
corporativo e economicamente modernizador. O que aconteceu com a Igreja foi que, 
na contradição desse processo, não encontrou na sociedade brasileira a mesma base 
social que, na origem, dava sentido ao pensamento conservador. Viu-se, portanto, 
lançada em um jogo de conflitos em que os que anelam pela preservação da 
integridade da pessoa contra as forças sociais, econômicas e políticas que querem 
fragmentá-la, aliená-la e marginalizá-la, são os pobres e não as elites. (MARTINS, 
1994, p. 126-127) 

De alguma forma, através da experiência da violência cotidiana contra 

camponeses e indígenas, a Igreja se deu conta de que no Brasil houve um acordo de 

classes entre os capitalistas e os grandes proprietários e esse acordo foi “coroado” com 

a política dos Governos Militares, especialmente aquelas voltadas ao desenvolvimento 

da Amazônia. Em outros termos, o Estado contribuiu para a solidificação do caráter 

rentista do capitalismo no Brasil. A Igreja percebeu, na prática, que o “moderno”, 

expresso pelo capital, não era contraditório com o suposto “arcaico”, presente na força 

e poder dos grandes proprietários, pelo contrário, “moderno” e “arcaico” estavam 

unidos. 

É verdade também que a Igreja passou por uma transformação em um nível que 

extrapolava a questão brasileira mas, ao mesmo tempo, teve reflexos diretos na ação e 

na interpretação de sua própria prática no Brasil. No pontificado do Papa João XXIII 

mudanças essenciais e significativas abriram caminho para a atuação progressista no 

âmbito da Igreja: 

O Concílio Vaticano II (1962-1965) e a Gaudium et Spes, do Papa João XXIII, 
estimularam a Igreja a um novo relacionamento social, baseado no olhar que se 
constituía com o apoio dos elementos da ciência, da cultura e das experiências 
concretas dos homens nas suas relações sociais. Esperança e alegria como 
possibilidade de relação humana são diretrizes que a Igreja impõe em seu trabalho 
pastoral. (IOKOI, 1996, p. 29) 

A partir do Concílio Vaticano II, dois encontros dos bispos latino-americanos 

foram fundamentais na definição e consolidação da ação progressista da Igreja, em 

especial na estruturação da Teologia da Libertação. De acordo com Zilda Iokoi (1996, 
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p. 16-17): 

... Medellín, 1968... cuja expressão maior se deu nas articulações que realizaram nos 
vários planos das lutas sociais, denunciando pobreza, miséria, falta de fé, proliferação 
das crenças e a declinante vocação sacerdotal na década de 1960. Neste encontro, a 
Igreja progressista impôs sua análise, como elemento central nas tarefas da Igreja, 
depois do Concílio Vaticano II, e das suas conclusões iniciou-se um fértil período de 
produção teórica, que envolveu o Cristianismo e culminou na estruturação da Teologia 
da Libertação e Teologia da Terra. Esse movimento cresceu e produziu novas práticas 
sociais, articulando religiosos e laicos e foi também questionado pelo setor 
conservador, que procurou anular as decisões de Medellín. Para isso, depois de 
inúmeras tentativas, em 1979, o Episcopado Latino-Americano reuniu-se em Puebla. 
Entretanto, mesmo tendo sido a reunião solicitada pelos religiosos contrários à 
Teologia da Libertação, as conclusões do encontro terminaram reafirmando 
Medellín... 

Em agosto de 1975, Leonardo Boff abriu a introdução de Teologia do Cativeiro 

e da Libertação, apontando-a como um instrumento de liberdade e de justiça em meio 

aos “regimes fortes”, ou seja, em meio à ditadura: 

A década de 60 viu a concepção e a gravidez da práxis e da idéia de libertação. 
Chegou à sua culminância nos Documentos de Medellín, em 1968. A partir desta data 
se fizeram sentir reações profundas por parte dos mantenedores da situação vigente. A 
década de 70 está sendo marcada na América Latina, nascedouro da teologia da 
libertação, pelo predomínio da ideologia da segurança nacional, com conseqüências 
que atingiram significativamente quadros da Igreja. Não são poucos os que proclamam 
o aborto daquilo que foi concebido na década anterior. Um certo sentimento de 
desesperança invadiu muitos grupos comprometidos. A instituição da Igreja participou 
do desconcerto geral provocado pela ascensão de regimes fortes. Nem sempre se pode 
dizer que soube alimentar a esperança de quantos confiavam nela. Há os que 
constatam, ao nível dos altos escalões eclesiásticos, um sofrido vazio profético, tanto 
mais sofrido quanto mais urgente. Muitos profetas foram dizimados à vista de seus 
pastores. Sem embargo, não se perverteu a perspectiva de libertação. Ganhou terreno 
nas bases; impôs-se já à reflexão da Igreja universal, refletindo-se no Sínodo dos 
Bispos, em 1974, como uma maneira diferente de se fazer teologia, de se considerar o 
conteúdo da revelação e da tradição e de se orientar a práxis pastoral. Agora ganhou 
seu verdadeiro contexto: o cativeiro. Numa situação geral de catividade há que se 
pensar e trabalhar de forma libertadora. Há pouco lugar para a euforia dos anos 60, 
quando se podia sonhar com uma arrancada espetacular de libertação popular. 
A teologia da libertação em regime de catividade tem outras tarefas do que em tempo 
de gozo das liberdades conquistadas. Há que semear, preparar o terreno, manter firme 
a esperança, consolar as vítimas, minorar as dores e lutar a favor dos direitos humanos 
violados. Neste campo a hierarquia da Igreja atuou de uma maneira carismática e 
muito evangélica. Foi e continua sendo em muitos países do continente latino-
americano a única voz forte dos sem voz fracos. Soube suportar as difamações 
públicas com o espírito das bem-aventuranças. (BOFF, 1980, p. 9-10, grifo nosso) 
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A Igreja aparece, portanto, no auge da ditadura, como a instituição que poderia 

e deveria não apenas amparar aqueles que se encontravam “cativos”, ou seja, como 

alvo direto da repressão, como também deveria estimular uma prática libertadora. A 

Instituição, tendo em vista sua secular importância (evidentemente em função do poder 

a que sempre esteve atrelada), deveria funcionar como a “voz forte” dos “sem voz 

fracos”. 

Esta libertação, apontada por Boff, deveria e era levada a cabo pela prática da 

Igreja junto aos oprimidos, através das Comunidades Eclesiais de Base: 

Encarnou-se [a libertação] em um nível bem popular, no meio da gente secularmente 
pisada ou oprimida pelos mais fortes. Esta libertação se faz com inspiração 
nitidamente evangélica; nasce da meditação, da colocação em comum e da prática das 
palavras do Evangelho, dos exemplos de Cristo e dos primeiros cristãos. São as 
comunidades eclesiais de base, grupos de bairro, movimentos de operários e de jovens. 
Ensaia-se uma libertação muito humilde, porém efetiva, porque se mudam as atitudes, 
a práxis da vida, as relações de sociabilidade e o projeto de fundo da sociedade e 
também da Igreja institucional. (BOFF, 1980, p. 10) 

Foi nesse âmbito e sentido que a Comissão Pastoral da Terra foi gestada e 

passou a atuar junto ao campesinato de todo o país, através dos “exemplos de Cristo” e 

da “prática das palavras do Evangelho”. 

A ação política do campesinato no Brasil, a partir da segunda metade da década 

de 70, passou, portanto, por uma forte estruturação e mediação da Igreja.  

O discurso cristão, mais ainda, o “exemplo” de Cristo, resgatou nos camponeses 

aquilo que Thompson (1998) chamou de noção legitimadora da ação social. 

Para o campesinato, a concepção da terra está pautada em uma interpretação de 

que é “terra sem sentido” aquela em que a pessoa do camponês não pode viver em sua 

plenitude, ou seja, exercendo autonomia sobre o tempo, o espaço e o processo de 

trabalho. 

A terra como dádiva de Deus está, portanto, no cerne do veio religioso que 

sustenta a ação política dos movimentos sociais no campo, mesmo quando mediados 

por outros grupos que não a Igreja. 
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Assim, se por um lado sempre existiu uma compreensão camponesa de que a 

terra é dádiva de Deus, houve, na mesma direção, a partir da década de 70, a ação da 

Igreja Católica, guiada através da Teologia da Libertação, a partir de uma interpretação 

do evangelho que se aproximava da concepção camponesa. 

Essa transformação na interpretação e ação direta da Igreja teve um papel 

fundamental na mediação da ação camponesa e, sobretudo, na formação do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais sem-terra. 

De acordo com Iokoi (1996), em seu trabalho Igreja e Camponeses: Teologia 

da Libertação e Movimentos Sociais no Campo Brasil e Peru, 1964 – 1986: 

Tratava-se da construção de uma nova forma de olhar o diferente, 
extremamente distante da produzida pelas Cruzadas ou pela Inquisição. Isso, 
entretanto, não significava que as novas necessidades e desafios se fizessem de forma 
pacífica e homogênea no interior da Igreja. 

Essa forma de olhar, ou seja, um novo tomar partido, produziu uma excessiva 
tensão interna que ainda está em curso. Trata-se de uma concepção que não separa a 
“Palavra de Deus” de sua relação com o homem concreto e analisa o desenvolvimento 
humano nos seus múltiplos aspectos – econômico, político, cultural, religioso. A busca 
da pluralidade desfoca o olhar exclusivo para um único setor da sociedade, o das 
classes dominantes, e amplia o foco para outros setores, encontrando as classes 
subalternas em condições sub-humanas de vida. (IOKOI, 1996, p. 23, grifo nosso) 

Esse “novo tomar partido”, essa concepção do evangelho atrelado à realidade, 

foi, como discutido, a base da criação da Comissão Pastoral da Terra em 1975 e das 

Comunidades Eclesiais de Base, que se tornaram um lugar social de luta por justiça.  

Nas CEB’s começaram a ser feitos trabalhos a partir do Livro Êxodo, 

comparando a história dos trabalhadores rurais, com a dos hebreus – em busca da terra 

prometida (FERNANDES, 1996). 

Recentemente, a CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, 2001) 

publicou uma nova tradução da bíblia em que seus tradutores tecem comentários a 

respeito de cada livro. No livro de Êxodo, na nota dos tradutores, lê-se a seguinte 

interpretação: 

Deus é quem age. Ele está com o povo e com os profetas enviados ao faraó. Ele 
elege o povo não por ser poderoso, mas porque é oprimido. Deus opta pelos pobres e 
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os oprimidos. 
O povo é resgatado por Deus para ser seu povo e dele receber a Instrução, o 

caminho da vida. Não deve obedecer aos deuses (= os poderes, as estruturas) do Egito 
ou de outros povos. 

A leitura deste livro convida o leitor a responder uma pergunta básica: “O 
Senhor está ou não está no meio de nós?” (17,7;cf. 33,15-19). Com um olho nos 
acontecimentos de sua vida e o outro, nas páginas do Êxodo, o leitor será capaz de se 
encontrar, pessoalmente e em comunidade, com o Deus libertador.20  

Percebe-se assim que nesse trabalho de mística, os camponeses (e 

posteriormente, nos anos seguintes, também os trabalhadores rurais ou ex-

trabalhadores rurais) foram criando uma identidade de povo de Deus. Eles construíram 

uma representação de povo de Deus. 

Essa construção tem um sentido político muito forte. Deus está do lado dos 

pobres e oprimidos e cabe a estes a luta pela terra prometida. Nesse âmbito é que é 

construída a identidade dos “sem terra” em um sentido positivo, ao contrário do que 

seria de se supor, da construção de uma identidade que se faz pela “carência”. Segundo 

Tarelho (1988, p. 116), em sua dissertação de mestrado sobre os sem-terra de Sumaré: 

A consciência dos direitos, adquirida com a descoberta da comum situação de 
carência e de exclusão social, levou os trabalhadores a se perceberem como iguais e a 
se afirmarem como grupo. Esse processo foi mediatizado pelo reconhecimento mútuo 
dos indivíduos como pessoas, o que contribui para a auto-afirmação de cada um dos 
participantes pois, afinal, “o fundamento para a afirmação da própria identidade não é 
a auto-identificação tout court, mas a auto-identificação intersubjetivamente 
reconhecida.”  

Entretanto, a auto-afirmação de cada um dos participantes e do grupo como um 
todo não depende apenas do mútuo reconhecimento que ocorre internamente no jogo 
interativo. O reconhecimento social, a nível externo, também é decisivo nesse 
processo de auto-afirmação política, pois ninguém consegue afirmar a própria 
identidade independentemente das identificações que os demais fazem dele, isto é, 
ninguém almeja uma identidade desprovida de valor. E é na relação com outros 
agentes sociais que os trabalhadores encontram esse reconhecimento de que 
necessitam para se afirmar como sujeitos com identidades próprias.  

A identidade se constrói a partir do discurso legitimador, fundado na leitura da 

bíblia de que: “Deus é quem age. Ele está com o povo e com os profetas enviados ao 

faraó. Ele elege o povo não por ser poderoso, mas porque é oprimido. Deus opta pelos 
                                                
20 Ver Bíblia Sagrada. Tradução da CNBB, Edição Comemorativa dos 50 Anos da Conferência Episcopal. 
Editada em conjunto por: Editora Ave Maria, Editora Vozes, Editora Salesiana, Paulus, Editora Santuário, 
Paulinas e Edições Loyola. Impressão: Paulus, São Paulo, 2001. 
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pobres e os oprimidos”. 

O respaldo religioso é que possibilita a ação da luta (tornada) legítima, pela 

terra de trabalho. 

As primeiras faixas do Movimento Sem-Terra de Sumaré-SP, revelam 

exatamente isso: “Terra de Deus, terra de irmãos”21. As faixas levadas nas 

caminhadas mostram ao outro, ao de fora, aquilo que legitima a luta pela reforma 

agrária. Aquilo que possibilita a todos, mas também a cada um, individualmente, estar 

deliberada e seguramente em luta pela terra.  

Nesse sentido, a luta é por aquilo que é justo, o que é legítimo; ainda que 

enfrentem um discurso de que a ação do movimento não é legal. Estão assim imbuídos 

de legitimidade: de se ver como filhos de Deus.  

Tem-se, portanto, a partir daí, o pano de fundo para a interpretação dos 

conflitos no campo e da luta pela terra a partir do final dos anos 70 e início dos 80, até 

a atualidade. 

Esta luta de classes respaldada pela noção legitimadora da terra como dádiva de 

Deus, e ancorada também nas noções de posse como direito e de busca de autonomia e 

liberdade, é que explica os movimentos sociais no campo22, movimentos estes que 

“reinauguram” na história da humanidade um processo de recampenização23.  

O Mapa 19 “Geografia dos Conflitos Sociais no Campo no Estado de São Paulo 

1980-2004”, apresentado a seguir mostra, de maneira inequívoca, a organização do 

campesinato como classe. Além disso, mostra, a partir da leitura dos demais mapas já 

apresentados, a continuidade da luta dos camponeses, mesmo no violento período da 

ditadura.  

                                                
21 Este foi o lema da Campanha da Fraternidade de 1986. 
22 BOMBARDI (2003b). 
23 Provavelmente, um dos casos mais emblemáticos dessa recampenização seja o assentamento formado a partir 
de moradores de rua. Para maiores detalhes ver a tese de doutorado de Marcelo Gomes Justo, “Exculhidos”: ex-
moradores de rua como camponeses num assentamento do MST. 
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Isso significa que o movimento social não exatamente “ressurge”24 com e após 

o período da abertura política do país, da alteração do posicionamento da Igreja, do 

restabelecimento dos sindicatos etc. O movimento camponês não renasce, mas sim 

continua, se transforma e se consolida como ação política de uma classe social cônscia 

de si e organizada em luta pela realização de seus interesses. 

Se, até os anos 60, um dos principais canais de mediação da luta camponesa foi 

o Partido Comunista, esse quadro se transforma a partir dos anos 70. A Igreja25 se 

torna o canal principal e fertiliza a mobilização camponesa a tal ponto que os 

movimentos sociais – especialmente o MST, mas não apenas26 - são constituídos e 

ganham autonomia, mesmo com relação à própria Igreja. 

O movimento de luta pela terra no enfrentamento da violência passou, portanto, 

a extrapolar o âmbito dos camponeses-posseiros, camponeses-rendeiros e camponeses-

parceiros, para aglutinar também os camponeses que se proletarizaram ou filhos e 

netos de camponeses. De acordo com o Professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira: 

No entanto, se da violência nasce a morte, nasce também a vida. O Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra é produto dessa contradição. A negação à 
expropriação não é mais exclusividade do retirante posseiro distante. Agora ela é 
pensada, articulada e executada a partir da cidade, com a presença dos retirantes a que 
a cidade/sociedade insiste em negar o direito à cidadania. Direito agora construído e 
conquistado na luta pela recaptura do espaço/tempo, perdidos na trajetória histórica de 
expropriação. (OLIVEIRA, 2001b, p. 14) 

Essa negação da expropriação da classe camponesa fica expressa tanto nos 

conflitos que grassam o campo, quanto no número de ocupações de terra, que tem 

aumentado nas últimas décadas.  

                                                
24 Como oportunamente discutiu a Profa. Dra. Regina Sader na argüição da tese de Marcelo Justo, anteriormente 
mencionada, em 04/08/2005. 
25 A Igreja Católica não foi a única a se tornar este canal, de acordo com José de Souza Martins: “No caso dos 
sem-terra, há também o claro apoio não só da Igreja Católica, mas também da Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana do Brasil, ambas, aliás, trabalhando conjuntamente na Comissão Pastoral da Terra” (MARTINS, 1985, p. 
101). 
26 Inúmeros são os movimentos sociais que passaram a atuar no campo além do MST a partir da década de 90. 
Para maiores detalhes ver Feliciano (2003) e Mitidiero Jr. (2002). Alguns destes movimentos não estão 
relacionados à Igreja, aparecendo outro tipo de mediação, como por exemplo, a dos sindicatos. Outras vezes a 
própria Igreja, através da CPT é que organiza diretamente o movimento de luta pela terra como acontece, por 
exemplo, na Paraíba. 
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Essa luta, que é duplamente uma luta de classe contra os interesses dos 

capitalistas ou dos grandes proprietários –  e, às vezes, das duas figuras unidas em uma 

única – está representada nos mapas que serão apresentados a seguir27.  

O mapa ora apresentado, Mapa 19 – “Geografia dos Conflitos Sociais no 

Campo no Estado de São Paulo (1980-2004)”, fecha, em conjunto com os outros dois 

(mapas 17 e 18), um período de 60 anos de conflitos no campo em São Paulo. 

A leitura em conjunto dos três mapas (17, 18 e 19) revela, a princípio, no 

período de 1945 a 1964, uma grande concentração dos conflitos na porção oeste do 

estado de São Paulo. Observando o Mapa 1728, é possível traçar visualmente uma 

                                                
27 As séries publicadas pela CPT (Comissão Pastoral da Terra) anualmente, desde 1985, foram a base de dados 
para a elaboração deste(s) mapa(s), no que diz respeito aos dados de conflitos por terra, violência contra 
camponeses e trabalhadores rurais e trabalho escravo/escravidão por dívida. 
Não contabilizei os dados de morte em acidentes na estrada com bóias-frias, que a CPT cataloga separadamente, 
pois, muito embora eles reflitam a exploração a que estão sujeitos esses trabalhadores rurais, não fazem parte da 
violência deliberada contra a mobilização camponesa e/ou contra a posse/propriedade camponesa da terra. 
A partir de 2002, a CPT passou a classificar separadamente os dados de conflitos por terra e por água. Como 
ambos envolvem a luta pela permanência na terra, mantive a informação unificada. 
Com relação às “manifestações”, a CPT passou a catalogá-las a partir de 1998. Elas estão indicadas sob o 
símbolo de “mobilização política camponesa”, como já foi discutido. Isto indica, portanto, que o número de 
manifestações, na realidade, foi ainda maior do que aquele que está representado no mapa, já que os dados dizem 
respeito a apenas uma parte do período. 
Com relação à perseguição política a camponeses e trabalhadores rurais, que aparece de forma explícita no Mapa 
17 “Conflitos Sociais no Campo em São Paulo (1945-1964)”, não foi possível mapeá-las nos dois últimos 
períodos, posto que não apareceram discriminadas, e não houve possibilidade de inferi-las a partir das 
informações documentadas nas últimas fontes (a CPT, de alguns anos para cá, tem retratado o número de 
prisões; contudo, não há detalhes dos casos, para que pudessem ser contabilizados dessa forma). De todo modo, 
certo é que a perseguição política prossegue na atualidade, reconhecidamente como um processo de 
criminalização da luta pela terra.  
Para a contabilização das ocupações de terra foram utilizados a dissertação de mestrado de Bernardo Mançano 
Fernandes (1996) - para o período de 1980 a 1990 - e, a partir de 1990, os dados catalogados pelo 
DATALUTA/CPT (2005). Com relação à violência, fiz a interpretação dos dados considerando quaisquer das 
formas apresentadas nas diversas categorias em que a violência é contabilizada pela CPT, conforme está 
esclarecido na sua metodologia (CPT< 2004): “a) Tipos de violência: Assassinato, Tentativa de assassinato, 
Ameaças de morte. b) Violência contra a pessoa: Mortes em conseqüência do conflito (aborto, omissão de 
socorro, acidente, inanição, doenças), torturas, agressões físicas, ferimentos, prisões. b’) Detalhamento da 
violência contra a pessoa: seqüestros, ameaça de prisão, cárcere privado, humilhações, intimidações”. Este foi 
o mesmo procedimento demonstrado para o caso do MAPA (1945-64).  
Como a CPT passou a sistematizar esses dados a partir de 1985, os dados referentes a 1980-1985 estão restritos 
aos de ocupação de terra, o que indica, novamente, que o número de conflitos, na realidade, foi ainda maior do 
que aquele que está mapeado. 
28 Os dados para a elaboração deste mapa (17) estão ancorados no trabalho do Professor Barriguelli (1981), até 
1956. A partir daí até 1964 utilizei informações colhidas em campo e também as das seguintes fontes: 
Bergamasco (1992), Chaia (1981), Tolentino (1990) e Borges (2004). Sistematizei essas informações a partir dos 
mesmos critérios apontados para o MAPA 18, ou seja, a partir das indicações dadas pela CPT para sua 
catalogação. A única diferença, neste caso, do MAPA 17, é que nele aparecem discriminadas as perseguições 
políticas contra camponeses e trabalhadores rurais.  
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“linha” transversal no estado, a partir do município de São Manuel, na direção NE-SO, 

à esquerda da qual os conflitos ficam localizados. A concentração dos conflitos se dá, 

sobretudo, no Noroeste do estado, na região de São José do Rio Preto, justamente nas 

áreas em que estavam sendo formadas as fazendas de gado e a propriedade privada 

estava se consolidando, como já foi discutido29.  

Nas duas décadas seguintes, esse quadro foi alterado. Se no primeiro período 

(1945-1964) havia alguns conflitos no litoral, no período de 1964-1981 a maior parte 

dos conflitos se deu justamente no litoral do estado, em função da especulação 

imobiliária, da criação dos parques e unidades de conservação e da apropriação 

privada de terras devolutas e quilombolas no Vale do Ribeira. É de se notar também 

que há uma certa “migração” dos conflitos ainda mais para o oeste, sendo o Pontal do 

Paranapanema a região que toma o segundo lugar em número de conflitos nesse 

período.  

É também nesse período que tem início o movimento camponês orientado pela 

igreja, que se consolida na década de 80, espacializando-se ao longo dessas últimas 

duas décadas.  

                                                
29 Além dos conflitos todos apontados no mapa, vale dizer que Leonilde Servolo de Medeiros realizou sua tese 
de doutorado Lavradores, trabalhadores agrícolas, camponeses: os comunistas e a constituição de classes no 
campo sobre o período de 1949 a 1964, catalogando as greves no campo em São Paulo a partir das notícias dos 
jornais comunistas: Voz Operária, Novos Rumos, Imprensa Popular, Hoje, Notícias de Hoje e Terra Livre. Parte 
das greves, como a própria autora demonstrou, não eram apenas de trabalhadores rurais assalariados, mas de 
camponeses. Entretanto, as informações trazidas nos jornais comunistas não possibilitavam identificar se as 
greves eram de camponeses ou de trabalhadores rurais. De acordo com a própria autora: “Desses traços é 
possível, pois, tirar elementos para reforçar os aspectos apontados no capítulo anterior, no sentido de precisar a 
que categoria social o PCB se referia quando mencionava “assalariados rurais”. Na verdade, tratava-se de um 
emaranhado de situações distintas, onde não estava descartado um forte vínculo com a terra (daí a referência às 
demandas pelo fim do Cambão, ao transporte da produção própria, etc), mas onde também havia trabalhadores 
totalmente expropriados, como é o caso de “volantes” e “camaradas”.” (MEDEIROS, 1995, p. 126)  
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MAPA 19: Acesso a partir do índice Lista de Mapas 
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Verso do Mapa 
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MAPA 20: Acesso a partir do índice Lista de Mapas 
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É preciso, com relação a estes mapas, advertir que eles não podem ser 

interpretados em comparação, mas em continuidade, posto que as fontes foram 

diferentes e o acesso à informação também foi se transformando ao longo dos anos. A 

catalogação sistemática dos conflitos, de uma maneira uniforme, tem sido levada a 

cabo a partir de 1985, pela Comissão Pastoral da Terra. No período da ditadura, como 

mostraram as autoras que produziram os dados utilizados como base para o Mapa 18, 

boa parte das informações eram, evidentemente, censuradas. No período anterior à 

ditadura, as dificuldades de acesso à informação eram, sem dúvida, também maiores, 

tendo em vista a pouca fluidez das notícias e informações. Isto significa que o número 

real de conflitos por terra, violência contra camponeses e trabalhadores rurais e 

mobilização política camponesa foi – especialmente durante as décadas cobertas pelos 

Mapas 17 e 18, respectivamente sobre os períodos (1945-1964) e (1964-1981) – 

significativamente maior. 

Assim, muito embora se possa afirmar que houve um grande aumento dos 

conflitos no campo nas últimas décadas, não é possível mensurar exatamente este 

aumento em comparação com as décadas anteriores. 

Estes mapas revelam, em conjunto, a persistência da ação política camponesa e 

a contradição de classes geradora dos conflitos no campo. 

O Mapa 19 “Geografia dos Conflitos Sociais no Campo no Estado de São Paulo 

1980-2004” é, nesse sentido, uma “fotografia” dessa luta de classes canalizada na ação 

política camponesa de luta pela terra, nas últimas décadas. 

É possível notar no Mapa 19 a enormidade de ocorrências no campo de São 

Paulo e, especificamente, a grande quantidade de conflitos por terra em municípios de 

todas as regiões administrativas do estado. Nesse período, foram contabilizados no 

estado de São Paulo 459 conflitos por terra. Destes, 203 na Região Administrativa de 

Presidente Prudente; 60 na Região Administrativa de Araçatuba; 54 na Região 

Administrativa de Sorocaba; 34 na de Bauru; e 25 na de São José dos Campos, para 

citar aquelas em que o número de conflitos por terra foi maior.  
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Com relação ao trabalho escravo, é possível perceber que este mecanismo 

continua existindo no campo, em São Paulo. Foi mapeado nos dois períodos anteriores 

(mapas 17 e 18) e continua aparecendo nas últimas décadas no “estado 

economicamente mais desenvolvido”, nas seguintes regiões administrativas: São 

Paulo, Campinas, Central, Ribeirão Preto, Franca, Barretos, São José do Rio Preto, 

Araçatuba, Presidente Prudente e Sorocaba. Isto significa que houve trabalho escravo 

em nove das 15 regiões administrativas do estado. Estes dados revelam que a 

“modernidade” do agronegócio está pautada em não “tão modernas” relações de 

trabalho; ao contrário, o capital lança formas, mecanismos, de acumulação primitiva, 

mesmo em seu processo de reprodução ampliada30. Para utilizar uma expressão 

cunhada pelo Professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, esse processo se traduz em 

duas palavras: “Modernidade e Barbárie” 31. 

No tocante à violência contra camponeses e trabalhadores rurais, assinalada nos 

mapas com o símbolo de uma “explosão”, nota-se que ela está registrada em nove das 

15 regiões administrativas do estado. Vale dizer que esta violência não diz respeito 

apenas às diferentes formas de intimidação ou ameaças; elas traduzem a truculência 

das classes sociais dominantes, que não raro lançam mão do assassinato como forma 

de conter e coibir a ação organizada camponesa32. 

Nota-se, no Mapa 19, a grande concentração dos conflitos novamente no oeste 

do estado, particularmente no Pontal do Paranapanema, tendo os municípios da Região 

Administrativa de Presidente Prudente, contabilizado quase metade do total de 

conflitos por terra no estado: 203 dos 459 conflitos. 

O Pontal do Paranapanema, como já foi discutido, corresponde a um enorme 

“grilo”. Segundo o Professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira: 

                                                
30 Ver Martins, 1997. 
31 OLIVEIRA, 2003b. 
32 Esta tese está sendo escrita às vésperas do Referendo sobre o desarmamento no país. Vale dizer que na página 
da rede internet da UDR (União Democrática Ruralista), organização de classe dos latifundiários, há uma 
indicação explícita ao “voto não”, ou seja, a favor da comercialização das armas de fogo, deliberadamente 
apontando a concepção do direito à propriedade acima do direito à vida.  
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Com uma área de 900.000 ha, esta região, segundo o ITESP – Instituto de 
Terras do Estado de São Paulo - possui um total de 444.000 ha de terras devolutas 
(públicas portanto) derivadas do “grilo mãe” da fazenda Pirapozinho/Santo Anastácio 
(mais de 560.000 ha) datado do ano de 1886. Somente em 1958, depois da apuração 
da falsidade dos títulos, o governo do Estado ganhou a ação de devolução das terras. 

Passados 37 anos, vários decretos de desapropriações foram assinados pelos 
governos estaduais atingindo uma área de 46.169 ha, que redundaram em treze 
assentamentos com 3350 famílias (...) 

Os fazendeiros-grileiros que se dizem “proprietários” das terras griladas do 
Pontal, evidentemente ingressaram na justiça para contestar as ações do Estado e mais 
do que isto, quanto irremediavelmente perdiam, moviam ações para pedirem 
indenizações pelas benfeitorias. Na verdade, tudo parece uma grande farsa, pois se a 
justiça reconhece que essas terras não pertencem a estes fazendeiros, eles se tornaram 
grileiros, ou seja, utilizaram as terras sem sequer possuir uma autorização de seu 
proprietário (o Estado) logo, devem deixar estas terras que não lhes pertencem. E 
mais, é o Estado que deveria mover ações judiciais pedindo o ressarcimento pelo uso 
indevido de seu patrimônio, ou seja, estes fazendeiros-grileiros deveriam pagar no 
mínimo, renda pelo uso da terra, que legalmente pertence ao Estado. Mas não é o que 
acontece no Pontal. (OLIVEIRA, 2001b, p. 115-116) 

O Estado, portanto, atuando de forma a atender os interesses tanto da burguesia 

quanto dos grandes proprietários, em diversas fases dos últimos governos (Montoro, 

Fleury, Covas e Alckmin), tem premiado os grileiros que se autodenominam 

“fazendeiros”, regularizando parte dessas terras em nome destes supostos fazendeiros, 

em troca da “devolução” de porções dessas terras - que não eram deles -  ao Estado e, 

ainda, indenizando as benfeitorias33. 

A escandalosa grilagem dessas terras e sua grande improdutividade é que têm 

legitimado a ação camponesa. Não só grande parte dos conflitos por terra está no 

Pontal do Paranapanema, como também as ocupações de terra, como é possível 

perceber no MAPA 20 “Geografia das Ocupações de Terra e dos Conflitos Sociais no 

Campo no Estado de São Paulo (1980-2004)”.  

É de se notar que a maior parte das ocupações se dá tanto na Região 

Administrativa de Presidente Prudente (com o maior número de ocupações e o maior 

número de conflitos por terra), quanto na de Araçatuba (com o segundo maior número 

                                                
33 Ver Oliveira, 2001b. 
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de conflitos por terra e o terceiro maior número de ocupações34). Segundo Feliciano 

(2003, p. 223): 

A concentração das ocupações nestas regiões... está vinculada principalmente à 
grilagem de terras (Pontal do Paranapanema) e ao alto índice de improdutividade 
(principalmente na região centro/noroeste). Na região oeste de São Paulo, mais 
precisamente no Pontal do Paranapanema, as grilagens de terra até hoje são 
questionadas pelos camponeses sem terra. 

O Pontal do Paranapanema que possui através de seus limites físicos, o rio 
Paranapanema (fronteira com o estado do Paraná), o rio Paraná (fronteira com o Mato 
Grosso do Sul) e o rio do Peixe (que o separa da região da Alta Paulista), passou por 
um intenso processo de grilagem de terras desde o início do século XX. [...] O 
Movimento Camponês viu nessa irregularidade, a possibilidade de luta para sua 
recriação. Por isso sua atuação é forte nessa região.  

A escolha das ocupações de terra, como forma de atuação política adotada pelos 

camponeses organizados, só é possível porque eles estão amparados pela noção da 

terra como “dádiva de Deus”. Nesse sentido, a ação da Igreja, como já foi apontado, 

tem tido um papel preponderante: 

Tal inspiração foi encontrada fundamentalmente na história do povo hebreu. 
Refletindo sobre essa questão, num trabalho realizado para a obtenção do grau de 
Bacharel em Teologia, Estevo – um dos principais agentes da Igreja junto ao 
movimento – diz o seguinte: “A leitura do êxodo feita junto pelos trabalhadores sem 
terra foi fator determinante no despertar da consciência da opressão. Através dela o 
grupo se auto-identificou como um povo com as mesmas carências, mesma luta, um 
povo errante que caminhava”. Ou seja, os textos bíblicos consagrados ao Êxodo, 
interpretados a partir de uma visão político-religiosa, ajudaram os trabalhadores a 
tomar consciência da comum situação de opressão e a se identificarem como grupo. 
(TARELHO, 1988, p. 132) 

Uma das lideranças do Movimento Sem-Terra de Sumaré, João Calixto, afirma 

– ao receber diversos grupos de alunos de diferentes universidades que visitam o 

assentamento – que “Jesus foi o primeiro homem da reforma agrária”35. É através 

dessa concepção e da identidade construída como povo migrante, assim como o povo 

hebreu e, re-interpretando a própria história – ao se darem conta de que vivenciam 

                                                
34 Com duas ocupações a menos do que a Região Administrativa de Sorocaba, região em que se encontra o 
Município de Itapeva, que, sozinho, contabilizou 10 ocupações. Itapeva é justamente o município em que está 
localizada a Fazenda Pirituba. A Fazenda, na verdade, tem também uma parte de sua área no município de 
Itaberá, que contabilizou quatro ocupações no período. 
35 Depoimento dado aos alunos da disciplina Geografia Agrária, da PUC-Campinas, em trabalho de campo 
realizado em 26/09/2004. 
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uma história que é coletiva (TARELHO, 1988) – que a busca pela terra prometida, terra 

de liberdade e de autonomia é concretizada através das ocupações. 

Essas ocupações, que no início da década de 80 foram pontuais, tornaram-se 

articuladas na medida em que o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-

Terra), articulou-se no estado e ao mesmo tempo nacionalmente. A Igreja teve também 

um papel significativo nessa articulação, ou seja, na própria consolidação do MST: 

A conquista das terras na fazenda Primavera abriu caminho para novas lutas na 
região Alta Noroeste. Nas primeiras reuniões das CEBs, um dos temas de discussão 
era a Campanha Nacional pela Reforma Agrária [...] 

A partir das reuniões para reflexão a respeito do tema da reforma agrária, o 
Movimento se espacializou pela região Noroeste e outras regiões do estado. De forma 
que, em fevereiro de 1983, o Movimento dos Sem Terra do Oeste do Estado de São 
Paulo e a CPT realizaram em Andradina, no salão da Paróquia Nossa Senhora das 
Graças, um encontro que reuniu mais de mil e duzentos trabalhadores rurais de trinta e 
quatro municípios. [...] 

Neste momento da luta, a CPT articulou a aproximação dos movimentos 
sociais em processo de formação e os movimentos que executavam suas primeiras 
experiências, como por exemplo: o Movimento dos Sem Terra do Oeste do Estado de 
São Paulo, trabalhadores sem-terra do Pontal do Paranapanema e o Movimento dos 
Sem Terra de Sumaré, etc. Algumas das lideranças desses movimentos participaram 
das reuniões da Coordenação Regional do Sul. Uma das reuniões da Coordenação foi 
realizada em Araçatuba. Essa articulação promovida com o apoio da CPT contribuiu 
na fundação do MST em nível nacional e para formação do MST no estado. Assim, 
sob a coordenação da CPT, foi realizado no primeiro dia de maio, no salão paroquial 
da Igreja Nossa Senhora das Graças, em Andradina, o primeiro encontro com o 
objetivo de se organizar um movimento em âmbito estadual. (Fernandes, 1996, p 97-
98) 

Com a formação do MST em nível estadual e também em nível nacional, as 

ocupações de terra tomaram corpo e passaram a estar presentes em número cada vez 

maior, nas diversas partes do estado de São Paulo. Nesse sentido, conforme o Mapa 

20, das 14 regiões administrativas do estado, as ocupações de terra estão presentes em 

13 delas36. 

                                                
36 Atualmente, particularmente a partir do final da década de 90, o MST não é o único Movimento de luta pela 
terra, especialmente no Pontal do Paranapanema. Segundo Feliciano (2003, p. 223): “Hoje (2002) atuam nessa 
região 07 movimentos de camponeses sem-terra: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 
Movimento dos Agricultores Sem Terra (MAST), Movimento Central do Brasil, Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra Brasil (MTRSTB), Movimento Terra e Pão (MTP), Movimento Terra Brasil (MTB) e Movimentos 
Independentes”.  
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Dentre os municípios do Pontal do Paranapanema há alguns com um número 

elevado de ocupações, tais como o de Mirante do Paranapanema, com 42 ocupações, o 

de Presidente Epitácio, com 23 ocupações, o de Teodoro Sampaio, com 22 ocupações, 

o de Sandovalina, com 19 ocupações e Euclides da Cunha Paulista, também com 19 

ocupações. 

Esta massiva ocupação de terras conduzida pelo campesinato, que “salta aos 

olhos” ao observar o Mapa 20, coalhado por municípios em que esteve presente essa 

forma de luta, revela a grande articulação da organização política camponesa, que 

passou a socializar os caminhos encontrados na luta pelo acesso à terra37. 

O mecanismo das ocupações é que tem levado o Estado - na mediação do 

interesse de classes e, mais do que isto, como representante dos interesses da burguesia 

e dos grandes proprietários - a “ceder” e proceder na realização de assentamentos. 

Segundo Feliciano (2003, p. 227): 

... o número de Projetos de Assentamentos Rurais só aumentou em decorrência do 
crescimento do movimento camponês sem-terra no estado. Do governo de Luis 
Antonio Fleury Filho (1991-1994), para o primeiro mandato de Mário Covas (1995 a 
1998) o número de ocupações saltou de 21 para 99 ocupações... 

Feliciano (2003) mostra que do Governo Fleury para o Governo Covas, em que 

houve esse salto no número de ocupações, o número de famílias assentadas também 

subiu, passando de 551 para 4315, respectivamente. 

No Mapa 21 “Geografia dos Assentamentos Rurais no Estado de São Paulo 

(1980-2004)” está representada a direta associação entre a realização dos 

assentamentos e a ocupação de terras. Ou seja, os assentamentos estão vinculados à 

ação do movimento camponês organizado. É nítida a proximidade dos municípios com 

ocupações daqueles municípios em que foram efetivados os assentamentos; mais do 

que isto, é possível observar também que em boa parte dos municípios houve a 

sobreposição da informação da existência de ocupação de terra e de assentamentos. As 

únicas exceções no estado estão nas regiões central e nordeste, respectivamente em 

                                                
37 Ver Fernandes, 1996. 
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torno do triângulo Bauru – Brotas - Anhembi e Ribeirão Preto – Batatais - Serra Azul, 

justamente as regiões em que o capital está territorializado no campo através da cultura 

da cana, onde muito embora tenha havido ocupações de terra, não há registros de 

assentamentos38. Ainda assim, há municípios às bordas dos mencionados em que já há 

a presença de assentamentos. 

Nesse sentido, nota-se, particularmente no Pontal do Paranapanema, como esta 

sobreposição entre ocupações e acampamentos se dá. 

Pelas cores39 é possível perceber que esta é a região do estado de São Paulo que 

congrega o maior número de assentamentos (Região Administrativa de Presidente 

Prudente). Nota-se que em dois municípios, marcados com o laranja mais forte do 

mapa, o número de assentamentos foi entre 19 e 29 (29 em Mirante do Paranapanema 

e 19 em Teodoro Sampaio). Percebe-se também, observando o número que aparece ao 

lado do “símbolo da enxada”, que representa as ocupações, que em Mirante do 

Paranapanema estas totalizaram 42 e em Teodoro Sampaio, 22. 

A região do Pontal do Paranapanema, marcada pelo processo de grilagem de 

terras foi, em conjunto com a de Sumaré, Itapeva e Andradina, um dos berços da 

formação do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra). 

Nesta região o movimento camponês encontra-se extremamente consolidado, 

tendo inclusive uma gama de sete diferentes movimentos atuando na região, de acordo 

com Feliciano (2003). 

Não é por acaso, portanto, que o presidente da União Democrática Ruralista 

(UDR), Luiz Antonio Nabhan Garcia seja do Pontal do Paranapanema. Ou seja, a ação 

política de classe do campesinato organizado, pressionando os grandes proprietários de 

terra, tem como contrapartida a classe social com a qual antagonizam organizando-se 

violentamente para defender a propriedade privada (que no caso do Pontal sequer é 
                                                
38 Estes dados foram contabilizados até 2004. Há, em Ribeirão Preto, um assentamento recente de um grupo que 
esteve acampado até fevereiro de 2005 em Itu, originado do acampamento Terra Sem Males. 
39 Optei pela utilização de cores, ao invés de círculos concêntricos, por exemplo, pois com um grande número de 
ocorrências em municípios próximos, os símbolos iriam se sobrepor aos municípios, impossibilitando a 
visualização dos mesmos. 
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legal).  

Deste modo é que se compreende porque a violência contra camponeses e 

trabalhadores rurais, retratada no Mapa 19 (sob o símbolo da explosão), teve sua maior 

expressão no Pontal do Paranapanema. A Região Administrativa de Presidente 

Prudente foi palco, no período de 1980 a 2004, de pelo menos 42 casos de violência 

direta contra camponeses e trabalhadores rurais.  

Esta violência é a marca da luta de classes, ela é o expediente utilizado pelas 

classes sociais hegemônicas procurando sufocar a ação política camponesa. Assim, a 

região do Estado de São Paulo em que o movimento camponês está mais consolidado é 

também aquela em que o processo de violência é brutal. 

Percebe-se no Mapa 21 (Geografia dos Assentamentos Rurais no Estado de São 

Paulo) que a região do Pontal do Paranapanema, e as dos municípios de Itapeva, de 

Andradina e de Sumaré, são aquelas em que há municípios em que o número de 

assentamentos é de 4 a 9, correspondendo também a um maior número de ocupações.  

Estas são justamente as regiões em que o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra nasceu no Estado de São Paulo e que, portanto, têm o movimento camponês 

organizado e consolidado. 

Desta forma, a concentração dos assentamentos nestas áreas e, particularmente, 

no Pontal do Paranapanema, tem um sentido que é político, ou seja, ela é resultado da 

organização política camponesa. Esta organização que tem como forma principal de 

atuação política as ocupações de terra, grafadas no Mapa 21 com o símbolo da enxada, 

é que estão por trás da realização dos assentamentos. 

Isto significa que a reforma agrária está - como sempre esteve - a reboque da 

ação do campesinato. Como foi possível perceber no capítulo referente à Lei de 

Revisão Agrária, foi a mobilização camponesa que colocou na ordem do dia a questão 

agrária. Esta ação ficou explícita no Mapa 17, e foi ela, portanto, que obrigou as 

classes dominantes a reverem o seu monopólio de classe sobre a terra.  
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MAPA 21: Acesso a partir do índice Lista de Mapas 
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Desta forma, é o conflito, como expressão da luta de classes que tem gerado no 

país as políticas de reforma agrária. Ou seja, nunca foi o Estado que implantou a 

reforma agrária como um mecanismo de desenvolvimento econômico e social. Ao 

contrário disto, o campo conflitado é que obrigou o Estado a implantar a reforma 

agrária. 

A reforma agrária é, enfim, a apropriação de frações do território pelo 

campesinato, fruto da luta e do enfrentamento de classe levado a cabo por ele.  

É assim que a luta pela terra está enraizada em todo o país e tem se 

territorializado ao longo das décadas. Estes mapas demonstram a força da organização 

camponesa e, ao mesmo tempo, a crueza e violência levada a cabo pelas classes 

dominantes. 

Estes mapas contrariam, portanto, a concepção do campesinato como resquício 

de um passado feudal e de sua pouca capacidade de organização. A visão de que o 

campesinato não se organiza, a não ser em nível local e de forma efêmera, é a que 

expressa o historiador Eric Hobsbawm: 

Teniendo presente esto, consideremos si puede haber algo así como un 
movimiento campesino nacional o una revuelta o levantamiento nacionales. Yo lo 
dudo mucho. La acción local y regional, que constituye la norma, sólo se convierte en 
acción más amplia por mediación de fuerzas externas – naturales, económicas, 
políticas o ideológicas – y sólo cuando un número muy grande de comunidades o 
pueblos son conducidos simultáneamente en la misma dirección. Pero aun cuando 
tiene lugar una acción así, amplia y general, raramente coincide con el ámbito del 
estado (como se ha visto por lo anterior), ni siquiera en estados bastante pequeños, y 
se trata menos de un único movimiento general que de un conglomerado de 
movimientos locales y regionales cuya unidad es momentánea y frágil. Quizás es que 
los hombres de la colta y los de la montaña son demasiado diferentes entre si como 
para estar de acuerdo demasiado tiempo. 

Los mayores movimientos campesinos parecen ser todos regionales, o 
coaliciones de movimientos regionales. O bien, si los movimientos campesinos se 
desarrollan por todo un territorio estatal, y no son patrocinados u organizados por 
sus autoridades, es poco probable que sean simultáneos o que tengan las mismas 
características o presenten las mismas exigencias políticas. En el peor caso esta 
formación de grandes movimientos campesinos a partir de un mosaico de otros 
pequeños puede dar lugar únicamente a una serie de enclaves dispersos que no 
afectan al resto del país. (HOBSBAWM, 1976, p. 18-19)  
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As informações trazidas nos mapas desdizem completamente esse tipo de visão. 

Mostram, ao contrário, a força da organização camponesa, sua resistência pela 

permanência na terra ou sua luta pelo acesso a ela. 

No sentido oposto daquele apontado por Hobsbawm, vê-se o movimento 

camponês não apenas existindo no plano organizacional, como territorializando-se 

através dos assentamentos no estado de São Paulo inteiro e, mais do que isso, e ao 

mesmo tempo, extrapolando o âmbito “regional” ou dos estados e ganhando um 

caráter nacional40.  

Os mapas representam, portanto, a organização do campesinato que, em busca 

por sua reprodução, tem desenvolvido sua consciência de classe, e tem, notadamente 

nas últimas décadas, articulado-se politicamente a tal ponto que – contrariando 

expectativas como as expressas por Hobsbawm – não apenas existe como “classe em 

si”, mas como “classe para si”. 

Esses conflitos no campo que grassam no estado de São Paulo há décadas – 

mapeados neste trabalho a partir da década de 40, ou seja, há 60 anos – revelam além 

da luta de classes, a resistência de classe do campesinato. Esta resistência é pela 

permanência na terra, pela volta à terra quando perdida, por uma forma específica de 

viver, por um modo específico de relacionamento social. 

Esta forma específica é traduzida nas falas dos camponeses que vivenciaram o 

processo de reforma agrária, relatadas nas epígrafes deste capítulo. Diz respeito a uma 

concepção de justiça que é atrelada à terra e à vida: “E essa reforma que o Governo 

quer fazer agora? Não é assim que ele quer fazer? Lotear as terras para o pessoal que 

não tem terra? Mas se o governo conseguisse fazer isso, ia acabar a fome do 

mundo!... Porque todo mundo ia plantar e ia colher!... Tem muita gente que está para 

a cidade porque não tem terra para trabalhar.” Esta é a forma com que a camponesa 

entrevistada traduz sua própria experiência e vê nessa experiência a possibilidade de 

                                                
40 Ou mesmo internacional se considerarmos a Via Campesina, que congrega movimentos de países da África, 
Ásia, América e Europa. Ver http//viacampesina.org. 
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superação da condição dos camponeses que hoje vivem a condição que ela própria 

vivia há 45 anos, antes de ser assentada no projeto de Revisão Agrária. 

Esta especificidade do campesinato, absolutamente buscada e valorizada por 

ele, é que alimenta sua resistência. A resistência, aliás, é, sabidamente, o modo como o 

camponês se reproduz, e ele tem consciência disto: “Nós estamos presos no meio da 

área dele. Só nós aqui presos. Ele é vizinho aqui, vizinho na cabeceira, vizinho de 

lado aqui. Todos os anos ele quer comprar. E todos os anos ele mexe comigo e eu vou 

levando, falei: Mas eu estou criando o neto, as netas.” O camponês assentado em Jaú, 

envolto na territorialização do capital, sabe que sua continuidade é fruto de sua 

resistência. Ao falar que está criando o neto e as netas em sua terra, está se referindo 

diretamente à reprodução camponesa, à resistência como forma de reprodução 

camponesa.  

A consciência do camponês de que ele se antepõe a interesses que são de classe 

fica explícita na fala de uma senhora assentada no Bairro Reforma Agrária em 

Campinas: “... Se não tivesse aberto a Reforma aqui, isso aqui agora era tudo pasto, 

porque aqui tudo era fazenda de café...”.  

A reforma agrária aparece, portanto, em oposição à propriedade da terra como 

reserva de valor. Aparece como a possibilidade de superação da injustiça, já que ao 

invés das famílias ocupando a terra, haveria o pasto. 

Ao longo deste trabalho, desde seus capítulos iniciais, foi possível compreender 

o conflito de classe como o motor dos conflitos e movimentos sociais no campo. 

O conflito entre as classes sociais que se antagonizam não são totalmente 

superados com a realização da reforma agrária. Esse conflito de interesses, 

especificamente no que tange à subordinação da renda camponesa ao capital, perdura. 

Perdura também a sanha pela apropriação da terra camponesa quando nas beiras da 

territorialização do capital monopolista, como ficou explícito na fala anteriormente 

citada do camponês de Jaú, refletindo sua resistência à “adulação” do fazendeiro, que 

todos os anos tenta comprar a terra camponesa. 
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Com relação à subordinação da renda camponesa ao capital, o camponês é 

absolutamente consciente desse processo, como foi discutido. Ou seja, ele sabe que 

sua inserção na sociedade é subordinada e reconhece a “condição” de classe que 

vivencia. Isto fica claro em um dos depoimentos relatados neste trabalho, de um 

camponês assentado no Bairro Reforma Agrária em Campinas: “O pessoal não 

percebeu, eu tenho isso na minha cabeça, nós não somos pessoas assim, livres, nós 

somos escravos ainda, eu acho que é escravidão, porque são eles que sobem o dólar, 

que sobem o adubo, que sobem o veneno, o que é que nós somos? Nós somos escravos, 

eles só estão iludindo a gente, eu acho que nós somos escravos ainda, na roça, é, 

entendeu? Porque, o que é que é a roça? Se eu não plantar, eu não colho”. A palavra 

“escravo”, escolhida pelo camponês, traduz a concepção de sua situação: ele está 

sujeito aos preços impostos pelo capital (no caso industrial) e está de mãos atadas para 

lidar com essa situação. Fica clara sua consciência de classe, do tipo de inserção dessa 

classe na sociedade capitalista. 

Evidentemente o camponês procura formas de escapar dessa subordinação, 

como foi possível observar através de vários exemplos dos camponeses do próprio 

Bairro Reforma Agrária, em Campinas. Aliás, as formas de lidar com a subordinação 

que esses camponeses desenvolveram têm sido responsáveis pela territorialização 

camponesa há várias décadas. 

De qualquer modo, os interesses divergentes de classes sociais antagônicas são 

vivenciados cotidianamente pelos camponeses assentados. Um dos exemplos 

emblemáticos dessa subordinação está no depoimento de um ex-assentado do Projeto 

de Revisão Agrária em Marília, que conta como a indústria compradora do amendoim 

cultivado pelos camponeses subordinava a renda da família. Após a subordinação – 

perpetrada pelo capitalista – o camponês se insubordinou e sua ação foi traduzida pelo 

dono da indústria como “loucura”. Assim é que em resposta à seguinte fala do 

camponês: “Eu devo dinheiro para você, não devo amendoim, o amendoim é meu, eu 

vendo para quem eu quero! Se você não vai pagar esse tanto, então o outro lá paga, 

eu vendo para ele!”, o capitalista respondeu: “Não manda aquele doido vir trazer 
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amendoim aqui mais não, aquilo lá é doido, é igual ao pai dele”. A insubordinação, 

como discutido, é interpretada como “loucura”, ou seja, o camponês é consciente de 

sua condição “subordinada” mas é também consciente de que o produto de seu 

trabalho lhe pertence. Ao quebrar o ciclo da subordinação, foi chamado de doido, mas 

não de desonesto ou ladrão, evidentemente porque seu procedimento, embora pouco 

usual, não era ilegal.  

O Estado - sem dúvida nenhuma, no caso específico da Fazenda do Estado 

(Santa Helena) em Marília – quando foi mudada a conduta do governo (na passagem 

da gestão Carvalho Pinto para Adhemar de Barros), não mediou minimamente os 

interesses de classe presentes. Ao contrário, funcionou como mais um canal de 

extorsão da renda camponesa, majorando os preços pagos pelos lotes e, 

especificamente, apoiando e praticamente determinando os cultivos destinados 

diretamente à indústria. Em outros termos, o Estado, burguês, possibilitou e estimulou 

que a ordem do “laisses faire” se instaurasse em meio a um projeto de reforma agrária 

nascente. Naquele momento, portanto, o conflito de classes recrudesceu e o Estado 

voltou atrás em uma política que minimamente discutia o sentido da propriedade 

privada da terra e, portanto, a coalizão de forças das classes sociais. 

Como foi visto ao longo do trabalho, camponeses das diversas áreas de 

assentamento da Lei de Revisão Agrária encontraram formas de escapar à 

subordinação de grande parte de sua renda e reproduzem-se em suas terras há mais de 

40 anos.  

Essa continuidade na terra tem sido buscada de diversas maneiras. Nos casos 

em que os camponeses foram expulsos ou sofreram diretamente ameaça de expulsão 

(como em Meridiano e Itapeva) foram vistos os vários exemplos de resistência para a 

continuidade na terra. Em outros casos, como por exemplo no de Jaú, a criação de 

suínos e gado garantiu a permanência na terra. No caso das famílias que não lograram 

continuar, a migração surge como uma das possibilidades de reprodução camponesa. 

Há também os casos em que o trabalho assalariado serviu como mecanismo de 
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acumulação para a compra de mais terra e a garantia da reprodução camponesa. 

Evidentemente, houve diferenças na trajetória de cada uma das áreas. A 

possibilidade de interpretação dessas diferenças se dá justamente através da 

compreensão do campesinato como classe social e, ao mesmo tempo, através da 

compreensão de que essa classe social é guiada por uma ordem moral que se antepõe à 

ordem do capital. É necessário, nesse sentido, e no que tange às políticas públicas de 

reforma agrária, o entendimento da complexidade do modo como o campesinato 

produz e se reproduz. 

Esta complexa inserção no modo capitalista de produção contraria a 

interpretação da viabilidade da reforma agrária em áreas longínquas e longe das 

grandes vias de circulação41. 

A pesquisa desenvolvida aponta em uma direção oposta a essa. O assentamento 

na Fazenda Capivari, que é hoje o Bairro Reforma Agrária, está localizado na região 

economicamente mais desenvolvida do país, próximo a grandes vias de circulação e 

duas grandes metrópoles e é justamente onde a maioria dos camponeses assentados 

(como atesta o Mapa 6) tem se reproduzido com um nível muito positivo, inclusive 

com acesso a bens de consumo considerados “exclusivos do mundo urbano”. 

A distância relativa do mercado e, vinculada a esta, a subordinação às indústrias 

processadoras das mercadorias produzidas pelos camponeses, tiveram um peso 

significativo em suas trajetórias.  

A distância é relativa, pois ela “muda” em função da melhoria das vias de 

circulação, que diminui o tempo de transporte, o que acarreta uma maior ou menor 

possibilidade de extração da renda da terra, neste caso trata-se da Renda da Terra 

Diferencial I42.  

O desenvolvimento desta tese procurou mostrar que a estrutura familiar, os 

mecanismos de renda da terra e a forma de relação com o mercado é que possibilitam 

                                                
41 Ver Santos (1995). 
42 A este respeito, ver Oliveira (1985). 
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o entendimento de trajetórias positivas de reforma agrária. Como foi discutido 

anteriormente, autores como Shanin (1983) e Chayanov (1974) contribuem em muito 

com essa interpretação. O primeiro, por fornecer uma visão da “flexibilidade” da 

mobilidade camponesa em meio à sociedade de mercado e o segundo, por demonstrar 

o quanto a estrutura familiar é fundamental no caminho das unidades camponesas. 

Esses fatores foram largamente discutidos nos capítulos específicos de cada 

assentamento. 

Vale dizer que os camponeses assentados em suas terras continuam lutando 

contra a subordinação de sua renda, procurando mecanismos de diminuir, suprimir, ou 

alterar essa subordinação. 

Essa certa maleabilidade na relação com o mercado - e a produção camponesa 

baseada na reprodução simples - é que explicam, sob o ponto de vista econômico, a 

sua resistência. Como foi apontado, esse aspecto econômico da produção camponesa 

deve ser compreendido a partir de sua prática cotidiana, orientada por sua ordem 

moral. 

A resistência e persistência camponesas territorializam-se quando os 

camponeses são assentados. Essa territorialização se dá de tal forma que frações do 

território se transformam em unidades territoriais camponesas, forjadas pela teia de 

parentesco, compadrio e vizinhança que resultam na unidade e na “identidade 

territorial” expressas no modo como os camponeses se referem a eles próprios e a seus 

vizinhos. Essa unidade territorial é fruto da transformação dos assentamentos em 

bairros rurais. 

A própria constituição dos bairros rurais que é feita a partir da troca de 

informações entre as famílias camponesas é também expressão dos mecanismos 

encontrados por eles para se relacionarem da melhor forma possível com o mercado, 

ou seja, buscando uma menor apropriação de sua renda pelo capital. Também o bairro 

rural, como fruto da apropriação camponesa do território, antagoniza com o território 

capitalista, é visivelmente antagônica a ele, é possível captar com o olhar essa 
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contradição. 

A busca camponesa pela terra de liberdade e de autonomia e, portanto, seu 

conflito com os grandes proprietários e os capitalistas, que tem atravessado décadas, 

como ficou mapeado neste trabalho, é um conflito que atravessa também os séculos. 

O geógrafo anarquista Piotr Kropotkin, em seus escritos de 1880-1882 43, sob o 

título a “questão agrária”, revela não só a presença deste conflito de classes na Europa, 

como também o campesinato organizado, seja para a conquista da terra, seja para a 

diminuição da subordinação de sua renda: 

Quem não lê as notícias da Irlanda, sempre as mesmas? A metade deste país 
está em revolta contra seus senhores. Os camponeses não pagam mais o arrendamento 
aos proprietários do solo; aqueles mesmo que desejariam fazê-lo, não ousam mais, 
com medo de ter de se explicar com a Liga Agrária – poderosa organização secreta, 
que estende suas ramificações aos vilarejos e pune aqueles que desobedecem sua 
palavra de ordem: “recusar o pagamento do arrendamento”. Os proprietários não 
ousam exigir o pagamento do aluguel. Se eles quisessem receber este dinheiro, que 
lhes devem neste momento, deveriam dispor de cem mil policiais e provocariam uma 
revolta (...) Se nos transportarmos à outra extremidade do continente, à Espanha, 
encontraremos uma situação análoga. De um lado, como na Andaluzia e na província 
de Valência, onde a propriedade fundiária concentrou-se em poucas mãos, legiões de 
camponeses famintos, ligados entre si, fazem guerrilha sem trégua nem mercê, aos 
senhores. Favorecidos por uma noite escura, os rebanhos do proprietário são 
exterminados, as plantações de árvores queimadas em centenas de hectares ao mesmo 
tempo; as granjas queimam e aqueles que denunciam às autoridades os autores destes 
atos, assim como o alcaide, que ousa processá-los cai sob as facas da liga. 
(KROPOTKIN, 2005, p. 118-119) 

Essa ação organizada do campesinato, em outro tempo e em outro continente, é 

extremamente similar à atual, no sentido da contestação da propriedade privada da 

terra. A atuação dos grupos “no escuro da noite” torna possível um paralelo com o 

Movimento Zapatista em Chiapas44, cujos indígenas circulam à noite, sem que possam 

ser identificados. Isto também reporta aos próprios camponeses da Fazenda Pirituba, 

que só conseguiram voltar a plantar em suas terras após a fazenda ter sido incendiada. 

                                                
43 Os artigos redigidos por Kropotkin entre os anos 1880 e 1882, foram feitos em um período em que este esteve 
hospedado na casa de seu amigo e também geógrafo anarquista Elisée Reclus, na Suiça. Os artigos foram 
publicados no jornal anarquista Le Revolte. Foi Reclus quem organizou esses artigos e os editou sob o título 
Paroles d’un Révolté, prefaciando o livro, no período em que Kropotkin esteve preso na França. Ver a 
Apresentação de Martin Zemliak em Kropotkin (2005).  
44 Ver Arellano (2002). 
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Kropotkin mostra que a questão da terra extrapola o âmbito do trabalho. Aliás, 

o autor demonstra a existência de um movimento de luta pelo acesso à terra na 

Inglaterra. Mostra também a existência de uma liga de trabalhadores rurais 

assalariados que lutava por melhores salários, transformando-se em uma liga que 

passou a lutar pelo acesso à terra: 

O que há de surpreendente em que o grito de “Nacionalização do solo!” torne-
se, hoje, o grito de agrupamento de todos os descontentes? A grande Liga da Terra e 
do Trabalho pedia, desde 1869, que todas as terras dos grandes senhores fossem 
confiscadas por toda a nação, e esta idéia ganha terreno a cada dia. A Liga dos 
Trabalhadores dos Campos, fortalecida com 150.000 membros, que há dez anos só 
tinha um único objetivo, o de aumentar, pela greve, os salários, pede, agora, ela 
também, o desapossamento dos senhores. (KROPOTKIN, 2005, p. 124) 

Elisée Reclus, grande amigo e interlocutor de Kropotkin, ao analisar a 

propriedade da terra na Europa, apontou a grande propriedade como um empecilho e 

como um problema social a ser superado: 

Seja por efeito da herança feudal, como na Grã-Bretanha, na Alemanha do 
Norte, na Lombardia, seja em virtude de conquista, como na Irlanda, seja por grandes 
aquisições, como na Austrália, a divisão da terra em latifúndio tornou-se regra em 
certas regiões, onde os verdadeiros trabalhadores são quase sempre excluídos de 
qualquer parcela de posse no terreno produtivo. Cita-se principalmente o exemplo 
clássico do norte da Escócia, onde o território está, por assim dizer, inteiramente nas 
mãos de alguns privilegiados, muitos dos quais não conseguiriam atravessar sua 
propriedade a galope em um dia; em contrapartida, a maior parte sequer se preocupou 
em explorá-la, bastando-lhes receber a renda.  

Se ilustres agrônomos, que eram ao mesmo tempo grandes proprietários, 
introduziram em certos países excelentes métodos de cultivo, se trataram seus campos 
com ciência, como fábricas de produtos químicos onde são aplicadas as mais recentes 
técnicas, tornaram conhecidas novas espécies de plantas ou de animais ou ainda 
praticaram processos de produção desconhecidos até então, é preciso não se esquecer 
de que o latifúndio, em sua essência, comporta fatalmente a privação da terra para um 
grande número: se alguns têm muito, é porque a maioria não tem nada. Alguns 
grandes proprietários, atraídos pela paixão da terra, podem também ter a ambição de 
ser admirados como benfeitores locais; mas o fato de que a grande propriedade devora 
a terra ao seu redor é um desastre apenas menor que a devastação e o incêndio; ela 
termina, aliás, por chegar ao mesmo resultado, isto é, à ruína das populações e muitas 
vezes à própria ruína da terra. (RECLUS, 1985, p. 84-5) 

Seja como for, pode-se indagar se a grande propriedade, enaltecida como a 
iniciativa do progresso, não é em seu conjunto, pela soma de suas influências, menos 
eficaz do ponto de vista dos melhoramentos materiais que a pequena propriedade, por 
mais dividida que seja. Se quisesse, na economia geral da França, medir com minúcia, 
de um lado, todos os excedentes de lucro devidos à gerência de um só em vastas 
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propriedades, e de outro, todos os desperdícios causados às comunas pelos parques 
reservados a raros privilegiados, pelos territórios de caça, pelos matagais que 
substituem as pequenas propriedades, talvez a balança pendesse bem para o lado do 
prejuízo e a grande propriedade continuasse para os povos modernos o que ela foi para 
os antigos, o flagelo da morte. Por outro lado, na pequena propriedade a iniciativa 
conseguiu prosperar até entre os horticultores e pequenos cultivadores do mesmo 
modo que entre os ricos agrônomos, embora com menos fausto e menos publicidade. 
O pobre é sem dúvida rotineiro e não arrisca seus poucos centavos sonegados ao fisco 
e à usura senão com grande prudência, mas mesmo assim os arrisca; alguns sabem 
observar, experimentar, aprender: as gerações, os séculos não passam para eles sem 
que tenham realizado experiências duráveis. (RECLUS, 1985, p. 90-1) 

Nota-se que o autor abordou a maneira como era feita a apropriação da terra e 

propôs que esta devesse ter um caráter social. Ele abordou também os efeitos nefastos 

da grande propriedade sobre o meio ambiente e, ainda mais, mostrou que as pequenas 

propriedades eram mais produtivas do que as maiores. Enfim, pôs em discussão a terra 

como reserva de valor e como mercadoria. 

A questão agrária é, tal como apontavam os geógrafos anarquistas, uma questão 

latente. Kropotkin mostra a existência de movimentos messiânicos também na Europa: 

... O que haverá de surpreendente, se nestas províncias a revolta se instalar 
surpreendentemente! Ora é um fanático pregando o comunismo religioso, que arrasta 
atrás de si milhares de camponeses, e estes sectários só são dispersados sob as balas 
dos soldados; ora é um vilarejo que vem em massa apoderar-se das terras incultas de 
algum senhor e as lavram por sua conta... (KROPOTKIN, 2005, p. 120) 

Kropotkin e Reclus puderam, no âmbito da geografia, captar a luta de classes, a 

ação política camponesa e o significado da apropriação privada da terra no período em 

que viveram. A abordagem dialética de ambos permitiu com que percebessem a 

contradição e o conflito como marcas da sociedade. A partir deste entendimento é que 

enxergaram a latência dos conflitos e a contraditoriedade do capitalismo, em um 

período em que a Geografia era fundamentalmente colonialista, marcada pelo 

expansionismo europeu e justificadora desta expansão através do “discurso científico 

geográfico”45. Exatamente por isto foram perseguidos, exilados e praticamente alijados 

da história do pensamento geográfico. 

Os geógrafos anarquistas puderam em seu tempo, através de uma concepção 
                                                
45 Ver: Gonçalves (1978) e Santos (1990). 
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dialética, captar a importância e o significado da questão agrária. 

É possível, portanto, perceber a atualidade dessa questão que atravessa os 

séculos. Essa questão é atual pois trata do conflito de classes presente na sociedade 

capitalista, seja na Europa do século XIX, seja na América Latina do século XXI. 

Essa atualidade, expressa nos mapas inseridos neste capítulo, remete à 

atualidade da própria Lei de Revisão Agrária. Ela é atual porque trata de uma questão 

não resolvida. Ou seja, se a Lei de Revisão Agrária surgiu como forma de discutir o 

modo como a terra estava sendo apropriada e de ceder às pressões do campesinato 

organizado - ainda que pelo temor de classe – isso significou abrir brechas para a 

conquista camponesa. Nesse sentido, o refreamento da Lei e, em seguida, a sua 

extinção, ficam absolutamente refletidos nos mapas que retratam os conflitos no 

campo a partir da década de 60. Não cabe dúvida de que os mapas seriam outros caso 

o projeto da Lei de Revisão Agrária tivesse tido continuidade. 

A questão agrária, os conflitos de classe postos em nossa sociedade não foram, 

portanto, resolvidos. Em outros termos, ou esses conflitos serão minimamente 

superados no âmbito do próprio capitalismo como um imperativo mínimo de justiça 

social, ou por uma outra forma de sociedade, talvez como a vislumbrada por 

Kropotkin (2005, p. 122 e 125):  

Veremos que a situação atual torna-se insustentável e não pode durar muito 
tempo; veremos que não está longe o dia em que a sociedade deverá transformar-se, 
até em seus alicerces, e dar lugar a uma nova ordem de coisas: uma ordem de coisas 
em que, o regime da propriedade e da cultura, tendo sofrido uma profunda 
modificação, o cultivador do solo não será mais, como hoje, o pária da sociedade e 
virá a ocupar seu lugar no banquete da vida e do desenvolvimento intelectual...  

Uma coisa é certa: a Inglaterra caminha para a abolição da propriedade privada 
do solo, e a oposição encontrada por esta idéia, por parte dos detentores da terra, 
impedirá que esta transformação se opere de maneira pacífica: para fazer prevalecer 
sua vontade, o povo inglês deverá recorrer à força.  

Passados 130 anos das palavras de Kropotkin, vivencia-se ainda o conflito de 

classe latente no modo de produção capitalista. Esse conflito de classe é o que estava 

presente quando da proposição da Lei de Revisão Agrária, e é o que marca o campo 

brasileiro na atualidade. É esse conflito que está espalhado no campo em São Paulo, 
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marcado pelas inúmeras formas de violência contra os camponeses e os trabalhadores 

rurais. 

O conflito é a manifestação da luta de classes. Nestes últimos anos são conflitos 

perpetrados por uma classe social que tem consciência de seus interesses, e que age 

politicamente em busca de sua realização. 

A reforma agrária, que a Lei de Revisão Agrária objetivava efetivar, ainda que 

assentada em um processo controlado pelas classes sociais dominantes e como forma 

de diminuir o conflito de classes existente, levou sem dúvida a um ganho social que se 

materializou, que se territorializou. 

A viabilidade da reforma agrária – na própria sociedade capitalista – seja ela 

sob o aspecto social, político ou econômico, ficou demonstrada ao longo deste trabalho 

nos capítulos em que discuti as trajetórias dos assentamentos da Lei de Revisão 

Agrária. Isto significa que embora a utopia de uma outra forma de sociedade não seja 

concretizada unicamente através da reforma agrária, ela representa um avanço na 

distribuição da propriedade e da renda entre as classes sociais deste modo de produção.  

Nesse sentido, é evidente que as trajetórias positivas das famílias devem-se 

única e exclusivamente à tenacidade dos camponeses assentados, o que significa que 

se os projetos da revisão agrária tivessem sido também acompanhados por uma 

política agrícola que lhes desse suporte, especialmente no que tange à 

comercialização46 - ou seja que lhes mediasse minimante seus interesses de classe – 

teriam sido potencializados seus aspectos positivos, tanto os já conquistados como 

aqueles que têm sido construídos cotidianamente por esse campesinato. 

Os modos encontrados para a reprodução na terra por parte desses camponeses 

têm sido inúmeros, desde formas de comercialização direta, até o piqueteamento dos 

pastos, passando pela escolha de cultivos que demandam menor uso de insumos 

industriais, pelas podas e colheitas intercaladas de seus produtos, entre outros 

                                                
46 A possibilidade da comercialização direta de seus produtos, como discutido, foi apontada pelos camponeses 
como um dos principais mecanismos de controle de sua renda. 
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apresentados. Nesse sentido, como apontou Marques (2000, p. 25): “Se por um lado o 

mercado domina o campesinato, por outro, ele não o organiza”. 

Essa busca pela reprodução na própria terra é a marca da trajetória camponesa. 

É a marca da história do campesinato brasileiro que migra em busca de sua 

reprodução, que ocupa a terra ancorado sempre por uma noção legitimadora de justiça, 

seja aquela da religiosidade, seja a da justiça consuetudinária, seja a aprendida com os 

partidos políticos e seja, finalmente, a aprendida na vivência e construção dos 

movimentos sociais organizados. 

Essa noção legitimadora de justiça, que rege a busca camponesa por sua 

reprodução, foi emblematicamente traduzida por um dos camponeses da Fazenda 

Jacilândia, que expressa a generosidade de sua visão de mundo olhando os sem-terra, 

os “despossuídos”, ou seja, aqueles que não sendo mais iguais a ele, ainda assim 

continuam sendo: 

“... aquele povo foi assim invadindo, tipo sem-terra. Quando eu vejo assim, eu 

falo: ‘Eu também fui sem-terra’. E eu falo mesmo que eu fui sem-terra porque eu 

nunca recebi herança, não é? E fui um menino de rua também, eu quando eu vejo 

esses meninos por aí, eu fico pensando: ‘Meu Deus, eu também fui assim’. Não 

discrimino eles não, que a nossa vida é assim...”47 

Essa fala foi escolhida para finalizar este capítulo e este trabalho, pois ela indica 

a dignidade alcançada pela vivência da reforma agrária e, ao mesmo tempo, a visão de 

mundo que lhes orienta a migração e a luta pela terra, pela vida autônoma, livre e farta. 

O camponês traduz, em sua sabedoria, a condição humana, aquilo que iguala a 

todos. Ao mesmo tempo, compreende e ensina que aquilo que nos iguala é subvertido 

pelo que nos torna desiguais: a propriedade. 

Entretanto, sua vivência e sua visão de mundo, sua ordem moral, permitem que 

transcenda a “desigualdade” que desfruta, para se perceber como igual àqueles que 

                                                
47 Depoimento do sr. Armindo José dos Santos. 
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carecem. 

Esta percepção é que está subjacente à luta pela terra. Ela alimenta o sonho da 

reforma agrária, acalentado pelos camponeses. 

Estou defendendo a tese de que a reforma agrária é, portanto, esta apropriação 

de frações do território que o campesinato – consciente de sua unidade e de seus 

interesses - conquista através da luta e do enfrentamento de classe.  

A reforma agrária surge – como relataram os camponeses nos depoimentos 

trazidos ao longo deste trabalho – como uma possibilidade de superação das distorções 

e chagas desta sociedade, marcada pela fome e pela miséria, perpetradas pelos 

interesses das classes sociais hegemônicas. 

Ao conquistarem estas frações de território, os camponeses buscam a 

construção de uma vida assentada na liberdade, na fartura e na justiça. Assim, nesta 

vivência, conseguem enxergar na condição do outro, a sua própria condição: “eu 

também fui sem-terra”.’ 

 


