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5.4. Fazenda Pirituba: grilagem e violência 

 

“Aí ele veio e começou a loteação ... mas só que ele 
vinha salteando assim... salteando, salteando e ia 

deixando as campanhas, e as terras melhores... Mas, 
logo ele começou a tirar lote dos pequenos: ‘É, 
fulano não tem condição de comprar porque é 

pobre, ele não pode pagar a prestação’. Ele fez isso 
com um irmão meu. Porque aí ia lotear a fazenda 

Pirituba para o pobre e não para rico! Aqui não era 
para rico [o camponês fala para o agrônomo]: ‘Se 
for para rico deixa a fazenda aí, não tem o direito 

dos boiadeiros que estão aí na fazenda? Deixa eles 
aí porque eles são ricos, para que o senhor está 

tirando lotinho para nós que somos pobres dentro de 
grota e para os grandão aberta as campanhas 

assim?’” 

Sr. Antonio Belo 

 

A discussão da trajetória da Fazenda Pirituba traz, sem dúvida, a possibilidade 

de interpretar a Lei de Revisão Agrária e sua repercussão em vários aspectos na 

atualidade, entre eles seu significado político e territorial. 

A Fazenda Pirituba, assim como a Fazenda Jacilândia, foi palco de grilagem de 

terra, de corrupção de funcionários públicos no processo de implantação da Lei de 

Revisão Agrária e de conflitos entre camponeses e grileiros. 

Entretanto, sua trajetória é ainda mais singular se considerarmos a ação direta 

dos movimentos sociais que reivindicaram e lutaram por parcelas de terra em sua 

enorme área1. 

Como já foi apontado, (no capítulo referente às áreas destinada à implantação 

da Lei de Revisão Agrária) a área da Fazenda Pirituba era de precisamente 17.420 

                                                
1 Observar no Mapa 15 a localização da Fazenda Pirituba. 
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hectares2. Essa área tem uma longa e conflituosa história, que remonta ao primeiro 

governo de Adhemar de Barros3, em São Paulo, ainda no final da década de 40 e início 

da década de 50: 

Essa fazenda passou ao patrimônio do Estado em 1949, quando uma empresa 
chamada Companhia Angatuba não conseguiu saldar dívidas hipotecárias. O 
Governador Adhemar de Barros projetou, então, instalar ali um pólo destinado à 
ampliação da lavoura do trigo. (VEIGA, 1990, p. 38) 

O fato de a fazenda pertencer anteriormente a uma empresa é, em si, revelador. 

Tal como nos casos de Jaú e Campinas, a propriedade da terra nas mãos de empresas 

revela – como foi apontado - o caráter rentista do capitalismo em nosso país. A esse 

respeito, de acordo com Eliane Paulino: 

Em direção diametralmente oposta temos o Brasil, um país cujas forças 
políticas historicamente emanaram do latifúndio, onde a insuficiência dos embates 
travados com a burguesia gerou um capitalismo do tipo rentista, estando a terra no 
centro do sistema. Este modelo de desenvolvimento é sui gêneris, pois não há, como 
nos países centrais, uma oposição entre terra e capital e sim uma aliança entre ambos, 
visto que os capitalistas conseguiram construir um modelo de acumulação fora do 
circuito produtivo, tornando-se também proprietários fundiários. Neste modelo, a 
propriedade fundiária tem por princípio básico a especulação, sendo a utilização 
produtiva condicionada às conveniências particulares ou conjunturas favoráveis à 
extração da renda. (PAULINO, 1998, p. 344-5) 

O tipo de inserção do Brasil na consolidação do modo capitalista de produção, 

e, portanto, a constituição e formação desta parte do território capitalista (o Brasil), 

determinou – e tem determinado - o caráter da apropriação da terra no país. 

A consolidação desta parte do território capitalista mundial, pautada 

principalmente pela monocultura dos produtos agrícolas de exportação, determinou o 

“aprisionamento” das terras, sobretudo com o marco da Lei de Terras de 1850, 

tornando-as mercadoria e garantindo, portanto, a continuidade dos braços para o 

trabalho nas grandes propriedades4.  

                                                
2 SÃO PAULO (ESTADO), ITESP, s/d. Mimeo. 
3 A primeira gestão de Adhemar de Barros como Governador do Estado de São Paulo deu-se no período de 1947 
a 1951. 
4 Ver Martins (1996a). 
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Ainda que a propriedade capitalista da terra apareça como uma “irracionalidade” no 

modo capitalista de produção, esse empecilho é maior ou menor, como aponta Paulino, de 

acordo com os embates travados no interior dos diferentes países.  

Na trajetória brasileira, considerando o marco político latifundista, não só a 

terra é tornada mercadoria, como também está associada ao capital. Terra e capital 

nem sempre se excluem; ao contrário, aqui, muitas vezes estão nas mesmas mãos.  

Assim é que as mencionadas companhias eram grandes proprietárias de terra já 

nas décadas de 50 e 60. Esse caráter rentista da propriedade da terra fica evidente, por 

exemplo, nos casos como o da Fazenda Pirituba, em que, muito embora a área da 

propriedade fosse vastíssima, era extremamente subaproveitada. 

Havia na fazenda famílias de camponeses-rendeiros, em grande parte 

originárias das imediações, que tomavam em arrendamento parte das terras da fazenda. 

Embora esse fato não apareça nos diferentes documentos e trabalhos consultados, ele 

fica claro nas informações colhidas em trabalho de campo, como discutirei adiante. 

A proposta de introduzir o cultivo de trigo especificamente nessa região surgiu 

para diminuir a dependência do Brasil em relação aos países europeus exportadores de 

trigo, envolvidos que estavam na II Guerra Mundial5. De acordo com Veiga (1990, p. 

38): 

O governador Adhemar de Barros projetou, então, instalar ali um pólo 
destinado à ampliação da lavoura do trigo. Para isso entregou a fazenda a um 
agrônomo italiano chamado Lino Vicenzi. Este deveria trazer famílias da Itália que 
receberiam todo o apoio do Estado no âmbito de uma grande campanha pelo 
abastecimento interno de trigo. 

Entretanto, o Governador Adhemar de Barros permitiu que o agrônomo italiano 

responsável pela implantação do projeto, Lino Vicenzi, gerisse de forma pessoal e 

absolutamente autônoma toda a área da Fazenda Pirituba6. 

                                                
5 SÃO PAULO (ESTADO), ITESP, s/d. Mimeo.  
6 Ver, entre outros, os seguintes trabalhos: ABRA (1985), Veiga (1990), São Paulo (Estado) (s/d), São Paulo 
(Estado) (2000). 
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Por ocasião do início da implantação do projeto de trigo na fazenda, através da 

construção das casas que seriam ocupadas pelos agricultores italianos, passou a haver 

um conflito entre o engenheiro agrônomo e as famílias de camponeses-rendeiros que lá 

moravam. 

Encontravam-se frente a frente duas ordens diametralmente opostas: a do 

preposto do Estado, utilizando e gerindo privadamente uma área pública, ou seja, 

encarando o acesso à terra como um “negócio”, e os camponeses rendeiros, que há 

anos viviam e trabalhavam nessas terras, encarando-as como um “direito”7: 

Larissa – Quando o senhor era criança tinha muita família que já morava aqui? 
Sr. Antonio Belo8 – Não, era pouco. Aqui, eu lembro que eram 160 e poucos 
moradores.  
Larissa – Antes do italiano? 
Sr. Antonio Belo– Ah é, no tempo dos italianos, do Joãozinho Pereira [o proprietário 
anterior à aquisição da fazenda pelo Estado, antes, portanto, da vinda do agrônomo 
Lino Vicenzi] Aí nós ficamos conservando ainda, mas depois foi entrando mais gente, 
porque a fazenda... tinha a fazenda do Luís aí, ele fechou o arrendamento, que era dos 
Pereira, então todo mundo plantava nas baixadas. Tinha um tio meu, bastante gente 
que plantava, o Ita [refere-se ao filho do italiano Lino Vicenzi] veio aí, trouxeram 
maquinário, ele fechou o arrendamento da fazenda, não ia entrar na fazenda... aí o 
povo: “Fazer o quê?” Não devia nunca para ele. Aí ele diz: “Não, eu estou feliz com 
a turma, o sr. Carlos, o sr. Furlan”... Ele dava direito para a turma: “Eu vou dar 
serviço para turma fazer casa de material, a turma ajuda a trabalhar de pedreiro”. Aí 
começaram as casas da fazenda, os pedreiros, para trazer italiano, eles não queriam 
mais brasileiro, eles queriam italiano. 
Sr. Francisco Feitosa – Era para trazer os italianos? 
Sr. Antonio Belo – Só que cada frente de casa tinha uma casa vizinha da outra, falei: 
“Ôpa, aquelas casas!” Só vi lá embaixo que tinha uma casa de venda igual, mas 
todas as casas que tinha, tinha uma de frente, lá onde está a Área 3 mesmo, tinha 
outra, olhava de longe, tinha outra. Então ele foi trazendo italiano [não os 
agricultores, mas pessoas da família], não ia dar para ninguém [a terra em 
arrendamento] aí, foi daí que comecei a trabalhar de servente de pedreiro... Ah, eu 
trabalhava... eu tinha uns 20 anos, trabalhava dos nove anos, aí veio caminhão, veio 
trator, veio destocadeira, veio carregadeira, veio, veio maquinário completo, o Lino 
mandou. Era caminhão, trator, arado, aqui não faltava mato.  
(...) Trabalhava lá, todo mundo aprendia a trabalhar, ele não incomodava que a 
gente, chegou a apodrecer aquelas coisas na fazenda! Aí a turma ficou cheia 
daquilo... fazendão dessa largado! Era fazenda! Ninguém sabe direito, mas parece 
que pagaram para um morenão ir lá nas trilhas pinchar fogo no campo, aí o dono da 

                                                
7 Sobre a noção de posse como direito ver Paoliello (1992). 
8 Entrevista com o sr. Antonio Lourenço Gil, com a participação do Engenheiro Agrônomo Francisco Feitosa - 
Grupo de Trabalho de Regularização da Fazenda Pirituba. 
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cooperativa, foi Nossa Senhora, que situação perdida que está! E um povo aí que eu 
vou falar para você! 
Sr. Francisco Feitosa – Queimaram tudo? 
Sr. Antonio Belo – Ah, num teve. É pouca distância, Chico! 
Sr. Francisco Feitosa – Como é que acudiram o fogo daí, ou a turma apagou, como é 
que é?  
Sr. Antonio Belo – Ah, o fogo queimou tudo! Aquele dia que ele veio pegou, comeu a 
palmeira lá, depois comeu para o outro lado aqui no canto, armou aqui, varou o 
arroz e não tinha casa mais quase na beira, sabe como é? Aquela casa ali em cima 
onde está o Pedroso, está toda queimada, os caibros de madeira. Só tinha em volta da 
casa assim. Ele não aceitava, começaram a queimar. Em volta da casa, ali morreu 
porco, galinha... 
Larissa – O italiano pôs fogo? 
Sr. Antonio Belo – Não, o homem que veio, parece que pagaram para um homem pôr 
fogo. 
Larissa – O italiano que pagou? 
Sr. Antonio Belo – Não, parece que não foi o italiano, não. 
Larissa – Quem foi? 
Sr. Antonio – Veio gente de fora, eles não sabem ainda na conta quem que é, mas 
nêgo queria plantar e não podia plantar, aí... 
Sr. Francisco Feitosa – Ah, os que queriam plantar ele não deixava? 
Larissa – Quando ele colocou vocês para trabalhar de pedreiro ele não deixou mais 
vocês fazerem roça? 
Sr. Antonio Belo – Não, daí depois que queimou a fazenda, daí a turma plantava por 
conta, aí a turma largaram de trabalhar de vez de pedreiro e voltaram a plantar, por 
conta. Daí que ele gritou para a turma, ia pedir ordem para ele: ‘A casa do senhor 
queimou’ estava assim largado... tudo sapecado, aí ele mandou chamar a turma na 
sede da fazenda, a turma todo mundo da fazenda, ele falou: “Olha eu concordo com 
vocês plantarem, agora que queimou mesmo, se vocês fizerem 15 cargueiros-
carreteiros [refere-se à quantidade de produto a ser entregue pela renda da terra], o 
posto aqui na fazenda eu arrendo, senão eu embargo tudo!” 
[...] 
Sr. Antonio Belo – Os italianos iam plantar, já nos núcleos lá embaixo, iam plantar 
tal e coisa, ou um que ia plantar não sei o quê, outro que ia plantar não sei o quê, era 
salteado, então esquentava de vez para o povo, foi aí que deu com os burros n’água 
que queimou, o italiano não deu, aí ele mudou de idéia, aí pagava foro para ele, 
levava lá na fazenda. 
Sr. Francisco Feitosa – Ele ficou mais ou menos quanto tempo aí, sr. Antonio, o 
italiano ficou quantos anos mais ou menos? Depois ele foi embora para Itararé, não 
é? 
Sr. Antonio Belo – Ele foi, mas depois pincharam ele fora, não é? Depois que 
pincharam fora é que ele foi embora para Itararé. Foi despejado da fazenda aí. 
Sr. Francisco Feitosa – Foi despejado? 
Sr. Antonio Belo – Foi, foi. Os grandões lá fizeram uma reunião em Engenheiro 
Maia, mas por dentro deles, já estavam sabendo de tudo. Os maquinários, que 
tiraram os maquinários, aonde é que levaram aquele maquinário? Alguma coisa tinha 
que apresentar. E aí a turma, como vendeu as máquinas velhas, aí vieram abrir um 
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processo, não era deles, mas até a indenização que eles iam receber eles tiraram o 
valor do maquinário, caminhão, esteira... deram mixaria para ele e mandaram ele 
embora. Ele foi embora, mas o filho dele não...  

Há nessa fala aspectos fundamentais para a compreensão da ocupação da 

Fazenda Pirituba e do processo de grilagem que ocorreu nessas terras. 

Como se pode depreender do discurso de meu interlocutor, já havia famílias de 

camponeses rendeiros antes da Fazenda Pirituba ser destinada à implantação de área 

para produção de trigo por meio do engenheiro agrônomo Lino Vicenzi, isto é, ainda 

no período em que as terras pertenciam ao grupo anterior: “Ele fechou o 

arrendamento, que era dos Pereira, então todo mundo plantava nas baixadas”. O 

camponês faz alusão direta às famílias que viviam na fazenda e cultivavam suas 

várzeas antes do período em que o arrendamento foi “fechado” pelo agrônomo. 

O próprio evento do incêndio – como ficará claro - é a prova de que as famílias 

já moravam e trabalhavam nessas terras, valorando-as, portanto, como um direito. 

Com a concessão do Governador Adhemar de Barros para que o engenheiro 

desse início ao projeto, este proibiu a continuidade do arrendamento da área e 

condicionou a permanência dos camponeses na terra à aceitação do trabalho de 

pedreiros e carpinteiros para a construção das casas dos colonos italianos que viriam 

habitá-las. 

Nota-se no depoimento que o camponês refere-se diretamente ao tipo de casa 

que foi construída, deixando claro que ele só havia visto uma casa assim em uma 

venda, ou seja, a “casa de material”; o tamanho das casas, com pé direito alto, vários 

cômodos e cobertura de telhado contrastava com a casa camponesa à qual estavam 

habituados9.  

Fica igualmente claro que esse tipo de casa não era para os camponeses 

brasileiros, não era para a continuidade desses camponeses, assim como também não 

                                                
9 Ver as Fotografias 121 e 122. 
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era para o “nível do camponês brasileiro”, já que: “eles não queriam mais brasileiro, 

eles queriam italiano”. 

Os camponeses, além de serem coagidos ao trabalho de pedreiro, foram 

proibidos de continuar cultivando a terra, o que gerou profunda indignação e  

mobilização para reverter essa situação: “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”.  

Fica explícito em seu discurso que a indignação parte da incoerência, aos olhos 

camponeses, da enormidade daquela área mantida sem cultivo algum – largada, ele diz 

- e essa palavra não é fortuita. A incoerência é tanto maior se considerado que essa 

terra havia sido cultivada pelas próprias famílias que lá estavam. 

Nota-se no diálogo com o camponês que, ao falar sobre o incêndio na fazenda, 

tanto eu quanto o agrônomo demoramos a entender que parece que foram os próprios 

camponeses os responsáveis pelo incêndio. 

Sem entender exatamente o que havia ocorrido, insisti na pergunta sobre a 

autoria do incêndio. O camponês não teve outra saída senão dizer que não havia sido o 

italiano o autor, deixando implícito quem tinha sido: “Veio gente de fora, eles não 

sabem ainda na conta quem que é, mas nêgo queria plantar e não podia plantar, aí...”. 

O incêndio da fazenda foi a solução encontrada pelos camponeses de pressionar 

o agrônomo, de modo que pudessem voltar a cultivar a terra; isto fica explícito na 

afirmação transcrita no parágrafo anterior de que “nêgo queria plantar e não podia”. 

Após o incêndio, o agrônomo permitiu que cultivassem novamente as terras da 

fazenda, condicionando o cultivo à arrecadação de renda. 

Os camponeses, tendo novamente a possibilidade de cultivar a terra, cessaram 

com o trabalho de pedreiro que vinham fazendo; isso é extremamente significativo, ou 

seja, é provável que a ação política através da mobilização conjunta que culminou com 
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o incêndio foi pensada exatamente para isso, para a extinção da coação e para a volta 

ao trabalho na terra.  

Esse foi o primeiro ato de resistência camponesa nessas terras, seguido por 

muitos outros ao longo das décadas.  

A resistência camponesa, que dá nome a este capítulo, é a marca da ação 

política dos camponeses organizados. Esta resistência está territorializada na Fazenda 

Pirituba. 

Retornando à questão do agrônomo, Lino Vicenzi geriu essa área como se fosse 

sua propriedade, condicionando o cultivo à extração da renda da terra. Assim, passou a 

receber, ilicitamente, a renda da terra de uma área que era sabidamente pública. Além 

disso, apropriou-se das diversas máquinas e equipamentos que foram importados da 

Europa para a implantação do trigo.  

O último parágrafo do depoimento do camponês, citado anteriormente, revela 

que o agrônomo italiano e sua família tiveram que responder pela apropriação dos 

equipamentos: “aonde é que levaram aquele maquinário? Alguma coisa tinha que 

apresentar... até a indenização que eles iam receber eles tiraram o valor do 

maquinário, caminhão, esteira... deram mixaria para ele e mandaram ele embora”. 

Essa indenização à qual o camponês refere-se é justamente a que foi paga pelo 

Governo Carvalho Pinto para que o agrônomo, outrora preposto do Estado, deixasse a 

área10. 

A palavra escolhida pelo camponês para definir a ação do Estado de indenizar o 

agrônomo e obrigá-lo a deixar a área foi “pinchar”: “Ele foi, mas depois pincharam ele 

fora, né? Depois que pincharam fora é que ele foi embora para Itararé. Foi despejado 

da fazenda.”  

                                                
10 Como já foi apontado, ao indenizar o agrônomo, o Estado realizou nas mãos dele a renda da terra, apesar de 
ele sequer a possuir. Entretanto, como será discutido, o agrônomo e seus herdeiros recusaram-se a deixar a área, 
mesmo após a indenização. 
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A palavra pinchar é forte e significativa, seu significado remete a “lançar ou 

jogar alguma coisa”, ou seja, traz à tona a imagem não apenas de deslocar, mas de 

deslocar para longe, de descartar. Os camponeses costumam também utilizar esse 

verbo quando se referem a jogar algo no lixo. É notável, portanto, que o camponês 

utilize exatamente essa palavra para designar a ação de despejo levada a cabo pelo 

Estado contra o agrônomo italiano. Há, de certa forma, um regozijo em sua fala. 

As famílias acreditavam que a renda recolhida pelo agrônomo fosse repassada 

para o Estado, e o Estado, evidentemente, não tinha conhecimento desse fato. Ocorre 

que Lino Vicenzi, além de arrendar uma parte da área para os pequenos camponeses-

rendeiros que já trabalhavam nessas terras, arrendou e cedeu grandes extensões da 

Fazenda Pirituba para parentes e amigos - grandes criadores de gado, os chamados 

“boiadeiros”: 

Em 1962, já no governo Carvalho Pinto, o Estado resolveu, finalmente, acabar 
com a mamata. Requereu a devolução da posse da fazenda para destiná-la aos planos 
de colonização baseados na recentíssima Lei de Revisão Agrária. Vê-se, no entanto, 
obrigado a pagar pesada indenização ao italiano, e logo percebe que os tais grandes 
arrendatários de pastos não tinham a intenção de perder o privilégio. Entre os que 
resistiram estavam, por coincidência, três filhos de Vicenzi que, a despeito da gorda 
indenização recebida pelo pai, permaneceram ocupando as terras. (VEIGA, 1990, p. 39) 

A ação do agrônomo desencadeou, portanto, o que veio a ser mais tarde um 

grande processo de tentativa de grilagem dessas terras, marcado por extrema violência 

e usurpação da terra camponesa, como ficará claro no decorrer do capítulo. 

A atitude do Governo Carvalho Pinto foi, de fato, oposta e avessa à de seu 

predecessor Adhemar de Barros, uma vez que este último permitiu e possibilitou o uso 

privado das terras públicas, investindo enorme soma de recursos públicos para a 

implantação do suposto projeto, importando maquinários agrícolas modernos e 

viabilizando a construção de dezenas de casas para a moradia dos futuros agricultores 

italianos, que de fato, nunca chegaram. 

Adhemar de Barros foi, portanto, o agente mediador do início da grilagem 

dessas terras. Em outros termos, o Estado, particularmente em sua gestão, agiu como 
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instrumento do uso privado das próprias terras públicas, abrindo caminho para sua 

apropriação ilegal e processo de grilagem. 

Vale lembrar, como já foi discutido, o papel de Adhemar de Barros junto aos 

latifundiários viabilizando a terra improdutiva e seu caráter rentista, em pelo menos 

dois momentos diferentes: um primeiro, que remonta ainda à ocupação do Pontal do 

Paranapanema, quando seu irmão esteve diretamente ligado à grilagem daquelas terras 

e um segundo momento, deixando explícito seu posicionamento ao lado do latifúndio 

(improdutivo) durante sua campanha eleitoral à sucessão de Carvalho Pinto. 

Portanto, como o Governo Carvalho Pinto acionou as formas legais de despejo 

do agrônomo italiano, teve início um longo conflito entre o Estado e os grandes 

ocupantes dessa área (outrora arrendatários e/ou beneficiários de Lino Vicenzi) que se 

recusaram  a sair. 

Dois anos após a ação de despejo, os grandes ocupantes da área, os boiadeiros, 

ainda não a haviam deixado. A Secretaria da Agricultura então, com o auxílio da 

Polícia Florestal, conseguiu expulsá-los. Entretanto: 

Não demorou para que conseguissem voltar apoiados em mandados judiciais 
de manutenção de posse contra o Estado obtidos graças à exibição em juízo de 
estranhíssimos recibos de arrendamento emitidos irregularmente por um funcionário 
da Secretaria. (VEIGA, 1990, p. 39) 

Ainda no Governo Carvalho Pinto, em 1962, a ARA (Assessoria de Revisão 

Agrária) deu início aos estudos da Fazenda Pirituba, como fez com as demais áreas, 

constatando a existência de 190 famílias de parceiros11: 

A grande parte desses “parceiros”, são pequenos produtores rurais, ocupando 
as áreas mais acidentadas da Fazenda, enquanto 5 (cinco) grandes fazendeiros da 
região, conhecidos como “boiadeiros”, ocupavam as maiores e melhores terras e 
também as áreas de campo, com a criação extensiva de bovinos. [SÃO PAULO, 
(ESTADO), s.d.] 

Essa informação indica que o italiano Lino Vicenzi, ao conceder as terras em 

arrendamento, o fazia diferenciando os pequenos rendeiros dos grandes arrendatários, 

                                                
11 Nos documentos do Arquivo da Assessoria de Revisão Agrária há o pedido da direção do Órgão para que 
fosse feito o levantamento dos arrendatários da fazenda. 
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possibilitando a estes o acesso às melhores terras, situação que se manterá quando da 

regularização das terras. 

Nesse mesmo ano, 1962, foi elaborado pela ARA o Plano de Aproveitamento 

da Fazenda Pirituba, de acordo com o qual as famílias de camponeses-rendeiros teriam 

sua situação regularizada12.  

Os documentos do Arquivo da Assessoria de Revisão Agrária revelam que a 

atuação deste órgão junto à Fazenda Pirituba deu-se de maneira intensa até o final de 

1963, primeiro ano da gestão Adhemar de Barros, após a sucessão de Carvalho Pinto. 

Depois desse período houve um grande arrefecimento da ação do órgão, como já foi 

apontado nos capítulos anteriores. 

Ainda assim, em 1964 foram abertas inscrições para a ocupação da fazenda, 

havendo 1 675 candidatos inscritos. Aos boiadeiros a oportunidade também foi aberta, 

desde que respeitassem o limite máximo de 100 hectares e desde que o trabalho nessas 

terras fosse em regime familiar (COSTA, 2001).  

Os boiadeiros não aceitaram a proposta do Estado, alegando, possuírem um 

antigo arrendamento com o preposto do Estado. Os boiadeiros-grileiros tiveram ganho 

de causa e foi concedida a manutenção da posse. 

A regularização das famílias de camponeses-rendeiros não foi, portanto, 

efetivada. 

Em 1967 uma empresa chamada “Agroplan – Planejamento Agrícola Ltda.” foi 

contratada pelo Estado para elaborar um novo projeto de colonização. Para tanto, foi 

designado um Grupo Executivo para a administração da Fazenda Pirituba, cujo chefe 

era funcionário da Secretaria da Agricultura, engenheiro agrônomo Benedito 

Aparecido Campolim de Almeida13. Esse foi exatamente o mesmo agrônomo 

responsável pela implantação da Lei de Revisão Agrária na Fazenda Jacilândia, autor 

                                                
12 Ver São Paulo (Estado) (s.d., op.cit). 
13 SÃO PAULO (ESTADO), s.d., op.cit. 
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das inúmeras irregularidades e atos de corrupção e prevaricação que discuti no capítulo 

anterior. 

Para o caso da Fazenda Pirituba, sua ação não foi diferente. Pelo contrário, 

nesse caso, o processo de grilagem perpetrado por ele teve ainda uma característica 

mais violenta e de maior impacto sobre os camponeses, posto que viabilizou a 

continuidade na terra dos boiadeiros-grileiros e de outros grupos introduzidos por ele 

mesmo, beneficiados com as maiores e melhores parcelas de terra da fazenda, em 

detrimento dos camponeses. 

Isto significou, evidentemente, que ao invés do processo de regularização 

dessas terras, iniciado no Governo Carvalho Pinto, concretizar-se,  houve sim, 

novamente, a oficialização do processo de grilagem.  

No depoimento a seguir o camponês entrevistado descreve como foi esse 

processo: 

Sr. Antonio Belo - ... e só que ele [refere-se ao engenheiro agrônomo Campolim de 
Almeida] prometeu que se ele ganhasse a política, na época, ele ia tentar lotear a 
Fazenda Pirituba, ele não garantiu: ‘Eu vou lotear a fazenda, vou fazer’, não, ele 
falou assim: ‘Eu vou tentar ver se loteia a fazenda’. Aí ele ganhou... Era para 
deputado. Aí ele veio e começou a loteação, aí começou lá embaixo, na matinha, veio, 
tomou a medida do José Olimpio, até que chegou aqui na área nossa aqui, daí ele 
falou assim: ‘Eu vou tirar tudo os moradores mais velhos da Fazenda Pirituba, que 
tem mais família, aí vocês vão dar uma entrada nesse documento, se aprovar em 
Brasília, vocês têm o documento, vocês têm um pagamento a mais do que os outros, 
então vocês vão ficar com a terra. Aí, você vai continuar pagando, eu dei um 
documento para vocês, são cinco anos para pagar, agora se não der nada lá [em 
Brasília], aquele dinheiro vocês perderam’. 
Larissa – Perdia o dinheiro? 
Sr. Antonio Belo – Perdia. Aí ele foi e fez, tirou, catou, recolheu assim, igual o meu 
cunhado que morava aqui, o Dito Prestes, o Pedro Martins, lá para o outro lado. José 
Chico Ribeiro, foi catando, e levou para Brasília, aí quando deu 15 dias foi aprovado, 
daí já veio o documento para nós, para a gente assinar já...  

Depreende-se do discurso do camponês que o engenheiro agrônomo, chefe 

executivo da Assessoria de Revisão Agrária para a implantação da Lei na Fazenda 

Pirituba, levou os camponeses a acreditarem que o processo de assentamento dependia 

dele próprio, como se ele fosse o mediador político e indispensável para a “aprovação” 



 589

do loteamento, que sabidamente já estava “aprovado”; tanto assim, que ele estava 

designado para sua implantação. Além disso, tem início o processo de prevaricação 

levado a cabo por ele, cobrando dos camponeses ocupantes da fazenda uma “taxa” 

para garantir a permanência na área após a suposta aprovação do loteamento. 

O funcionário público, portanto, valendo-se de sua condição privilegiada de 

poder, posto que era o detentor da informação e do controle do processo de 

loteamento, subordinou os camponeses não apenas para que tivessem acesso à terra, 

mas, pior que isto, para que permanecessem na terra em que muitos deles haviam 

nascido.  

Ao falar do engenheiro agrônomo, o camponês inicia seu discurso amenizando 

e praticamente negando o procedimento ilícito e a coação praticada pelo funcionário 

da Secretaria da Agricultura; entretanto, no decorrer de sua fala, percebe-se que seu 

posicionamento real aflora. Isto fica claro no trecho a seguir, em que o camponês 

relata a prática do agrônomo:  

Aí a turma soltou ele, era boa pessoa, coitado, não vou falar mal dele, não posso falar 
mal dele porque para mim nunca fez nada de errado, mas é que ele protegia muito os 
grandes, ele protegia mais os maiores, porque ele foi pulando assim, medindo: 
medindo lotinho aqui, é o direito, eu morava lá no Amarelo [o Bairro Rural chamado 
Amarelo] então eu plantava ali no Zé Bezerro, tem o Tonhão gordo ali, eu plantava 
ali, ou eu vinha lá, ou eu vinha plantar aqui... Só que eu estava plantando aqui, o 
outro estava em riba de mim lá, aí veio aquele plantando lá, era um mundo de vizinho 
a partição! Daí ele organizou. Pegou, começou a loteação, mas só que ele vinha 
salteando assim... eu comprei lá onde era o lote meu, o Chico Carias, meu cunhado, 
morava aqui, tinha um pedacinho lá, onde o meu pai morava lá, aí ele entrou na terra 
que o meu pai morava, mas tinha no meio lá... mas é que ele foi salteando, salteando, 
salteando e ia deixando as campanhas, e as terras melhores... ele deixou aquele ali 
para, ele já tinha sociedade com a turma de Capivari, aquela turma que veio de fora, 
então acabou tudo! Vinham lá, 45 alqueires, então o povo não ligava assim mesmo, 
assim mesmo não incomodava com a conversa dele, dele estar dando lote. Mas, logo 
ele começou a tirar lote dos pequenos: ‘É, fulano não tem condição de comprar 
porque é pobre, ele não pode pagar a prestação’. Ele fez isso com um irmão meu. 
Porque aí ia lotear a fazenda Pirituba para o pobre e não para rico! Aqui não era 
para rico [o camponês fala para o agrônomo]: ‘Se for para rico deixa a fazenda aí, 
não tem o direito dos boiadeiros que estão aí na fazenda? Deixa eles aí porque eles 
são ricos, para que o senhor está tirando lotinho para nós que somos pobres dentro 
de grota e para os grandão aberta as campanhas assim? Não, eu sou contra o senhor, 
nesse ponto o senhor vai me desculpar’ Aí ele ‘Ah, mas o senhor compreende’. Aí 
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larguei mão, aí pegou ele foi picando lote para tudo... E se não tivesse 18 anos não 
pegava lote, tinha que ter 18 anos completos e eu tinha o Eder já estava com 17 anos 
[o filho de meu interlocutor], não pôde pegar lote e eu tinha terra minha que eu 
comprei lá e tinha 11 alqueires que eu plantava... o Eder tinha 17 anos, daí ele falou 
que não podia pegar... ‘Mas como que não pega? Estão tudo lá pegando lote, os 
fazendeiros.’ [O agrônomo respondeu:] ‘Não, quem falou isso?’14  

Há alguns aspectos que merecem ser abordados nesta fala. O primeiro deles, já 

mencionado, diz respeito ao discurso do camponês ao introduzir o assunto do 

agrônomo, afirmando que ele não era má pessoa e que pessoalmente não havia feito 

nada contra ele; entretanto, em seguida, o camponês aponta onde estava o problema: 

“é que ele protegia muito os grandes”.  

O que, à primeira vista, faz parecer que o camponês é condescendente com a 

atitude do agrônomo, revela-se um mecanismo de se auto-projetar como uma 

testemunha confiável para relatar o caso: o camponês introduz sua fala sobre o 

agrônomo mostrando que é “isento” para julgá-lo, pois não foi diretamente 

prejudicado por ele. Entretanto, como se vê no decorrer de seu discurso, ele também 

foi diretamente afetado por mais de um procedimento ilícito praticado pelo funcionário 

da ARA.  

Assim, após constituir-se como uma figura isenta para falar do agrônomo, o 

camponês aponta o centro da questão, que é justamente o favorecimento dos “grandes” 

em detrimento dos “pequenos”: a base da grilagem praticada pelo agrônomo nessas 

terras.  

O camponês, não fortuitamente, usa as palavras “pequenos” e “grandes” como 

sinônimos de “pobres” e “ricos”. Mostra a oposição de tamanho revelando a oposição 

da condição social diferente; e, por meio desta, a condição política também diferente 

pois, no caso vivido por eles, a mediação política era sobretudo uma mediação 

econômica. Os “grandes” garantiam seu acesso à terra - que era político e subordinado 

à ação privada do agrônomo - através de seu poder econômico. 

                                                
14 Entrevista realizada com o sr. Antonio Belo em outubro de 2004. 
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Ao relatar o processo de loteamento, o camponês mostra que o agrônomo ia 

“salteando”, ou seja, não o fazia de forma contínua, mas deixava por último as 

melhores terras, as “campanhas”, de forma que estas fossem destinadas àqueles a 

quem ele “vendeu” tais terras. A palavra utilizada pelo camponês que revela esse 

procedimento é sociedade: “ele já tinha sociedade com a turma de Capivari”. Isto 

significa que o agrônomo tinha uma relação – de interesse comum - com o grupo de 

pessoas de fora da área, que ele proveu com boas terras, através de um procedimento 

que será abordado na seqüência da fala do camponês. 

É importante perceber no depoimento que esta não foi a gota d’água para que se 

indignassem com a ação corrupta do agrônomo: “então o povo não ligava assim 

mesmo... dele estar dando lote”. Contudo, o problema aflora quando “logo ele 

começou a tirar lote dos pequenos”. Ou seja, a indignação dos camponeses surgiu 

quando sua permanência na terra ficou ameaçada. A justificativa do agrônomo para a 

exclusão de parte dos camponeses era de que “eram pobres”, não teriam condições 

financeiras de comprar o lote. Este foi o estopim para que reagissem ao agrônomo - 

tirar da terra aqueles que nela viviam: “Porque aí ia lotear a fazenda Pirituba para o 

pobre e não para rico! Aqui não era para rico: ‘se for para rico deixa a fazenda aí, 

não tem o direito dos boiadeiros que estão aí na fazenda?... para que o senhor está 

tirando lotinho para nós que somos pobres dentro de grota e para os grandão aberta 

as campanhas”. 

A lógica camponesa fica absolutamente expressa quando ele questiona o 

agrônomo sobre qual o sentido de haver loteamento da Fazenda Pirituba: se seriam 

favorecidos os grandes proprietários e, insiste ele, se a lógica era favorecer os 

“grandes”, então não seria necessário mexer na terra, posto que grande parte dela já 

estava ocupada pelos boiadeiros. 

A partir daí o camponês extravasa e manifesta a interpretação que tinham do 

procedimento do agrônomo, ou seja, se até então estavam tolerando a “salteação” com 

que o engenheiro Campolim de Almeida procedia no loteamento, passaram a expressar 
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ao agrônomo também a injustiça que viam na própria determinação dos que iam 

ocupar as terras, ficando as “campanhas” para os “grandes” e as “grotas” para os 

“pequenos”. 

O uso das palavras campanha e grota, em oposição, elucida a condição 

diferenciada dessas terras e revela não apenas a maior declividade dos terrenos que 

ficaram destinados aos camponeses, como também sua inferior fertilidade.  

Ficará claro, no decorrer de seu discurso, que na lógica camponesa tem direito a 

permanecer na terra aquele que nela trabalha; este é exatamente o eixo da mobilização 

camponesa, tanto no caso vivenciado, quando o agrônomo italiano os proibiu de 

continuarem plantando, quanto na vivência da grilagem dessas terras pelo agrônomo 

Campolim de Almeida. 

Percebe-se, no início da fala precedente, que meu interlocutor revela uma certa 

ordenação territorial das terras da Fazenda Pirituba, anterior ao processo de 

loteamento. Essa ordenação demonstra que os camponeses estavam ocupando essa 

área de uma maneira muito similar à condição de posseiros, já que as áreas de roça não 

eram contíguas: “Só que eu estava plantando aqui, o outro estava em riba de mim lá, 

aí veio aquele plantando lá, era um mundo de vizinho a partição!”  

Muito embora os camponeses tenham arrendado essas terras do engenheiro 

agrônomo Lino Vicenzi, o fato de estarem na Fazenda antes de sua chegada e o modo 

como cultivavam a terra revelam uma diferença entre a ordenação territorial que 

ocorre no caso da posse ou ocupação e aquela que é mais comum na situação de 

arrendamento, quando o proprietário define as parcelas que serão arrendadas. 

A descrição que o camponês faz das terras de roça demonstra haver uma 

organização típica dos camponeses ocupantes (assim como os da Fazenda Jacilândia) 

em que cada família vai sucessivamente ocupando mais uma parcela de terra, nem 

sempre contígua à primeira.  
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É de se notar também que os camponeses formaram, ao longo dos anos, na 

Fazenda Pirituba, alguns bairros rurais. Isso fica explícito quando o sr. Antonio Belo 

mostra os locais nos quais tinha a sua roça: “Eu morava lá no Amarelo [o Bairro Rural 

chamado Amarelo] então eu plantava ali no Zé Bezerro, tem o Tonhão gordo ali, eu 

plantava ali, ou eu vinha lá, ou eu vinha plantar aqui...”. Esta questão será retomada 

posteriormente. 

No trecho a seguir meu interlocutor demonstra como o engenheiro agrônomo da 

ARA burlava o processo de inscrição, inserindo na “vaga” de camponeses os grupos 

que se tornaram “grandes proprietários” na Fazenda: 

Sr. Antonio Belo - Primeiro fazia inscrição, aí pegava a inscrição, aí exigia os 
documentos, tinha que estar com os documentos todos para na hora que assinar o 
contrato, a pessoa tinha que estar com documento tudo certinho. 
[...] 
Sr. Francisco Feitosa – É, daí ele tinha que pegar as inscrições e ficava em cima da 
pessoa até a pessoa desistir porque saía no diário oficial a relação dos inscritos. 
Sr. Antonio Belo – A pessoa fazia inscrição. 
Sr. Francisco Feitosa – Era aberto, era público, então as pessoas se inscreviam, então 
tinha direito a pegar um lote e passar para outro. Ele não podia passar para outro 
sem ter [o nome de uma pessoa] naquela classificação. 
Sr. Antonio Belo – Daí a pessoa fazia inscrição... era aberto aquela inscrição, daí 
depois que veio o documento, daí que ele fazia a troca, da inscrição, só que faz a 
inscrição e vai lá com ele, com o Santão [nome pelo qual o agrônomo era conhecido e 
chamado pelos camponeses], daí ele ia ver onde é que punha a pessoa... 
Sr. Francisco Feitosa – O lote que ele ia cortar... 
Sr. Antonio Belo – Se ele tinha direito, pegava 10 alqueires, 15 alqueires, então é 
conforme ele, ele é que fazia, escolhia, mas ele punha umas pessoas escolhidas aí, 
punha na estrada, nas terras bonitas aí, pequeno é só grota!... ‘Eu vou vender para os 
maiores’, ele fazia grana, colocou os Batagins. 
Sr. Francisco Feitosa – Os Batagins que é de Capivari também... eles vieram de lá, 
né? Eles não eram daqui. Não era morador aqui não... Os holandeses vieram do 
Paraná, né? 
Sr. Antonio Belo – Vieram do Paraná, os holandeses... Mas, lá ele cobrava, mudou a 
inscrição, do Zé Caetano, o Zé Caetano você conhece? 
Sr. Francisco Feitosa- Conheço. 
Sr. Antonio Belo – Então, do Zé Caetano , vendeu a inscrição. 
Sr. Francisco Feitosa – Vendeu a inscrição para os holandeses também. É, o Zé 
Caetano tinha inscrição só que vendeu para os holandeses lá, do mesmo jeito que fez 
com o [refere-se ao irmão de meu interlocutor]. 
Sr. Antonio Belo – Ele pegava e vendia para outro. 
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Sr. Francisco Feitosa – Aí foi formando tudo esse, essa confusão toda, né? Até hoje 
está meio enrolado, né?  
Sr. Antonio Belo – Eu fui o primeiro que pegou, de primeiro fui eu. Peguei na 
lavoura, na Casa da Lavoura... Era para ficar tudo nosso, aí exigiram, nós pegamos 
os documentos todos, para ver se aprovava a loteação. Aí exigiu um churrasco que 
era para dar um churrasquinho e chopp para a turma beber. Aí eu falei: ‘Eu da 
minha parte aperta para mim’, porque tinha bastante crente no meio... aí tinha que 
pagar, aí paguei: ‘Só que eu não vou lá, pode comer e beber’. 

Nota-se que Francisco Feitosa introduz na conversa a informação de que o 

engenheiro agrônomo Campolim de Almeida fazia a inscrição no nome dos 

camponeses e depois os pressionava para que desistissem; após a desistência é que ele 

incluía o nome de terceiros como interessados.  

O sr. Antonio confirma o procedimento, ao afirmar que depois de feita a 

inscrição é que o agrônomo “fazia a troca”, escolhendo quem ia ficar e onde ia ficar: 

“faz a inscrição e vai lá com ele, com o Santão, daí ele ia ver onde é que punha a 

pessoa...”. 

De acordo com Costa (2001, p. 41): “O resultado das ações de implantação da 

colonização só contemplou 27 famílias de parceiros das 160 que então habitavam a 

fazenda”. 

Através desse procedimento foram introduzidos na Fazenda Pirituba os dois 

outros grupos ocupantes de grandes extensões de terra: o dos Batagins e o dos 

Holandeses, excetuando aí o grupo dos “boiadeiros”, cuja história remonta ao período 

do engenheiro Lino Vicenzi. Vale dizer que a expressão “boiadeiros”, como é possível 

verificar, aparece exatamente desta forma no discurso do camponês.  

Os dois outros grupos foram inseridos - e o camponês o diz de maneira explícita 

- através da corrupção implantada pelo agrônomo, que literalmente vendia “o direito”, 

público, de acesso à terra: “ele pegava e vendia para outro... ele fazia grana, colocou 

os Batagins”. Vê se no Mapa 16 “Fazenda Pirituba – Resistência Camponesa e 

Territorialização da Luta pela Terra” a área dos Batagins, dos Boiadeiros e dos 

Holandeses. 

No mesmo sentido, reiterando a fala do camponês, Andrade aponta que: 
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Neste processo, muitas irregularidades foram cometidas, originando uma 
situação complexa de posse das terras, onde se vê grande concentração de áreas nas 
mãos de um pequeno número de famílias, particularmente dos “holandeses”, dos 
“Batagins” e dos “boiadeiros” (um grupo de pecuaristas), ao lado de 160 pequenos 
lotistas distribuídos nas piores áreas, as mais acidentadas da propriedade. (ANDRADE, 
1993, p. 121) 

Além disso, ainda houve, nesse processo fraudulento, uma coação para que os 

camponeses financiassem uma festa “comemorativa”, da qual meu interlocutor, 

embora tenha contribuído financeiramente, recusou-se a participar. 

A pressão feita pelo agrônomo para impedir a permanência de parte das 

famílias camponesas na terra foi vivida “na pele” pelo camponês entrevistado, cujo 

irmão estava sendo praticamente impedido de realizar a inscrição. 

No trecho a seguir, continuando seu depoimento, o camponês relata o processo 

de sindicância ao qual o agrônomo Campolim de Almeida foi submetido e o 

procedimento do agrônomo para coibir a permanência de seu irmão: 

Sr. Antonio Belo - Aí passou, aí acabou... tinha uma reunião lá, mas a gente não 
sabia o que que era o fundamento, aí eu chego, lá estava o advogado... aí veio ver o 
que que tem aqui na Fazenda Pirituba, falei que ‘é isso, é isso, é isso, aquilo e eu sou 
dos mais velhos’, daí ele chamou eu à banda: [O advogado pergunta ao camponês]: 
‘O Dr. Santo, [referindo-se à Benedito Campolim; este era o apelido pelo qual era 
conhecido entre os camponeses] por que que a turma não quer ele? Por que estão 
aqui contra ele?’ Aí eu falei: ‘Ué, questão de terra! Ele está dando terra, bastante 
para a turma! E os pequenos está tirando fora!’. Eu tenho um irmão que ele tirou, ele 
tinha inscrição, eu dei em cima dele [do agrônomo] e fiz inscrição num irmão meu 
‘vai dar lote para ele, vai ô, vai!’ E caí em cima dele, passava oito dias eu ia lá em 
Itapeva: Vai dar um lote para ele, ele precisa, tem família! Nasceu e criou dentro da 
Fazenda Pirituba! Aí: ‘Tem inscrição?’ ‘Tem’. Então eu quero aí o meu irmão. Aí eu 
falei para ele [para o irmão]: ‘Vamos para Itapeva?’ Tinha reunião lá, ‘vai para 
Itapeva, você vai tirar todos os documentos, mas tira tudo! A hora que o Dr. Santo 
pedir para você, você pá, está lá. Ele vai exigir você porque ele não quer dar o lote 
dele’, tem que pedir documento, dava, pedia outro, ele dava. Aí ele [o agrônomo] 
falou assim: ‘Sem condição, não.’ [sem dinheiro, não poderia participar do processo 
de inscrição]. Aí eu falei, eu dava risada, ‘Tem sim’! Eu arrendo para ele, eu arrendo 
o lote dele. Eu pago o lote dele! Por que que o senhor vai tirar dele e dar para quem 
não precisa? Ele está morando na fazenda! Está plantando na minha terra, para que 
que ele vai sair fora e o senhor vai dar lote para outro e tirar ele? Aí amarrou já o 
lote dele.  
[...] 
Sr Belo – [...] Aí deu na reunião, aí nós fomos no cinema lá, mas nas escuras, e era 
para [processar] o Dr. Santo. Aí nós acabamos de assinar, o secretário amarrou ele. 
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Pegou sei lá, levou lá, quando foi de tarde, a notícia do Santão em Itapeva, foi rápido! 
Fazia a reunião lá no cinema, já prenderam ele lá, entendeu? Tinha um rapaz que 
morava ali. Falei: ‘Olha rapaz! Um dia desses o Santão estava conversando na 
lavoura’. Aí prendeu, a polícia prendeu ele [no mesmo dia?] Ah, é. Foi 10 horas a 
reunião lá, quando foi três horas da tarde... [ele estava preso]. 

Percebe-se no depoimento do camponês que, quando chamado a depor na 

sindicância e questionado pelo “advogado” sobre o que havia de errado com o 

agrônomo Campolim, por que as famílias estavam contra ele, a resposta dada foi 

carregada de uma obviedade, marcada em sua fala pela interjeição “ué”. Disse ele: 

“Ué, questão de terra! Ele está dando terra, bastante para a turma! E os pequenos 

está tirando for”.  

O problema era, evidentemente, “questão de terra”; a terra estava no centro do 

conflito. A situação que o camponês vivenciou com o agrônomo tornou-se o eixo do 

conflito, na medida em que este passou a tirar da terra os “pequenos” para colocar os 

“grandes”; aflorou, no olhar camponês, a incoerência e a injustiça que significava a 

saída de pessoas que nasceram e trabalharam naquelas terras. 

O argumento usado pelo camponês para explicar a necessidade de seu irmão 

permanecer na terra se dá exatamente por este caminho, permeado por sua ordem 

moral: “Vai dar um lote para ele, ele precisa, tem família! Nasceu e criou dentro da 

Fazenda Pirituba!”  

O seu primeiro argumento está assentado na “evidência” de que seu irmão tem 

família, e, portanto, precisa da terra. Ou seja, qualquer outro argumento que lhe fosse 

apresentado, de cunho jurídico ou outro qualquer, não poderia ser mais forte do que o 

camponês precisar da terra para se reproduzir e à sua família. 

Seu segundo argumento, associado ao primeiro, também está na “evidente 

justiça” de que quem nasceu e cresceu nessa terra é quem tem direito a ela.  
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Esta é uma concepção de terra associada à vida: terra e vida, na concepção 

camponesa, são instâncias indissociáveis, são concebidas juntas. Assim, a noção de 

direito à terra que apresentam está assentada em duas pontas: na primeira, da vida 

objetiva, do momento presente, em que a necessidade da reprodução da família faz-se 

cotidianamente e deve ser resolvida através do acesso à terra; na segunda, a da história 

pessoal do camponês de ligação com a terra que vem ocupando - se tem seu trabalho 

incorporado, é sua. Da mesma maneira com que respeitam a roça dos demais 

camponeses e sabem exatamente onde começa e termina a roça de cada um, também 

orientados por uma concepção de que o fruto do trabalho - mais do que exatamente a 

determinada porção de terra – é daquele que o germinou, pensam e concebem a terra 

nessa associação15.  

Eis aí o eixo da indignação: a ação do agrônomo quebrou a ordem de valores 

camponeses, ficou destituída de sentido, ou destituída do sentido primordial que a terra 

deve ter para os camponeses - o da vida. 

Ao excluir, portanto, os pequenos, “que precisavam”, para inserir os grandes, 

“que não precisavam”, o agrônomo inverteu a ordem camponesa, dissociando terra, 

trabalho e vida. 

Foi esta a base da discussão com o agrônomo; o camponês dispôs-se a arrendar 

o lote do irmão, ou seja, a pagar a renda da terra do irmão para que ele pudesse 

permanecer na Fazenda Pirituba. Sua proposta revela que entendeu perfeitamente a 

lógica do agrônomo: se o acesso à terra estava mediado por sua renda, estava disposto 

a pagar pelo irmão. 

Sua fala revela, entretanto, a surpresa que teve com a prisão do engenheiro 

agrônomo: “Aí nós acabamos de assinar, o secretário amarrou ele”. 

                                                
15 Ver, entre outros, Woortmann e Woortmann (1997), Castro Oliveira (1991), Margarida Moura (1978), Martins 
(1993). 
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Por ocasião da gravação da entrevista, quando perguntei se poderia gravar a 

conversa, ainda com o gravador desligado, o camponês disse o seguinte: “da última 

vez que eu gravei, foi gravado de manhã e à tarde tinha um homem preso na cidade”. 

O episódio da prisão do engenheiro agrônomo, e o conhecimento público de seu 

processo fraudulento de instauração do loteamento a partir da Lei de Revisão Agrária 

(na década de 70), tornou-se emblemático e, sem dúvida, um marco no sentido da 

vivência da justiça por estes camponeses e pelos outros do entorno, como ficará claro 

no decorrer deste item. 

A prisão do agrônomo deu-se em função da criação, em abril de 1978, de uma 

Comissão Especial de Inquérito na Assembléia Legislativa para averiguar a ação da 

Assessoria de Revisão Agrária na Fazenda Pirituba, particularmente, a prevaricação 

praticada por seus funcionários, em especial Benedito Campolim de Almeida, que era 

o chefe executivo do grupo. A abertura desta Comissão partiu da mobilização dos 

camponeses, que procuraram um dos deputados da Assembléia Legislativa para 

intervir em sua causa: 

... Pela lei eles não teriam habilitação16 [o grupo inserido no processo de loteamento 
pelo agrônomo - os Batagins e os Holandeses] e ele [o engenheiro agrônomo 
Campolim de Almeida] começou a colocar essas pessoas e aí inclusive começou a 
expulsar na marra, com violência aqueles posseiros que estavam na área tudo! Aí o 
que aconteceu? Esse pessoal que ficou marginalizado, ficou fora desse processo de 
colonização já na implantação do projeto do Carvalho Pinto, eles foram na 
Assembléia Legislativa e fizeram a denúncia do que estava acontecendo [e quem os 
assessorou para fazerem esta denúncia?] Eles foram e pegaram um deputado, acho 
que era Vicente Mota, um deputado que tinha na época e foram atrás, aí de 
Itapetininga, foram lá, eu sei que daí virou uma CPI na Assembléia Legislativa, na 
Assembléia ... o processo de sindicância também, na Secretaria da Agricultura, e lá 
conta toda a história, das denúncias, então tem todo um histórico lá dos fatos...  

Nota-se que os camponeses que ficaram à margem do processo de colonização 

não se resignaram; ao contrário, mobilizaram-se (com o apoio daqueles que ficaram) 

para reverter sua situação, o que denota - pela segunda vez na Fazenda Pirituba – o 

processo de resistência camponesa. 

                                                
16 Entrevista realizada em outubro de 2004 com o Engenheiro Agrônomo Francisco Feitosa, Presidente do Grupo 
de Trabalho de Regularização da Fazenda Pirituba. 
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De fato, após a denúncia e a abertura da Comissão Especial de Inquérito (CEI) 

e da Sindicância, o Estado passou a rever o processo de loteamento que já estava 

concretizado na Fazenda Pirituba: 

Em abril de 1978, foi formada uma Comissão Especial de Inquérito na Assembléia 
Legislativa para apurar tais irregularidades e o Estado inicia uma série de vistorias e 
medidas administrativas e judiciais visando a regularização das áreas da Fazenda 
Pirituba: titulação dos regulares e reintegração de posse das áreas dos ocupantes 
irregulares. (ANDRADE, 1993, p. 121) 

Entre a inscrição dos primeiros compromissários para a aquisição de lotes na 

fazenda Pirituba e a abertura da CEI transcorreram cinco anos. Ou seja, quando a CEI 

foi aberta, o projeto de loteamento já estava concretizado, tendo os Batagins e os 

Holandeses sua situação “oficializada”, já que o grupo responsável pela implantação 

do loteamento foi designado no final da década de 60 e, a partir daí até 1973, os lotes 

foram demarcados e as inscrições foram abertas17, sendo firmados os contratos de 

compromisso de compra e venda entre os compromissários e o Estado. 

Após 1973, Campolim de Almeida tornou-se o chefe do grupo executivo da 

Assessoria de Revisão Agrária na Fazenda Jacilândia, em Meridiano. Isso significa 

que após todas as irregularidades praticadas na Fazenda Pirituba ele tornou-se o 

responsável pela implantação da Lei na outra área (entre 1973 e 197618), que, como foi 

apontado, também foi alvo de diversos procedimentos ilícitos, além da violência 

pratica pelo agrônomo no processo de loteamento. 

Foi, portanto, no seu retorno à Itapeva (cidade da qual era procedente) que ele 

foi investigado pela Comissão Especial de Inquérito e pela Sindicância em 1978 e 

1980. 

                                                
17 De acordo com o Relatório do Grupo de Regularização da Fazenda Pirituba (op.cit): “Em outubro de 1973 é 
publicado edital no Diário Oficial do Estado (DOE), dando as condições de inscrição para os candidatos a 
obtenção de um dos 181 lotes na Fazenda Pirituba, com áreas variando de 30 a 100 hectares”.  
18 As inscrições para aquisição de lotes na Fazenda Jacilândia em Meridiano foram, como foi apontado no item 
anterior, em 1975. 
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