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Esta tese, em princípio, surgiu com a intenção de aprofundar e ampliar a 

pesquisa realizada no mestrado: O Bairro Reforma Agrária e o processo de 

territorialização camponesa1. Nela estudei um Bairro Rural que se originou a partir de 

um projeto de assentamento de reforma agrária realizado pelo Governo do Estado de 

São Paulo na década de 60 do século XX. Esse assentamento foi resultado da 

implantação da Lei de Revisão Agrária, promulgada em dezembro de 1960 pelo 

Governador Carvalho Pinto (1959-1962), através da qual houve a desapropriação de 

parte de uma fazenda decadente de café na região de Campinas, que foi dividida em 72 

lotes. 

A análise deste assentamento envolveu a reconstrução da trajetória de vida das 

famílias camponesas antes do acesso a terra e, sobretudo, após tê-la adquirido2. A 

pesquisa permitiu compreender o processo através do qual os camponeses do Bairro 

Reforma Agrária têm construído uma unidade territorial específica, diferente daquela 

típica da apropriação capitalista, ao longo de mais de quarenta anos. Esta unidade 

territorial é resultado da inter-relação de vários elementos: o trabalho camponês, as 

características do meio natural, a relação dos camponeses entre si e a relação destes 

com o mercado. 

Após a conclusão da dissertação pareceu-me importante desvendar a trajetória 

das outras áreas em que a Lei de Revisão Agrária foi implantada - nos municípios de 

Marília, Jaú, Meridiano e Itapeva - em uma perspectiva de que estas são as 

experiências mais antigas de reforma agrária no estado de São Paulo. 

Apesar de serem tão antigas, estas áreas foram pouco estudadas. No 

desenvolvimento da tese, seja diretamente através do trabalho de campo, seja nas 

leituras teóricas realizadas, e no cotejamento de ambos – já que como afirmou o 

Professor Manoel Seabra: “Humboldt já dizia que ninguém vai a campo sem preparo 

prévio (sem o conhecimento teórico adquirido). Entretanto, felizmente, a realidade 

                                                
1 Bombardi, 2004a. 
2 Os assentados, como será discutido, pagaram pela terra. 
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nos surpreende, por mais que tenhamos incorporado a teoria, não vemos apenas 

aquilo que queremos ver. A realidade é tão rica que afronta e as pessoas mudam de 

caminho”3 – novas perspectivas foram colocadas. Assim, além de oferecer uma 

interpretação para a trajetória desses assentamentos de reforma agrária que, em si, em 

decorrência de sua longa existência, têm uma importância muito grande no devir deste 

país, posto que a reforma agrária é uma grande bandeira dos movimentos sociais 

organizados no campo na atualidade, percebi que era fundamental um entendimento 

mais profundo sobre a reforma agrária enquanto uma questão para esta sociedade. Ou 

seja, fazia-se necessário a compreensão do porque da existência de uma proposta de 

reforma agrária naquele momento histórico específico - início da década de 60. 

Entretanto, com o desenrolar da pesquisa, percebi que esse desvendamento não deveria 

restringir-se ao momento da aprovação da Lei de Revisão Agrária, porque esta é uma 

questão não só atual ou uma questão da década de 60; é uma questão que tem 

atravessado décadas na realidade brasileira. 

Trabalho com a perspectiva do campesinato enquanto classe social e, portanto, 

da ação camponesa reivindicatória, como uma ação de classe4. Entendo também, como 

ficará demonstrado ao longo do trabalho, que o campesinato, enquanto classe, carrega 

uma peculiaridade que está articulada por dois fatores que se auto-determinam. O 

primeiro deles é a produção camponesa fundada na relação de trabalho familiar não 

especificamente capitalista, o que inclui essa classe social neste modo de produção, 

contraditoriamente necessária à produção e reprodução do capital. O segundo fator diz 

respeito à ordem moral dessa classe social, que lhe orienta a prática cotidiana e 

também a luta pela terra e na terra. Esses dois fatores devem ser compreendidos 

conjuntamente porque eles estão imbricados e um responde pela reprodução do outro. 

                                                
3 Palavras do Prof. Dr. Manoel Seabra, proferidas durante realização de trabalho de campo organizado pelo 
Instituto de Estudos Brasileiros (IEB-USP), em 26/07/2003, como parte das atividades do curso “Enigma 
Brasil”. 
4 A discussão da luta de classes desenvolvida neste trabalho foi possibilitada pelos debates diretos com o 
Professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, orientador desta tese, que – durante o processo de orientação – 
estimulou-me a pensar e desvendar os conflitos no campo e a reforma agrária, buscando aquilo que estava 
subjacente a ambos e que, portanto, os unificava e os explicava.. 
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Desvendar, portanto, a proposição de uma lei de reforma agrária, assim como a 

trajetória específica desses assentamentos, diz respeito à compreensão de como as 

classes sociais contraditoriamente contrapõem-se e qual o processo que leva o 

campesinato a agir e se mover na história forjando e transformando frações do 

território capitalista. 

Nesse sentido, o trabalho está organizado em três partes. Na Parte I, 

“Campesinato e Luta de Classe”, discuto a proposição da Lei de Revisão Agrária em 

São Paulo pelo Governo Carvalho Pinto, a partir do entendimento de que ela é o 

contraponto das questões que estavam postas naquele momento histórico, ou seja, o 

processo através do qual a inserção do Brasil no capitalismo mundializado provocava 

alterações no campo, notadamente no modo através do qual o campesinato vinha se 

reproduzindo. E mais, conseqüentemente, como sua ação de classe através de sua 

organização política em oposição à burguesia e aos grandes proprietários de terra, fez 

com que essas classes sociais hegemônicas discutissem a forma como a terra vinha 

sendo apropriada no Estado e no país. 

Essa mobilização política do campesinato colocou a questão agrária na ordem 

do dia, o que significou, sob o ponto de vista da geopolítica internacional, que essa 

ação deveria ser interpretada como um perigo para o posicionamento do Brasil frente 

ao alinhamento capitalista mundial. 

Esta mundialização do capital, que no Pós-Guerra concretizou-se politicamente 

na geopolítica da bipolaridade, teve uma faceta específica no campo brasileiro. 

Particularmente em São Paulo, a inserção do país neste processo significou um 

aumento na expansão da pecuária de corte em detrimento das lavouras, sobretudo 

sobre as áreas anteriormente ocupadas por posseiros. Passou assim, a ocorrer um 

processo de disputa/luta no e pelo território. Concretamente, as classes sociais – os 

grandes proprietários de terra e os camponeses - estavam em disputa. Tratava-se de 

conflitos de interesses de ordem diversas e opostas: de um lado havia o mecanismo de 

expansão do capitalismo através da produção do capital (por meio das relações 
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camponesas não-capitalistas) e de outro, a resistência camponesa à expulsão e à 

exploração. Havia, portanto, um conflito entre classes sociais antagônicas. 

Foi justamente o conflito decorrente dessa oposição de interesses de classe que 

levou à formulação e existência de uma Lei de reforma agrária de âmbito estadual 

antes, portanto, do Estatuto da Terra de caráter nacional. Aliás, a própria equipe do 

Governo do Estado de São Paulo, responsável pela elaboração da Lei de Revisão 

Agrária, foi chamada para participar da elaboração do Estatuto da Terra. 

Para tecer esta primeira parte do trabalho, além da revisão bibliográfica e 

consulta a diferentes fontes - jornais e revistas da época - por exemplo, fiz entrevistas 

com representantes públicos, ligados ao Governo Carvalho Pinto e, direta ou 

indiretamente, à elaboração da Lei de Revisão Agrária, entre eles: Plínio de Arruda 

Sampaio, Subchefe da Casa Civil e Coordenador do Plano de Ação do Governo 

Carvalho Pinto; José Bonifácio Coutinho Nogueira, Secretário da Agricultura; e Paulo 

Vanzolini, assessor do Secretário da Agricultura e mediador do Governo nos episódios 

do conflito denominado “Arranca Capim”.  

Na segunda parte do trabalho, “Reforma Agrária e Reprodução Camponesa”, 

abordei o processo histórico referente às diferentes áreas destinadas à implantação da 

Lei de Revisão Agrária.  

Procurei compreender a trajetória histórica desses assentamentos, buscando 

captar a reprodução camponesa na sociedade capitalista, particularmente nos projetos 

de assentamento. Procurei, por isso, compreender quais fatores levaram à permanência 

ou não dos camponeses na terra. Os fatores relacionados à renda da terra, aos 

mecanismos desenvolvidos pelo campesinato de controle sobre a subordinação de sua 

renda e ao modo de vida camponês, mostraram-se essenciais na explicação da 

trajetória positiva dos projetos de reforma agrária, contrariando a concepção de que 

esta tem possibilidade de ser efetiva apenas em locais distantes dos grandes centros, 

como afirma Santos: 



 7

Na realidade, hoje não basta produzir, é preciso transformar esta produção em 
fluxo, e é quem transforma a produção em fluxo que tem poder. O produtor por si não 
tem poder, não tem poder porque o processo de realização da mercadoria é cada vez 
mais subordinado ao processo da circulação. Os lugares da produção são valorizados 
em função de sua inserção no processo de circulação ... A questão da terra, no mundo 
de hoje, pode ser encarada através desse prisma. Em outras palavras, possuir a terra 
não é em si mesmo, uma solução, porque possuir a terra e produzir nela não é uma 
garantia de uma participação central no processo econômico, já que este é comandado 
por quem tem o controle dos processos de circulação, que não se limitam aos 
transportes, incluindo hoje, o comércio, a distribuição, a informação e o crédito ... Se 
isso é verdade, a questão da Reforma Agrária deve ser vista também sob esse aspecto. 
Se há meio século, uma Reforma Agrária iria trazer remédio para uma muito grande 
parcela da população e podia constituir uma garantia de sua correta participação, por 
bastante tempo, no processo econômico, nos dias de hoje já não se pode dizer a mesma 
coisa ... Na situação atual do Brasil, onde ainda há áreas que não são completamente 
desenclavadas, onde a “abertura” geográfico-econômica é menor, onde as relações de 
proximidade ainda são grandes, a resistência do agricultor local pode ser maior. O 
Brasil tem muitas áreas assim. Nessas áreas, as Reformas Agrárias têm uma 
possibilidade de mais sobrevida. Nas áreas onde o processo de circulação é mais 
intenso, mais forte, mais presente, a fragilidade do lavrador se mostra muito maior, o 
tempo provável de resistência é menor ... (Santos, 1995:9). (grifos nossos). 

O desenvolvimento desta tese apontou uma trajetória inversa a esta. A 

proximidade dos grandes centros e, portanto, do mercado consumidor, assim como o 

acesso as grandes vias de circulação, atuam de forma positiva na relação do 

campesinato com o mercado, posto que alguns mecanismos de subordinação da renda 

camponesa diminuem com esta proximidade. Aí está uma das chaves para a 

compreensão da trajetória dos projetos de reforma agrária: os camponeses não são 

apenas “produtores”, ou seja, não são produtores capitalistas, isso significa que sua 

produção e inserção na sociedade se dão de forma diferenciada e, portanto, não podem 

ser compreendidas através do mesmo mecanismo. 

A Lei nº 5994 de 30/12/1960, denominada Lei de Revisão Agrária, promulgada 

pelo Governo Carvalho Pinto em dezembro de 1960, estabelecia que deveriam ser 

assentadas anualmente de 500 a 1000 famílias de agricultores sem terra em terras 

públicas ou privadas que estivessem sendo subutilizadas, adquiridas mediante compra 

por parte do governo do estado5:  

                                                
5 Ver a Lei de Revisão Agrária, na íntegra, no Anexo I. 



 8 

Decreto nº 38.328 – 14 de Abril de 1961. 
Dá regulamento à Lei nº 5994, de 30 de dezembro de 1960, que estabelece normas de 
estímulo à exploração racional e econômica da propriedade rural e dá outras 
providências. 
Capítulo I  
Da Revisão Agrária 
Art. 1º O Estado incentivará a exploração racional e econômica do solo e facilitará a 
aquisição de pequena propriedade rural, nos termos da Lei nº 5994, de 30 de dezembro 
de 1960, e na forma estabelecida por este regulamento. 
Parágrafo único. Considera-se pequena propriedade rural aquela que, possuindo área 
mínima necessária para possibilitar a sua exploração econômica, não exceda os limites 
máximos fixados nos planos de loteamento para as diversas regiões do Estado, 
consideradas ainda a sua localização, objetivo econômico e social e as condições 
econômicas do proprietário. 
Art. 2º Para a efetivação do disposto no artigo anterior, o Poder Executivo adotará, 
dentre outras coisas, as seguintes medidas: 
I – aproveitamento das terras do Estado, que se prestem à exploração agrícola ou 
pecuária e não estejam sendo utilizadas ou incluídas em planos de utilização para 
reflorestamento, proteção da fauna e da flora ou em atividades de pesquisa ou 
fomento, mediante o seu loteamento. 
II – desapropriação, para fins de loteamento ou reagrupamento, de terras 
inaproveitadas, de preferência localizadas em regiões de maior densidade demográfica 
e dotadas de melhores vias de comunicação, e que preencham os requisitos do inciso 
anterior; 
III – aquisição, mediante compra ou doação, de terras cuja situação e características 
justifiquem o seu aproveitamento para as finalidades da Lei nº 5994, de 30 de 
dezembro de 1960, e deste regulamento. 
[...] 

Os recursos para a implantação da Lei de Revisão Agrária seriam oriundos do 

Imposto Territorial Rural (ITR)6. 

Por força desta Lei, cinco áreas foram desapropriadas para sua aplicação no 

governo Carvalho Pinto (1959-1962), mas os assentamentos foram implantados apenas 

em três delas e integralmente, somente em duas. Isto se deu em virtude do recurso 

financeiro para a execução da Lei, e, portanto, para a implantação dos projetos de 

assentamento, ter sido extinto. 

É necessário indicar, já no âmbito da própria introdução deste trabalho, o 

motivo de haver sido extinto o recurso para a implantação da Lei de Revisão Agrária. 

                                                
6 Naquele período o Imposto Territorial Rural era recolhido pelos estados. 
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No contexto geopolítico da Guerra Fria, com os movimentos sociais marcando 

o campo brasileiro, ora reivindicando diretamente a reforma agrária, ora buscando a 

permanência na terra em que trabalhavam, esses movimentos foram interpretados 

como portadores dos germens da revolução comunista internacional, que ocorreram no 

mundo naquela época.  

Por isso, a proposição da Lei de Revisão Agrária foi interpretada como se fosse 

uma reforma de cunho socialista. Várias associações de ruralistas posicionaram-se 

contra a Lei de Revisão Agrária, sob o argumento de que era ela uma lei de confisco, 

fundada em princípios socialistas.  

Mas, o governo do Estado de São Paulo não tinha, evidentemente, nenhuma 

postura revolucionária, no sentido de propor um projeto de reforma agrária que 

visasse a transformação profunda da estrutura da sociedade; ao contrário, a Reforma 

Agrária era entendida como uma medida para conter o conflito de classe, era, 

notadamente, um instrumento para a contenção das ações do campesinato organizado.  

Entretanto, o advento da Lei de Revisão Agrária em dezembro de 1960 causou 

um grande incômodo à classe dominante. Por isso, foi tão grande a oposição à Lei de 

Revisão Agrária que além das alterações realizadas no Projeto de Lei feitas pelos 

deputados na Assembléia Legislativa paulista, a continuidade da implantação da Lei 

ficou impossibilitada, pois o Congresso Nacional, em sua primeira emenda à 

Constituição de 1946, tirou o recurso do Imposto Territorial Rural (utilizado para 

aplicação da Lei de Revisão Agrária) do poder dos estados e transferindo-o para os 

municípios. Esta ação do Congresso Nacional esteve diretamente ligada a estabelecer o 

impedimento da execução da Lei de Revisão Agrária em São Paulo, o que, de fato, 

ocorreu. 

Mesmo assim, as cinco áreas foram adquiridas/destinadas para a implantação da 

Lei de Revisão Agrária: a Fazenda Santa Helena, chamada pelos camponeses de 

Fazenda do Estado, no município de Marília; a Fazenda Capivari em Campinas; a 

Fazenda Pouso Alegre, em Jaú; a Fazenda Jacilândia, em Meridiano e a Fazenda 
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Pirituba, em Itapeva (ver Mapa 1). Os assentamentos dos municípios de Campinas e 

Marília foram implantados de forma integral ainda no Governo Carvalho Pinto até 

1962. O assentamento de Jaú, que teve os lotes divididos e a terra preparada com curva 

de nível ainda em 1962, foi efetivado apenas em 1964, já no governo de Adhemar de 

Barros, quando as famílias vieram para seus lotes. Entretanto, diferentemente do que 

ocorreu nos dois casos anteriores, não dispuseram da mesma infra-estrutura no lote: 

casa, galpão e centro comunitário. 

 

Mapa 1. Municípios em que estão localizadas as áreas destinadas à implantação 
da Lei de Revisão Agrária 

Elaboração: BOMBARDI, L.M., PENHA, E.D.
Base: IBGE / 2002 - São Paulo - Municípios.

Croqui s/ Escala.

Campinas

Itapeva

JaúMarília

Meridiano

 

Os casos da Fazenda Jacilândia em Meridiano e da Fazenda Pirituba em Itapeva 

tiveram uma trajetória completamente diversa dos três anteriores. As duas Fazendas 

eram terras públicas que foram designadas para a implantação de assentamentos pela 

Lei de Revisão Agrária. A Fazenda Jacilândia estava ocupada por posseiros no 

momento da aprovação da Lei e a Fazenda Pirituba, além de também estar ocupada 

por posseiros, estava sendo “arrendada por grileiros”, que haviam sido prepostos do 
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Estado. Em ambas, os camponeses vivenciaram um processo intenso de violência na 

luta por sua continuidade na terra.  

No capítulo 2, desta Parte II, “O processo de expansão do capital no campo e as 

áreas destinadas à Lei de Revisão Agrária”, início tecendo considerações sobre o 

processo de apropriação privada da terra em São Paulo, através do percurso das 

próprias áreas destinadas à implantação da Lei.  

Nesse processo, a migração camponesa tem uma importância substancial. A 

busca pela terra e trabalho livres responde grandemente pelo mecanismo de produção e 

reprodução do capital no campo, aliás, os camponeses relatam esse processo a partir da 

história de sua própria experiência, revelando-o “por dentro”. 

No capítulo 3, “A reprodução camponesa versus a subordinação da renda 

camponesa ao capital: o Bairro Reforma Agrária (Campinas) e a Fazenda Santa Helena 

(Faz. do Estado7 - Marília)”, construo um longo paralelo entre esses dois 

assentamentos, que foram efetivados na mesma época e da mesma forma, buscando a 

compreensão de suas trajetórias e procurando identificar e explicar as diferenças entre 

os dois. 

Em Marília, embora a Fazenda Santa Helena (Fazenda do Estado8) tenha sido a 

primeira em que a Lei de Revisão Agrária foi implantada, não são muitas as famílias 

que permaneceram na terra até o ano de 2004, quando realizei a última etapa da 

pesquisa de campo. 

Cerca de oito anos após a implantação do Projeto na Fazenda Santa Helena, os 

camponeses já encontravam-se em grande dificuldade financeira e muitos deles 

haviam transferido seus lotes para outras famílias, ou arrendavam suas terras e 

trabalhavam como colonos em propriedades vizinhas (TOLENTINO, 1992). 

                                                
7 A discussão sobre o nome da área será realizada no capítulo 3. Vale dizer que seu nome original “Fazenda 
Santa Helena” foi sendo substituído por “Fazenda do Estado” pelos camponeses. 
8 Os camponeses assentados chamam a Fazenda de “Fazenda do Estado”, como será discutido. 
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Por isso, a comparação da trajetória dos assentamentos na Fazenda Santa 

Helena e na Capivari (hoje Bairro Reforma Agrária – Campinas) é especialmente 

importante: ambos foram realizados exatamente da mesma forma e na mesma época, 

como será discutido. Entretanto, os processos desenvolvidos nestes assentamentos 

foram bastante diversos. 

A explicação da permanência ou não das famílias em seus sítios está vinculada, 

sem dúvida, às características específicas do campesinato. Há assim, dentre outros 

(como será discutido no decorrer do Capítulo 3) dois fatores articulados que apontam 

um caminho no sentido dessa explicação: o primeiro é o tipo de cultura que as famílias 

desenvolveram em seus lotes e o segundo é a estrutura familiar tal como se 

apresentava quando vieram para o lote, ou seja, o número de membros da família e a 

idade dos filhos. 

A lógica camponesa é fundamentalmente diversa da capitalista. Assim, analisar 

a trajetória de projetos de reforma agrária demanda adentrar com profundidade no 

universo camponês, marcado por uma estreita ligação entre trabalho e família. As 

observações feitas, por exemplo, por Chayanov (1974) no começo do Século XX, bem 

como as de Shanin (1983), foram e são muito valiosas nesse aspecto. 

A relação que as famílias camponesas estabelecem com o mercado, ou seja, o 

conflito de interesses do campesinato em relação aos das classes sociais hegemônicas, 

bem como o fato de estarem sujeitos às intempéries da natureza, a forma como a 

família está estruturada e a possibilidade de reterem parte substancial da renda 

camponesa da terra, são os eixos fundamentais para que se possa compreender a 

trajetória dos projetos de reforma agrária. 

Por vezes, na realização do trabalho de campo no Bairro Reforma Agrária 

(Campinas), minha pergunta era sobre a não permanência de determinada família no 

assentamento. As respostas em geral vinham em torno da dificuldade financeira em 

assumir as prestações do lote e concomitantemente manter a família. Foi perceptível 

que a estrutura familiar e o tipo de cultivo desenvolvido nos primeiros anos 
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determinou a permanência ou não nos seus sítios. Assim, de maneira geral, aquelas 

famílias que tinham um número de filhos razoável em idade de trabalho e, 

paralelamente, vieram produzir frutas, o que permitia que auferissem maior renda (em 

oposição àquelas que cultivavam outros gêneros, principalmente legumes), tiveram 

mais facilidade para permanecer na terra. Isto porque esses dois fatores são de 

fundamental importância: o primeiro deles, refere-se ao “número de bocas para comer 

e de braços para trabalhar”9 (CHAYANOV, 1974); o segundo refere-se à renda 

camponesa da terra e portanto, à relação com o mercado no que tange à subordinação 

desta renda ao capital. 

Como se verá, no projeto de assentamento da Fazenda Santa Helena, em 

Marília, houve um processo bastante crítico de subordinação da renda da terra ao 

capital industrial e comercial e, posteriormente, também ao financeiro – às vezes as 

três formas de subordinação estavam ligadas a uma única figura – o que acarretou na 

saída de grande parte das famílias de suas terras. Esse processo de subordinação 

esteve, de alguma forma, mediado pela ação do Estado em relação ao capital. 

Entretanto, aquelas famílias que estão nas suas terras encontraram formas de 

evitar a apropriação de sua renda pelo capital e conduzem suas propriedades, até hoje, 

sob essa perspectiva. 

Ao consultar os arquivos da Assessoria de Revisão Agrária10 pude verificar o 

enorme número de inscritos para a aquisição de lotes por meio da Lei. Para os 

camponeses sem terra, a propriedade familiar era sinônimo de realização de um sonho 

de fartura e autonomia: “... o meu pai sempre sonhou em ter um pedaço de terra dele. 

A gente sempre trabalhou para os outros, sempre deu murro em ponta de faca, nunca 

tivemos regalia nenhuma...”11.  

                                                
9 Ou seja: número de filhos maiores (braços para trabalhar) ou menores (bocas para comer). 
10 A Assessoria de Revisão Agrária foi criada para executar a aplicação da Lei de Revisão Agrária. 
(SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1961). Atualmente seu arquivo está sob 
os cuidados do Museu da Imigração em São Paulo/SP. 
11 Entrevista realizada no Bairro Reforma Agrária com o Sr. Luís Antônio em 12 de agosto de 1999. 
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Nesse sentido, no capítulo 4, “A reprodução camponesa versus a 

territorialização do capital: Bairro Reforma Agrária (Jaú)”, apresento um mapa que 

representa o número de inscritos para aquisição de um lote naquele assentamento. De 

fato, foi enorme não só o número de inscritos, como também de municípios em que os 

camponeses mostraram interesse pela aquisição da terra, sobretudo se for considerado 

o alcance dos meios de comunicação à época.  

Nesse capítulo, discuto a trajetória das famílias assentadas em Jaú desde o 

período anterior à aquisição da terra, nos momentos prévios ao assentamento e após 

terem sido assentadas. Essas famílias vivenciaram a transição do Governo Carvalho 

Pinto para o Governo Adhemar de Barros, quando a Lei de Revisão Agrária foi 

praticamente “congelada”. Embora parte dos trabalhos para a realização do 

assentamento - como a delimitação dos lotes, as curvas de nível etc. - já estivessem 

prontas na Gestão Carvalho Pinto, os camponeses aguardaram ainda dois anos para 

serem assentados, com a diferença (em relação aos casos anteriores) de que neste não 

havia casas, nem galpões, entre outras obras de infra-estrutura. 

No caso de Jaú, como o próprio título do capítulo indica, os camponeses 

vivenciam um processo massivo de territorialização do capital no campo nas bordas do 

assentamento e mesmo dentro dele. Houve uma grande expansão do plantio da cana-

de-açúcar em toda a região, que pauta o preço da terra e que, segundo a expressão dos 

próprios camponeses, os cerca, ou seja, os pressiona, os “tenta” para que vendam suas 

terras de modo a serem incorporadas às vastas áreas de cana. 

Tracei também a trajetória de algumas famílias que, no enfrentamento com a 

territorialização do capital, não lograram permanecer em suas terras. O saudosismo 

com que se recordam dos tempos em que estavam na terra é unanimidade entre esses 

camponeses. Eles se lembram da terra e dos frutos dessa terra através dos sons, das 

cores, dos sabores, dos cheiros e das texturas! Ou seja, as lembranças ficaram 

impregnadas na memória através dos sentidos. E isto é muito forte e significativo para 

pensar o sentido da reforma agrária, que extrapola em muito o âmbito estritamente das 
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relações econômicas. Essa experiência cria marcas indeléveis nas vidas dos 

assentados, que ao experienciarem a fartura e a liberdade jamais querem abrir mão 

delas. 

A migração para em terra mais distante, surgiu no caso daqueles que não 

conseguiram ficar em suas terras, como possibilidade de realização do sonho da 

reprodução camponesa na “terra livre”, como será discutido. 

Entretanto, ao contrário do que era de se esperar, em meio ao “mar de cana”, em 

meio ao processo agressivo de territorialização do capital, as famílias camponesas que 

lá resistem - e cônscias de sua resistência - reproduzem-se, buscando driblar os 

mecanismos de subordinação de sua renda e estabelecem a sociabilidade típica dos 

bairros rurais, aliás, como em todas as outras áreas estudadas. As formas encontradas 

para sua própria reprodução e o orgulho de estarem na terceira geração nessas terras, 

demonstram a vivacidade e a viabilidade desses projetos, como será também 

oportunamente abordado. 

No capítulo 5, “A resistência camponesa: Fazenda Jacilândia (Meridiano) e 

Fazenda Pirituba (Itapeva)”, discuti cada uma destas áreas separadamente. A Fazenda 

Jacilândia, em Meridiano, área envolta em conflitos de terra no final da década de 50 e 

60, pertencia à Cia. Araraquarense de Estrada de Ferro nos anos 50, época em que um 

enorme número de camponeses, especialmente vindos da Bahia, migrava para o oeste 

paulista, ora trabalhando nas fazendas de café, ora em suas “brechas livres mais a 

oeste”. Grande parte deles trabalhou na abertura de fazendas, no processo de produção 

do capital, plantando gêneros para o consumo e cereais que comercializavam, para 

posteriormente formar o pasto das futuras fazendas de gado e depois deixá-las, 

migrando novamente. 

Os camponeses instalaram-se na área da Fazenda Jacilândia em busca da terra 

livre, sem patrão. Entretanto, enfrentaram a truculência de jagunços no processo de 

grilagem dessa área. Resistiram na terra e, quando a Lei de Revisão Agrária seria 

definitivamente implantada na área (na década de 70), o que legalizaria a condição de 
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posseiros, enfrentaram a prevaricação perpetrada pelo agrônomo responsável por 

assentá-los, tendo que resistir uma vez mais para permanecerem na terra. 

Essas famílias territorializaram-se no oeste paulista, formando “sítios baianos”, 

marcados, sobretudo, pela prensa e pelo forno de torrar a farinha de mandioca. 

Evidentemente, também tecem a teia de relações dos bairros rurais, sendo, em grande 

parte, parentes e compadres. Aliás, mesmo o processo migratório é conduzido por essa 

teia. A migração camponesa só é compreendida se se entende que essa é uma decisão, 

e “um fio”, conduzidos no âmbito da família. 

A permanência das famílias nessas terras tem se dado, nos últimos anos, através 

da criação de gado leiteiro. Como os lotes não são grandes e o trabalho demandado é 

pequeno, não há um grande número de membros da família trabalhando no sítio. 

Entretanto, há casos em que os camponeses têm procurado superar essa situação 

através do piqueteamento do pasto, de tal modo que o número de cabeças que é 

possível criar na mesma área seja significativamente maior. Os croquis feitos em um 

desses sítios, revelam – através do desenho – a dimensão do futuro, desse sonho 

realizado. 

Ainda com relação a esse capítulo, a Fazenda Pirituba, em Itapeva, talvez seja o 

caso mais emblemático no que diz respeito à luta pela terra. Essa área era uma fazenda 

pública no início da década de 50, quando o Governador Adhemar de Barros (em sua 

primeira gestão) cedeu a área para que um agrônomo italiano implantasse um projeto 

piloto de cultivo de trigo. Implementos agrícolas foram importados da Itália para essa 

implantação e casas foram construídas para que os “colonos italianos” viessem cultivar 

o trigo na área. Ocorreu que a Fazenda Pirituba já era ocupada por camponeses, ora na 

situação de posseiros, ora na de rendeiros, quando a área foi destinada ao projeto. 

Esses camponeses foram forçados a trabalhar como carpinteiros e pedreiros na 

construção das casas que os italianos viriam habitar, em troca da permanência na terra. 

Os italianos não vieram, o projeto não foi implantado e passou a haver um longo e 
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duro processo de grilagem dessa área pelo agrônomo e seus descendentes, procurando 

expulsar os camponeses e arrendando a área a terceiros. 

Desde então, os camponeses vivenciam tenazmente um grande processo de 

resistência nessas terras, que já dura mais de cinqüenta anos. No final da década de 70 

– a exemplo da Fazenda Jacilândia – o mesmo agrônomo veio implantar a Lei de 

Revisão Agrária, e passou ele próprio a grilar áreas da fazenda, cedendo enormes 

porções de terra a outros grupos (além daqueles que já a grilavam). Novamente os 

camponeses depararam-se com um processo de expulsão e de violência. Algumas 

famílias, naquele momento, não conseguindo ficar em suas terras, organizaram-se e 

denunciaram a atitude do agrônomo que redundou na abertura de uma Comissão 

Especial de Inquérito e um processo administrativo contra o mesmo. No início da 

década de 80, parte dessas famílias que foram expulsas da Fazenda Pirituba (onde 

muitos destes camponeses nasceram e cresceram) organizou-se e formou o grupo que 

ocupou a área. Esse grupo, que nasceu no interior da própria Fazenda Pirituba, tornou-

se, mais tarde, um dos germens do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - 

MST, responsável pela continuidade da ocupação da área ao longo dos anos 80 e 90, 

via de regra a partir dos laços familiares.  

A palavra “resistência”, utilizada no título desse capítulo, remete a esse longo 

processo vivenciado pelo campesinato, processo vivido em busca de sua reprodução. 

Assim, com a discussão da Fazenda Pirituba, fecho a Parte II do trabalho que, 

não por acaso, chama-se “Reforma Agrária e Reprodução Camponesa”, procurando 

desvendar e explicar a reprodução e a territorialização camponesa nos projetos de 

reforma agrária. 

É importante salientar que os trabalhos de campo, realizados principalmente em 

2003 e 2004, foram de fundamental importância na elaboração da Parte II desta tese. 

Foi através do contato direto com a realidade que pude elaborar uma explicação para a 

trajetória camponesa em suas terras. Nesse sentido, utilizei-me amplamente das 

entrevistas colhidas em campo para “tecer a teoria”, a partir de um entendimento de 
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que as relações entre teoria e realidade são fundamentais e não podem ser 

compreendidas separadamente. As falas, que somadas contaram mais de 70 horas de 

gravação, permitiram que se captasse a realidade por “dentro” ou seja, por meio dos 

sujeitos sociais que a constroem.  

Os depoimentos dos camponeses –generosamente concedidos - possibilitam que 

se capte sua lógica, que se apreenda sua forma de ver o mundo, a terra o trabalho, a 

família etc. É através dos depoimentos que é possível afirmar como as diferentes 

instâncias da vida são concebidas de forma única. É também através dos depoimentos 

que é possível entrever a consciência de classe do campesinato; suas falas são 

extremamente reveladoras nesse sentido. É ainda através dos depoimentos, 

especialmente aqueles colhidos na própria roça, que é possível captar a concepção de 

totalidade que os camponeses têm da natureza: indiferenciando-a, ao contrário de “nós 

da cidade”. Ou seja, os camponeses conseguem compreender a natureza em sua 

unicidade, sabem que solo, clima e relevo “são a mesma coisa”, na medida em que só 

são compreendidos em sua interdeterminação. 

É também através dos depoimentos que se capta a valorização do trabalho livre, 

do trabalho sem mando, da autonomia sobre o tempo e sobre o espaço. É assim 

também que, evidentemente, que se pode compreender como o campesinato enxerga o 

processo de subordinação a que está sujeito. 

Finalmente na Parte III da tese, cujo capítulo leva o título da própria tese - 

“Campesinato, luta de classe e reforma agrária” - procuro desvendar/explicar os 

conflitos no campo em São Paulo e o significado da reforma agrária como uma 

questão para esta sociedade, ou seja, para o próprio modo capitalista de produção.  

Para tanto, mapeei os diversos conflitos no campo em São Paulo, em três 

períodos diferentes: de 1945 a 1964, de 1964 a 1981 e de 1980 a 2005. O primeiro 

período compreende justamente a época da elaboração e proposição da Lei de Revisão 

Agrária, chegando às vésperas do Golpe Militar, período este em que os conflitos 

marcavam o campo em São Paulo, particularmente na região do Noroeste do Estado. O 
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segundo período, de 1964 a 1981, que corresponde à época da ditadura militar, foi 

também marcado por inúmeros conflitos, o que mais surpreende tendo em vista o 

quanto a repressão esteve presente naquele momento histórico. O terceiro período, que 

vai dos anos 80 até a atualidade, sobre o qual há mais dados, está marcado por uma 

intensa mobilização e conflitos no campo em praticamente todo o estado. 

Os dados revelam um campo em conflito há, no mínimo, sessenta anos, como 

demonstra o período mapeado. Tais conflitos são conflitos de classe, de uma sociedade 

que é eminentemente contraditória; são conflitos pela apropriação e controle do 

território. 

O campesinato luta por sua reprodução na própria terra. É, portanto, através da 

compreensão do sentido dos conflitos que se compreende simultaneamente, a luta de 

classes, a luta pela terra e a necessidade da reforma agrária na atualidade. 

Essa luta tem uma especificidade justamente pela característica do campesinato, 

assentada em uma forma econômica singular que está ancorada em sua ordem moral. 

Os mapas trazidos no último capítulo revelam a continuidade e a constância dos 

conflitos; são uma geografia dos conflitos de classe no campo. 

Assim, é no âmbito dessa concepção que este trabalho está sendo desenvolvido, 

em uma perspectiva de que a compreensão do campesinato e sua inserção e 

reprodução – contraditória - na sociedade capitalista é que possibilitam uma 

abordagem profícua da realidade e, especificamente, da realidade dos assentamentos, 

desvendando o lugar dos conflitos de classe no país e o significado da reforma agrária. 

Esta reforma agrária, que é buscada através da luta camponesa por sua 

reprodução, cria marcas no território. Territorializa-se e transforma a experiência das 

famílias que a vivenciam. Essa experiência – quando a família se reproduz na terra - é 

traduzida de uma maneira extremamente positiva nas falas que recheiam este trabalho 

e que são a âncora para a construção de uma teoria sobre a reprodução camponesa. Um 

dos exemplos que traduzem esta afirmação, e que eu retomo no último capítulo desta 

tese, é a fala, gravada em 2003, de uma camponesa assentada em Marília, que me disse 
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o seguinte a respeito da reforma agrária do Governo Lula: “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!” 

 


