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2.1. A Apropriação Privada das Terras em São Paulo e as Áreas Destinadas 
à Lei de Revisão Agrária 

 

A proposta de uma reforma agrária para o Estado de São Paulo, assim como as 

áreas escolhidas para serem destinadas à implantação da Lei de Revisão Agrária 

revelam, sem dúvida, a forma pela qual a terra foi apropriada nesse estado no último 

século, o processo como o capitalismo fez a sua reprodução ampliada no campo, os 

conflitos decorrentes de tal processo, bem como suas contradições inerentes. 

Justamente nesse contexto, marcado por conflitos, que a Lei de Revisão Agrária 

foi proposta, o que, certamente, não foi por acaso, como já foi discutido anteriormente 

no capítulo referente ao Governo do Estado de São Paulo e a Aprovação da Lei de 

Revisão Agrária.  

Em julho de 1961, ao prefaciar o Plano de Colonização da Fazenda Santa 

Helena, pouquíssimos meses após a Lei ter sido aprovada, o Secretário de Agricultura 

José Bonifácio Coutinho Nogueira apresentava as quatro primeiras áreas destinadas à 

implantação da Lei de Revisão Agrária: a Fazenda Santa Helena, em Marília, a 

Fazenda Capivari, em Campinas, a Fazenda Jacilândia, em Meridiano (município 

próximo a Fernandópolis) e a Fazenda Pouso Alegre, em Jaú. A última área veio a ser 

a Fazenda Pirituba, em Itapeva. 

A escolha dessas áreas revela as tensões sociais que estavam postas no campo 

naquele momento, resultado direto, como ainda hoje acontece, do conflito de classes 

no âmbito do desenvolvimento contraditório do capitalismo. As alterações territoriais 

daí resultantes devem ser entendidas nesse contexto. 

As duas áreas escolhidas para serem destinadas à Revisão Agrária que não 

estavam diretamente associadas a conflitos ou problemas com a posse da terra, e que 

eram propriedades privadas com títulos sob os quais não havia pendências jurídicas, 
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estavam em Jaú e Campinas. Não por acaso, esses dois municípios eram, na década de 

60, territórios consolidados pelo monopólio do capital, ou seja, há muito tempo não 

faziam parte daquilo que se pode chamar de frente pioneira (MARTINS, 1975). 

A terra, tanto em Campinas quanto em Jaú, foi ocupada no ciclo do café, 

evidentemente em momentos diferentes e sob relações sociais também diversas. Em 

Campinas, o café foi produzido inicialmente em base escrava e, mais tarde, através do 

colonato. Em Jaú, apenas os colonos foram responsáveis pela produção de café. Em 

um período de quatro anos - entre 1898 e 1902 -  Jaú recebeu mais de seis mil 

imigrantes (MONBEIG, 1998, p. 172).  

De qualquer maneira, a produção do café - sempre em grandes propriedades - 

estava assentada na produção do capital, portanto, as relações de trabalho presentes no 

interior das fazendas não eram de assalariamento, ou, em outras palavras, não eram 

tipicamente capitalistas. Segundo José de Souza Martins (1975, p. 49): 

Embora as relações de produção indicadas, como as de colonato e de 
arrendamento em espécie não se configurem como tipicamente capitalistas [...] Essas 
relações são, na verdade, as possíveis e necessárias à acumulação e reprodução do 
capital. Daí que a frente pioneira tenha sempre se apresentado como expressão limite 
do capitalismo no campo e, ao mesmo tempo, tenha se apoiado em relações sociais 
fundamentais não-tipicamente capitalistas: escravatura, colonato, arrendamento em 
espécie. Na verdade, o que caracteriza a penetração do capitalismo no campo não é a 
instauração das relações socias de produção típicas formuladas em termos de compra e 
venda de força-de-trabalho por dinheiro. O que a caracteriza é a instauração da 
propriedade privada da terra, isto é, a mediação da renda capitalizada entre o produtor 
e a sociedade... (Grifos nossos)  

A propriedade privada da terra estava praticamente estabelecida nas zonas em 

que o capital estava consolidado. É ela, aliás, que de acordo com Martins indica a 

presença do capitalismo no campo. 

Em 1960, a Fazenda Pouso Alegre, em Jaú, era uma fazenda decadente de café 

com uma área de 1227 alqueires, quase 3000 hectares. A desapropriação da fazenda 

foi feita mediante pagamento em dinheiro, conforme estava estabelecido na Lei de 
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Revisão Agrária. 

No Jornal O Comércio de Jahu, de 14/02/1962, a Assessoria de Revisão 

Agrária publicou uma nota com o seguinte conteúdo: 

Assessoria de Revisão Agrária 
No sentido de esclarecer equívocos e desfazer rumores, o Grupo Executivo Local de 
Revisão Agrária comunica ao povo em geral: 
a) Nos termos da Lei 5994/60, de 30/12/1960, o Governo do Estado de São Paulo 
desapropriou conforme Decreto nº 39.128, publicado no diário oficial de 28/9/1961, os 
imóveis São José, São João da União, São João da Bocaina, Farinheira, São Paulo, 
Pimentel e Santa Izabel, situados neste município e de propriedade da Cia. Agrícola e 
Industrial São Jorge. 
b) A desapropriação foi feita para ser paga à razão de Cr$ 41.322,21 por hectare ou 
Cr$ 100.000,00 por alqueire, de porteiras abertas. A transação foi efetivada dia 2 de 
fevereiro de 1962, com a outorga de escrituras e respectivo pagamento. 
c) A área total desapropriada é de 1.227,84 alqueires; esta área foi medida 
recentemente, afim de que se pudesse concluir o processo de desapropriação. 
d) A partir desta data será efetuado um levantamento completo dos recursos da área 
em tela, encarados dos pontos de vista físico e sócio-econômico. 
e) Em seguida, proceder-se-á ao plano de loteamento. Para a aquisição de lotes serão 
observados os termos da citada Lei nº 5994. 
f) Informações mais detalhadas sobre o loteamento poderão ser colhidas junto ao 
Escritório da Assessoria, na Vila Pouso Alegre de Baixo – horário de 8:00 às 18:00 hs, 
ou na Chefia de Extensão de Jaú, - horários de 8:00 às 10:30hs. E também na sede da 
Assessoria de Revisão Agrária, à Rua Visconde de Parnaíba, 1316 – São Paulo – 
horário de 12:00 às 18:00hs. 
Jaú, 12 de fevereiro de 1962 
Engº Agrº Miguel Rinaldi Franco da Silveira 
Chefe do Grupo Executivo da Revisão Agrária – Jaú. 

Há que se chamar atenção para três pontos dessa nota publicada no jornal O 

Comércio de Jahu. O primeiro diz respeito ao início do texto, no qual o Chefe do 

Grupo Executivo da Revisão Agrária informava o leitor sobre a desapropriação e 

afirmava que o fazia com o objetivo de “esclarecer equívocos e desfazer rumores”. 

Esta postura parece indicar que havia uma justificativa, por parte do Governo, para a 

indenização da área em questão. O segundo ponto a ser considerado é que a chamada 

Fazenda Pouso Alegre era composta por sete propriedades. O terceiro aspecto, 

vinculado ao anterior, trata-se do fato de que o proprietário da área não era pessoa 

física, mas uma empresa, Cia. Agrícola e Industrial São Jorge. 
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Nota-se também que o decreto de desapropriação era de setembro de 1961, 

muito embora o Secretário da Agricultura já houvesse feito referência à área em julho 

do mesmo ano. Tratava-se, portanto, de uma grande fazenda, composta por mais de 

cinco títulos de propriedade e, o que é extremamente significativo, a área estava 

subutilizada e o proprietário, com débitos junto ao Estado.  

O caso da Fazenda Capivari foi semelhante ao da Fazenda Pouso Alegre. A 

Fazenda Capivari pertencia à família Nogueira Guimarães (família tradicional da 

região) e tinha uma área total de 1.058,73 hectares. Dos 1.058,73 hectares, 670,72 

foram desapropriados para fins de Revisão Agrária. 

Na época da desapropriação a fazenda estava com grande parte de sua área 

ociosa. A parte não-ociosa da fazenda estava sendo cultivada por “colonos” (parceiros, 

em geral, descendentes de italianos) que produziam principalmente algodão (produto 

comercial da época, também cultivado em outras fazendas da região, com 

características semelhantes à da Fazenda Capivari) e os gêneros necessários à 

alimentação da própria família. 

Junto à escritura de desapropriação da Fazenda Capivari1 encontrava-se uma 

certidão cujo conteúdo possui uma breve descrição da fazenda em que era citada a 

utilização de suas terras à época de sua desapropriação:  

... autoriza o inventariante em nome do espólio, a outorgar à Andrade Nogueira Ltda. 
(...) escritura total ou parcial de um imóvel constante de uma fazenda denominada 
‘Capivary’ (...) com a área de 439 alqueires, mais ou menos contendo 23 mil pés de 
café, trezentos alqueires em pasto e 10 com culturas várias, contendo casas de colonos, 
sede, terreiro, casa de administração, tulha, estábulo, capela, e demais pequenas 
benfeitorias... 

A propriedade da Fazenda Capivari também não estava em nome de pessoa 

física, mas sim jurídica. A descrição da Fazenda presente na escritura de 

desapropriação mostra a existência dos componentes típicos de uma fazenda produtora 
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de café e revela a subutilização de suas terras, já que de seus 439 alqueires, 300 

estavam “ocupados” com pasto. Ocorre que a fazenda não tinha um rebanho para esse 

pasto, de acordo com os depoimentos colhidos em trabalho de campo e com o 

depoimento do próprio Secretário de Agricultura, como se verá a seguir.  

Pouco mais da metade da Fazenda Capivari foi adquirida pelo Governo do 

Estado de São Paulo através de um processo de desapropriação amigável, de que trata 

o Decreto nº 38.488 de 18 de maio de 1961, pelo valor de Cr$ 65.528.880,00 (sessenta 

e cinco milhões, quinhentos e vinte e oito mil e oitocentos e oitenta cruzeiros), cujo 

cheque de compra datou de 30 de junho de 19612. 

Ambas as fazendas estavam, portanto, sob a propriedade de empresas, o que 

revelava que suas terras faziam parte do território capitalista consolidado no campo no 

Estado de São Paulo. 

A porção desapropriada da Fazenda Capivari comprada pelo Estado teve seu 

valor de compra baseado em uma avaliação da Secretaria da Agricultura, segundo o 

então Secretário, José Bonifácio Coutinho Nogueira 3:  

... tinha uma avaliação da Secretaria, depositava em juízo e o proprietário ia discutir 
se estava ou não correto. Mas não houve esse caso, acho que o valor médio era o 
valor de uma avaliação séria, não era nem para prejudicar, nem para não prejudicar. 

Por meio desse processo de desapropriação amigável, o Estado proporcionou a 

realização da renda capitalizada da terra nas mãos dos proprietários de terra. Isto fica 

evidente no depoimento do Secretário de Agricultura, quando explicou a escolha das 

áreas para a implantação da Lei de Revisão Agrária: 

Tinha que ser uma fazenda inaproveitada, porque era fundamental que fosse 
uma fazenda sem aproveitamento, porque quando nós fizemos a revisão agrária nunca 
ninguém vendia fazenda para o governo. O governo quer comprar fazenda, nós não 

                                                                                                                                                                                     
1 Documento pertencente ao arquivo da Assessoria de Revisão Agrária, atualmente localizado no Memorial do 
Imigrante.  
2 Informações obtidas na escritura de desapropriação, contida no referido arquivo. 
3 Entrevista realizada em 13/04/1999. 
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somos compradores de fazenda, mas logo aparece. Vender para o governo sempre se 
vende bem. Mas nós fomos escolher áreas que estavam inteiramente abandonadas, 
inteiramente, não tinha dúvida que pudesse surgir, e a partir daí, é que se fez. E é um 
grande problema mesmo esse da compra da terra, da desapropriação, é um processo 
que no fim o dono da terra quer passá-la para o governo.  

As palavras do Secretário mostram o quão vantajoso era para o proprietário que 

a terra fosse desapropriada para fins de Revisão Agrária, já que a renda da terra era 

realizada de uma só vez.  

Ao pagar à vista, em dinheiro, e a preço de mercado pelas fazendas, o Estado 

possibilitou a realização imediata da renda da terra, terras estas que estavam em grande 

parte improdutivas. O caso da Fazenda Pouso Alegre, em Jaú, também revela este 

mecanismo. Segundo Cardozo (1991, p. 91): 

... a desapropriação que aconteceu no caso de Jaú, não prejudicou de forma 
alguma, o antigo proprietário, o mesmo tinha utilizado o financiamento do Estado (que 
havia sido fornecido para reconversão das terras de café antigo) para a compra de uma 
outra fazenda, livre de cafezais velhos. 

Não tendo depois como quitar tal dívida, transferiu a fazenda com o café velho 
para o Estado, ficando com as novas terras. 

Com o dinheiro do Estado que deveria ser destinado à recuperação de cafezais, 

o proprietário da terra adquiriu uma nova propriedade e aquela para a qual a verba 

havia sido destinada permaneceu improdutiva. Com a Lei de Revisão Agrária e a 

desapropriação da área improdutiva, o proprietário conseguiu obter a renda da terra de 

uma área na qual deveria ter investido o dinheiro público. 

A desapropriação prévia e em dinheiro praticamente “premiava” a propriedade 

improdutiva da terra, o que se mostra evidente na afirmação do Secretário de que 

“vender para o governo sempre vende bem” ou “o dono da terra quer passá-la para o 

governo”. 

Isto é possível em uma sociedade em que a propriedade da terra adquire o 

caráter que adquiriu no Brasil, ou seja, a improdutividade dessas terras e a propriedade 

das mesmas, inclusive nas mãos de empresas, revelam seu caráter rentista. A 
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sociedade paga aos proprietários de terra pelo monopólio que eles detêm. Segundo 

Oliveira (1981, p. 6-7): 

... quando o capitalista compra a terra, ele transforma o seu capital em renda 
capitalizada (renda antecipada), pois a compra da terra nada mais é do que compra do 
direito de extrair renda da sociedade em conjunto (...) a concentração da propriedade 
da terra não leva necessariamente a um aumento da capacidade de produção mas sim 
aumenta o poder dos proprietários de se apoderarem de parte cada vez maior da massa 
de mais valia global, que é distribuída entre eles pelo simples fato de serem 
proprietários privados da terra. 

Nesta característica está justamente a lógica da exacerbada concentração 

fundiária no país e da improdutividade de grande parte dessas terras, pois a terra sem 

produção alguma rende, “se valoriza”, e a condição para obter essa renda é ser 

proprietário (OLIVEIRA, 1981). 

O Estado, no Brasil, e particularmente em São Paulo, corroborou o processo de 

apropriação dessas terras também por capitalistas, muitas vezes legitimando terras 

griladas. Foi, portanto, um agente ativo na transformação da propriedade privada da 

terra em monopólio de uma classe. 

Segundo Chaia, (1981, p. 19): 

O Estado, através da demarcação das terras devolutas, da demarcação das posses, 
exerceu uma função relevante para a configuração da estrutura fundiária do Estado de 
São Paulo. As comissões que demarcavam as terras possuíam uma certa autonomia na 
sua ação, pois quem determinava se o ocupante possuía uma “moradia habitual”, uma 
“cultura efetiva” eram os representantes das comissões. Caso se verificassem 
problemas ligados aos posseiros que recorriam contra a demarcação das terras o poder 
decisório de julgar a validade ou não dos documentos apresentados, seria a Justiça do 
Estado, que muitas vezes empurrava os processos propositadamente, para considerar 
aquelas terras como devolutas. Ocorreram casos em que os Comissários recebiam os 
documentos que comprovavam a posse da terra, voltavam para a capital do Estado e 
não despachavam os documentos, ficando os “ocupantes” sem possibilidade de 
legitimar a sua posse. 

A compreensão da maneira como a terra foi apropriada no país permite 

compreender, também, a proposição da Lei de Revisão Agrária. A concentração 

fundiária e o alijamento dos camponeses da propriedade da terra foram o pano de 
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fundo para as tensões sociais no campo na década de 50.  

O governo do Estado de São Paulo era absolutamente consciente de que as 

tensões eram decorrentes do processo de apropriação da terra4. Não por acaso, a 

Publicação sobre a Lei de Revisão Agrária5, feita para divulgá-la (como foi apontado 

no capítulo referente ao Governo do Estado de São Paulo e a Aprovação da Lei de 

Revisão Agrária) trazia gráficos extremamente elucidativos da concentração fundiária 

e do acesso à terra. Como se vê na Figura 4. 

Tornava-se cada vez mais claro que os movimentos sociais eram fruto direto do 

processo de como a terra vinha sendo apropriada, o que ficou absolutamente explícito 

nos termos que a Igreja utilizou para apoiar a Lei de Revisão Agrária: “Os agitadores 

estão chegando no campo. Se agirem com inteligência nem vão ter necessidade de 

inventar coisa alguma. Bastará que comentem a realidade, que ponham a nu a 

situação em que vivem ou vegetam os trabalhadores rurais”.  

Se a escolha das duas fazendas improdutivas - em Campinas e em Jaú - revelou 

o caráter rentista do capitalismo no Brasil, ou seja, a possibilidade dos proprietários 

manterem enormes extensões de terra sem uso, a escolha das outras áreas (Marília, 

Meridiano e Itapeva) revelou a latência dos conflitos sociais no campo e o mecanismo 

através do qual a terra tornara-se propriedade privada. 

As cinco áreas citadas faziam parte, portanto, de duas faces de um mesmo 

processo: o processo de apropriação privada da terra no Brasil. 

                                                           
4 Como já foi discutido, este processo privilegiou os proprietários de terra e a burguesia, fortalecendo estas duas 
classes sociais (e às vezes unificando-as) em detrimento do campesinato. 
5 SÃO PAULO (ESTADO), 1960a. 
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Figura 4. Gráfico da Situação Fundiária do Estado de São Paulo em ‘1960, 
produzido pelo Governo do Estado 

 

Fonte: SÃO PAULO (ESTADO), 1960a. 

De um lado, estavam as grandes e antigas fazendas de café que foram o eixo da 

produção do capital no país e que, como propriedade privada, podiam permanecer 

“livremente” inaproveitadas. De outro, estavam as áreas que faziam parte do processo 

de consolidação da propriedade privada da terra, nas chamadas zonas pioneiras e 

frentes de expansão. José de Souza Martins diferencia da seguinte forma a zona 
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pioneira da frente de expansão:  

O que caracteriza a frente de expansão é justamente esse uso privado das terras 
devolutas, em que estas não assumem a equivalência de mercadoria. Por isso a figura 
central da frente de expansão é a do ocupante ou posseiro. (...)  
O ponto chave da implantação da frente pioneira é a propriedade privada da terra. Na 
frente pioneira a terra não é ocupada, é comprada. Desse modo a renda da terra se 
impõe como mediação entre o homem e a sociedade. A terra passa a ser equivalente de 
capital e é através da mercadoria que o sujeito trava as suas relaçõe sociais. Essas 
relações não se esgotam mais no âmbito do contrato pessoal ... (MARTINS, 1975, p. 46-
7) 

Nota-se que a diferença fundamental entre a frente de expansão e a zona 

pioneira é a instituição da propriedade privada da terra. Entretanto, tanto uma quanto 

outra foram locais onde os conflitos sociais ficavam latentes pois ficava também 

latente a oposição de interesses. 

Em 1960, das três demais áreas escolhidas para serem destinadas à Lei de 

Revisão Agrária, a de Marília era a que estava localizada em uma região onde o 

capitalismo estava mais consolidado, ou, pode-se dizer, uma região na qual não havia 

mais o processo gerador da frente pioneira. Segundo os dados da própria Secretaria de 

Agricultura na publicação Loteamento e Colonização da Fazenda Santa Helena [SÃO 

PAULO (ESTADO), 1961, p. 18], o município de Marília era o maior produtor de 

amendoim do Estado, produzindo também grande parte do café e do algodão. 

Entretanto, a formação das fazendas e a época auge de produção de café no 

município não datavam de um tempo tão distante daquele. Monbeig refere-se às 

primeiras colheitas de café em Marília justamente no período da crise de 29 

(MONBEIG, 1998, p. 255): 

A queda dos preços em 1929 atingiu os fazendeiros quando estavam em vias de 
aumentar suas plantações. Ela quebrou, nitidamente, o élan dos colonizadores da Alta 
Sorocabana, surpreendeu os grandes fazendeiros de Marília no momento em que 
começavam a colher as primeiras safras... 

Cerca de 30 anos mais tarde a Lei de Revisão Agrária foi proposta com o 

projeto do primeiro assentamento em Marília, um município com alta concentração 



 193 

fundiária, como se vê na Tabela 1 (dados divulgados pela própria Secretaria de 

Agricultura em 1961). Boa parte destas grandes propriedades da região de Marília 

estavam substituindo os cafezais pelo plantio de algodão e amendoim. 

A Fazenda Santa Helena, assim como a Pouso Alegre, em Jaú e a Capivari, em 

Campinas, também foi uma grande fazenda produtora de café. Suas terras estavam há 

vários anos inaproveitadas e a propriedade foi adquirida pelo Estado através de um 

mecanismo de favorecimento de seu proprietário, de acordo com Tolentino (1992, p. 

6): 

Com a morte de seu proprietário, Dr. Braz Revoredo, e um processo litigioso entre a 
viúva e os herdeiros, as terras foram vendidas para o Estado no ano de 1950, quando 
Adhemar de Barros era governador. Segundo depoimentos, a aquisição destas terras 
pelo Estado adveio de uma longa e insistente “pressão” da família sobre o governador 
que, ao que conta, tinha “débitos políticos” com os Revoredo. 

A consolidação da propriedade privada da terra em Marília não estava distante 

no tempo, assim como o movimento de uma grande leva de migrantes e imigrantes 

para a região também não estava. Tanto assim, que em 1950, 8% da população de 

Marília era composta de imigrantes, principalmente japoneses [SÃO PAULO (ESTADO), 

1961, p. 17)]. 

Ao comprar a Fazenda Santa Helena, o Estado realizou nas mãos do 

proprietário da terra a renda da terra de uma só vez. Entretanto, a Fazenda permaneceu 

improdutiva. Era, nas palavras de José Bonifácio Coutinho Nogueira, uma “área 

escandalosamente improdutiva”, em uma região com uma grande concentração 

fundiária e um grande número de camponeses sem terra própria que trabalhava em 

sistema de arrendamento e parceria nas fazendas do entorno. Esta contradição foi que, 

sem dúvida, tornou-se o pano de fundo para a ocupação da fazenda e o conflito 

subseqüente.  
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Tabela 1: Estrutura Fundiária de Marília em 1959 

 
Fonte: SÃO PAULO (ESTADO),  1961, p. 10. 

Como em Marília, em Itapeva a Fazenda Pirituba, no momento da aprovação da 

Lei de Revisão Agrária, era uma área pública - fazia parte do patrimônio do Governo 

do Estado de São Paulo. Essa fazenda era uma propriedade de mais de 17 mil hectares 

e pertencia à Companhia Agrícola e Industrial Angatuba, que não conseguindo saldar 

dívidas, passou a propriedade ao Estado em 1950. O Estado decidiu por implantar o 

cultivo de trigo na fazenda e para tanto a entregou para um engenheiro agrônomo 

italiano, Lino Vicenzi, que instalaria uma colônia de imigrantes italianos para fazerem 

o cultivo. Ocorreu que a colônia não foi implantada e o engenheiro agrônomo 

designado pelo Estado arrendou parte dessas terras para amigos, parentes e demais 

parceiros (RAMOS, 1996). O governador que cedeu essas terras ao agrônomo para que 

implantasse o cultivo de trigo foi Adhemar de Barros (ABRA, 1985, p. 62). Por cerca 

de 10 anos Lino Vicenzi arrendou essas terras, e, quando foi aprovada a Lei de 

Revisão Agrária, elas estavam ocupadas por diversas famílias de parceiros que lá se 
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instalaram6.  

Em 1962, Carvalho Pinto chegou a indenizar Lino Vicenzi para que deixasse a 

área, indenização no valor de CR$ 50 milhões, no sentido de implantar a Lei de 

Revisão. Entretanto, como veremos, isso não aconteceu (ABRA, 1985). 

A Fazenda Pirituba foi a última a ser destinada à Revisão Agrária. Tanto assim 

que em 1961, quando José Bonifácio Coutinho Nogueira prefaciou o Plano de 

Colonização da Fazenda Santa Helena, fez menção apenas às outras quatro áreas. No 

Bairro Reforma Agrária (assentamento da Fazenda Capivari) há, em frente à escola, no 

Centro Comunitário, um monumento de inauguração do Projeto com um mapa do 

Estado de São Paulo, onde se vê as quatro áreas assinaladas em metal7. 

A Fazenda Pirituba era, portanto, uma área pública, apropriada de forma 

privada, sob a concessão do Estado e, o que é extremamente significativo, também ela 

foi palco de conflitos entre os camponeses e o representante do Estado que passou a 

grilar a área.  

Assim, os conflitos sociais na década de 50 - conflitos de classe – foram 

geradores da proposta da Lei de Revisão Agrária e tornaram evidente a incoerência de 

terras públicas, como as da Fazenda Pirituba, ociosas e/ou tendo sua renda apropriada 

por uma única pessoa ou ainda utilizada por grandes proprietários (estas três situações 

individualmente ou somadas ocorriam na Fazenda Santa Helena em Marília, na 

Fazenda Jacilândia em Meridiano e na Fazenda Pirituba em Itapeva). 

Ao pagar uma indenização para que o agrônomo deixasse a área da Fazenda 

Pirituba, o Estado realizou a renda da terra nas mãos de quem sequer a possuía, o que 

                                                           
6 Na verdade, já havia um grande número de famílias de camponeses rendeiros na Fazenda Pirituba antes dela ter 
sido cedida pelo Governador Adhemar de Barros ao Agrônomo Lino Vicenzi. Estes camponeses sofreram uma 
série de ameaças para que abandonassem suas lavouras. O processo de apropriação privada destas terras públicas 
é bastante longo e complexo, ele será abordado detalhadamente no Capítulo 5 “A resistência camponesa: 
Fazenda Jacilândia (Meridiano) e Fazenda Pirituba (Itapeva)”. 
7 Ver Fotografia 2. 



 196 

reitera a discussão feita a respeito do papel do Estado no processo de apropriação 

privada das terras. O favorecimento do agrônomo no Governo Adhemar de Barros, 

sem dúvida alguma, é um exemplo cabal desse processo. 

A exemplo da Fazenda Santa Helena, em Marília, e da Fazenda Pirituba, em 

Itapeva, no município de Meridiano a Fazenda Jacilândia também pertencia ao 

Governo do Estado de São Paulo. Na década de 40 a Fazenda foi incorporada ao 

patrimônio do Estado através de uma desapropriação judicial contra Theodor Ville & 

Cia8. De acordo com Barbudo (200a, p. 39): 

... durante muito tempo usufruiu dessa propriedade a Estrada de Ferro Araraquarense, 
desmatando para utilizar a madeira nobre para dormente e madeira de espécie menos 
nobre para abastecimento das locomotivas a vapor. Os lenhadores à medida que 
derrubavam a mata, construíam seus casebres e passavam a explorar as terras em áreas 
de três a cinco alqueires que posteriormente, lhes foram arrendadas. 

Com o tempo as famílias estabeleceram-se nessas terras cultivando-as, a 

princípio, através de arrendamento, mas posteriormente os arrendamentos se 

extinguiram, a Fazenda ficou sem administração e as famílias encontravam-se, no 

início dos anos 60, na condição de posseiros. Aliás, a possibilidade do acesso a terras 

livres, sem a mediação da renda paga pelo uso da propriedade privada, guiou inúmeras 

famílias para a Fazenda Jacilândia. Além disto, o trabalho de campo revelou também 

que houve um processo de grilagem destas terras, e uma situação conflitiva latente 

entre os grileiros e os posseiros9. 

Essa área estava relativamente próxima de Santa Fé do Sul, onde houve os 

conflitos do Arranca Capim10. Não só o município de Meridiano (Microrregião de 

Fernandópolis) estava próximo de Santa Fé do Sul, como o chamado “Grilo da Ponte 

Pença” - o grilo que originou as fazendas onde ocorreram os conflitos de Santa Fé - 

tinha seus limites com o município de Fernandópolis, como se vê no Mapa 3. 

                                                           
8 Ver BARBUDO, 2002a. 
9 Esta discussão será aprofundada no Capítulo 5 “A resistência camponesa: Fazenda Jacilândia (Meridiano) e 
Fazenda Pirituba (Itapeva)”. 
10 CHAIA (1981), MARTINS (1985), WELCH (1999), CASTRO OLIVEIRA (1998), MURAMATSU (1979). 
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Mapa 3. Grilo da Ponte-Pença (Santa Fé do Sul) e Município de Fernandópolis 

 
In: BARBUDO, 2002a:22. 

A escolha da Fazenda Jacilândia para ser destinada à Lei de Revisão Agrária foi 

feita, sem dúvida, por se tratar de uma área extremamente próxima à mobilização e aos 

conflitos de Santa Fé do Sul11 e, além disso, ser ela própria (uma área pública) palco 

de tensões entre grileiros e posseiros. Era, portanto, uma área da chamada frente 

                                                           
11 Segundo CASTRO OLIVEIRA (1998, p. 93): “Nessa conjuntura, não só surgiram os movimentos camponeses 
contra a expropriação, como o caso do “Arranca Capim”, mas também teve lugar a atuação de um líder religioso, 
Aparecido Galdino Jacinto. O “Aparecidão”, como era chamado, era boiadeiro antigo, natural de Maraçaí (SP), 
que inicialmente se juntou à causa  dos pequenos arrendatários de Rubinéia e Santa Fé, onde converteu-se à 
religião para benzer e curar o povo.” Aparecidão deu entrada no DOPS em fevereiro de 1971, foi condenado pela 
Justiça Militar, acusado de montar uma milícia religiosa fardada e foi preso no Manicômio Judiciário do Juqueri, 
ficando encarcerado por oito anos sob um laudo que o classificava como “esquisôfrenico-paranóide”. A este 
respeito, e sobre o significado da atuação de Aparecidão e de sua prisão, ver Castro Oliveira (1998) e Martins 
(1985). 
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pioneira, onde evidentemente os conflitos estavam postos, como é próprio dessas 

zonas. 

A zona da frente pioneira tem em si a latência do conflito social justamente por 

agregar interesses completamente contraditórios. De acordo com José de Souza 

Martins (1975, p. 47): 

Nesse ponto situa-se um dos focos das tensões que tornam o sistema social da frente 
pioneira “peculiar”. A implantação e sustentação institucional da frente pioneira se faz 
pela mediação das objetivações da sociedade moderna, cujo principal componente, no 
caso, é o Direito. A frente pioneira formula o seu antagonismo com a frente de 
expansão em torno de um valor: a propriedade privada da terra, isto é, a renda 
capitalizada. Esse antagônismo se apresenta no âmbito das relações sociais pela 
descontinuidade de significações em torno do fator terra, sobretudo no que respeita ao 
modo de obter a propriedade (compra/ocupação). Em três das cinco frentes pioneiras 
arroladas por Waibel ocorreram movimentos messiânicos no momento da instauração 
da frente pioneira (além de um movimento não-messiânico de posseiros numa quarta-
frente, em Porecatu, PR): Contestado Paraná-Santa Catarina (“monge” João Maria), 
Oeste de São Paulo (“Frei” Damião) e Norte do Rio Doce – Vale do Mucuri – MG 
(adventistas do Catulé). Constituem “os efeitos destrutivos do choque de duas ordens 
econômico-sociais diversamente estruturadas...” 

É esta questão que esteve exatamente no centro dos conflitos de Santa Fé do 

Sul, ou seja, o antagonismo de interesses entre o proprietário da terra e os 

arrendatários. Ao proprietário interessava que o contrato fosse o mais curto possível e 

às famílias de arrendatários interessava permanecer o maior tempo possível na terra. É 

o choque entre duas ordens, a econômica - a ordem da mercadoria – e a moral, pela 

qual o campesinato sempre orientou sua vida. 

O Mapa 17 - Geografia dos Conflitos Sociais no Campo no Estado de São 

Paulo (1945-1964) desvenda, de forma objetiva, o significado da chamada “situação 

de fronteira” na raiz dos conflitos sociais no campo em São Paulo no período anterior 

à década de 60. É elucidativo, como é possível observar no referido mapa, que a 

esmagadora maioria dos conflitos entre 1945 e 1954 tenha ocorrido no chamado Oeste 

Paulista, zona de fronteira naquele momento histórico. 
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No capítulo relativo aos conflitos no campo em São Paulo pôde-se verificar o 

papel que as companhias de imigração e colonização tiveram no processo de 

transformação da terra em propriedade privada. Os conflitos no Oeste Paulista 

estiveram ligados, sem dúvida, a esse processo, que teve como caso mais emblemático 

o Movimento do Arranca Capim, em Santa Fé do Sul12. 

Parece não haver dúvida, portanto, de que o Governo Carvalho Pinto tinha a 

exata noção de que a raiz dos conflitos sociais estava na inacessibilidade da terra para 

a esmagadora maioria dos trabalhadores rurais no campo: no conflito dos camponeses 

com as classes sociais hegemônicas, lutando por sua reprodução. Isso ficou 

evidenciado no parágrafo com que o Secretário de Agricultura finalizou o Prefácio do 

Plano de Colonização e Loteamento da Fazenda Santa Helena: “Sem recorrer à 

estatização da terra, caminhamos no rumo seguro para o acesso do trabalhador da 

gleba à propriedade rural. Sem buscar a violência, enfrentamos o subdesenvolvimento 

de nossa economia agrícola” [SÃO PAULO (Estado), 1961]. 

Bergamasco (1992, p.37-8), ao abordar a Lei de Revisão Agrária, fez também 

uma referência direta aos conflitos não só em Santa Fé do Sul, mas em Fernandópolis 

e municípios próximos: “... greves dos trabalhadores das fazendas de café, cana e 

algodão [...] ocupações e choques contra os grandes fazendeiros nas regiões de 

Fernandópolis, Jales, São Joaquim da Barra, etc.”. A Fazenda Jacylândia, como 

apontado, está localizada nos município de Meridiano e Valentim Gentil, ou seja, 

municípios contíguos à Fernandópolis e muitíssimo próximos a Jales e Santa Fé do 

Sul13. 

Embora o Secretário de Agricultura, José Bonifácio Coutinho Nogueira, tenha 

feito uma menção explícita à Fazenda Jacilândia no prefácio do Plano de Colonização 

de Santa Helena, ela só foi designada para este fim em 1973, treze anos após a Lei ter 

                                                           
12 Ver, entre outros, Chaia (1981) e Castro Oliveira (1998).  
13 Verificar estes conflitos, bem como a localização destes municípios no Mapa 17. 
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sido promulgada e já durante o período de governo militar.  

Nos termos do Decreto nº 2848, de 20 de novembro de 1973, foi a Fazenda 
incorporada ao patrimônio estadual para o cumprimento da Lei nº 5994, de 30 de 
dezembro de 1960, sob a jurisdição da Secretaria da Agricultura – ARA (Assessoria de 
Revisão Agrária) - passando a constituir a PE (Portaria Estadual) – 4065. (BARBUDO, 
2002, p. 40) 

Na Fazenda Jacilândia, assim como na Fazenda Pirituba, em Itapeva, o objetivo 

do Estado era assentar os camponeses que já estavam produzindo nessas terras, 

evitando-se que os conflitos se perpetuassem, sobretudo, em terras públicas: “A região 

da Fazenda Pirituba, sede do último núcleo instalado, também se caracterizava pela 

grande concentração de posseiros, bastando observar o censo agrícola do Estado de 

1960” (CARDOZO, 1991, p. 83). 

De qualquer forma, é preciso reafirmar que os conflitos de Santa Fé do Sul (e a 

escolha da Fazenda Jacilândia pelo Governo do Estado) foram reveladores do choque 

entre ordens diversas: a ordem da reprodução do capital e a ordem da reprodução 

camponesa. Não por acaso, como apontou Martins, a zona pioneira aparece como o 

local privilegiado desses conflitos: os interesses como que “se atritam” todo o tempo, 

como demonstra o Mapa 17 - Geografia dos Conflitos Sociais no Campo no Estado de 

São Paulo (1945-1964). 

 

 


