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1.2. Conflitos sociais no campo em São Paulo na década de 50 

 

Particularmente os conflitos e movimentos sociais que ocorreram no campo em 

São Paulo, na década de 50, são, de alguma maneira, ainda pouco divulgados. Talvez o 

mais importante deles tenha sido o que ficou conhecido como o “Arranca Capim”, em 

Santa Fé do Sul, no Noroeste do estado (movimento cujo conflito teve sua eclosão em 

1959, no primeiro ano do governo Carvalho Pinto).  

A escolha das áreas em que a Lei de Revisão Agrária seria implantada pode ser 

considerada como “o tom” daquele momento histórico. Mais do que isso, essa escolha 

desnuda o conflito social que estava latente e é, portanto, um dos subsídios para o 

desvendamento desse conflito e de como a burguesia, os proprietários de terra e o 

Estado lidaram com ele. 

Cinco áreas foram escolhidas para a implantação da Lei de Revisão Agrária: 

nos municípios de Marília, Campinas, Jaú, Meridiano e Itapeva. Em três dessas áreas 

havia problemas com relação à posse da terra: em Marília, em Meridiano e em Itapeva. 

Os casos de Marília e de Meridiano são extremamente significativos, pois 

dizem respeito diretamente aos conflitos sociais no campo naquele momento histórico. 

A Fazenda Santa Helena, em Marília, a primeira em que a Lei de Revisão Agrária foi 

implantada, foi ocupada, em março de 1960, por um grupo de posseiros liderados por 

membros do Partido Comunista. A Fazenda Jacilândia, em Meridiano, fazia parte do 

mesmo “grilo” daquela onde houve o movimento do “Arranca Capim”, em Santa Fé 

do Sul, sendo, naquele momento, cultivada por posseiros. 

Tanto o Movimento do “Arranca Capim” quanto a ocupação da Fazenda Santa 

Helena ocorreram durante o Governo Carvalho Pinto. O Governo lidou diretamente 

com a questão, muito embora na discussão da Lei de Revisão Agrária e mesmo nas 
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entrevistas realizadas com o representante público1 a respeito do assunto, nenhuma 

relação é feita entre esses acontecimentos, o que é significativo. É também 

significativo que se oculte o fato de que a primeira fazenda onde foi realizada a 

Revisão Agrária tenha sido ocupada por posseiros. 

José Bonifácio Coutinho Nogueira, Secretário da Agricultura do Governo 

Carvalho Pinto, ao ser indagado sobre a escolha das áreas, afirmou: 

[...] em primeiro lugar tinha que ser uma fazenda inaproveitada, porque era 
fundamental que fosse uma fazenda sem aproveitamento, porque quando nós fizemos 
[a Revisão Agrária] ninguém vendia fazenda para o governo... vender para o governo 
sempre vende bem, não é? Mas aí nós fomos escolher áreas que estavam inteiramente 
abandonadas, inteiramente, não tinha dúvida que pudesse surgir, e a partir daí, é que 
se fez.2  

Ao falar indistintamente a respeito da escolha das áreas, o Secretário da 

Agricultura centrou a resposta na questão da improdutividade das terras. Com relação 

à escolha da Fazenda Santa Helena em Marília, especificamente, fez a seguinte 

afirmação: “[...] a de Marília eu não me lembro. Acho que estava abandonado. Era 

assim escandalosamente não aproveitada”3. 

A expressão “escandalosamente não aproveitada”, utilizada pelo Secretário de 

Agricultura para definir a condição da Fazenda Santa Helena, desnuda a legitimidade 

de sua ocupação, e, no limite, desnuda também o conflito de classes que estava posto. 

É evidente, portanto, que o Secretário de Agricultura não desconhecia que a 

Fazenda havia sido ocupada por posseiros ligados ao Partido Comunista. A afirmação 

“não me lembro” pode ser interpretada como uma tentativa de afastar a discussão da 

reforma agrária como uma questão social.  

O próprio Caio Prado Jr., em seu trabalho A Questão Agrária Brasileira, em um 

capítulo que foi originalmente publicado em maio/junho de1960 - justamente a 

                                                
1 Refiro-me ao Secretário de Agricultura do Governo Carvalho Pinto, José Bonifácio Coutinho Nogueira (em 
entrevista a mim e à Profa. Célia Tolentino).  
2 A entrevista com o ex- Secretário de Agricultura foi realizada em 13 de abril de 1999. 
3 Depoimento de José Bonifácio Coutinho Nogueira, em entrevista à Profa. Dra. Célia A. F. Tolentino. 
Entrevista realizada em 02/03/1988. 
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respeito da Lei de Revisão Agrária, cujo título é A reforma agrária e o momento 

nacional - faz uma alusão direta à ocupação da Fazenda Santa Helena: 

A questão da reforma agrária vem ganhando entre nós, nos últimos tempos, 
considerável impulso... Têm ocorrido nestes últimos anos repetidos conflitos sociais 
de gravidade crescente, que giram em torno do problema da terra. Foram entre outros 
mais salientes de maior repercussão, o caso dos posseiros de Porecatu, no Paraná, e da 
região do Rio Doce em Minas Gerais; o da ocupação de terras da Fazenda Santa 
Helena em Marília (S.Paulo); dos acontecimentos tão recentes de Santa Fé do Sul, 
também em São Paulo; do choque armado entre trabalhadores agrícolas e a polícia 
goiana em Planaltina, de que resultaram 11 mortes, fato ocorrido em dezembro último. 
É ainda o caso, de tão larga repercussão nacional, dos arrendatários do Engenho 
Galiléia em Pernambuco, quando o governo do Estado se viu forçado a desapropriar as 
terras do Engenho e distribuí-las entre os lavradores que as ocupavam. (Grifo nosso)4 

Otávio Ianni, em sua obra Colonização e contra-reforma agrária na Amazônia, 

também se refere diretamente à ocupação da Fazenda Santa Helena, colocando-a no 

mesmo patamar dos demais movimentos no campo naquele período: 

A questão da reforma agrária, vem ganhando entre nós, nos últimos tempos, 
considerável impulso. Seja de um lado por pressões vindas de baixo, seja de outro, 
através de iniciativas oficiais, direta ou indiretamente estimuladas por aquelas 
pressões, o fato é que o assunto se propõe cada vez de maneira mais insistente. Têm 
ocorrido nestes últimos anos repetidos conflitos sociais de gravidade crescente, que 
giram em torno do problema da terra. Foram, entre outros mais salientes e de maior 
repercussão, o caso dos posseiros de Porecatú, no Paraná, e da região do Rio Doce em 
Minas Gerais, o da ocupação de terras da Fazenda Santa Helena em Marília (S. Paulo); 
dos acontecimentos tão recentes de Santa Fé do Sul, também em S. Paulo; do choque 
armado entre trabalhadores agrícolas e a polícia goiana em Planaltina, de que 
resultaram 11 mortes ... É ainda o caso, de tão larga repercussão nacional, dos 
arrendatários do Engenho Galiléia em Pernambuco, quando o governo do Estado se 
viu forçado a desapropriar as terras do Engenho e distribuí-las entre os lavradores que 
as ocupavam. (IANNI, 1979, p. 128) 

Nota-se, portanto, a grande repercussão que teve a ocupação da Fazenda Santa 

Helena, entretanto, a discussão da maneira como a Lei de Revisão Agrária foi proposta 

e do modo como o governo do estado, a burguesia e os proprietários de terra se 

relacionaram com os movimentos sociais será realizada, com maior profundidade, no 

capítulo referente ao Governo de Estado de São Paulo e a aprovação da Lei de Revisão 

Agrária. 

                                                
4 PRADO Jr., 1987, p. 77. 
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A Fazenda Santa Helena, antiga Fazenda Revoredo, foi comprada pelo Estado 

em 1950 e ficou sob responsabilidade da Secretaria da Agricultura até 1955. Foi 

transferida para o Instituto Butantã e, em 1957, voltou a compor a Secretaria da 

Agricultura: 

A fazenda foi adquirida pelo estado de São Paulo durante o governo do Dr. 
Ademar de Barros em 1950... na ocasião, tinha mais ou menos 60 mil cafeeiros 
produzindo, 400 alqueires em pastagem, gleba para culturas anuais e parte coberta por 
mata nativa. A Fazenda ficou praticamente abandonada. A Secretaria de Agricultura 
não possuía verba para explorá-la. Somente foi mantido um fiscal... em 1955 a fazenda 
foi transferida para o Instituto Butantã que pretendia instalar na fazenda alguns 
laboratórios... Foi nessa época que a fazenda foi cercada. Entretanto, com a saída do 
Dr. Amaral do Butantã, este órgão se desinteressou da fazenda e, assim, pelo Decreto 
nº 28785/57 de 25/06/1957 a fazenda voltou para a Secretaria da Agricultura...5 

Durante esse período, a Fazenda foi sucessivamente ocupada por pecuaristas 

vizinhos (fazendeiros) para se utilizarem da pastagem (TOLENTINO,1992). 

Para que se compreenda a ocupação da Fazenda Santa Helena pelos 

camponeses é necessário primeiro compreender a ação do Partido Comunista no 

campo.  

Em 1950 o Partido Comunista do Brasil lançou um documento chamado 

Manifesto de Agosto em que definia uma linha radical de atuação no campo. Nesse 

mesmo ano, a Igreja Católica lançou sua primeira pastoral de atuação no campo 

(MARTINS,1990). 

Em 1954 o Partido realizou o seu IV Congresso, em que definiu a necessidade 

de uma aliança operário-camponesa e, para tanto, definiu também que o Partido 

deveria ter um programa agrário radical (MEDEIROS,1982). 

Luis Carlos Prestes, secretário do PCB na época, elaborou um informe sobre o 

IV Congresso em que 

assinala que o Partido subestimava o trabalho entre os camponeses e assalariados 
rurais, constituindo um grupo fraco no interior do Brasil. É necessário, no seu 

                                                
5 Entrevista por escrito concedida à Profa. Célia A. F. Tolentino, pelo Engenheiro Agrônomo Antonio Lellis de 
Souza, da Casa da Agricultura de Marília, responsável pela administração da Fazenda Santa Helena, realizada 
em 30/03/1992. 
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entender, ganhar as massas camponesas para a luta ativa sob a direção do partido. Para 
isso, é necessário levantar a bandeira da reforma agrária radical, criar em diversos 
municípios governos democráticos de libertação nacional. Uma estratégia sem dúvida 
essencial para facilitar a ligação com o campo, a relação política entre os operários e 
os camponeses, estaria nas conferências e congressos de trabalhadores agrícolas e 
camponeses. Nesse momento Prestes fala na fundação da União dos Lavradores e 
Trabalhadores Agrícolas do Brasil. (MARTINS, 1990, p.  84) 

Naquele mesmo ano (1954) foi formada em São Paulo a ULTAB – União dos 

Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, que era controlada pelo Partido Comunista e 

visava coordenar as associações camponesas já existentes (de assalariados, pequenos 

proprietários, arrendatários, parceiros etc). Uma das bandeiras desde sua fundação foi 

a distribuição gratuita das terras dos latifundiários para os lavradores sem terra ou com 

pouca terra (MEDEIROS, 1982, p. 38). 

Cinco anos depois, em 1959 - vale lembrar que era o primeiro ano do Governo 

Carvalho Pinto – a ULTAB realizou a sua I Conferência, reunindo quatro sindicatos e 

mais de 57 associações de camponeses de diferentes estados do país: Rio Grande do 

Sul, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, 

Ceará e Distrito Federal. Dentre os principais objetivos do encontro estavam tomar 

uma posição sobre os diferentes aspectos da reforma agrária necessária e avaliar o 

comportamento do Congresso Nacional frente aos projetos de lei agrária (MEDEIROS, 

1982). 

Luis Carlos Prestes, que apontou a necessidade da formação da ULTAB em 

1954, na década de 40 realizou um comício em Marília que reuniu cerca de três mil 

pessoas. Há um documento6, um telegrama enviado pelo Delegado Regional de 

Marília ao Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), em que ele comunica  

como foi o comício realizado no dia anterior (25/12/1946):  

Comunico a V. Excia que a ‘sabatina’ e o comício comunista ontem realizados nesta 
cidade, decorreram sem que se tivesse verificado qualquer alteração da ordem pública 
pt 
Durante o comício, falaram as seguintes pessoas: Ozorio Alves de Castro, alfaiate, Dr. 
Reinaldo Machado, médico, Alice de Castro Oliveira, costureira em Bernardino de 
Campos, Préta Nacolasse Peres, operária, Pedro Pomar, jornalista residente no Rio de 

                                                
6 Estes e outros documentos da polícia foram-me gentilmente cedidos pela Profa. Dra. Célia Ap. F. Tolentino. 
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Janeiro, o Senador Luis Carlos Prestes pt Estiveram presentes cerca de três mil 
pessoas, em sua maioria movidos por simples curiosidade pt Compareceram caravanas 
comunistas de todas as cidades vizinhas pt 
Os assuntos abordados foram os mesmos de sempre: perigo do imperialismo Norte 
Americano; descaso do governo nos problemas que afligem o povo; união entre os 
trabalhadores, principalmente entre os da zona rural para a defesa dos seus interesses; 
necessidade de aumento de salários e da sub-divisão das propriedades agrícolas, o 
Senador Prestes tentou mais uma vez justificar a atitude que tomaria na hipótese de 
uma guerra contra a Rússia pt 
Agradecendo o auxílio prestado a esta Regional por ocasião do referido comício, 
apresento a V. Excia. as minhas mais atenciosas considerações. (Grifos nossos) 

É necessário observar que embora o delegado afirmasse que a maior parte das 

pessoas que estiveram no comício o fizeram apenas por curiosidade, afirmou em 

seguida que estiveram presentes caravanas comunistas das cidades vizinhas. Nota-se 

também que Prestes falou em subdivisão das propriedades agrícolas na década de 40, 

quer dizer, antes mesmo do Manifesto de Agosto. E isto ocorreu em uma cidade que 

era próspera produtora de café e para um público enorme, sobretudo se for considerada 

a época.  

Em 1946, ano em que Luis Carlos Prestes fez o Comício em Marília, o PCB 

estava na legalidade; entretanto, os documentos da polícia revelam a atuação do 

Partido no campo e que, mesmo no curto período de legalidade, a ação do PCB estava 

sendo vigiada de perto e controlada pelo Estado através da polícia. 

Esses documentos revelam não só a atuação do Partido Comunista, como 

também a existência de conflitos entre camponeses e fazendeiros e a organização de 

trabalhadores em fazendas. Eles revelam, portanto, a organização do campesinato 

enquanto classe mediada pela atuação do Partido Comunista, como será discutido no 

decorrer deste capítulo. 

Os documentos apresentados a seguir, todos eles da polícia de Marília durante 

os anos 40 e 50, bem como a interpretação das ações do Partido, permitem 

compreender a ocupação da Fazenda Santa Helena por camponeses organizados. 
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Boa parte desses documentos foram destinados ao delegado de Marília, 

provenientes do DOPS (da Superintendência de Segurança Política e Social, órgão da 

Polícia Civil do estado de São Paulo). 

Em outubro de 1942, uma carta dirigida ao Delegado de Polícia de Marília, 

assinada pelo Delegado Especial de Operações Políticas e Sociais de São Paulo, 

afirmava: 

Solicito suas providências no sentido de ser aí observado Alberto Prado Guimarães, 
elemento da “União dos Lavradores de Algodão”, acusado de ser fervoroso... Peço-lhe 
enviar-me oportunamente informação do resultado obtido. 

Em maio de 1943 houve ainda um pedido, feito pelo Superintendente de 

Segurança Política e Social, Major Hildeberto Vieira de Melo, dirigido novamente ao 

Delegado de Polícia de Marília, para que Alberto Prado Guimarães continuasse sendo 

“observado”, pois o mesmo era “ex-chefe integralista desta cidade e... segundo consta, 

está exercendo atividades suspeitas”. 

Em maio de 1946 o Delegado Regional (Marília) enviou um telegrama ao 

Secretário de Segurança Pública de São Paulo, que tinha o seguinte conteúdo: 

URGENTE pt Em referência ao radio hoje recebido vg informo Vossencia que os 
oradores comunistas timbram em fazer comentários sobre a Constituição de 1937 vg 
bem como insuflar um movimento grevista entre os colonos das propriedades 
agrícolas pt Quanto a comícios vg esta Regional está em condições de assegurar a 
ordem vg opinando sejam eles realizados em recinto fechado pt  

Em junho de 1946 o delegado de Marília respondeu, por telegrama, à 

solicitação do “Sr. Delegado de Ordem Política em São Paulo” o seguinte: “informo 

vossa senhoria vg não existe vg nesta cidade vg organização comunista denominada 

‘Liga Camponesa’ pt”. 

Em maio de 1952, o Delegado Regional de Polícia de Marília enviou um 

radiotelegrama ao DOPS informando que haveria uma reunião ruralista e solicitando 

alguns investigadores para que não houvesse infiltração comunista no evento: 

Resposta rádio 305 vg informo que haverá nesta cidade vg dia 6 próximo vg diversas 
festas comemorativas do 11° aniversário fundação do município sob patrocínio da 
Prefeitura Municipal vg havendo também uma reunião ruralista de acordo com 
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Prefeitura e Faresp pt Foram convidados todos os Secretários de Estado e outras 
autoridades da região vg não sabendo ainda desta Delegacia quais os que 
comparecerão pt Caso o DOPS ache conveniente poderá enviar alguns investigadores 
a fim de evitar infiltração comunista nas solenidades e concentração ruralista. 

Em fevereiro de 1955, o Presidente da Comissão Municipal de Marília Pró 

Promulgação da Lei de Reforma Agrária protocolou uma carta junto à Polícia, na qual 

comunicava ao delegado a realização de um comício em prol da reforma agrária: 

Simão Andrade Ribeiro, infra assinado, médico, residente nesta cidade de Marília, 
PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE MARÍLIA, Pró Promulgação da 
Lei de Reforma Agrária, vem por meio desta mui respeitosamente comunicar a V. 
Excia. que no dia 5 de fevereiro p. vindouro, fará realizar no antigo Largo da Feira, 
defronte ao Cine Marília, às 20 horas, um comício de esclarecimento público, onde 
falarão diversos oradores sobre o problema da reforma agrária. 
Esta comunicação é para efeito de que preceitua o artigo 141 § 11 da Constituição 
Federal da República dos Estados Unidos do Brasil.  

Em fevereiro do mesmo ano, o Delegado Regional de Polícia de Marília, 

recebeu um telegrama enviado por um funcionáio da Prefeitura de Quintana, no qual 

se lê: 

Informa a V.S. que ontem, lavradores de amendoim em número de 80 fizeram uma 
representação na Prefeitura Municipal desta cidade em represália ao baixo preço do 
amendoim, parecendo-nos que estão sendo incentivados por elementos comunistas. 

Percebe-se, através desses documentos, que os passos dos membros do Partido 

Comunista estavam sendo vigiados de perto pela polícia e pelo DOPS. 

Não só os membros do Partido Comunista eram “caso de Polícia”, como a 

atuação dos trabalhadores rurais também. A ação do Partido Comunista no campo era 

vigiada passo a passo e suas atividades consideradas “insufladoras”, como, por 

exemplo, de greve entre os colonos. Este controle ficava explícito na visão de que 

havia “insistência” do Partido de, em “praça pública”, defender a reforma agrária. 

Tanto assim que houve até a sugestão, por parte da polícia, de que o comício do 

Partido fosse realizado em ambiente fechado. 

A curta condição de legalidade do Partido é questionável, posto que suas ações 

foram tremendamente vigiadas mesmo nesse período. No período posterior à cassação, 

a partir de 1947, certamente a perseguição foi intensificada, a exemplo da reunião de 
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ruralistas para a qual a Polícia de Marília solicitou a presença de mais investigadores, 

com o objetivo de evitar a infiltração comunista. 

Foi significativo também que em 1946 o delegado regional de Marília 

respondesse ao Delegado de Ordem Política em São Paulo que não havia, na cidade, a 

organização comunista “Liga Camponesa”. 

A ação da polícia com relação aos camponeses, como foi discutido, esteve 

relacionada a quaisquer manifestações políticas, fossem elas de trabalhadores rurais 

organizados em associações, como era o caso da União dos Lavradores de Algodão, 

fossem elas de protesto em função dos baixos preços pagos pelas culturas realizadas, 

como no caso do amendoim. 

Há dois documentos da Polícia Regional de Marília, muito especiais, que 

revelam exatamente como o Estado lidava com os movimentos camponeses e como as 

ações desses movimentos estavam sendo vigiadas para que não se espalhassem de um 

estado para outro. Esses dois documentos dizem respeito ao Movimento de Porecatu 

que ocorreu no Norte do Paraná durante os anos de 1950 e 19517. 

O primeiro desses documentos é um longo telegrama da Secretaria de 

Segurança Pública de São Paulo, assinado pelo Delegado de Ordem Política, 

endereçado ao Delegado Regional de Polícia (Marília), a pedido da Polícia do Paraná, 

de agosto de 1951, no qual se lê: 

Para conhecimento de VS abaixo transcrevo radiotelegrama que senhor Chefe de 
Polícia Estado Paraná endereçou Exmo Sr Secretário Segurança deste Estado “nº 142” 
de 11/8/51. Delegado Louzada Rocha Acaba comunicar Juiz Direito comarca Porecatú 
decretou prisão preventiva seguintes indivíduos implicados perturbação ordem pública 
naquela localidade e que se encontram foragidos: Arildo Gajardon, vulgo “Strogoff”, 
André Rojo, vulgo “Panchito”, Inocêncio Ferreira Belem, Francisco Lourenço 
Figueiredo, vulgo “Quiabo”, Francisco Lourenço Figueiredo Filho, vulgo 
“Quiabinho”, Lazaro Bueno de Camargo, vulgo “Lazão”, seu filho Benedito Bueno 
Camargo, vulgo “Coreano”, Miguel Gajardo, “Irã de Strogoff” e João Pernambuco. 
Por sentença de 19 de janeiro, já tinha sido decretada prisão preventiva de Hilário 
Gonçalves Padilha e de Cristovam Figueiredo, irmão de “Quiabo”, também 
implicados acontecimentos de Porecatú, ambos foragidos... havendo possibilidade 

                                                
7 Ver Martins (1990). 
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elementos foragidos que constituem remanescentes bando armado atravessarem divisa 
estadual para atingirem Presidente Wenceslau ou Santo Anastácio, solicito vossencia 
providencias julgar úteis respectiva captura. 
Nessa oportunidade desejo mais uma vez ressaltar grande cooperação emprestada por 
essa Secretaria à Polícia do Paraná, fatos considerável importância resultados estão 
sendo concretizados atual fase acontecimentos. Crs. Sds. Tenente Cel. Albino Silva 
Chefe de Polícia Paraná”. 
Solicito a VS dar conhecimento do inteiro teor do referido rádio às delegacias dessa 
região. (Grifos nossos) 

Um ano depois, em junho de 1952, o Delegado Adjunto de Marília enviou um 

radiotelegrama ao delegado Regional de Londrina, cujo conteúdo era o seguinte: 

Radio 326 pt  
Afim instruir inquérito policial flagrante contra comunista Bento Paiva vg venho rogar 
Vossa Senhoria fineza informar o que contra o mesmo consta nessa Delegacia 
Regional pt Segundo informações colhidas vg esteve ele preso nessa cidade em dias 
mês julho ano passado envolvido acontecimentos subversivos município Porecatu vg 
nesse Estado pt Referido é marido conhecida comunista Lazara Araújo Paiva que 
também esteve presa nessa cidade vg mesma oportunidade pt (Grifo nosso) 

Fica claro nos dois documentos a perseguição direta tanto a camponeses 

envolvidos no conflito de Porecatu, quanto a membros do Partido Comunista que 

mediaram a organização camponesa. 

Como foi abordado, os camponeses de Porecatu eram posseiros e foram 

despejados sumariamente das terras pelo governo do estado que, através do próprio 

governador Lupion, as negociou com grandes fazendeiros.  

Os camponeses, então, mediados pelo Partido Comunista, se organizaram para 

resistir na terra: 

Nos últimos meses de 1950, devido à ação do Partido Comunista do Brasil, através 
dos seus comitês regionais de Londrina, no Paraná, de Presidente Prudente e Assis, em 
São Paulo, eclodiu a guerrilha de Porecatu, tendo como um dos chefes José Billar. As 
lutas prosseguiram com mortos e feridos, até janeiro de 1951, quando assumiu um 
novo governador disposto a resolver o problema. Apesar do governo ter, em 15 de 
março, declarado as terras de utilidade pública para desapropriação por interesse social 
(fato que ocorria pela primeira vez no país), ainda em junho havia de 300 a 400 
camponeses armados, emboscados nas matas, de onde saíam apenas para atacar. 
Foram desarmados por uma força policial de 250 homens. Consta, porém, que o 
próprio Partido Comunista determinara a cessação da guerrilha. (MARTINS, 1990, p. 
73-74,  grifo nosso) 
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Nota-se que embora na sucessão de Lupion o novo governador tenha tomado a 

frente na solução do conflito, como mostrou Martins, meses depois a polícia do Paraná 

estava à procura dos camponeses “foragidos”, como atesta o radiotelegrama enviado à 

Políca de Marília pelo DOPS.  

Um ano depois é a polícia de Marília (SP) que se dirige à de Londrina (PR) em 

busca de informações sobre um dos militantes comunistas “envolvido em 

acontecimentos subversivos no município de Porecatu”, procurando “maiores 

informações” para “instruir o inquérito”. 

Esses documentos da polícia tornam evidente a repressão a que foram 

submetidos os camponeses. Tornam evidente também a perseguição policial que 

sofreram após a sentença de prisão expedida pelo juiz de direito da Comarca de 

Porecatu – como é possível perceber no radiotelegrama enviado ao delegado de 

Marília – em uma clara criminalização da luta pelos seus direitos, tal como se vê na 

atualidade. 

Esses documentos revelam também a ação conjunta da polícia dos dois estados 

na tentativa de controle da ação de grupos camponeses envolvidos na luta pela terra. 

Se em um dos telegramas a polícia do Paraná solicitou que se procurasse os envolvidos 

no interior de São Paulo, em outro a própria polícia regional de Marília pediu à polícia 

do Paraná que desse informações que pesassem contra os comunistas envolvidos nos 

“atos subversivos” do município de Porecatu.  

Ao mesmo tempo em que esses telegramas mostram a ação da polícia em 

repressão aos movimentos sociais, mostram também a mobilização política por parte 

dos camponeses em Marília e região. 

A gravidade do conflito e a forma como as lideranças comunistas e os 

camponeses foram perseguidos demonstravam a verdadeira essência desses 

acontecimentos. A essência está justamente no fato de que o conflito de classe passou 

a se manifestar: o campesinato organizado (através da atuação do Partido Comunista) 
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pôs em questão a burguesia e os proprietários de terra e, no limite, o próprio Estado, 

que representava unicamente os interesses destas duas classes. 

Por isso a perseguição teve o caráter que teve e por isso também a violência a 

que foram submetidos foi extrema, como demonstrou Martins (1990). 

De toda forma, Porecatu – uma guerrilha camponesa – chegou à Marília. 

Chegou literalmente, com alguns de seus líderes na cidade, sendo procurados pela 

polícia. 

Em suma, todos esses documentos da polícia revelavam a mobilização no 

campo, e particularmente em São Paulo, durante as década de 40 e 50.  

É nesse âmbito da organização camponesa e da atuação do partido comunista 

que deve ser compreendida a ocupação da Fazenda Santa Helena em Marília (a 

primeira a ser desapropriada para a implantação da Lei de Revisão Agrária). 

As cidades de Marília e de Bauru conheceram um forte avanço do Partido 

Comunista nessas duas décadas. Membros da sessão rural do partido, ao tomarem 

conhecimento de que as terras da Fazenda Santa Helena eram públicas, iniciaram 

contato com trabalhadores rurais da região (parceiros, arrendatários, diaristas etc). De 

acordo com Tolentino (1992, p. 13-4): 

Os militantes da região de Marília passam a investigar a origem e propriedade 
da fazenda Santa Helena a partir da proposição do Partido Comunista, lançada no IV 
Congresso de 1954, de levantamento e ocupação de todas as terras pertencentes ao 
Estado e de confisco de todas as propriedades rurais de latifundiários... Segundo relata 
Zaparolli8, com o reconhecimento de que estas terras eram públicas os membros do 
Partido responsáveis pela “sessão rural” iniciaram os contatos com os trabalhadores 
rurais da região entre diaristas, meeiros, parceiros, colonos e também os que, 
demitidos, se encontravam “sem colocação”... Sob a liderança de Bernardo Severiano 
da Silva, Evaristo Zaparolli e outras famílias de trabalhadores rurais, a área da 
Fazenda Santa Helena foi ocupada nos primeiros dias de março de 1960. Segundo 
Henrique Zaparolli, a primeira providência tomada foi a de convencer os guardas da 
Fazenda Santa Helena que o movimento era pacífico, ordeiro e não os comprometeria, 
de maneira a efetivar o ato político. Na ocupação constavam entre 30 a 40 homens que 
no mesmo dia iniciaram a abertura de picadas (trilhos pelo mato) na intenção de se 

                                                
8 A autora refere-se ao depoimento de Henrique Zaparolli, irmão de Evaristo Zaparolli, um dos líderes que esteve 
com os camponeses na ocupação da Fazenda Santa Helena. 



 59

embrenharem pelas terras. Por essas mesmas picadas passariam os policiais três dias 
depois, reprimindo duramente os trabalhadores que para lá se dirigiram. 

Os trabalhadores que ocuparam a Fazenda Santa Helena, após a repressão que 

sofreram da polícia, foram “fichados” e um dos líderes foi preso (TOLENTINO, 1992). 

O fato de terem sido indiciados pela polícia teve uma implicação muito grave  e 

direta em suas vidas, primeiro porque sofreram o estigma de estarem vinculados à 

“agitação” (TOLENTINO, 1992) e, segundo, porque foram apartados da possibilidade de 

acesso a um lote na própria fazenda Santa Helena. 

As inscrições9 para adquirir um lote no projeto de Revisão Agrária eram feitas 

nas Casas de Agricultura locais, onde os chefes de família preenchiam uma ficha e 

apresentavam toda a documentação pessoal, juntamente com o atestado de 

antecedentes criminais, fornecido pela polícia. 

Toda essa documentação era avaliada pelos técnicos da Assessoria de Revisão 

Agrária (órgão criado para executar a Lei de Revisão Agrária), que também 

entrevistavam os inscritos.  

Os camponeses que haviam ocupado a Fazenda Santa Helena em 1960, por 

terem sido “fichados”, foram alijados desse processo, não tendo, portanto, direito a um 

lote. 

Assim, a exigência de apresentação do documento emitido pela polícia era uma 

forma de criminalizar aqueles que houvessem, por qualquer forma, participado de uma 

atividade política relacionada à questão da terra10.  

                                                
9 A discussão da Lei de Revisão Agrária em seus detalhes, o que envolve também os procedimentos e exigências 
para a inscrição das famílias, será realizada no decorrer deste primeiro capítulo. 
10 Essa situação é bastante semelhante à atual criminalização vivenciada pelo campesinato desde 2001 quando, 
no Governo Fernando Henrique Cardoso, foram editadas duas medidas provisórias que penalizavam os 
camponeses envolvidos com ocupação de terra e, ainda, proibiam de desapropriação aquelas que houvessem sido 
ocupadas. Segundo Oliveira (2002, p. 29): “O site do Ministério [do Desenvolvimento Agrário] registra 
ufanisticamente os atos sabidamente inconstitucionais produzidos pelas Medidas Provisórias nº 2109-50 de 27 de 
março de 2001 e nº 2183-56, de 24 de agosto de 2001 e pela Portaria/MDA nº 62, de 27 de março de 2001. Estes 
atos juridicamente ilegais permitem que o Ministério passe a listar os imóveis impedidos de serem vistoriados 
para fins de desapropriação, destinados ao programa de reforma agrária, por dois anos, quando os mesmos forem 
objeto de ocupação pelos sem terra. A relação divulgada no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário já 
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O que pode parecer uma suposição - a criminalização dos camponeses que 

ocuparam a Fazenda Santa Helena – também ficou absolutamente explícito em um 

texto produzido pelo Engenheiro Agronômo Otávio Teixeira Mendes Sobrinho, diretor 

do Departamento de Imigração e Colonização no Governo Carvalho Pinto e Secretário 

Executivo da Assessoria de Revisão Agrária (órgão criado para executar a Lei de 

Revisão Agrária). Esse texto, cujo título é Experiência Paulista de Reforma Agrária, 

foi produzido para um curso de Extensão Universitária que o então ex-Secretário 

Executivo da Assessoria de Revisão Agrária ofereceu em Piracicaba, em fevereiro de 

1964:  

A exigência de atestado de antecedentes criminais – por motivos óbvios, deverá 
constituir exigência obrigatória dos candidatos para sua aprovação, como aliás, sempre 
foi solicitado aos pretendentes de lotes da ARA. 

No núcleo da “Fazenda Santa Helena” temos alguns casos de indisciplina, que 
aconselham as medidas que estamos sugerindo para o aprimoramento do processo 
seletivo. (MENDES SOBRINHO, 1964, p. 20) 

Assim, de forma clara, aparece a ação repressiva e criminalizadora da luta pela 

terra. Ou seja, ação política era traduzida por indisciplina.  

O conflito de classes deveria ser, portanto, silenciado e sufocado. 

Entretanto, como já foi discutido, em momento algum os representantes 

públicos da Lei de Revisão Agrária (o Secretário da Agricultura, o Governador do 

Estado e o Secretário Executivo da Assessoria de Revisão Agrária) relacionaram a 

escolha da Fazenda Santa Helena como “Projeto Piloto” com a ocupação dela pelos 

camponeses, assim como também não relacionaram a escolha das demais áreas com a 

proximidade ou mesmo a existência de conflitos na própria fazenda (como foi o caso 

da Fazenda Pirituba). 

Dentre as cinco áreas escolhidas para se tornar um assentamento da Lei de 

Revisão Agrária estava a Fazenda Jacilândia, que fica no município de Meridiano na 

região de Fernandópolis, noroeste do estado de São Paulo. Esta área faz parte do 

                                                                                                                                                   
passa de mais de meia centena de imóveis impedidos de serem vistoriados”. Vale destacar que até o momento 
estas medidas não foram revogadas, mesmo passados quase três anos de Governo Lula. 
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mesmo “grilo” onde se deram os conflitos de Santa Fé do Sul, movimento conhecido 

por Arranca Capim. 

Chaia (1981) analisou o processo de ocupação do oeste paulista e reconstruiu o 

processo de ocupação de Santa Fé do Sul, analisando o papel da CAIC, companhia de 

colonização na fundação desta cidade. 

O processo de ocupação do oeste paulista (evidentemente que me refiro à 

sociedade capitalista, pois os índios foram os primeiros ocupantes destas terras) deu-se 

em função da expansão da cultura do café em busca das terras férteis. De acordo com 

Martins (1996a), citado por Chaia (1981, p. 10): 

Fazendeiros deslocavam-se para novas regiões em busca de terras férteis. O 
capital que antes era pago aos traficantes de escravos passou a ser pago às companhias 
imobiliárias e aos grileiros. A principal fonte de lucro do fazendeiro passou a ser a 
renda diferencial produzida pela maior fertilidade das terras novas. O surto ferroviário 
a partir de 1866 tem como elemento explicativo essencial a renda diferencial acrescida 
pelo encurtamento das distâncias. Os lucros das companhias ferroviárias procediam, 
sobretudo, da renda diferencial que elas incrementavam incluindo áreas inacessíveis 
dentro de um circuito de rentabilidade que tinha como referencial o porto de Santos. 

A grilagem de terras fez parte do processo de constituição dessas fazendas, com 

a expulsão dos índios e a produção de documentos falsos de propriedade de terra. 

Segundo Chaia (1981) os índios habitantes dessa região eram do grupo Kaingang e 

viviam da lavoura de milho associada à caça e coleta, sendo que posteriormente 

sofreram um processo de catequização. A partir de 1850, mineiros começaram a 

chegar nessa região trazendo consigo seus escravos e gado. O conflito com os índios 

se estabeleceu e perdurou até o início do século XX. 

A partir de 1900, com base na Lei nº 323 de 22/6/1895, o estado de São Paulo 

implantou cinco comissões para a regularização fundiária, ligadas à Secretaria de 

Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas de São Paulo. De 

acordo com Chaia (1981), nos relatórios dessas comissões há um item específico sobre 

terras devolutas, no qual se comprova a grande ocorrência de conflitos, invasões de 

terras, mortes, grilagens e confrontos armados. Muitas vezes, as comissões eram 

surpreendidas por grupos armados que exigiam a cessação dos trabalhos:  
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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 da 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. (CHAIA, 1981, p. 19) 

O Estado atuava, portanto, deliberadamente como facilitador da reprodução do 

capital, possibilitando ou negligenciando as diversas formas de expulsão de índios e 

posseiros, mesmo daqueles que estavam respaldados pela “letra da lei”. 

A expansão das estradas de ferro no oeste paulista, ao possibilitar aos 

proprietários a extração da renda diferencial da terra, significou ao mesmo tempo a 

grilagem de terras, segundo Chaia (1981, p. 19) “abrindo caminho para a burguesia 

agrária”.  

O processo de ocupação das terras da chamada Alta Araraquarense, região dos 

conflitos de Santa Fé do Sul, deu-se exatamente dessa forma. Trata-se de um “grilo 

famoso”, relatado até mesmo na obra de Pierre Monbeig Pioneiros e fazendeiros de 

São Paulo, conhecido como Glória e Furquim. 

A Fazenda São José da Ponte Pensa deu origem ao município de Santa Fé do 

Sul (CHAIA, 1981, p. 35). Essa fazenda pertenceu a um mineiro que tomou posse de 

parte da área da Alta Araraquarense a partir de 1830, deixando, ao morrer, a área para 

seus sobrinhos. Seus herdeiros e empregados continuaram em Minas Gerais até 1912. 

O processo de grilagem da área ocorreu da seguinte forma: 

Nesta ocasião, um advogado de São José do Rio Preto, João Odorico da Cunha 
Glória, juntamente com Bernardino de Almeida, tentam se apoderar daquelas terras 
que compunham a Fazenda de São José da Ponte Pensa, apresentando documentos de 
uma fazenda de nome “Palmital”, inexistente, cujos limites eram os mesmos que os da 
fazenda “Ponte Pensa”. Esta tentativa feita por “Grilo Glória e Bernardino” acaba em 
insucesso. 
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No final do ano de 1912, novamente João Odorico da Cunha Glória associa-se, 
agora, a Mário Furquim e apresentam-se como herdeiros de Patrício Lopes de Souza, 
forjando documentos que comprovavam serem eles os proprietários da fazenda “Ponte 
Pensa”. Em 06 de novembro de 1912, lavraram escritura no 1º Tabelião de Rio Preto. 
O que é curioso e elucidativo é que Cunha Glória era advogado em São José do Rio 
Preto possuindo, portanto, todas as facilidades para regularizar a escritura da “Ponte 
Pensa” [...] Os descendentes e empregados... acabaram cedendo à violência e à 
agressão de Glória e Furquim... abandonaram a fazenda de São José da Ponte Pensa. 
(CHAIA, 1981, p. 37-8) 

Na década de 20, um major inglês adquiriu as terras de João Odorico da Cunha 

Glória, colocando na terra 75 famílias de agregados, através de um procurador de São 

Paulo. Passados mais de 20 anos, em 1943, os herdeiros da fazenda requereram as 

terras denunciando o grilo feito; ocorre que os documentos originais que provavam a 

posse original “desapareceram”.  

Em 1946 a CAIC – Companhia Agrícola de Imigração e Colonização adquire 

uma grande parte desta área “situada no distrito de Jales, Município de Fernandópolis 

e Comarca de Votuporanga” (CHAIA, 1981, p. 39). A CAIC compra cerca de 77 mil 

hectares do major inglês que havia comprado a terra grilada. 

No ano seguinte, em 1947, os herdeiros reclamaram novamente a área e foi 

publicado um Edital de Protesto contra John B. Paget, o inglês que vendeu as terras 

griladas para a CAIC. 

Ocorre que a CAIC fez grandes propagandas a respeito da área com afirmações 

de que as terras não tinham dívidas, estavam isentas de ônus e de litígios, o que 

sabidamente era mentira. Ou seja, antes de obter o título definitivo da área a 

Companhia a loteou. 

Essas companhias colonizadoras estiveram, evidentemente, ligadas a 

possibilitar a reprodução do capital. Entretanto, muitas vezes tais companhias tinham 

apoio direto do Estado, ou mesmo a participação direta de empresas estatais. Ao 

mesmo tempo a ação dessas empresas possibilitava a valorização das terras ou a 

possibilidade de auferir a renda diferencial a partir da construção de estradas de ferro. 

A CAIC é um dos exemplos emblemáticos desse processo:  
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A Companhia Geral de Agricultura, Imigração e Colonização do Brasil, 
representa um grupo econômico empenhado não só na ocupação das terras do Estado 
de São Paulo, mas também voltado à atividades que assegurassem a reprodução do seu 
capital, quer exercendo funções comerciais, com o intuito de valorizar suas 
propriedades, como é o caso das firmas exportadoras e comissárias de café, quer 
construindo estradas de ferro, como foi o caso da Cia Paulista de Estradas de Ferro 
(posteriormente tornou-se a maior acionista da CAIC), quer se empenhando em 
empreendimentos manufatureiros, que tornassem mais lucrativas as propriedades 
agrícolas, como no caso, a Indústria de Tecidos de Juta, quer fundando Bancos, que se 
constituíam em sociedades anônimas. (CHAIA, 1981, p. 28) 

A apropriação da terra no estado de São Paulo, no chamado oeste paulista, 

esteve fundamentalmente centrada na lógica da reprodução do capital. Assim, o 

processo de grilagem de terras e sua posterior regularização, efetivada pelo Estado, 

estava na base de diversos conflitos. Esses conflitos eram de ordens divergentes, de 

classes sociais antagônicas, eram conflitos entre a lógica da produção e reprodução do 

capital e a lógica da reprodução do campesinato. 

Assim, a compreensão dos conflitos pela terra em São Paulo passa 

necessariamente pela compreensão do processo pelo qual a terra foi apropriada, 

processo este em que o Estado teve um papel significativo, envolvendo desde a 

expulsão dos povos indígenas até sua intervenção em diversos ciclos migratórios - de 

imigrantes estrangeiros com viagens em parte subsidiadas pelo Estado, permitindo 

assim a reprodução do capital dos fazendeiros, ou ainda, mais tarde, de migrantes 

brasileiros, camponeses que migravam em busca da reprodução de sua própria 

condição. 

As terras de Santa Fé do Sul, como boa parte do oeste paulista, foram 

originadas por esse processo. A cidade de Santa Fé do Sul surgiu do loteamento que a 

CAIC fez nas terras griladas que comprou, reservando dos 77 mil hectares, 600 

alqueires destinados ao “Patrimônio de Santa Fé do Sul”; destes, 100 seriam 

reservados ao centro comercial e os demais 500 às casas residenciais e “sítios, 

produtores de alimentos para abastecer as cidades circunvizinhas” (CHAIA, 1981, p. 

41). 
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Os proprietários das terras adquiridas da CAIC passaram a arrendar parte delas, 

o que valorizava as áreas e possibilitava receber já no início do arrendamento 50% da 

renda, em dinheiro. 

O sistema de arrendamento foi o modo geral de formação de fazendas no oeste 

paulista. De acordo com Chaia (1981, p. 1-2): 

É o caso dos movimentos aqui analisados onde o sistema de pequeno 
arrendamento é utilizado constituindo-se numa relação necessária à acumulação e 
reprodução do capital. A instauração da Frente Pioneira só é possível mediante a 
incorporação de novas regiões onde desenvolve-se a Frente de Expansão, 
compreendida como o uso privado das terras devolutas, cuja atividade econômica é 
orientada por uma economia do excedente e onde a terra não assume a equivalência de 
mercadoria. 

A generalização das pastagens deu-se, sobretudo, após a queda dos preços do 

café nos anos 30 e, particularmente, após a Segunda Guerra, quando várias indústrias 

frigoríficas instalaram-se em São Paulo: 

Após a crise de 29, a queda do café possibilitou o acesso à terra de pequenos 
proprietários que expandiram a policultura, inclusive o algodão. Ao mesmo tempo, o 
interesse pela criação de gado se fortalecia nos anos 30 e, principalmente após a 
Segunda Guerra. 

A instalação de firmas inglesas como a Swift, Armour e Wilson próximas à 
capital, o frigorífico de Antônio Prado em Barretos, estimulou a pecuária em várias 
regiões do estado, fazendo surgir várias fazendas inglesas próximas a Rio Prêto.  

Nesse caso não se tratava da formação de fazendas tradicionais que conjugavam 
pasto com culturas, mas na formação de invernadas...11  

Para a formação dessas fazendas os proprietários utilizavam-se de um sistema 

de arrendamento no qual as famílias derrubavam a mata e produziam gêneros durante 

três anos.  

Em geral o primeiro produto cultivado era o algodão; segundo Chaia (1981), o 

arrendamento permitia ao proprietário obter a renda em dinheiro e a renda em trabalho, 

já que os arrendatários faziam todo o trabalho de derrubada da mata e limpeza da terra. 

Após o período de três anos as famílias deveriam plantar o capim para a 

formação do pasto e desocupar o local. Entretanto, 
                                                
11 CASTRO OLIVEIRA, 1998, p. 89-90.  
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Esses contratos de arrendamento colocavam as famílias camponesas numa 
situação de dependência onde perdiam a autonomia do seu trabalho, ficando sujeitos 
às imposições do fazendeiro. Como esses trabalhadores não possuíam recursos 
monetários suficientes para saldar suas dívidas de arrendamento, os produtos de sua 
lavoura era do que ele dispunha, pagando ao proprietário em espécie. A venda de uma 
parte do que lhe sobrava não compensava por ter baixo preço no mercado local ou, por 
ter seu preço minimizado quando vendiam ao próprio fazendeiro.12  

Enquanto para os camponeses o arrendamento era a forma de se manterem na 

terra, ao fazendeiro interessava que esse tempo fosse o mais curto possível. De acordo 

com Martins (1990, p. 75):  

Ali a questão da permanência na terra se colocava de outro modo. Os 
lavradores eram migrantes, muitos nordestinos já expulsos de suas terras, trabalhando 
em uma região de fronteira limitada, já que do outro lado do rio, no Estado do Mato 
Grosso, havia chegado a frente pecuária. Portanto, os camponeses, terminado o 
contrato de arrendamento, não tinham para onde ir. Nessa circunstância extrema é que 
aceitavam a condição de arrendatários, orientando-se sua luta, portanto, para a defesa 
do direito de permancer na terra, com base na lei do inquilinato. 

A contradição entre os interesses dos proprietários e dos camponeses estava, 

portanto, na raiz dos conflitos. Sem dúvida nenhuma, a maioria dos conflitos durante 

as décadas de 40 e 50 ocorreu nos locais que Martins definiu como “situação de 

fronteira”13, questão que será abordada com maior profundidade no Capítulo 2 - “O 

processo de expansão do capital no campo e as áreas destinadas à Lei de Revisão 

Agrária”. 

O arrendamento tinha um significado para o proprietário que era evidentemente 

o avesso daquele que tinha para o camponês. Por isso o contrato de arrendamento era 

estabelecido por tempo tão curto, em geral de um a três anos. De acordo com Chaia 

(1981, p. 56): 

Também surgirão tensões na relação entre proprietário e arrendatário dada a 
concepção que cada um tem sobre o outro, pois estes possuem ‘universos divergentes’: 
o proprietário rege seu comportamento face ao arrendatário, baseado por uma ‘ética do 
trabalho’, onde predomina um estereótipo do arrendatário, visto como um trabalhador 
não apegado à terra... um trabalhador instável; o arrendatário, por sua vez, rege seu 
comportamento face ao proprietário baseado num ‘paternalismo’, no sentido de que 
possui esperança de que os contratos de arrendamento sejam prorrogados, ou pelo 

                                                
12 CASTRO OLIVEIRA, 1998, p. 91. 
13 Ver Martins (1990) e (1996). 
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menos renovados e de que o proprietário deixe-o permanecer mais tempo nas terras, 
rebaixando a terra a ser paga. 

A relação tensa entre o fazendeiro e arrendatários, em virtude da exploração a 

que estes estavam submetidos, transformou-se em conflito a partir de 1956, em função 

das ações de despejo movidas pelo fazendeiros, “culminando com violência e expulsão 

destas famílias”14. 

O proprietário dessa área (em Santa Fé do Sul) era um fazendeiro conhecido 

por Zico Diniz, que a adquiriu da CAIC em 1950; em 1954, para transformá essas 

terras em invernada, entregou-as a três prepostos que subarrendaram a área para 300 

famílias (CHAIA, 1981), mas em 1956 as famílias foram expulsas após terem deixado a 

terra pronta para o cultivo. Como os contratos foram verbais, quando as famílias 

recorreram à justiça o juiz considerava-os nulos (CHAIA, 1981, p. 59). Posteriormente, 

os prepostos de Zico Diniz arrendaram novamente as terras, desta vez para 800 

famílias, em contratos que estabeleciam que estas deveriam plantar capim colonião em 

janeiro de 1958; entretanto, como o ano anterior foi extremamente seco, as famílias 

não cumpriram esse acordo e o contrato foi estendido até julho de 1959, evidentemente 

porque ao proprietário interessava ter a fazenda formada para invernada.15  

Quando o contrato chegou ao final, as famílias arrendatárias, através de dois 

advogados, solicitaram a prorrogação dos contratos. Entretanto, os prepostos de Zico 

Diniz, além de se recusarem a receber a notificação, obrigaram que se plantasse capim 

no meio das culturas dos lavradores, o que exterminou essas culturas. Em resposta, as 

famílias iniciaram a “operação arranca-capim”, liderada por Jofre Correa Neto (CHAIA, 

1981). “Ficou caracterizada na região as ‘revoltas do arranca-capim’, cujos 

                                                
14 CASTRO OLIVEIRA, 1998, p. 91. 
15 Paulo Vanzolini, assessor de Gabinete de José Bonifácio Coutinho Nogueira, fez o seguinte comentário, para 
exemplificar a forma como enxergava o “caráter” do fazendeiro: “Teve no tempo do Carvalho Pinto uma briga 
muito séria... um fazendeiro em Santa Fé do Sul com oitocentas famílias (...) o fazendeiro era um cara horrível 
chamava Zico Diniz. A história dele era fabulosa, casou com uma prima pobre para não ter que repartir a 
fortuna, para ficar na família. Aí me contou o dono do hotel: o Zico alugou um quarto, botou a mulher e foi ver 
a fazenda. A fazenda era a uns vinte quilômetros. Quando ele voltou, na hora de pagar ele falou: não mas... 
minha mulher estava sozinha, eu não estava aqui, como é que você está me cobrando a diária? Você não botou 
outra pessoa nesse quarto porque não quis.” Entrevista que me foi concedida em 01/03/2002.  
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camponeses foram expulsos da terra, muitos foram presos...”16. Segundo Paulo 

Vanzolini: 

Porque o Zico comprou sete mil alqueires de mata e contratou essa turma para 
derrubar e plantar arroz. No terceiro ano, ao invés do arroz, eles plantavam o 
colonião, eles formavam o pasto. 
Já no primeiro ano o arroz fracassou, no segundo ano o arroz foi uma beleza, eles 
queriam mais um ano. O Zico disse: não, nosso contrato acaba agora (...) Então os 
caras começaram a arrancar o colonião e botar fogo no capim.  
O Zico fez o diabo! Botou capanga lá! 

Jofre, segundo Chaia (1981, p. 61) foi cooptado pelo Partido Comunista 

Brasileiro após sua chegada em Santa Fé do Sul em 1958 e fundou, em 1959, a 

Associação dos Lavradores de Santa Fé do Sul, da qual foi presidente e portanto 

responsável por dirigir uma comissão para negociar a permanência das famílias na 

terra. 

Esse ano, 1959, foi o primeiro do Governo Carvalho Pinto. Jofre enviou ao 

Ministro do Trabalho um pedido pela permanência das famílias e o Ministro 

encaminhou o pedido ao Governador Carvalho Pinto. A Associação conseguiu que o 

delegado de Santa Fé do Sul fosse substituído, posto que era uma pessoa relacionada 

ao proprietário da terra e declaradamente contra as famílias de pequenos arrendatários 

(CHAIA, 1981). 

Em represália, Jofre foi baleado por um jagunço de Zico Diniz, o proprietário 

das terras. O Governo do Estado de São Paulo passou então a interferir diretamente no 

caso. 

Por isso, também, os conflitos de Santa Fé do Sul interessam diretamente a este 

trabalho. Eles foram a primeira grande manifestação do campesinato organizado em 

São Paulo no governo Carvalho Pinto – evidenciando-se o conflito de classe. 

Esta questão é fundamental também porque a apropriação da terra em Santa Fé 

do Sul, assim como em Meridiano (uma das áreas desapropriadas pela Lei de Revisão 

Agrária), deu-se do mesmo modo, através da grilagem de terras. 
                                                
16 CASTRO OLIVEIRA, 1998, p. 92. 
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Isto revela que ao lidar com o conflito social no campo diretamente - quer dizer, 

não só as Ligas Camponesas no Nordeste diziam respeito concretamente à questão 

agrária, pois, como havia conflito no campo em São Paulo – a questão agrária se 

tornou uma “questão” para o Governo. Apesar disso, nos discursos oficiais negava-se a 

reforma agrária como uma questão social; ela aparecia como uma questão de âmbito 

econômico, como fator de desenvolvimento, como será visto. Tanto assim, que o 

Secretário de Agricultura apontou as Ligas Camponesas como expressão do atraso do 

Nordeste, ou seja, como se ali as relações sociais ainda não tivessem se desenvolvido 

de forma suficiente de tal modo que os conflitos no campo deixassem de existir. Esse 

discurso escamoteava, portanto, tanto a grilagem de terras em São Paulo como  

expressão da maneira como o capitalismo (moderno) expandia-se e reproduzia-se, 

como também o conflito de classes que aqui no estado de São Paulo estava posto.  

Dessa forma, o governo lidou com essa questão - o Conflito de Santa Fé do Sul 

- como uma questão jurídica, negando ou negligenciando a questão social em que de 

fato se constituía. Ou seja, a questão do conflito social como um conflito de classe 

estava colocada. A forma como o Estado passou a lidar com esse conflito revelava ao 

mesmo tempo uma defesa dos interesses da burguesia e dos proprietários de terra 

(como será discutido no próximo item) e uma solução desenvolvimentista e pacífica, 

transmutando o conflito social em conflito de âmbito jurídico. 

Tanto assim que Paulo Vanzolini, enquanto representante do Governo, ao ir 

para Santa Fé do Sul negociar com as famílias e com os proprietários, levou consigo 

um advogado. O advogado como peça central da negociação denotou a interpretação 

do conflito como uma questão jurídica, trabalhista, e não social. 

Em seu relatório de trabalho (citado por CHAIA, 1981, p. 68-9), Paulo Vanzolini 

afirmou que a proposta do governo era a de tentar 

[...] regularizar a maior quantidade possível de situações individuais, pelo 
estabelecimento e garantia de condições satisfatórias de trabalho; apenas quando 
tornada impossível esta solução por motivos quaisquer, tentar-se-ia a recolocação das 
famílias implicadas com um mínimo de traumatismo para elas e de maneira mais 
simples para o Estado. 
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Jofre foi baleado em 7 de agosto de 1959; em 25 de agosto Vanzolini foi para 

Santa Fé do Sul com uma comissão formada por representantes do governo, 

representantes de sindicatos e Pedro Renane Duarte, da ULTAB (União dos 

Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil). Também fez parte da comissão o 

deputado estadual comunista Luciano Lepera (CHAIA, 1981). 

Em uma primeira reunião em Santa Fé do Sul, com a presença de alguns 

lavradores e dos membros da Comissão, o Governo deixou claro que sua posição era 

de não desapropriar as terras, que garantiria os direitos trabalhistas e verificaria a 

possibilidade de prorrogar os contratos de arrendamento, o que reitera a afirmação de 

que a questão era abordada como uma questão jurídica e não social, pelo menos 

aparentemente. 

O Governo do Estado, através de Paulo Vanzolini, procurou rapidamente 

desmobilizar por completo as ações do Partido Comunista em Santa Fé do Sul: 

Arranjei um advogado... para as oitocentas famílias. Tinha um negócio de sindicato 
rural, Partido Comunista, mas era tudo gente ingênua... 
Olha, naquele negócio de Santa Fé do Sul, o Partido Comunista entrou. Tinha um 
deputado chamado Lepera, que foi para lá. Foi a coisa mais fácil acabar com o 
Partido Comunista lá. O Partido Comunista nunca foi perigo para ninguém. 
Sabe como é que eu fiz? Eu telefonei para o Jânio Quadros e disse: eu estou sabendo 
que tem infra-estrutura de Partido Comunista aqui em Santa Fé do Sul. “Como é que 
é?,” ele falou: “Eu vou te mandar um cara”. Ele mandou um líder que era líder 
trabalhista... chegou no trem às duas horas da manhã, às nove horas ele me deu o 
esquema completo. A mulher do farmacêutico, a professora de inglês... eles recebiam 
o panfleto do Partido na caixa de remédio. Eu chamei as duas e disse: “Olha aqui, 
tem um negócio que eu detesto, tanto quanto vocês, é a polícia. Agora, vocês estão 
atrapalhando o meu serviço. Ou vocês vão embora ou eu boto vocês em cana”. Elas 
foram embora. 
O lugar que eles reuniam era em uma casa em Rubinéia - SP17, lá tinha uma pensão 
onde a turma reunia-se. Eu chamei o filho da dona e falei assim: “O que é que você 
mais quer na vida?” Ele falou assim: “Quero ir para o garimpo”. “E por que não 
vai?” “Não tenho dinheiro para passagem.” “E quanto é a passagem?” “É tanto.” 

                                                
17 Rubinéia é a cidade em que surge o líder messiânico Aparecido Galdino Jacinto, conhecido por Aparecidão. 
Para maiores detalhes de sua trajetória e a de parte dos camponeses de Santa Fé do Sul ver Castro Oliveira 
(1998). De acordo com José de Souza Martins (1985, p. 114): “O ‘profeta’ Aparecido surge na Alta 
Araraquarense, às margens do rio Paraná, um lugar de grandes tensões sociais, desde os anos 50, produzidas pela 
violenta exploração de arrendatários pobres praticada pelos grandes fazendeiros da área”. 



 71

“Está aqui.” Comprei a casa, preguei duas tábuas na porta e acabou o Partido 
Comunista em Santa Fé do Sul.18  

O depoimento de Vanzolini, embora jocoso, explicita claramente a posição do 

Governo com relação ao Partido Comunista: era, deliberadamente, de coibir sua ação, 

mesmo que para isso a ameaça da polícia fosse necessária. Muito embora ele tenha 

dito que o Partido Comunista “era tudo gente ingênua”, ele atuou no sentido de evitar a 

presença física dos membros do Partido na cidade como também no local de reunião. 

No dia seguinte houve uma outra reunião, com cerca de 500 pequenos 

arrendatários e seus advogados, na qual o governo apresentou a seguinte proposta: 

- recolocação em terras do Estado, com auxílio para o preparo da terra ainda para este 
ano; 
- recolocação em outras zonas do Estado ou em outros Estados; 
- recolocação em outras fazendas da região; 
- para os que quisessem permanecer nas terras à espera da solução judicial, seriam 
mantidos amparo e a proteção do governo. (CHAIA, 1981, p. 70) 

As negociações alongaram-se por vários dias. Todos os dias o representante do 

Governo, Paulo Vanzolini, comunicava-se com o secretário da agricultura, ou com o 

próprio governador. A própria Comissão do Governo do Estado de São Paulo 

designada para a negociação mostrou, de forma inequívoca, que tanto a questão social 

quanto a questão política estavam postas, uma vez que além dos membros da 

Comissão, nas negociações estavam presentes também o delegado de Santa Fé do Sul 

e um delegado do DOPS. 

Os contratos de arrendamento foram em sua maioria renovados, com exceção 

daqueles trabalhadores que foram considerados como “inaceitáveis” pelo fazendeiro. 

Essas famílias, de acordo com a negociação, seriam removidas das fazendas (CHAIA, 

1981). Segundo Vanzolini19: 

Contratei um advogado, Alberto Rosemberg, que foi até candidato a deputado federal 
depois disso. O advogado do Zico Diniz também era um advogado de primeira. Então 
botei para sentar em uma mesa. Eles se agarram no tapa e... levaram um dia todo 
discutindo... 

                                                
18 Depoimento de Paulo Vanzolini, em 01/03/2002. 
19 Entrevista realizada em 01/03/2002. 
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Você não queira saber, depois que eu arrumei os 800 contratos que tinham nove 
páginas cada um, e três vias, eu tive que rubricar todas, eu fiquei com câimbra no 
braço.  
Tinha um velho piauiense de 80 anos, era ele e uma filha doente que tinha 10 ou 12 
filhos, que não sabia quem era o pai deles. Esse velho de 80 anos sustentava todos. Eu 
fui à casa dele e disse: 
- Por que  o senhor não quer assinar? 
- Porque eu sou homem do tempo do fio de barba.  
(...) Eu então pegava, fazia um cigarro de palha e sentava lá umas duas horas. Depois 
eu disse: 
- Tu não fez a barba?  
E ele respondeu: 
- Para fazer o favor para você, eu assino.  
Então eu senti muito, porque os caras mais inteligentes, os mais preparados... esses 
imediatamente eu os subornei com arroz, semente emprestada para o plantio. 
Recebiam na máquina, vendiam para o cara da máquina e iam embora. ... E os que 
ficaram, que eram umas setecentas e tantas famílias, eles não tinham condição... Não 
adiantava você dar terra. Foi aí que eu entendi que não adianta só você dar terra. Se 
você desapropriar essa terra de um grande fazendeiro e der para estes caras, depois 
de dois anos eles vendem por dez por cento do preço, porque o pessoal não tem onde 
cair morto. Esta foi a idéia da política de revisão agrária. 

Vanzolini diz claramente que “subornou” os arrendatários com arroz: “os mais 

espertos”, como ele disse. Os outros, segundo ele, “não adiantava dar terra”; quer 

dizer, havia uma idéia no grupo que elaborou a Lei de Revisão Agrária de que a 

reforma agrária só era viável para aqueles que tinham “capacidade técnica”, assunto 

que será retomado em outra parte do trabalho. Por isto também os conflitos do Arranca 

Capim foram tomados e tratados como uma questão jurídica, quando revelavam de 

fato uma questão social, um conflito de classe, do qual o Estado era absolutamente 

consciente. A ação do governo foi notadamente a de desmobilizar o movimento e, sem 

dúvida, a de evitar um grave confronto iminente.  

Entretanto, os contratos renovados deveriam findar em julho de 1960 e o capim 

deveria ser plantado já em janeiro. Quando as assinaturas dos contratos passaram a ser 

efetivadas, parte das famílias recusou-se a assiná-lo – lideradas por um dos diretores 

da Associação dos Lavradores de Santa Fé do Sul – pois dessa forma o contrato estava 

reduzindo o prazo de arrendamento. No mês de setembro, Paulo Vanzolini voltou 

novamente para negociar com as famílias, conseguindo que elas assinassem o contrato. 
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Duas questões graves, entretanto, sucederam-se. A primeira foi que as famílias 

não aceitas pelo fazendeiro foram transferidas para outras fazendas da região, ou ainda 

para Mato Grosso e Minas Gerais. A segunda questão foi que o fazendeiro Zico Diniz 

abriu um inquérito contra os arrendatários por conta da Operação Arranca Capim. 

Segundo Chaia (1981, p. 76): “o ‘corpo de delito’ esteve retido na delegacia de Santa 

Fé do Sul: um feixe de capim colonião”. 

O ‘corpo de delito’ é, portanto, a prova concreta do campesinato se organizando 

para possibilitar a própria reprodução e pondo em questão a legitimidade da 

propriedade da terra. Ao arrancarem o capim, eles denunciavam a terra de negócio em 

oposição à terra de trabalho20 que almejavam.  

Assim, em 1960 os lavradores recusaram-se novamente a sair das terras, mas 

desta vez o fazendeiro negou-se a prorrogar os contratos. Em 16 de julho de 1960, um 

lavrador de 79 anos liderou a Operação Arranca-Capim com os arrendatários já 

organizados na Associação (CHAIA, 1981).  

Novamente Vanzolini foi a Santa Fé do Sul, segundo Chaia, encaminhando 

toda a questão ao Judiciário e rompendo politicamente com o PCB, que tinha 

militantes na cidade que atuavam junto aos pequenos arrendatários. 

Além dos comunistas, estavam na cidade também um representante da ULTAB 

e Luciano Lepera, deputado estadual.  

Nesse período houve a denúncia de que capangas do fazendeiro haviam 

queimado as casas de algumas famílias de pequenos arrendatários. A Comissão do 

Governo, os membros do PCB e da Associação dirigiram-se para a Fazenda 

denunciada e confirmaram a veracidade da denúncia (CHAIA, 1981).  

O deputado estadual Luciano Lepera passou a fazer a denúncia dos 

acontecimentos em Santa Fé do Sul na Assembléia Legislativa (CHAIA, 1981, p. 81): 

                                                
20 Os conceitos de “terra de trabalho” e “terra de negócio”, discutidos por José de Souza Martins (1991), serão 
abordados com detalhes posteriormente.  
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O Governador Carvalho Pinto, desta vez, foi apanhado em flagrante. Ele que fala tanto 
em reforma agrária vai agora mostrar ao povo de São Paulo se, fazendo justiça, 
decretará ou fará força para que o Juízo decrete a prisão preventiva de um capanga, ou 
se vai fazer força para que em cima desse processo seja posta uma pá de cal. 
(Pronunciamento de Luciano Lepera, na Assembléia Legislativa de São Paulo, em 10 
de agosto de 1960). 

Naquele momento, a Lei de Revisão Agrária que seria aprovada no mês de 

dezembro daquele ano já estava sendo discutida. O deputado fez uma evidente alusão à 

proposta de Revisão Agrária quando afirmou que o Governador “fala tanto em 

reforma agrária”.  

O deputado comunista cobrou coerência do Estado, que ao mesmo tempo falava 

em reforma agrária, mas não continha a violência contra os arrendatários (o que é 

certamente discutível, tendo em vista o envolvimento direto do governo no caso, 

evitando que o conflito tomasse ainda maiores proporções). 

Entretanto, a violência continuou. Em um rádio enviado ao governo por 

Vanzolini em 13 de agosto de 1960, ele afirmou:  

Zico Diniz soltou 500 bois roças tanto litigiosas quanto outros. Destratou-me, desafiou 
governo garantir lavradores. Conseqüências momento ainda imprevisíveis... Zico 
mentindo e sendo insolente. (CHAIA, 1981, p. 82) 

De acordo com Chaia (1981), além dos 500 bois na Fazenda Mariana, 1000 

foram soltos na Fazenda São João e destruíram casas e roçados.  

Certamente, a presença física do governo em Santa Fé do Sul, através de um 

representante direto do governador, evitou ações muito piores por parte do 

latifundiário: 

O Paulo Vanzolini monitorou a solução pacífica do conflito dando uma outra 
área para onde eles pudessem ir. Enfim, evitou um massacre, a briga era com aquele 
Euclides Jales, com aquela gente.21 

A Procuradoria de Assistência Jurídica do Estado foi enviada a Santa Fé do Sul 

e abriu um processo contra a empresa de Zico Diniz, devido ao fato dele ter soltado os 

bois na fazenda, destruindo roças e causando pânico. Abriu também um processo 

                                                
21 Depoimento de Plínio de Arruda Sampaio, subchefe da Casa Civil do Governo Carvalho Pinto. 
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contra Zico Diniz, na pessoa dele, por ter tentado fazer justiça com as próprias mãos 

(CHAIA, 1981). 

Há que se ponderar, evidentemente, o quão singular e inédita foi a ação do 

Estado em não corroborar com o latifundiário e, mais do que isso, tê-lo enfrentado 

diretamente, também no âmbito jurídico. 

Entretanto, no final de agosto de 1960, a Associação dos Lavradores de Santa 

Fé do Sul foi processada pelo DOPS, tendo todos os seus diretores e o seu advogado 

tornados réus. No mesmo mês, Jofre Correa Neto foi julgado e condenado em Jales, 

onde permaneceu preso até janeiro de 196122. 

A atuação política de Jofre Correa Neto naquele período não se restringiu à 

região de Santa Fé do Sul. Jofre teve atuação direta durante os anos de 1961 e 1962 

também em Bauru e em Presidente Prudente, região em que novamente foi preso.  

A ação política de Jofre em Presidente Prudente foi noticiada pelo jornal local, 

que acompanhava também a ação da polícia em perseguição ao líder camponês. 

Segundo Borges (2004, p. 107-8): 

Buscando vestígios das lutas dos pequenos arrendatários e posseiros do Pontal do 
Paranapanema nos jornais regionais, encontrei fontes importantes para se pensar a 
relação do movimento de luta dos arrendatários de Santa Fé do Sul com as que se 
davam na região de Presidente Prudente, particularmente no jornal prudentino “O 
Imparcial” [...] Dentre os artigos encontrados destaco as notícias que se seguem, as 
quais, quase sempre em primeira página, chamavam a atenção para a presença de Jofre 
Correa Neto na região. [...] Em fevereiro de 1962 uma delas apresenta como chamada 
“Jofre (não o lutador) tem 20 dias para provar o que pretende na cidade”. Nesse artigo, 
observa-se que, após ter sido preso, por algumas horas, em Presidente Prudente, tinha 
“20 dias para apresentar comprovantes de que está em nossa cidade trabalhando em 
alguma coisa e não apenas arregimentando lavradores para movimentos de 
reivindicações e formação de núcleos da chamada ‘União dos Trabalhadores 
Agrícolas’”... Em maio daquele mesmo ano, deu-se a veiculação de nova matéria, em 
que assinalava a participação de Jofre Correa na concentração de trabalhdores rurais 
em Pirapozinho, tendo sido novamente preso naquela ocasião. 

Jofre foi chamado pela mídia de Fidel Castro do Sertão, segundo Welch (2002): 

                                                
22 Segundo Welch (2002): “Depois de uma campanha nacional orquestrada pelo PCB, Jofre foi posto em 
liberdade em janeiro de 1961”. 
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Jofre já era, de fato, bem maduro em 1959 quando a mídia nacional lhe deu a alcunha 
de “Fidel Castro do Sertão ”. Ele atraiu a atenção jornalística como sendo o defensor 
principal de um grupo de mais de 800 famílias de camponeses ameaçado de expulsão 
por um poderoso latifundiário nas terras fronteiriças e pioneiras de Santa Fé do Sul, na 
região noroeste do estado de São Paulo.  
Em janeiro daquele ano, Fidel Castro tinha tomado o poder em Cuba com o apoio dos 
camponeses, e os jornais da época aproveitaram-se de uma semelhança física e 
ideológica entre Fidel e Jofre para provocar o sensacionalismo com relação ao conflito 
em Santa Fé. 

Nota-se, portanto, que o PCB, através de seus quadros rurais - do qual Jofre 

possivelmente era o principal representante - tinha uma ação sistemática no campo em 

São Paulo, e esta, como se vê, não esteve restrita à região de Santa Fé do Sul (a Região 

de São José do Rio Preto - Alta Araraquarense), mas estendia-se ao Pontal do 

Paranapanema23 e também à região de Bauru- Marília.  

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

Paulo (1945-1964)24 revela, de maneira cabal, que o campo em São Paulo estava 

mobilizado durante o período das décadas de 40, 50 e 6025. 

Nota-se no Mapa que as cidades de Jales, Bauru, Marília, Santa Fé do Sul, 

Presidente Bernardes e Presidente Prudente - nas quais a atuação de Jofre foi 

notadamente “vigiada” e, posteriormente, criminalizada - aparecem identificadas. 

Nestes municípios, assim como em vários outros ao redor destes, observa-se a 

existência das seguintes ocorrências: violência contra camponeses e trabalhadores 

rurais, mobilização política camponesa e perseguição política contra camponeses e 

                                                
23 Segundo Borges (2004), Jofre também atuou em Presidente Bernardes e, como apontado, foi preso também em 
Pirapozinho.  
24 Optei inserir este Mapa no último capítulo do trabalho, pois além de retomar sua análise, esta posição facilitará 
ao leitor a observação em paralelo e em continuidade com os mapas dos períodos que se seguem (de 1964-1981 
e de 1981-2004). 
25 A base de informações do referido Mapa é o trabalho de Barriguelli (1981) Subsídios à história das lutas no 
campo em São Paulo (1870-1956), que coletou as informações referentes aos conflitos no campo até o ano de 
1956.  
O período coberto no mapa de 1956 a 1964 foi complementado a partir de informações colhidas em campo e dos 
trabalhos de Chaia (1981), Bergamasco (1992), Tolentino (1990) e Borges (2004). Embora, evidentemente, a 
fonte para a coleta de informações não fosse a mesma, julguei relevante estender os dados até 1964 – mesmo 
sabendo que eram mais restritos - para captar a situação de mobilização política e conflitos no campo no período 
vivenciado às vésperas e durante o Governo Carvalho Pinto e, até o Golpe Militar. 
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trabalhadores rurais. Estas ocorrências estão respectivamente grafadas com os 

símbolos: “explosão”, “bandeira” e “pegadas’. 

É perceptível também a massiva concentração dos conflitos no Oeste do 

Estado26, onde a ação do Partido Comunista se fazia mais presente, singularizada na 

atuação política da liderança de Jofre, formando núcleos da União dos Trabalhadores 

Agrícolas, conforme apontou Borges (2004). 

Este “oeste do Estado” correspondia naquele período à área em que estava se 

instaurando/consolidando a propriedade privada da terra, através do mecanismo já 

discutido, que demandava a mão-de-obra das famílias para a derrubada da mata, 

cultivo por alguns anos e formação de pasto na última etapa. Através deste processo os 

camponeses seguidamente migravam e procuravam se reproduzir em áreas mais 

longínquas, ou, ao contrário, como atesta o próprio Mapa 17, lutavam para se 

reproduzir nas terras que estavam cultivando. 

A criminalização da luta pela terra, através da organização política dos 

camponeses, ficou evidente no artigo do jornal local de Presidente Prudente, 

mencionado por Borges, segundo o qual Jofre deveria apresentar justificativas para sua 

permanência na cidade que fossem além do motivo de “arregimentar” trabalhadores 

rurais.  

A perseguição política aos camponeses organizados, portanto, marcou o campo 

naquele período – dos anos 40, 50 e 60, caracterizado pela geopolítica da Guerra 

Fria27.  

Sem dúvida, a mobilização no campo não se deveu apenas à atuação do PCB, e 

à atuação particular de algumas de suas lideranças, como a de Jofre, por exemplo, 

como apontou Borges (2004, p. 109): 

                                                
26 Desde o Pontal do Paranapanema, seguindo ao Norte na direção da Alta Araraquarense. 
27 Vale lembrar que apenas uma parte das perseguições políticas a camponeses e trabalhadores rurais está 
mapeada através da mesma fonte, posto que a sistematização de grande parte destes dados, organizados a partir 
do trabalho de Barriguelli, vão apenas até 1956. Isto significa que, na realidade, estes números são bem maiores.  
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... restringir a análise à sua figura [à de Jofre Correa] encaminha à própria negação das 
práticas das pessoas comuns, devido à compreensão de que as condições de 
expropriação e de miséria a que estavam submetidas lhes impossibilitavam de 
pensarem-se como sujeitos. Assim, parto da premissa de que não foi Jofre Correa o 
propulsor exclusivo das lutas em Santa Fé do Sul, por seus saberes e sua liderança 
nata, mas foram as lutas dos pequenos arrendatários e posseiros que lhe propiciaram a 
possibilidade de representá-los. 

Em várias das ações camponesas apontadas, os quadros do PCB chegaram 

quando os camponeses já estavam mobilizados, a exemplo de Trombas e Formoso 

(MARTINS, 1990). 

Inter-relacionavam-se, assim, a mobilização camponesa e a ação do Partido 

Comunista. Na raiz da ação do campesinato estava o conflito entre ordens diversas: a 

ordem moral camponesa e a ordem econômica imposta pela expansão do capital na 

formação das fazendas do oeste paulista28. O conflito entre ordens diversas é, na 

verdade, fruto do antagonismo destas classes sociais (do campesinato versus a 

burguesia e os proprietários de terra). Esta era a condição social, ou sócio-espacial, que 

esteve na base da maior parte dos conflitos no campo em São Paulo, desde os fins da 

década de 40 até o Golpe Militar em 1964. 

A compreensão destes conflitos passa, portanto, pelo entendimento do 

campesinato enquanto uma classe social do modo capitalista de produção. 

Muitos teóricos marxistas têm, especialmente a partir do final do século XIX, 

feito uma interpretação das relações sociais através da qual procuram mostrar que 

existem apenas duas classes sociais no capitalismo e que, com o desenvolvimento das 

forças produtivas, o campesinato, ou o que ainda resta dele, tenderá a desaparecer, pois 

o próprio desenvolvimento do capitalismo os despojará de seus meios de produção, 

como aconteceu historicamente no processo de “cercamento” das terras na Inglaterra.  

Lênin e Kautsky (com posições parcialmente diferenciadas) foram expoentes 

desse tipo de pensamento na interpretação do campo, interpretação esta que perdura 

até hoje, de acordo com a qual haveria, com o avanço do capitalismo, um processo de 

                                                
28 Esta questão será retomada no Capítulo 2 “O processo de expansão do capital no campo e as áreas destinadas à 
implantação da Lei de Revisão Agrária”. 
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diferenciação interna no campesinato em que, por um lado os camponeses ricos 

tenderiam a formar parte da burguesia, e por outro, os camponeses pobres perderiam o 

acesso à terra e aos meios de produção e submeteriam-se como proletários aos 

camponeses ricos, agora burgueses.  

O capitalismo carrega consigo a necessidade constante de sua produção e 

reprodução. Sua manutenção só se estabelece reproduzindo também  o processo de 

produção de capital. Essa premissa poderia levar a pensar que ele abarca todas as 

relações de trabalho através de sua forma típica, o assalariamento, mas não é isso o 

que acontece; ele “permite” que relações não-capitalistas coexistam com ele, 

configurando-se, portanto, como um modo de produção contraditório.  

Rosa Luxemburg, em sua obra A Acumulação do Capital, demonstrou que as 

relações não-capitalistas fazem parte, são próprias do capitalismo, e que o capitalismo 

não é concebível sem essas relações: 

Na primeira metade do século XIX, na Inglaterra, a mais-valia saía do processo 
de produção... em forma de tecidos de algodão. Os elementos de sua capitalização 
porém, eram: algodão procedente dos estados escravistas da União Americana; os 
cereais (para os operários) procedentes dos campos russos constituídos de servos da 
gleba, representando sem dúvida sobreproduto, mas, de modo algum, mais-valia 
capitalista. 

O que propúnhamos deixar claro com os exemplos anteriores é o fato de que, 
pelo menos, a mais-valia destinada à capitalização, e a parte do volume de produtos 
capitalistas que a ela corresponde, não podem ser realizadas dentro dos meios 
capitalistas e, necessariamente, buscam sua clientela fora desses meios, em camadas 
sociais que não produzam segundo a forma capitalista...29  

De acordo com José de Souza Martins (1996, p. 19-20): “o capitalismo, na sua 

expansão, não só redefine antigas relações, subordinando-as à reprodução do capital, 

mas também engendra relações não capitalistas igual e contraditoriamente necessárias 

a essa reprodução”. 

Os apontamentos de Rosa Luxemburg e de José de Souza Martins são 

fundamentais na interpretação do campo, pois contrariam a idéia de que o capitalismo 

                                                
29 LUXEMBURG (1970, p. 306 e 308). 
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expande-se de maneira única e que, portanto, o campesinato tende a desaparecer com o 

desenvolvimento do capitalismo, já que em tal concepção seria inerente a ele despojar 

todos os trabalhadores de seus meios de produção e transformá-los em trabalhadores 

assalariados.  

Segundo Oliveira (1999), há três grandes correntes de interpretação do campo 

no âmbito do próprio marxismo. Na primeira delas - que tem como representantes, por 

exemplo, Nelson Werneck Sodré e Alberto Passos Guimarães – há a concepção de que 

no Brasil existem relações semifeudais de produção e portanto, seria necessário que o 

trabalho assalariado se expandisse no campo para que o feudalismo fosse superado. A 

segunda corrente também preconiza o fim do campesinato, em uma concepção de que 

o capitalismo já está desenvolvido no campo e os camponeses estariam, então, 

destinados a desaparecer. Entre os representantes desta corrente estão, em seu início, 

Karl Kautsky e Vladimir Lênin e, no Brasil, entre outros, Caio Prado Jr, José Graziano 

da Silva e Ricardo Abramovay. Os dois últimos autores mencionados têm cunhado 

fortemente a idéia de agricultor familiar em oposição à de camponês, propondo que o 

camponês deixa de sê-lo conforme estabelece e aprofunda seus vínculos com o 

mercado, tornando-se uma espécie de pequeno empresário do campo ou um 

assalariado disfarçado, um part-time farmer30. 

Sem dúvida, este entendimento reflete claramente a concepção de que na 

sociedade atual só existem duas classes sociais: a burguesia e o proletariado. Assim, o 

camponês, fadado que está a desaparecer, é tomado ou por assalariado ou por 

capitalista. 

O termo agricultura familiar, nesta corrente, foi introduzido - principalmente a 

partir da década de 90 - em oposição ao conceito de camponês, para designar o quão 

os agricultores estão inseridos no mercado. Fundamental, nesse sentido, é a obra 

organizada por Hugues Lamarche, em dois volumes, que contou com pesquisadores de 

diversos países, na qual ele afirma que (1993, p. 15-19): 

                                                
30 Expressão utilizada por Oliveira (2002).  
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Henri Mendras havia previsto, já em 1967, o fim dos camponeses. Dezoito 
anos depois, ele constata que estava com a razão e declara que se assistiu ao 
desaparecimento da exploração familiar. Na verdade, a exploração camponesa hoje 
praticamente desapareceu do território francês, mas com certeza a exploração familiar 
não, e não se pode confundir as duas coisas. 

A exploração camponesa é familiar... mas nem todas as explorações familiares 
são camponesas...  

O leitor atento terá percebido que nossa reflexão acerca da exploração familiar 
se organiza em torno de um eixo definido pelo grau de integração na economia de 
mercado. É claro que concebemos esta integração em seu sentido mais absoluto, ou 
seja, tanto no plano técnico-econômico, quanto no plano sócio-cultural.  

E também mostra que em sua concepção: 

As explorações familiares agrícolas não constituem um grupo social 
homogêneo, ou seja, uma formação social que corresponda a uma classe social no 
sentido marxista do termo. (LAMARCHE, 1993, p.18) 

Ricardo Abramovay, anteriormente mencionado, aponta exatamente na mesma 

direção da concepção de Lamarche, em sua obra Paradigmas do Capitalismo Agrário 

em Questão, que tem se tornado uma referência com relação a este entendimento de 

agricultura familiar: 

... são camponeses aqueles produtores familiares marcados por uma inserção 
parcial em mercados incompletos....  

Diferentemente de boa parte da literatura a respeito, a ênfase da definição (e 
portanto da diferença com relação aos agricultores familiares modernos) está no tipo 
de relação com o mercado. (ABRAMOVAY, 1992, p.24) 

A compreensão da agricultura familiar, assentada na idéia de que estes 

agricultores já não são camponeses - e que, portanto, podem e devem até mesmo 

desenvolver outras atividades não agrícolas - posto que estão imensamente envolvidos 

com o mercado, tem duas implicações que considero extremamente sérias, sobretudo 

se considerarmos o peso que esta concepção tem tido no direcionamento das políticas 

públicas no Brasil, no bojo do neoliberalismo.  

A primeira questão é que esta visão negligencia toda uma ordem de valores que 

se insere no plano moral e que, a despeito da integração desses camponeses no 

mercado, orienta sua prática, a vida cotidiana e as relações que estabelecem com a 

sociedade global, como oportunamente será apontado. 
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A segunda implicação está no fato de que esta abordagem não comporta uma 

explicação para os movimentos sociais no campo que lutam pela reforma agrária. E 

não permite, ainda, um entendimento aprofundado do campesinato em projetos de 

reforma agrária. 

Dentro dessa perspectiva descrita, uma análise do capitalismo certamente leva à 

conclusão de sua irreversibilidade em tornar todas as relações de trabalho em relações 

tipicamente capitalistas (baseadas no trabalho assalariado).  

Shanin31 procura mostrar que esta era, a princípio, a posição do próprio Marx, 

quando escreveu “O Capital”, mas que, entretanto, mais tarde reviu suas posições: 

Marx definiu os camponeses como ‘bárbaros dentro da civilização’... Resta saber o 
que acontece posteriormente... e de que forma ele passa a abordar estas mesmas 
questões... A resposta surge de uma série de anotações que ele redigiu ao tentar 
responder uma carta enviada por uma populista russa que, mais tarde, se tornaria 
marxista. Nessa carta, ela pergunta a Marx se ele acredita que o campesinato deve 
desaparecer; segundo ela, para a implantação do socialismo, tem que haver primeiro o 
capitalismo, e, para a existência do capitalismo, o campesinato deve desaparecer. (...) 
Marx passa três semanas tentando achar uma resposta adequada e acaba escrevendo 
quatro rascunhos, que, somados, chegavam a 40 páginas. No entanto, ele não utiliza 
esses rascunhos e escreve uma carta com apenas duas frases, dizendo que não 
concorda com este posicionamento...32 (...) Marx diz que o que ameaça a comuna russa 
não é nem a inevitabilidade histórica, nem a teoria, mas sim a opressão do Estado e a 
exploração feita pelo capitalismo. Ele define a sociedade a que se referiu como sendo 
contemporânea às culturas superiores e ligada ao mercado mundial, no qual a 
produção capitalista predomina.33  

Marx referia-se à Rússia de seu tempo, ou seja, a um país “estritamente 

agrícola”. Há, portanto, três questões importantes a serem consideradas: a primeira diz 

respeito a ele próprio não acreditar no desaparecimento do campesinato e as outras 

duas referem-se ao fato de, ao estar se referindo à Rússia, Marx falou em 

contemporaneidade com as ‘culturas superiores’ e em ligação dessa sociedade com o 

mercado mundial.  

                                                
31 SHANIN, s.d., p. 13. 
32 Ibid , p. 15-7 passim. 
33 Ibid., p. 18. 
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Há, dessa forma, uma convergência com a abordagem de Rosa Luxemburg, 

quando a autora escreve sobre a necessária coexistência de formas capitalistas e não 

capitalistas. Falar em contemporaneidade da sociedade russa com as ‘culturas 

superiores’ e ao mesmo tempo na ligação desta com o mercado mundial, significa 

justamente expressar uma abordagem na qual está expressa a mundialização do capital 

e a coexistência de relações não-capitalistas em seu processo de desenvolvimento e 

ampliação. Rosa Luxemburg apresentou uma visão “não-monolítica” do capitalismo: 

No sentido da doutrina marxista, a solução é encontrada nessa contradição dialética; a 
acumulação capitalista necessita, para seu desenvolvimento, de um meio ambiente de 
formações sociais não-capitalistas; avança em constante troca de matérias com elas e 
só pode subsistir enquanto dispõe desse meio ambiente.34 

A autora foi categórica ao afirmar e mostrar a impossibilidade de interpretar o 

capitalismo de outra maneira que não aquela que abarca sua forma contraditória, que é 

justamente sua dependência de relações não-capitalistas. Portanto, o campesinato não 

só perdura, mas se reproduz no interior do capitalismo.  

Aí está o eixo central da terceira corrente de interpretação do campo, à qual me 

referi: esse processo de reprodução do campesinato no modo capitalista de produção se 

dá exatamente pela necessidade que o próprio capital tem de relações que não são 

capitalistas para o seu desenvolvimento. A especificidade da produção camponesa, 

como pode ser vista no texto seguinte, é que faz com que se constitua em parte do 

capitalismo e por ele não seja destruída, mas ao contrário, reproduzida: 

o objetivo da produção capitalista é a acumulação, ao passo que o objetivo da 
economia camponesa é a sobrevivência; portanto, fica claro que, no campesinato, 
como a produtividade crescente não é o objetivo maior, não há sentido em trabalhar 
mais... Gradativamente, Chayanov foi chegando a uma segunda explicação para a 
especificidade da economia camponesa: o fato de esse tipo de economia estar baseado 
no trabalho familiar, um sistema diferente do trabalho assalariado. Desse modo, a 
estratégia de administração da economia familiar difere da estratégia utilizada pelas 
empresas capitalistas. Assim, quando o investimento na produção da empresa 
capitalista não oferece lucros, a empresa pára de operar, enquanto na economia 
camponesa é possível aumentar a produção, mediante mais trabalho.35 

                                                
34 LUXEMBURG, 1970, p. 315.   
35 SHANIN, s.d., p. 4 -5. 
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A produção camponesa de tipo familiar, baseada na relação de trabalho não-

assalariada, é preponderante na maior parte dos países e é responsável por grande parte 

da produção de alimentos (OLIVEIRA, p.1990). Isto se explica pela especificidade de 

sua produção, que não está centrada na extração do lucro, mas pelo contrário, na 

sobrevivência e reprodução da família. 

Pode-se representar a produção camponesa pela fórmula M-D-M e a produção 

capitalista por D-M-D’ (onde M é mercadoria, D é dinheiro e D’ é mais dinheiro). Ou 

seja, são exatamente “avessas”, opostas. O objetivo da produção camponesa é o 

consumo e a aquisição de mercadorias. Portanto, em momentos de crise, ou trabalha-se 

mais ou priva-se mais, o que seria impensável em um sistema em que o objetivo não é 

a produção de mercadorias, mas de mais-valia36, de lucro, portanto. Logo, nenhum 

capitalista poderia deixar de extrair mais-valia, justamente porque isto significaria seu 

próprio fim (OLIVEIRA, 1991a). 

Fazer a análise do campesinato como classe social do modo capitalista de 

produção não significa ter um entendimento de que essa classe social é autônoma e 

que não está sujeita ao capitalismo. Pelo contrário, os camponeses fazem parte das 

chamadas classes subalternas (MOURA, 1986) e de alguma maneira sofrem também 

exploração nessa relação com o capital. Entretanto, essa exploração não se dá de forma 

direta, não se trata de assalariamento e nem, portanto, de extração de mais-valia. O que 

ocorre é uma sujeição de sua renda ao capital, o que lhe permite alguma maleabilidade 

para lidar nessa relação: 

Marx já havia demonstrado que o capital preserva, redefinindo e subordinando, 
relações pré-capitalistas. Provavelmente, o caso mais significativo é o da renda 
capitalista da terra. Sendo a terra um fator natural, sem valor porque não é resultado do 
trabalho humano, teoricamente não deveria ter preço. Mas, antes do advento do 
capitalismo, nos países europeus, o uso da terra estava sujeito a um tributo, ao 
pagamento da renda em trabalho, espécie ou dinheiro. Essas eram formas pré-
capitalistas de renda decorrentes unicamente do fato de que algumas pessoas tinham o 
monopólio da terra, cuja utilização ficava, pois, sujeita a um tributo. O advento do 
capitalismo não fez cessar esta irracionalidade. Ao contrário, a propriedade fundiária, 
ainda que sob diferentes códigos, foi incorporada pelo capitalismo, contradição essa 

                                                
36 LUXEMBURG, 1970, p. 21.  
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que se expressa na renda capitalista da terra. Tal renda nada mais tem a ver com o 
passado pré-capitalista, não é mais um tributo individual e pessoal do servo ao senhor; 
agora é um pagamento que toda a sociedade faz pelo fato de que uma classe preserva o 
monopólio da terra. A nova forma que ele assume é caracteristicamente capitalista, é 
oposta ao tributo historicamente anterior: nem os burgueses nem os proletários 
transferem diretamente uma parte dos seus lucros ou de seus salários aos proprietários. 
Entretanto, a composição orgânica diferencial do capital entre agricultura e indústria 
encarrega-se de fazer aparecer nas mãos do proprietário a renda absoluta que 
aparentemente não é extraída de ninguém.37  

Quando o camponês, lidando com o limite de sua sobrevivência e de sua 

família, vende seus produtos por um preço por vezes inferior ao gasto que ele teve, ele 

está na verdade transferindo parte de sua renda para a sociedade como um todo 

(OLIVEIRA, 1981), ou seja, o capital está extraindo o seu trabalho excedente. É o que 

se chama de sujeição da renda da terra ao capital. Assim: 

não se pode falar em sujeição formal do trabalho camponês ao capital, pois é a partir 
daí que ele tem as condições necessárias para sujeitar também o trabalho que se dá na 
terra.38 ‘Assim, a renda territorial gerada no processo de trabalho camponês tende a ser 
apropriada ou pelo capital financeiro, em função de empréstimos bancários realizados, 
ou pelo capital industrial ou comercial, através do pagamento de baixos preços ao seu 
produto’.39 

Entretanto, segundo Tavares dos Santos (1978), “ainda que o capital domine e 

determine este processo e dele extraia continuamente o trabalho excedente, nem por 

isso o desestrutura”. 

É justamente a especificidade do trabalho camponês, notadamente familiar, o 

fator que possibilita sua reprodução. Sendo a reprodução camponesa um elemento do 

próprio capitalismo, fica evidente a sua permanente relação com o mercado, ou seja, a 

produção camponesa não se dá de forma isolada: 

Os camponeses diferem necessariamente de uma sociedade para outra e, 
também, dentro de uma mesma sociedade; trata-se do problema de suas características 
gerais e específicas. Os camponeses necessariamente refletem, relacionam-se e 
interagem com não-camponeses; trata-se da questão da autonomia parcial de seu ser 
social.40  

                                                
37 MARTINS, 1996, p.20. 
38 ETGES, 1989, p. 34. 
39 OLIVEIRA, citado por  ETGES, 1989, p.34.  
40 SHANIN, 1980, p.75. 
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Carlos Rodrigues Brandão em A Partilha da Vida41 demonstrou, de maneira 

especial, o não-isolamento camponês, contrariando uma abordagem recorrente quando 

se trata de campesinato, em que ele é visto como “coisa do passado”, em vias de 

desaparecimento, e portanto distante da sociedade “moderna”. Brandão demonstra que 

sempre houve uma integração entre a produção camponesa e a produção capitalista e 

que há uma enorme capacidade de resistência do campesinato em atravessar períodos 

de expansão de ciclos agrícolas ditos “de mercado”, como, por exemplo, o café e o 

gado42.  

Inegavelmente há uma tendência no capitalismo em despojar as pessoas de suas 

terras e/ou meios de produção. Entretanto, contraditoriamente, há também a 

necessidade de reprodução destas relações não capitalistas. Portanto, o campesinato, 

ao mesmo tempo em que é expulso, perdura.  

É a partir desta interpretação que o campesinato é compreendido como uma 

classe social do capitalismo, ou seja, não produzem de forma capitalista, mas, no 

entanto, sua produção é necessária para a reprodução do mesmo. 

Isto significa que esta classe social é antagônica, ao mesmo tempo, aos grandes 

proprietários de terra e à burguesia. Contrapõe-se aos grandes proprietários na medida 

em que a terra é propriedade privada e, portanto, mercadoria finita, o que significa que 

vão disputar por ela. Ao mesmo tempo, o campesinato contrapõe-se aos capitalistas, 

posto que é da natureza ambígua desta classe conduzir ao despojamento dos 

camponeses de seus meios de produção. 

O fato de, no capitalismo, ser contraditoriamente necessária a coexistência com 

a produção não-capitalista não explica, sozinho, a permanência dos camponeses. Ou 

seja, não apenas aqueles que já tinham acesso à terra e que nela continuam - muitas 

                                                
41 BRANDÃO, 1995. 
42 O autor refere-se ao Alto Paraíba: “Enquanto os fazendeiros ‘sobrevivem’ à espera, não mais de qualquer 
recuperação da economia ganadeira mas, pelo menos, da possibilidade de uma substituição vantajosa por outros 
produtos de mercado, sitiantes e lavradores parceiros vivem um período de recuperação relativa da economia de 
excedente com base no milho e no feijão...” (1995, p. 38). O que fica claro no texto citado é que nos períodos de 
retração da economia a agricultura capitalista retrai-se também, o que não acontece necessariamente com a 
agricultura camponesa. 
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vezes apesar da pressão exterior - quanto também aqueles que a perderam, por “ação” 

do próprio capitalismo, buscam-na novamente. 

Este é o caso dos diversos movimentos e conflitos sociais no campo, abordados 

neste capítulo e no anterior. Como foi discutido, diversos grupos camponeses, de 

camponeses-proprietários, camponeses-posseiros e camponeses-rendeiros, em 

diferentes partes do país e, particularmente em São Paulo, que é o alvo deste estudo, 

organizaram-se para permanecer na terra de que estavam sendo expulsos. 

O movimento do Arranca Capim é emblemático neste sentido: mesmo 

sabedores de que não poderiam requerer “oficialmente” a terra (sabiam que ela era 

uma propriedade privada “incontestável”), os camponeses organizaram-se para 

permanecer nela sob a noção legitimadora43 de que a vida e a reprodução da vida 

devem ter prerrogativa sobre quaisquer outros interesses. Este é um dos aspectos da 

chamada ordem moral camponesa44. 

A despeito da violência com que o capitalismo procura expropriar os 

camponeses, quando assim lhe convém, eles continuam “insistindo” em continuar na 

terra, o que “foge” da explicação da necessidade contraditória do capital. Nesse 

sentido, Brandão, entre outros autores, toca em um ponto importante na explicação da 

“persistência” camponesa, que é o da especificidade do campesinato, da ordem moral 

com que opera: 

espaços naturais, sociais e sobrenaturais são parte de um todo não claramente definido 
em suas fronteiras externas e em seus limites interiores... Bichos, santos e divindades 
também estão em algum lugar, também se relacionam socialmente entre eles e também 
possuem a base de suas vidas centradas em famílias. (BRANDÃO, 1995, p.74, grifos 
nossos) 

No imaginário camponês são reproduzidas as estruturas significativas que dão 

sentido à vida cotidiana: o eixo da vida está baseado na família, no trabalho familiar, e 

é justamente aí que está a especificidade do campesinato. Shanin, em seu trabalho A 

                                                
43 Esta noção será abordada com maior profundidade no decorrer da tese.  
44 Este conceito será aprofundado no decorrer do capítulo. 
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Definição do Camponês: conceituações e desconceituações, faz a seguinte 

consideração a respeito da característica familiar do trabalho camponês: 

o cerne de suas características dominantes parece repousar na natureza e na dinâmica 
do estabelecimento rural familiar, enquanto unidade básica de produção e meio de 
vida social. Conseqüentemente a própria existência do camponês, como uma entidade 
social específica, depende da presença de estabelecimentos rurais familiares como a 
unidade básica da economia e da sociedade (SHANIN, 1980, p.51). 

Ao analisar o mundo camponês, portanto, é necessário adentrar em sua lógica, 

uma lógica que difere daquela do capitalista, pois seu mundo é movido por outros 

valores. Chayanov (1974) já havia escrito sobre isso no começo do século passado: 

Portanto, me inclino mais a usar outras hipóteses para explicar teoricamente as 
peculiaridades organizativas que se observaram - uma hipótese baseada no conceito da 
unidade de exploração agrícola como uma unidade econômica familiar na qual a 
família, como o resultado do seu trabalho de um ano, recebe uma simples remuneração 
do trabalho e mede seus esforços em relação aos resultados materiais obtidos. 

Em outras palavras, tomamos a motivação da atividade econômica do 
camponês não como a de um empresário que como resultado do investimento de seu 
capital recebe a diferença entre o ganho bruto e os gastos gerais de produção, mas 
como a motivação do operário por um sistema peculiar de salário ao trabalho que lhe 
permite determinar por si mesmo o tempo e a intensidade do seu trabalho. 

Há dois pontos levantados por Chayanov, muito importantes, que orientam a 

vida camponesa: o primeiro é o trabalho familiar tendo sua intensidade determinada 

pelas necessidades da família e suas técnicas e divisões, transmitidas “de pai para filho 

e de mãe para filha”45. O segundo é a liberdade e autonomia que eles têm para lidar 

com o seu tempo, com o seu “espaço” e, portanto, com o ritmo de seu trabalho. 

Estas questões são fundamentais para entender o motivo da resistência 

camponesa, já que, mesmo quando despojados de suas terras, encontram formas de se 

reproduzirem enquanto tais46. 

                                                
45 SHANIN, 1980, p. 5. 
46 Segundo Tavares dos Santos (1993, p. 73): “... As trajetórias migratórias dos camponeses meridionais têm 
representado, nas últimas décadas, um processo de reprodução social, fundado na tentativa de manutenção, ou 
obtenção, da posse ou propriedade familiar da terra; do uso do trabalho familiar; e na produção combinada de 
meios de vida e de mercadorias”. 
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Fundamentalmente buscam não perder sua forma de vida, afinal os camponeses 

têm algo que foi roubado dos trabalhadores assalariados: o tempo e a autonomia sobre 

seu trabalho. 

Esta separação entre o homem, o seu tempo, o seu espaço e o seu trabalho 

caracteriza-se como uma “prisão”, e é ela a responsável pela alienação, já que neste 

caso o trabalhador não se reconhece no produto de sua obra, mesmo porque ela não lhe 

pertence. O seu tempo é vendido a outrem e, portanto, ele não o vive de acordo com 

suas necessidades e desejos. 

Para o campesinato, o tolhimento da liberdade e da autonomia é intolerável: “O 

controle do próprio tempo aparece, então, como um dos últimos bastiões de liberdade, 

e a perda dele, como sinônimo de sujeição e de cativeiro, nem sempre com sentido 

figurado”47.  

A valorização da liberdade no trabalho é recorrente na fala dos camponeses. Em 

entrevistas realizadas em diferentes trabalhos de campo, ouvi inúmeros depoimentos 

exatamente nesse sentido, entre eles: “... o trabalho na roça é bom porque não tem 

mando, não que a gente não tem vontade... [de trabalhar] mas chega a hora do 

almoço, a gente almoça, se tem que ir para Valinhos, a gente vai...”48. 

Este é um dos importantes fundamentos que explicam a “persistência 

camponesa” em ficar na terra e a ela voltar quando perdida: o trinômio autonomia-

liberdade-trabalho familiar. 

A força da organização camponesa, observada nos exemplos debatidos neste 

capítulo e no anterior, quando canalizada e direcionada politicamente, transforma-se 

em movimento social e, no limite, em guerrilha, como foi o caso de Santa Fé do Sul e 

Porecatu, entre outros. 

Esta busca do campesinato pela sua própria reprodução é incessante. Talvez a 

maior expressão dessa questão na atualidade seja o crescimento e a força do MST 

                                                
47 SADER & PACHECO, s.d., p.8.  
48 Depoimento colhido no Bairro Reforma Agrária em 1993.  
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(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e dos demais movimentos sociais 

camponeses, segundo Oliveira (1996, p. 9): 

essa luta contraditória inserida no interior do campo brasileiro, particularmente no 
Estado de São Paulo, onde o capitalismo fincou sua mais espetacular expansão nas 
últimas décadas. Mesmo assim, ou por isso mesmo, é que parte dos trabalhadores 
proletarizados do campo e da cidade passaram a negar esta condição. E como produto 
desta negação, organizaram-se para lutar por um pedaço de terra, para poder 
reconquistar a perdida autonomia do trabalho. 

A perdida autonomia do trabalho refere-se não só ao tempo, mas também ao 

espaço. Quando afirmo que os camponeses são livres, pois determinam seu trabalho e 

a intensidade do mesmo e são, portanto, donos de seu tempo, afirmo, da mesma 

maneira, que também são donos de seu território, na medida que constroem uma 

unidade territorial que se diferencia daquela na qual as relações de trabalho se dão de 

forma tipicamente capitalista. 

Os camponeses são “donos/senhores” de suas unidades territoriais, uma vez que 

têm a liberdade de produzirem-nas/construírem-nas, ou seja, eles são donos não apenas 

de seu tempo, como também de seu “espaço”, já que o transformam através do 

trabalho - não qualquer trabalho, mas do trabalho familiar. 

A palavra “mando”, utilizada pelo camponês na fala citada, é muito expressiva 

e cheia de significado, revelando a importância que tem a liberdade no trabalho, 

melhor dito, na vida, já que nesse caso trabalho e vida não são concebidos 

separadamente. 

Quando o trabalho e a vida não têm “mando”, o tempo é conduzido segundo as 

determinações da família e da natureza, segundo Thompson (1979, p. 245): “o trabalho 

do amanhecer ao anoitecer pode parecer ‘natural’ em uma comunidade agrícola, 

especialmente durante os meses de colheita: a natureza exige que se colham os grãos 

antes que comecem as tempestades”. 

Colhi uma fala muito expressiva que demonstra justamente essa relação com o 

tempo, determinada pelo ritmo da natureza: ao falar da época da colheita da uva (uma 

época de trabalho intenso) meu interlocutor disse o seguinte: “...a gente trabalha 



 91

desde quando ainda não está dando para enxergar, até quando quase não dá para 

enxergar mais...”. 

Na mesma medida em que o camponês conduz o seu tempo, ele conduz seu 

espaço, de acordo com as possibilidades do meio e das determinações familiares e 

culturais, transformando-o em uma porção do território que se forma a partir de seu 

trabalho.  

Nesse sentido, a fração do território produzida de forma tipicamente capitalista 

difere daquela produzida pelo campesinato, já que as relações sociais estabelecidas são 

outras, são regidas por outra lógica, e assim materializa-se de forma completamente 

diferente no espaço, ou em outros termos, territorializam-se. 

Esta territorialização camponesa, através de sua reprodução, realiza-se por meio 

de um processo complementar entre sua economia peculiar (não baseada na extração 

de mais-valia) e sua ordem moral. 

Proponho, portanto, que a compreensão desta ordem moral só é possível através 

da compreensão do campesinato como uma classe social. São fatores 

interdeterminantes, não existem isoladamente, ao contrário, produzem-se um ao outro. 

E isto é fundamental. 

O conceito de economia moral, enunciado por E. P. Thompson em sua obra 

Costumes em Comum: estudos sobre a cultura popular tradicional, pode ser uma 

ferramenta para a compreensão do campesinato na sociedade capitalista. O autor, ao 

abordar os motins da fome na Inglaterra do século XVIII, percebeu e revelou que a 

ação do movimento era informada por uma “ordem moral” que se contrapunha à 

ordem econômica que passava a ser instaurada com o desenvolvimento do capitalismo.  

A ordem moral está associada a uma sociedade em que os indivíduos não são 

concebidos separadamente, em que fazem parte de um todo e, este, igualmente, 

também não é concebido como a soma de cada indivíduo, mas, ao contrário, pela 

relação que se estabelece entre todos os membros que o formam. 
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Nesta visão de mundo, expressa na ordem moral, não cabe uma concepção 

“atomizada” de sociedade, ou seja, todos os indivíduos de uma comunidade são co-

responsáveis uns pelos outros. Quando Thompson estudou os motins da fome, na 

Inglaterra do século XVIII, captou exatamente ações guiadas por uma ordem moral, 

ameaçada por uma ordem econômica, que se instalava através da primazia das relações 

de mercado. O caminho apontado por Thompson é muito importante e, ao contrário de 

outros intelectuais com os quais debateu, não centrou sua análise dos motins 

estritamente na questão econômica: 

Contra essa visão espasmódica, oponho minha própria visão. É possível detectar em 
quase toda ação popular do século XVIII uma noção legitimadora. Por noção de 
legitimação entendo que os homens e as mulheres da multidão estavam imbuídos da 
crença de que estavam defendendo direitos ou costumes tradicionais; e de que, em 
geral, tinham o apoio do consenso amplo da comunidade. [...] 
É certamente verdade que os motins eram provocados pelo aumento dos preços, por 
maus procedimentos dos comerciantes ou pela fome. Mas essas queixas operavam 
dentro de um consenso popular a respeito do que eram práticas legítimas e ilegítimas 
na atividade do mercado (...) O desrespeito a esses pressupostos morais, tanto quanto a 
privação real, era o motivo habitual para a ação direta. (THOMPSON, 1998, p.152, 
grifos nossos) 

Thompson apontou que tanto a privação real, quanto os pressupostos morais, 

eram o pano de fundo para a ação. Tratava-se de ações movidas pela ordem moral 

sobre a qual aquela sociedade ainda estava assentada, e que, no entanto, estava 

deixando de ser, pela expansão das relações de mercado (capitalistas).  

Foi esta questão, apontada por Thompson, que permitiu fazer um paralelo com a 

compreensão do campesinato e, sem dúvida, dos movimentos camponeses. 

A ação dos movimentos camponeses não pode ser compreendida apenas como 

fruto direto da estrutura fundiária extremamente concentrada ou das coações, despejos 

e violências sofridas, como foi visto nos diversos exemplos debatidos.  

Certamente a compreensão aprofundada do movimento camponês (também do 

movimento camponês moderno) revela a noção legitimadora que dirige sua prática. 

Esta noção legitimadora, que diz respeito à ordem moral, tem suas raízes fortemente 

assentadas em alguns aspectos especiais, entre os quais destaco três: a noção de posse 
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no Brasil, a religiosidade (e a formação político-religiosa a partir desta) e o 

sonho/utopia de autonomia e liberdade. 

Tal como apontou Thompson, ao buscar os motivos da ação da população 

inglesa no século XVIII nas raízes da ordem moral com que operam, no Brasil 

também, ao estudar os camponeses ou os movimentos sociais no campo, deve-se fazê-

lo a partir desta referência. Ou seja, a ocupação de terra (por grupos camponeses) no 

Brasil está sempre legitimada por uma lógica que remonta o direito agrário desde há 

muitos séculos.  

Esta lógica com que operam os camponeses constitui-se no plano do que 

Thompson chamou de ordem moral: a terra é vista como dádiva de Deus, e, nesse 

sentido, é legítimo ocupá-la através do trabalho da família.  

José de Souza Martins (1996) mostrou que, na visão dos posseiros da 

Amazônia, estes consideram “sua terra” aquela que tem o “seu trabalho” incorporado. 

Percebe-se que a disputa pela terra na Amazônia, por exemplo, parte de locais 

diferentes, há concepções diferentes do significado da terra em jogo e, portanto, da 

vida e das relações humanas. Trata-se do conflito entre duas ordens: uma moral, 

informada pelo direito à posse da terra para nela trabalhar, e outra econômica, centrada 

na terra como mercadoria.  

Assim, ao se abordar o campesinato de forma geral, bem como o campesinato 

brasileiro especificamente, percebe-se que ele é orientado por uma lógica que é 

estabelecida exatamente nesse plano moral, que traduz à terra um significado 

vinculado ao trabalho e à saciedade da família, como será possível verificar em 

diversos exemplos ao longo deste trabalho. 

É neste sentido que os movimentos sociais falam em “ocupar” a terra, pois ela é 

deles por direito - este direito anterior à Lei de Terras - que legitima e direciona suas 

práticas; por isso, recusam com veemência o termo invasão (este sim, pressupõe a 

idéia de propriedade privada, expressa na linguagem dos jornalistas e parte dos 

intelectuais). 
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Percebe-se que, para interpretar a ação dos movimentos sociais, embora a 

questão econômica seja subjacente - Polanyi (1980), mostrou a força da Grande 

Transformação – é preciso considerar que não é apenas a privação da terra que os 

move. Há que se buscar a raiz na mentalidade que sustenta a ação e, nesse sentido, 

necessariamente é preciso ir ao encontro, ao mesmo tempo, do discurso religioso 

legitimador, da memória que remonta ao direito pretérito e da busca pela autonomia 

tão prezada e inerente a essa classe social. 

Tal como a população inglesa do século XVIII viu seus direitos serem 

suprimidos em função da garantia do livre-mercado, reagindo a essa nova ordem com 

base na moral, no direito consuetudinário e nos costumes, como escreveu Thompson, 

os demais grupos camponeses do mundo todo também reagem à lógica de mercado a 

partir de padrões inscritos na ordem moral que orienta a vida. 

Este universo de valores, no tocante à posse da terra, diz respeito a um direito 

agrário, que poderia mesmo ser chamado de “ancestral”. Para entender o campesinato 

brasileiro, e evidentemente, a luta pela terra no Brasil, é necessário compreender como 

a noção de posse foi forjada no processo histórico de formação do campesinato 

brasileiro.  

Paoliello (1992), mostrou de que maneira a figura jurídica da “posse” instituiu-

se no Brasil, reproduzindo o direito português: 

... Vamos percorrer um trajeto pelo qual é possível trabalhar com o suposto de que a 
posse, no passado e no presente, para as populações que, pelo seu exercício, se auto-
definem e/ou são definidas como “posseiras”, é pensada e valorada como um direito, e 
praticada como uma estratégia de constituição de patrimônios territoriais:  
1º. De acordo com a historiadora portuguesa Virgínia Rau (Sesmarias Medievais 
Portuguesas, Lisboa, Ed. Presença, 1982), a posse se enraíza, nos países da Europa 
ocidental mediterrânea, pautados pelo sistema jurídico-legal de inspiração romana 
(“jus civile”), na figura jurídica de omne agro deserto, ou seja, a terra deserta é de 
todos, de quem a ocupar e cultivar. Esse é o princípio de direito que assegura o direito 
à terra do cidadão romano comum, do camponês-soldado que é o agente da expansão 
imperial, do colono (não é por acaso que o termo colono, na língua italiana, refere-se a 
camponês, e que gera colônia, colonização, etc.). Este princípio se mantém presente 
nas legislações medievais, especialmente nos países em que o sistema feudal não é tão 
forte ou uniforme, como é o caso de Portugal. 



 95

Esse Regime de Sesmarias se transplanta para o Brasil, como o mostram Rui Cirne 
Lima e Virgínia Rau, como instrumento da colonização ultramarina, [...] 
De qualquer modo, na sua raiz, enquanto prática social, está o direito de posse, que 
orienta o pequeno camponês livre nas bordas da ordem escravocrata, e que compõe a 
conquista do território e o avanço para o interior. [...] 
Em 1850, promulga-se a Lei de Terras do Império que visa consolidar a propriedade 
titular com caráter mercantil predominante, ou seja, recobrir legalmente a terra na 
prática convertida em valor mobiliário, [...] Com esta legislação, fecha-se legalmente a 
livre posse, mas não a sua prática, que persiste à revelia da lei. (Grifos nossos) 

Esse texto é extremamente elucidativo para a compreensão da mentalidade 

camponesa no Brasil no que diz respeito à posse da terra. Não é possível pensar o 

campesinato e os movimentos camponeses sem se considerar a maneira como a idéia 

de posse da terra (que evidentemente está profundamente atrelada à concepção da 

terra) está presente na mentalidade camponesa, dos camponeses da fronteira – e, 

certamente, não só deles. 

A posse da terra como direito inscreve-se no ideário camponês tendo por base a 

figura jurídica, conforme informou Paoliello, de omne agro deserto. Não cabe dúvida 

que a memória deste direito atravessa gerações e orienta a prática camponesa até os 

dias atuais. 

A Lei de Terras de 1850 subverteu essa noção da posse da terra atrelada ao 

trabalho, atrelando-a ao dinheiro, tornando a terra mercadoria. 

A transformação da terra em mercadoria, ou, a subversão desta ordem moral 

que não concebe a terra como sinônimo de propriedade, esteve no centro dos dois 

grandes movimentos camponeses do início da República: Canudos e Contestado. 

A República foi o fato político que marcou no Brasil a instauração da ordem da 

mercadoria. Foi neste âmbito que Martins (1990) compreendeu, por exemplo, o 

movimento de Canudos, que foi interpretado como monarquista, quando na verdade, 

como mostrou o autor, os camponeses não aceitavam a nova ordem das coisas, da qual 

a Proclamação da República tornou-se um marco. 
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A lógica da ordem econômica, quando passa a se impor a grupos camponeses - 

isto é, a primazia da coisa, da mercadoria, sobre o ser, a pessoa – é interpretada como 

o surgimento da besta-fera, como informam Martins (1996) e Woortmann (1990).  

Evidentemente não é por acaso que os dois movimentos (Canudos e 

Contestado) tiveram um caráter messiânico.  

Os camponeses são guiados por uma lógica que se inscreve no plano moral e a 

tentativa de subversão dessa ordem, que é assentada no direito das pessoas e não das 

coisas, é encarada como a instauração do demônio na sociedade. 

O sentido da terra para o campesinato não está relacionado com a mercadoria, 

ao contrário, a terra está associada à possibilidade de vida, à reprodução do grupo. 

Dessa forma, segundo Ellen Woortmann, em Herdeiros, parentes e compadres (1995, 

p. 225):  

A julgar por observações de hoje, a terra para o sitiante não devia ser percebida 
como mercadoria ou apenas como objeto de trabalho, mas como o resultado do 
trabalho de um grupo familiar. Objeto enquanto natureza livre, “dada por Deus”, que 
permite a concretização do trabalho enquanto valor ideológico: só o trabalho sobre a 
terra – a “terra de trabalho” – é trabalho. É a terra que permite a realização do sujeito 
trabalhador, e é apenas o trabalho transformador da natureza que legitima a 
transmissão para os “heréus”... 

Percebe-se que a terra não tem sentido em si, ela adquire sentido na medida em 

que é encarada como uma dádiva de Deus, que permite o trabalho e a vida da família. 

A terra é também, nesse sentido, sinônimo de liberdade, ou seja, ela permite que 

o trabalho da família, do pai de família, se dê de maneira autônoma, com o controle 

sobre seu tempo e sobre o processo de trabalho. Nesse sentido, segundo Klass 

Woortmann, em sua obra Com parente não se neguceia  (1990, p. 41): 

A propriedade pecuarista e a propriedade canavieira são, então, a negação do trabalho. 
É como se fossem, do ponto de vista de uma moralidade camponesa, terras sem 
sentido. Ao invés de serem a base da liberdade, conduzem ao cativeiro. Em nenhuma 
das duas se pode realizar o pai de família. 
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Vê-se que é entendida como terra sem sentido aquela em que a pessoa do 

camponês não pode viver em sua plenitude, ou seja, exercendo autonomia sobre o 

tempo, o espaço e o processo de trabalho. 

A terra como dádiva de Deus está no cerne do veio religioso que sustenta a ação 

política dos movimentos sociais no campo49.  

Como afirmado, e insisto neste aspecto como fundamental para a compreensão 

do campesinato, a autonomia define a vida camponesa. É o sonho/utopia de autonomia 

e liberdade - que também se inscreve no plano da ordem moral ao qual me referi - que 

dirige os camponeses nos movimentos sociais. Este sonho guia a luta pela terra: pela 

terra sem patrão, terra sem mando.  

Está aí a explicação para a força e a tenacidade do campesinato organizado, 

vista nos diversos exemplos dos movimentos camponeses no Brasil todo e, 

especificamente, em São Paulo. Essa mobilização incessante é fruto desta busca. 

Como foi abordado no caso de Santa Fé do Sul, o movimento voltou a eclodir quase 

uma década depois de ter sido iniciado, mesmo durante o período militar. Buscaram, 

portanto, a permanência na terra, encarando-a como um direito, mesmo conscientes de 

que a propriedade não poderia ser reivindicada.  

A autonomia camponesa diz respeito, portanto, ao controle total do processo de 

trabalho na terra, o que significa ser senhor do próprio tempo e do próprio espaço. 

Essa liberdade do trabalho autônomo se dá em sentido amplo: vai desde a 

possibilidade de escolher com qual cultura se quer trabalhar, da forma como o 

camponês vai imprimi-la em suas terras (controle do espaço), passando pela 

determinação de suas técnicas, pelo controle daquilo que foi produzido (o produto 

final do trabalho da família lhes pertence, não é diretamente apropriado por ninguém), 

até o ritmo de trabalho que se quer, ou que se precisa atribuir à própria família. 

                                                
49 Sobre a relação entre a religião e os movimentos sociais no campo ver Castro Oliveira (1998). 
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Evidentemente o tempo livre está determinado pelo ciclo biológico das espécies 

que se cultiva. De qualquer forma, a liberdade de “não ter patrão” é fundamentalmente 

valorizada, é um dos fatores que possibilita dispor do tempo com maleabilidade: o 

nosso patrão somos nós mesmos, então você pára, conversa, não tem problema 

nenhum...50. 

Como “o nosso patrão somos nós mesmos”, há a possibilidade de parar o que se 

está fazendo na hora que se quiser para conversar. O ritmo do trabalho é determinado 

pela família e pelo ciclo das plantas que cultivam. Assim, evidentemente, no tempo da 

colheita o trabalho estende-se mais e as paradas precisam ser mais restritas, mas de 

qualquer forma, se há necessidade de interromper o trabalho, este é interrompido, não 

é preciso pedir autorização para ninguém. 

A terra sem patrão é buscada tanto através da migração, quanto através da luta 

pela terra, como será oportunamente discutido. 

Não “ter patrão” é a mesma coisa que “não trabalhar pros outros”. Esta é, pois, 

outra expressão bastante utilizada, sinônimo de não ter patrão, que explica exatamente 

a relação à qual o trabalhador assalariado está sujeito, ou seja, este não trabalha para si, 

mas para outrem: 

... Eu acho que se eu tivesse, por exemplo, estudado, eu estaria trabalhando de 
empregado para os outros até hoje, não é? Digamos que eu tivesse me formado um 
contador, vai, eu estaria lá atrás de uma escrivaninha até hoje trabalhando de 
empregado... A gente no sítio é livre, a gente, por exemplo, hoje, se eu quiser fazer 
mais alguma coisa, eu faço, se eu não quiser, eu deito aqui, durmo e tudo bem, o 
tempo é livre, na hora que quer parar, pára, se der fome mais cedo, vai almoçar mais 
cedo, se você quer trabalhar mais, trabalha mais, se precisa parar um dia e passear, 
vai, não tem problema, não é? Isso é muito bom. (Idem) 

Trabalhar para os outros, trabalhar de empregado, trabalhar para fora, são 

sinônimos. Esta última expressão é muito significativa, “fulano está trabalhando pra 

fora” é trabalhar para fora do sítio, é estar sujeito a um patrão, é não ter domínio do 

próprio processo de trabalho, em oposição aos que trabalham “dentro”, dentro do sítio, 

autônomos de seu trabalho. 
                                                
50 Depoimento colhido em trabalho de campo. 
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O tempo de trabalho é determinado, nas unidades camponesas, por dois fatores: 

o primeiro é a necessidade da família e o segundo é a natureza, seja pelo ritmo 

cósmico, seja pelo ciclo dos cultivos. 

O sonho do trabalho livre acalenta a luta pela terra. Trabalho, terra e família são 

indissociáveis no universo camponês, e só o são porque se trata de uma classe social 

muito específica que não produz, como foi discutido, dentro do ciclo da mais-valia (D 

– M – D’); ao contrário, a produção camponesa fundamenta-se no avesso da capitalista 

(M – D – M) (OLIVEIRA, 1991). Esta especificidade na maneira de produzir é fruto do 

universo moral camponês e, ao mesmo tempo, o frutifica. São aspectos 

interdeterminantes que não existem e não podem ser compreendidos separadamente.  

A compreensão do campesinato e de sua ação política passa, portanto, por 

adentrar nesta ordem. Trata-se de um outro universo de valores, completamente 

diverso do “nosso”, onde os laços de solidariedade são extremos, a vida é tecida com a 

vida dos outros, vizinhos e parentes, todos conhecem o que está acontecendo com os 

demais. A idéia do indivíduo com uma “vida pessoal” é inexistente. Se por um lado, 

muitas vezes, as contendas familiares não são incomuns, por outro, a idéia de co-

responsabilidade é extrema, a dificuldade de outrem é encarada como sendo a própria 

dificuldade. 

Todas estas dimensões estão absolutamente implicadas umas nas outras: não dá 

para entender a ação política do movimento social camponês sem compreender sua 

forma econômica de produzir e sem entender o universo de valores que a sustenta.  

Nesse sentido, quando K. Woortmann (1990, p. 11) abordou o campesinato em 

sua obra Com parente não se neguceia e afirmou que “o que me interessa, como já 

disse, são valores, isto é subjetividades, mais do que relações sociais objetivas”, há que 

se ponderar que certamente os valores, que estão no plano subjetivo, são informados 

pelas relações sociais objetivas e também a informam. São fatores que não podem ser 

entendidos isoladamente, ao contrário, são absolutamente imbricados. A prática 
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econômica camponesa é que permite que este universo de valores se reproduza e, ao 

mesmo tempo, informe a prática camponesa, como se verá ao longo deste trabalho.  

O campesinato como classe social e a especificidade que lhe é própria são, 

juntos, os eixos centrais para a compreensão dos conflitos e movimentos sociais no 

campo.  

No período de proposição da Lei de Revisão Agrária, estes conflitos vinham 

aflorando ao mesmo tempo – e por isso mesmo - em que a inserção do país na 

economia mundializada provocava mudanças no campo. O campesinato, portanto, 

manifestou-se politicamente como classe social colocando na ordem do dia a questão 

agrária. Foi esse o momento em que a questão agrária surgiu como uma questão 

política para o Governo Carvalho Pinto, a partir das mobilizações e conflitos em São 

Paulo. 

Entretanto, a questão agrária deixava de ser uma questão nordestina (com a 

atuação e repercussão das Ligas Camponesas), tornava-se uma questão nacional, ou, 

ainda mais, uma questão latente no estado economicamente mais desenvolvido do 

país. 

Paulo Vanzolini deixou explícito em seu depoimento a relação entre a Lei de 

Revisão Agrária e o Movimento do Arranca Capim: 

Veja você: uma fazenda de gado, por exemplo...  800 famílias sustentam o 
comércio. Se for fazenda de gado são quatro ou cinco pessoas apenas. Então quer 
dizer, o Zico Diniz já tinha matado o Guairá [?], comprou todas as fazendas, tirou as 
culturas e botou boi. Foi, aí que aconteceu a reforma agrária. O Carvalho Pinto não 
era grande partidário, mas entendeu. Era inteligente, entendeu tudo. 

Assim, não foi um mero acaso a proposta de um assentamento em Meridiano 

(fazenda Jacilândia – Microrregião de Fernandópolis) “ao lado” da área de conflitos 

em Santa Fé do Sul.  

No próprio município de Fernandópolis, em 1954, houve um conflito entre 

lavradores que cultivavam as terras próximas à estrada de ferro - cerca de 300 famílias 
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- que foram despejados pela Companhia (Estrada de Ferro Araraquarense)51. A 

situação das famílias na Fazenda Jacilândia era exatamente esta, como veremos no 

capítulo referente às Áreas Destinadas à Lei de Revisão Agrária: terras ocupadas por 

camponeses arrendatários nas proximidades da estrada de ferro que, em grande parte, 

haviam trabalhado em sua construção. 

Em junho de 1961, menos de um ano depois dos conflitos em Santa Fé do Sul, 

o Secretário de Agricultura, José Bonifácio Coutinho Nogueira, prefaciando o Plano 

de Loteamento e Colonização da Fazenda Santa Helena, anunciou o local das demais 

áreas: 

A emoção com que vejo realizados os loteamentos rurais de Marília, Campinas, 
Jacilândia e Jaú, não me impede de antever, na modalidade da Revisão Agrária 
paulista, um excelente campo de observação e pesquisa para todos os homens que 
desejam o aperfeiçoamento da estrutura agrária brasileira. 

Esta área da Fazenda Jacilândia estava, no momento da aprovação da Lei, 

ocupada por posseiros. Evidentemente, não foi sem uma preocupação política que a 

área escolhida foi uma fazenda pública, ocupada por posseiros e ao lado de uma região 

de conflitos, de mobilização camponesa. Da mesma forma, o caso da Fazenda Santa 

Helena de Marília, ela própria fruto de ocupação camponesa e da mobilização 

comunista no campo naquela região.  

Na Fazenda Pirituba, em Itapeva, ainda não mencionada pelo Secretário de 

Agricultura em junho de 1961, também ocorriam conflitos entre camponeses-rendeiros 

e o preposto do Estado que passou a grilar aquelas terras.  

Esse foi, pois, o ambiente político em que a Lei de Revisão Agrária foi 

proposta. 

No ano de 1959, Fidel Castro liderou a Revolução em Cuba - no auge da Guerra 

Fria e dos Movimentos Sociais no Campo - e Carvalho Pinto assumiu seu primeiro ano 

como governador eleito de São Paulo, pelo PDC (Partido Democrata Cristão). 

                                                
51 Ver Barriguelli (1981). Observar o MAPA 17 (Geografia dos Conflitos Sociais no Campo no Estado de São 
Paulo – 1945-1964). 
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Quero com isso indicar que a luta dos camponeses no Brasil - todos esses 

conflitos e mobilizações no campo, especialmente em São Paulo - mostrava que a 

questão agrária não era uma questão da existência de um “semi-feudalismo”; ao 

contrário, a expansão do capital, assentada em um processo de grilagem de terras e 

expulsão do campesinato das posses, era geradora de conflitos e esteve na raiz da 

proposta da Lei de Revisão Agrária.  

De qualquer forma, de maneira direta ou indireta, a ação dos camponeses 

mobilizados no campo contribuiu com outros camponeses que compartilhavam da 

mesma situação, a do despojamento da terra.  

Assim, a Lei de Revisão Agrária, que surgiu em São Paulo em dezembro de 

1960, é aqui entendida como resultado tanto das lutas camponesas quanto da reação da 

classe dominante “assustada” com as mesmas, tomando algumas medidas no sentido 

de refrear o movimento social no campo. 

Ou, mais do que isso: a Lei de Revisão Agrária é, em si, o reflexo do conflito 

social posto a partir da expansão do capitalismo no campo. São conflitos de interesses 

diferentes, conflitos de classe, em que de um lado está o capital e os grandes 

proprietários e, de outro, o campesinato. 

Estou propondo, portanto, que o campesinato age também politicamente, como 

uma classe social. Tal ação política é, sem dúvida, fruto da ordem moral que a informa 

e que, por sua vez, também é fruto da prática econômica camponesa. Ao mesmo 

tempo, esta prática econômica informa a ordem moral e é por ela alimentada. Em 

outras palavras: em um complexo movimento todos esses fatores – o político, o moral 

e o econômico – se autodeterminam e se alimentam. O campesinato deve, portanto, ser 

compreendido nesse âmbito. 

Os assentamentos levados a cabo através da Lei de Revisão Agrária são, dessa 

forma, uma fração do território que deu lugar à materialização de uma luta comum, 

uma luta camponesa: houve um processo de territorialização camponesa. 


