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2.2. A migração camponesa e a (re)produção do capital no campo. 

 

Cada uma das áreas escolhidas para a aplicação da Lei de Revisão Agrária 

revelou a maneira como o Estado colaborou com a produção e reprodução do capital, 

seja pela via jurídica, em que o grande marco foi a Lei de Terras14, o que tornava a 

terra mercadoria e evitava o fácil acesso à propriedade, seja possibilitando que grandes 

propriedades pudessem permanecer inaproveitadas, ou ainda subvencionando as 

viagens de milhares de migrantes e imigrantes para a lavoura nas grandes 

propriedades, ou ainda permitindo ou colaborando diretamente no processo de 

grilagem das terras. 

Assim, as áreas escolhidas revelam dois aspectos do mesmo processo: de um 

lado, o capitalismo rentista que possibilita a existência de grandes áreas de terra 

subutilizadas, e de outro, o uso privado de terras públicas, com o aval do Estado, nas 

regiões em que, evidentemente, os conflitos sociais se concretizaram. Os reflexos 

desse processo contraditório passaram a se esboçar nos movimentos camponeses que 

tomaram corpo ao longo da década de 50, especialmente em São Paulo. 

Dessa forma, se de um lado tivemos a produção do capital, de outro houve a 

reprodução camponesa, necessária à reprodução do capital, mas perpetuando-se ora 

diretamente, possibilitando a reprodução das grandes fazendas, ora nas brechas e crises 

da grande produção. Por isso o campesinato sempre foi migrante, migra na busca de 

sua reprodução15. O significado da apropriação privada da terra para o campesinato 

sempre foi o outro lado dessa história. O camponês vive em sua própria pele o conflito 

entre seus próprios interesses e os interesses do grande proprietário. Sem dúvida a 

migração é uma expressão significativa desse processo. 

                                                           
14 MARTINS (1996a).  
15 TAVARES DOS SANTOS (1993); OLIVEIRA (1191a e 2001a). 
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O fato de o Estado ter considerado na época que a fronteira no Estado de São 

Paulo já estava esgotada e que, por outro lado, as propriedades deveriam ter um papel 

“produtivo”, indica que a fronteira estava fechada a partir de dentro, ou seja, a questão 

não era maior quantidade de terra e, sim, a maneira como a terra havia sido apropriada.  

No início da década de 60, quando a Lei de Revisão Agrária foi proposta, o 

processo migratório era recentíssimo – tinha menos de 20 anos; durante a década de 40 

a migração, na qual o Estado teve um papel central, estava no auge.  

Chaia (1981, p. 23) apresentou em seu trabalho um trecho do relatório do 

Diretor do Departamento de Imigração e Colonização, Otávio Teixeira Mendes 

Sobrinho, em que este afirma: 

Em 1935, o governo do Dr. Armando de Salles Oliveira, viu-se na contingência de 
estimular a migração de nacionais para São Paulo, com grau de suprir a lavoura de 
mão-de-obra: o avanço da fronteira econômica paulista, atingia a Alta Paulista, Alta 
Araraquarense e o Norte do Paraná, reclamando copiosos contingentes de 
trabalhadores para os novos cafezais em formação. 
Por iniciativa daquele governo foi estipulada, pelo sistema de contratos com 
companhias paulistas (CAIC, Itaquerê e outras) a introdução de trabalhadores 
mediante a seguinte subvenção: pagamento de passagens, bagagens e $ 60, por adulto 
e $ 30, por menores de 3 a 12 anos. 
As firmas contratantes passaram a operar no nordeste do país e no norte do estado de 
Minas Gerais e a promover a vinda de trabalhadores nacionais em número cada vez 
maior. 

Vê-se que o próprio diretor do Departamento de Imigração e Colonização 

afirmou que o Estado “viu-se na contingência” de “estimular” a migração, ou seja, 

afirmou que o Estado era obrigado a subvencionar as migrações, o que significa, 

evidentemente, que o Estado estava, na verdade, subvencionando a possibilidade de 

reprodução do capital. 

Esse processo não cessou nos anos 40. Aliás, no período de 1941 a 1949 o 

Departamento de Imigração e Colonização encaminhou cerca de 400 mil trabalhadores 

para as regiões da Alta Sorocabana, Nova Paulista e Noroeste. Ainda nos anos de 1961 

e 1962 esse processo perdurou, pois, a Secretaria do Bem Estar Social forneceu cerca 
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de 200 mil passes para algumas estradas de ferro, principalmente a Sorocabana, a 

Companhia Paulista, e a Noroeste (CHAIA, 1981, p. 24). 

Todo esse processo migratório e a forma como o Estado o abordava - nas 

palavras do próprio diretor do órgão responsável pelas (i)migrações – revelaram o 

papel preponderante que teve o Estado no processo de produção do capital no campo. 

As regiões para as quais o Estado encaminhava os migrantes eram sempre 

aquelas da frente pioneira. Entretanto, sob o ponto de vista do campesinato, esse 

processo teve um outro caráter. Cada detalhe do processo migratório ficou marcado 

em suas vidas. 

Há uma família, que permanece assentada na Fazenda Santa Helena em Marília, 

cujo casal “conta”, com os fatos de sua vida, a história de tal processo.  

O marido, Sr. José Quinto, é pernambucano e sua esposa é filha de poloneses. O 

diálogo entre eles relata o trabalho de “abertura” de fazendas: 

Esposo: Eu tocava uma fazenda no Paraná, nós fomos para o Paraná tocar umas 
fazendas lá... Eu abria fazenda... aí depois o café queimou, depois de uns quatro   
anos que eu estava tocando, eu tocava 75 mil pés. 
Esposa: a família dele era família de gente grande... tem 15 irmãos... 
Esposo: Quando o café estava grande aí, deu uma geada que queimou tudo, ... era 
para lá de Campo Mourão... a Fazenda era lá, eu abri lá, derrubamos mato, e 
abrimos a fazenda, plantamos o café. Formou, quando estava com quatro   anos 
plantado, criou geada, queimou tudo. Foi em 52... 

Meu interlocutor conta sobre sua família no Norte do Paraná justamente no 

início da década de 50: uma família nordestina, numerosa, que se deslocou inteira (o 

que significava uma grande quantidade de força de trabalho) de uma região a outra do 

país, muito distantes entre si, sobretudo há 50 anos atrás. Esta migração se deu para a 

zona da frente pioneira, onde o café estava sendo implantado e, portanto, para onde o 

Estado estava encaminhando as pessoas, como foi visto no relatório do próprio diretor 

do Departamento de Imigração e Colonização. 

A história dessa família é reveladora do processo migratório interno no país, 
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que o Estado subvencionou e para o qual orientou as famílias, de modo que o capital 

pudesse se (re)produzir. 

Nesse primeiro trecho migratório, a família trabalhou em regime de colonato na 

frente pioneira. A trajetória da família da esposa do Sr. José Quinto, D. Cida, também 

é semelhante, mas neste caso, tratava-se de imigrantes vindos de outro continente, 

também para a frente pioneira, para a Nova Alta Paulista: 

... aí ele veio morar perto do meu pai, o meu pai tocava café, colônia, sabe como que 
é? Carpia a carpa por mês e recebia aquela mesada por mês, e por isso meu pai 
morou nessa fazenda mais de 20 anos. Eu saí de lá quando eu casei, eu nasci em Lins, 
aí eu cresci lá... só vim embora com ele quando eu casei ... 

De acordo com Monbeig (1998), cerca de 12 mil imigrantes chegaram em Lins 

no período de 1926 a 1930, na Noroeste. A senhora que deu o depoimento anterior 

nasceu justamente poucos anos depois desse período, já na frente pioneira. 

A trajetória da família do Sr. José, no Paraná, revela a fragilidade a que os 

migrantes camponeses estavam sujeitos no processo de produção do capital. 

Novamente o diálogo entre o casal reproduz este mo(vi)mento: 

Esposo (Sr. José): ... quando estava com quatro   anos plantado, criou geada, queimou 
tudo. Foi em 52... 
Esposa (D. Cida): Dava para ficar rico! O café estava carregado, igual jabuticaba 
para colher. Aí a geada veio, que era uma geada preta que veio... torrou tudo. 
Esposo (Sr. José): Com quatro   anos nós levamos [cuidando do cafezal], compramos 
um caminhão para nós, novinho! Ford, ele ofereceu 200 mil se nós queríamos mais 
um caminhão naquele tempo, aí meu pai tinha mais quatro anos, falou: não, esse 
caminhão se Deus quiser vai dar para pagar esse ano. Mas foi o contrário! A geada 
veio e queimou tudo. Vou te falar: foi o maior prejuízo que eu tive viu! Trabalhei tanto 
ali! ... eu tinha 18 anos... aí nós, aí ele foi e renovou mais quatro   anos para 
completar os oito para nós entregarmos, aí nós tentamos, trabalhamos mais um ano. 
Quando foi no outro ano queimou de novo, aí meu pai se acossou, falou: não, não vou 
querer não...  

Nota-se que a esposa, muito embora ainda não conhecesse o marido, falou do 

período com tanta propriedade como se tivesse vivido o momento junto, o que só foi 

possível - como pude inferir da entrevista - porque tinha um contato extremamente 



 205 

afinado com a família do marido. Sua sogra era sua “comadre de fogueira”16: elas se 

escolheram para serem comadres. Ele, embora com apenas 18 anos na época - o que 

quer dizer que o pai da família era ainda o seu pai - refere-se ao passado, ao trabalho 

na fazenda de café, na primeira pessoa do singular: “foi o maior prejuízo que eu tive”. 

Essa frase expressa a família como um trabalhador coletivo, típica do campesinato.  

José de Souza Martins descreveu de que maneira os prejuízos dos 

empreendimentos capitalistas na frente pioneira eram em grande parte absorvidos 

pelos colonos e arrendatários: 

Dado que a frente pioneira se constitui como empreendimento capitalista (não só dos 
“planejadores” da frente, mas também de pequenos comerciantes e capitalistas do 
interior que investem na terra) também uma parte dos proprietários, em geral 
absenteista, procura assegurar a rentabilidade do dinheiro empatado na terra. Com isso 
transfere os rendimentos negativos do empreendimento aos que nela trabalham, sejam 
eles colonos (norte do Paraná), arrendatários (oeste de São Paulo, quase toda a 
margem esquerda do rio Paraná e parte da margem esquerda do Rio Grande) ou 
assalariados (Vale do Rio Doce). Quando isso não ocorre, o pequeno proprietário 
absorve, em geral, diretamente esses rendimentos negativos numa auto-expropriação. 
Por isso, as relações sociais na frente pioneira não são apenas tensas, mas têm mesmo 
se manifestado de forma conflituosa. (MARTINS, 1975, p. 49) 

Foi justamente esta a história dessa família: absorveu os rendimentos negativos 

da cultura de café, em suas palavras, o “maior prejuízo que eu tive”. A família seguiu 

em uma trajetória migrante nas brechas das fazendas, em busca de sua reprodução. Foi 

em direção à Nova Alta Paulista, região que era até então também uma frente pioneira. 

Lá foram produzir, “tocar lavoura de milho, algodão e amendoim” em sistema 

de parceria e arrendamento: 

D. Cida: ... quando eu casei, que nós viemos morar no sítio de um japonês, que ele 
arrendou para plantar amendoim, milho, feijão, aí eu vim pra cá [para Marília]. 
Sr. José: ... a primeira roça minha eu toquei um alqueire, 35% de renda... Depois eu 
peguei seis alqueires em Cafelândia, a dinheiro. Toquei Cafelândia, depois eu vim 
para cá. Daí em Cafelândia eu peguei dois anos de contrato, arrendava do japonês... 

                                                           
16 Prática comum no campesinato, quando duas mulheres se escolhem para serem “comadres” e, na Noite de São 
João, pulam a fogueira juntas tornando-se comadres. 
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tinha animal...  
D. Cida: Nem trator tinha, tocava com animal, com tombador. [ela explica]... Tinha 
animal, o cunhado tinha, foi emprestando para ele [ela refere-se ao marido], depois 
ele já foi vendendo e já foi comprando a ferramenta dele também, aí nós mudamos 
para uma fazenda no Cafezópolis, perto de Cafelândia, eles arrendaram lá 20 
alqueires. 

A parceria e o arrendamento, como também o colonato, são formas não 

capitalistas que permitem a produção do capital, como discute Martins (1975, p. 49).  

A mesma família passou pelas três situações: a do colonato, a da parceria e a do 

arrendamento. A família esteve no trabalho da frente pioneira, desde aquilo que  

primeiro se faz: derrubaram a mata, participaram diretamente de toda a formação da 

fazenda, trabalharam nela por alguns anos e, por fim, saíram dessas terras e migraram 

novamente. Como migrantes, tornaram-se rendeiros17.  

Ele - migrante nordestino - foi para o Paraná na frente pioneira, no processo de 

expansão do café. Ela, filha de imigrantes, teve os pais que vieram para o interior de 

São Paulo e também foram trabalhar na frente pioneira da lavoura de café. Quando a 

família nordestina, ao invés de prosperar na frente pioneira, como era o sonho (tanto 

que o café estava como “uma jabuticabeira”), não conseguiu permanecer na terra, 

migrou novamente, desta vez para o estado de São Paulo, também para produzir café 

em fazenda próxima a que o pai da esposa “tocava” café há mais de 20 anos. Casados, 

foram para Cafelândia (o nome da cidade é elucidativo), perto de Cafezópolis 

(igualmente elucidativo), não mais para o café, mas para produzir amendoim como 

rendeiros. 

As duas famílias camponesas, a nordestina e a de imigrantes poloneses, 

migraram nas fazendas ou nas brechas das fazendas buscando sua reprodução. A 

lógica de sua reprodução é que permitiu a produção do capital. Sua migração se deu 

em função deste processo, a direção que tomaram foi muitas vezes ditada a partir de 

fora. O Estado, subvencionando o processo de produção e reprodução do capital, 

                                                           
17 Ver Oliveira (1991a). 
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dirigiu e orientou os fluxos migratórios. Havia um “jogo” com suas vidas a partir das 

classes sociais dominantes, particularmente orientado em função dos interesses dos 

grandes proprietários. 

Eram rendeiros quando da aprovação da Lei de Revisão Agrária. Rendeiros ou 

parceiros como os de Santa Fé do Sul, onde a possibilidade da reprodução camponesa 

esbarrava no cerco da formação das fazendas, a fronteira fechava-se para o 

campesinato. No processo de formação das fazendas de gado a reprodução camponesa 

tornou-se cada vez mais exígua. 

O casal entrevistado tinha (e tem) em sua vida a marca do que foi o processo de 

apropriação privada das terras, sob a perspectiva do campesinato. O movimento de 

migração dessa família cessou no momento em que se tornou proprietária e conseguiu, 

como se verá a seguir, "se segurar" na terra. A possibilidade da reprodução “total” da 

família, portanto, se deu mediante o acesso à propriedade privada da terra. 
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