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5.1. A migração e a busca da terra “sem patrão”: Fazenda Jacilândia. 

 

“Eu tinha cinco anos, ainda era da Companhia, eles 
falavam Companhia Araraquarense, era fazenda, 
era arrendatário, aí a gente estava descobrindo a 

fazenda, tirando a mata. Nós ficamos três anos, 
depois nós mudamos, ficamos dois anos fora, depois 
tornamos a voltar e eu estou aqui até hoje... quando 

eles [os pais] chegaram estava derrubando, nós já 
viemos atrás tocar roça, no desmatamento” 

D. Argeni Araújo 

 

As fazendas Jacilândia (município de Meridiano) e Pirituba (município de 

Itapeva) são um capítulo à parte na trajetória da Lei de Revisão Agrária1. Ambas 

foram destinadas à implantação da Lei, mas este processo, de fato, não ocorreu. 

As duas fazendas estavam ocupadas por posseiros na década de 60, quando a 

Lei de Revisão Agrária foi aprovada. Entretanto, elas foram deixadas de lado pelos 

sucessores do governo Carvalho Pinto e também posteriormente, durante os 10 

primeiros anos do regime militar. 

No período da proposição da Lei de Revisão Agrária, a Fazenda Jacilândia - em 

Meridiano - e seus arredores estavam em uma condição que revela o processo de 

transformação da frente de expansão em frente pioneira, marcado pela transformação 

de uma situação de inexistência da propriedade privada da terra para a privatização, 

em grande parte das vezes através da grilagem de terras. 

Procurei indicar no capítulo referente aos conflitos no campo em São Paulo 

durante a década de 50, como se deu este processo no oeste paulista, particularmente 

                                                
1. As fotografias de número 76 a 115, apresentadas na Iconografia, correspondem à Fazenda Jacilândia. As de 
número 116 a 130, correspondem à Fazenda Pirituba.  
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em Santa Fé do Sul, município bastante próximo a Meridiano e Valentim Gentil, nos 

quais se encontra a Fazenda Jacilândia2. 

A vida dos camponeses que permanecem nessas terras até hoje atesta o que foi 

o processo da frente pioneira, a partir da ótica do campesinato. 

A migração, a derrubada da mata e a consolidação das grandes propriedades 

foram vivenciadas no cotidiano de suas vidas. Este processo de produção do capital e 

de instauração da propriedade privada da terra foi levado a cabo a partir do trabalho 

desses camponeses. Suas contingências pessoais, que são também sociais, ou ainda, as 

contingências sociais que se transfiguram em pessoais, exprimindo-se na vida de cada 

um deles, mostram de maneira categórica o significado da frente de expansão e da 

frente pioneira3. 

Eu tinha cinco anos, ainda era da Companhia, eles falavam Companhia 
Araraquarense, era fazenda, era arrendatário, aí a gente estava descobrindo a 
fazenda, tirando a mata. Nós ficamos três anos, depois nós mudamos, ficamos dois 
anos fora, depois tornamos a voltar e eu estou aqui até hoje... Nasci em Poloni, é para 
o lado de Monte Aprazível, só que o meu pai era da Bahia, aí eu nasci e fui para 
Bahia... aí depois nós viemos para aqui e está com... em 97 meu pai faleceu e, 99 a 
minha mãe faleceu, moravam ali naquele sítio [...] quando nós viemos para aqui 
plantava algodão, arroz, milho, essas coisas, tudo como arrendatário. Aí depois 
parou o arrendatário e ficou uns anos, a gente não pagava renda para ninguém. 
[Pergunto: quando pagavam a renda, quem recebia?] Era da Fazenda, né? Era 
administrador, tinha administrador, fiscal e a Fazenda também tinha roça, tinha 
pasto, tinha gado... é Companhia da Estrada de Ferro, que eles falavam, do Governo, 
mas era Cia da Estrada de Ferro... [Pergunto se os pais ajudaram a derrubar a mata] 
Não, não, quando eles chegaram estava derrubando, nós já viemos atrás tocar roça, 
no desmatamento. [Pergunto de onde era o Marido dela] De Monte Aprazível [Onde 
vocês se conheceram?] Aqui... ele mudou aqui, eles mudaram aqui, a família do pai 
dele mudou aqui... quando ele era solteiro, mudou, eu tinha catorze anos, foi em 55... 
e aí depois que nós conhecemos, morava vizinho. Ele tinha catorze anos e nessa época 
eu tinha 10, ele é cinco anos mais velho que eu, fazia um ano que ele veio na frente, 
da segunda vez que eu mudei, porque eu já tinha morado antes quando era pequena. 
[Pergunto por que os pais dela resolveram voltar] É que a gente morava no que era 
dos outros, a renda então vence o contrato, tem que mudar, né? E eles não iam 
arrendar mais e aqui estava arrendando novamente. Porque nós mudamos daqui 
porque a fazenda não queria mais arrendatário, aí não ia mais arrendar a terra... [Ia 
fazer o que?] Sei lá o que era a idéia deles, então só ficou duas famílias aqui, foi todo 

                                                
2 Ver no Mapa 12 a localização da Fazenda Jacilândia. 
3 Sobre frente de expansão e frente pioneira, ver Chaia (1981) e Martins (1996b). 
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mundo embora, aí depois foi voltando, daí três anos foi voltando, as pessoas que 
tinham mudado iam voltando de novo... aí eles arrendaram de novo.4 

O primeiro aspecto que merece ser destacado a partir do depoimento anterior é 

o da migração. Observa-se na fala de minha interlocutora quantas vezes sua família se 

mudou de lugar, incluindo a ida para a Bahia e o retorno para São Paulo, em um 

período muito curto.  

Esta migração se justifica em sua fala pela inacessibilidade direta à terra, ou 

seja, como o acesso à terra era e é mediado pela propriedade privada e como a 

condição camponesa de sua família, marcada ora pela condição de rendeiro, ora pela 

condição de posseiro5, não permitia o acesso direto, a necessidade de pagar a renda 

para se reproduzir na terra é que pautava o cotidiano da família. Ela explica esse 

processo migratório com a frase “a gente morava no que era dos outros... vence o 

contrato, tem que mudar”, ou seja, a vulnerabilidade em que a família encontra-se em 

anos sucessivos se dá justamente em função da necessidade de pagar a renda da terra 

para a reprodução da família, sempre por um tempo determinado por seu proprietário. 

Evidentemente, na situação de fronteira, a precariedade das relações potencializa-se, as 

famílias migram muitas vezes em anos sucessivos na busca de terra para que possam 

se reproduzir. 

A situação de fronteira fica absolutamente explícita em sua fala, em dois 

momentos diferentes; no primeiro, quando utiliza a expressão “a gente estava 

descobrindo a fazenda, tirando a mata”; ao fazer uso do verbo “descobrir”, é como se 

ela negasse a existência desse lugar anteriormente à derrubada da mata. Ela nega a 

existência social antes da derrubada da mata, como se a fazenda existisse virtualmente 

e passasse a existir na realidade a partir do trabalho de derrubada da mata, a partir de 

sua humanização após ter sido limpa, como será discutido adiante.  

A segunda expressão utilizada por minha interlocutora, reveladora da situação 

de fronteira, é a seguinte: “quando eles chegaram estava derrubando, nós já viemos 
                                                
4 Entrevista com d. Jandira Pacheco, em julho de 2004. 
5 A condição de camponês-posseiro para o caso dos camponeses da Fazenda Jacilândia será discutida no decorrer 
do capítulo. 
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atrás tocar roça, no desmatamento”. Ou seja, primeiro o campesinato desmata, e, na 

seqüência da formação da fazenda, outro grupo de camponeses (às vezes o mesmo) 

passa a cultivá-la. 

Sua fala simboliza em imagem exatamente o processo da frente de expansão: 

primeiro a derrubada e, em seguida, a agricultura. Dá a imagem de onda, de expansão: 

uma primeira ação à frente e em seguida, outra que a consolida. Assim, ao usar o 

verbo atrás, ela torna emblemática a idéia de “frente”, ou seja, caracteriza - 

literalmente - a frente de expansão6. 

A derrubada da mata e o processo de formação das fazendas no oeste paulista 

foram a marca da reprodução camponesa dessas famílias migrantes: 

A gente entrou na fazenda [em uma fazenda vizinha a Jacilândia], agora é tudo 
invernada, mas na época era mata fechada, então o meu pai derrubou muita mata, 
então a nossa mudança foi até a sede e o administrador da fazenda chamava João 
Adão... ele tomava conta da fazenda do Cavalin, o Américo já era genro dos Cavalin, 
então a gente chegou na sede de caminhão, com a nossa mudança de Nova Granada 
até lá... então o meu pai já tinha feito a casa, a casa era feita de pau a pique, você 
sabe como é que é? Eles faziam de coqueiro entabocava, era de telha, aquelas telhas 
brancas, depois jogava o barro, não era que nem agora, barro vermelho mesmo, eles 
amassavam o barro e atolava tudo naqueles madeiramentos... [A Senhora lembra 
como fazia?] Vichi, a minha vida inteira, né? Daí o meu pai derrubou mato, plantou 
roça e nós ficamos lá até a idade de... 18 anos, depois de casada eu morei lá um ano, 
e aí depois que eu vim para cá, para Jacilândia, então não era aqui, era mais 
embaixo, lá perto da minha cunhada. Ali eu tive filho, a gente foi trabalhando na roça 
como sempre, só que as roças daqui já eram derrubadas, já era terra limpa, né, não 
tinha mato mais e quando o meu pai saiu de lá, ele foi para São Paulo, porque os 
fazendeiros já não quiseram ele mais, porque lá ele arrendava a terra, não era terra 
dele, era arrendada, aí o fazendeiro falou assim: ‘não, agora a gente não vai plantar 
mais roça, a gente vai formar capim para por gado aí’, então o meu pai formou... 
tudo o que ele tocava ele plantou em capim, aí o fazendeiro acertou com ele, ele foi 
embora para São Paulo. E foi a pior besteira, viu! Porque o meu pai era a vida dele, 
de quando ele nasceu até que ele foi para lá que eu já era casada, ele foi para lá 
coitado, só foi sofrer, não é? Porque um homem criado na roça viver numa cidade 
grande igual São Paulo, não agüenta... que nem meu filho fala: se a gente já tivesse 
aqui para trazer ele, acho que ele não tinha morrido tão cedo... na época que ele 
morreu a gente estava em Americana...7  

                                                
6 MARTINS (1996b). 
7 Entrevista com d. Argeni, em julho de 2004. 
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MAPA 12: Acessar a partir do índice Lista deMapas 
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Minha interlocutora vivenciou, ainda criança, o processo de derrubada da mata, 

de constituição da fazenda, materializado no trabalho de seu pai. Pode-se ver em sua 

fala que chegaram à área que “era mata fechada” de caminhão e não de trem. Ainda 

não havia ferrovia nos municípios de Meridiano e Fernandópolis quando sua família 

chegou a estas terras, ou seja, as famílias estavam à frente da construção da linha 

férrea da Araraquarense8. Como discutido no capítulo referente às áreas destinadas à 

implantação da Lei de Revisão Agrária, a própria fazenda Jacilândia era da referida 

companhia e os camponeses sabiam disso, como atesta o depoimento anterior a este. 

Estar à frente da construção da linha férrea revela, nesse caso, que os 

camponeses vivenciaram a transmutação da frente de expansão em frente pioneira e, 

posteriormente, a consolidação do território capitalista, caracterizada pela instauração 

da propriedade privada da terra9. 

A fazenda Jacilândia, diferentemente daquela em que sua família foi morar, já 

não tinha mais mata, “as roças daqui já eram derrubadas, já era terra limpa, não 

tinha mato mais”; observa-se novamente como a limpeza aparece em oposição ao 

mato. Reiteradamente os camponeses referem-se à mata como local inculto, não 

humanizado, enfim. Não por acaso uma das expressões utilizadas para definir a 

derrubada da mata é “limpeza”. 

A casa em que moravam é também expressão da situação de fronteira 

vivenciada naquele momento por essas famílias. Pode-se ver que a casa era feita de 

pau a pique, minha entrevistada explica a maneira como era construída, dando seus 

detalhes. A casa precária revela também uma condição social precária, pautada pela 

migração constante da família. 

Finalmente, a própria trajetória de seu pai também exprime, emblematicamente, 

a constituição das fazendas de gado do noroeste paulista. Ela conta, quase que 

resignada, a necessidade de seu pai sair da terra tendo em vista que a “terra não era 

                                                
8 Ver Fotografia 76. 
9 MARTINS, 1975. 
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dele”: “os fazendeiros já não quiseram ele mais... aí o fazendeiro falou assim: ‘não, 

agora a gente não vai plantar mais roça, a gente vai formar capim para por gado’, aí 

então o meu pai formou... tudo o que ele tocava ele plantou em capim”. 

Tal foi apontado com relação a Santa Fé do Sul - onde os camponeses 

organizaram-se no Movimento do Arranca Capim - nos municípios de Meridiano, 

Valentim Gentil e Fernandópolis também os camponeses-rendeiros, após cultivarem a 

terra por alguns anos, substituíam suas roças deixando-as preparadas com o pasto. A 

isso se deve também, em grande medida, a intensa migração dessas famílias. 

Contratando os camponeses rendeiros por um período para que derrubassem a 

mata e formassem as fazendas de gado, os grandes proprietários estavam, na verdade, 

produzindo capital através de relações não capitalistas De acordo com Oliveira (1995b, 

p. 479-80): 

Esse processo de desenvolvimento da agricultura ocorre através de formas articuladas 
pelos próprios capitalistas, que utilizam de relações de trabalho familiares para não ter 
que investir uma parte de seu capital na contratação de mão-de-obra assalariada. Ao 
mesmo tempo, utilizando-se dessa relação sem remunerá-la, recebem uma parte do 
fruto do trabalho dos trabalhadores camponeses-proprietários, parceiros, rendeiros ou 
posseiros, convertendo-o em mercadoria e, ao vendê-la, em dinheiro. Assim, 
transformam a renda da terra em capital. Esse processo nada mais é, pois, do que o 
processo de produção do capital, que se faz através de relações não-capitalistas. Uma 
vez acumulado, esse capital poderá, numa próxima etapa do processo de produção, ser 
destinado à contratação de trabalhadores assalariados – “bóias-frias” – por exemplo – 
e então se estará implantando o trabalho assalariado na agricultura. 
Um exemplo desse processo ocorre com os fazendeiros que atuam na pecuária de corte 
(invernada no oeste do Estado de São Paulo) [...] Muitas vezes esses fazendeiros, ao 
invés de destinar uma parte de seu capital para realizar a tarefa de refazer o pasto, 
arrendam a terra a camponeses sem terra ou a pequenos proprietários da região para 
que façam a reforma do pasto. 

Oliveira, no excerto citado, aponta a maneira como a renda da terra se 

transmuta em capital através do trabalho familiar, ou seja, através de relações não-

capitalistas. Este processo ocorre, no tocante à pecuária no oeste paulista, não apenas 

quando da reforma do pasto, como ocorreu durante todo o processo de formação 

dessas fazendas. 
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Foi visto também, no capítulo referente aos conflitos sociais no campo em São 

Paulo, durante a década de 50, como a apropriação do trabalho familiar na formação 

dos pastos e a posterior dispensa das famílias camponesas das terras estiveram no 

âmago dos conflitos de Santa Fé do Sul.  

A situação vivenciada por essas famílias camponesas nas fazendas contíguas a 

Jacilândia também remonta ao grande processo de implantação de frigoríficos no 

interior do estado de São Paulo, que aumentou significativamente a partir da década de 

50. De acordo com Mamigonian (1976) apud Oliveira (1981, p. 29): 

[...] em 1951, durante o Governo Getúlio Vargas, foram tomadas várias medidas – 
empréstimos bancários, isenções de taxas, etc. – apoiando a implantação de novos 
frigoríficos no interior do Brasil central. Este estímulo foi recebido prontamente pelos 
invernistas de São Paulo, Mato Grosso, que passaram a montar, na década de 50, 
vários frigoríficos na sua área de engorda: Andradina (Moura Andrade), Araçatuba (T. 
Maia), Barretos (Antenor Duarte), Campo Grande (Coelho), etc.   

É justamente neste âmbito que a camponesa entrevistada mostra que o 

fazendeiro, “com todas as letras”, disse a seu pai que não o queria mais, posto que ia 

por “o pasto no lugar da roça”. Assim, é significativo que ela diga que tudo o que o 

pai tocava “plantou em capim”. Como seu pai saiu dessas terras migrando para São 

Paulo, quando ela já era casada, sua saída da terra ocorreu no final dos anos 50 e início 

dos 60, justamente no período de expansão das invernadas. Aliás, no início de seu 

depoimento, ela utiliza exatamente esta palavra: “agora é tudo invernada, mas na 

época era mata fechada”. 

Minha interlocutora, ao retratar sua vida, retrata o que foi o processo de 

expansão do capital no campo sob a ótica camponesa. Seu pai, camponês-rendeiro, 

sem sua própria terra teve como trajetória a migração para a grande cidade após ter 

substituído sua roça de longos anos pelo pasto para o gado. É com comiseração que ela 

enxerga este caminho: “foi para lá, coitado, só foi sofrer, né? Porque um homem 

criado na roça viver numa cidade grande igual São Paulo, não agüenta”.  

A migração foi um marco na vida dessas famílias camponesas. Todas aquelas 

que estão nas terras da Fazenda Jacilândia tiveram um longo processo migratório: 
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Eu nasci na Bahia, num lugar por nome de São José, nasci dia primeiro de 
janeiro de 1927... eu vim para São Paulo com 16 anos... não tinha 16 anos inteirado. 
Não, já tinha porque eu nasci em Janeiro e eu vim dia 2 de fevereiro... eu vim de 
navio, da minha terra até Juazeiro da Bahia, eu vim de a pé, de Juazeiro da Bahia até 
Pirapora eu vim de navio, de Pirapora até São Paulo, eu vim de trem, de São Paulo 
até Andradina, eu vim de trem também, mas já vim de “Amigração”, aí já peguei, até 
Andradina [...] era só eu e dois irmãos... [Pergunto como funcionava a migração] 
Olha, eu era rapaz novo, não prestei bem atenção, eu sei que nós apeamos do trem e 
fomos para um alojamento, aí ficamos naquele alojamento três dias, até vir 
autorização do governo que a migração era por conta do governo para trazer para o 
interior. [Pergunto se o governo pagava] Decerto pagava porque nós viemos de graça! 
[risos] [Pergunto o que eles foram fazer em Andradina] Fomos trabalhar na roça, 
trabalhei, eu derrubei mata, eu rocei, depois eu toquei roça de algodão, roça de 
arroz, na enxada, naquele tempo não tinha arado, não tinha animal para trabalhar, 
era feita a cova de enxada e plantava... derrubava mata, com 16 anos eu derrubei dois 
alqueires de mata porque eu não tinha pai nem mãe, vim para São Paulo sem pai e 
sem mãe, com dois irmãos de menor para mim criar... nós viemos os três, nós somos 
em três irmãos... minha mãe morreu em 39, no começo de 39 e no fim do ano de 39, 
no mesmo ano, meu pai morreu [...] Meu pai está sepultado, já está gravando mesmo, 
num lugar por nome Capim Grosso, chamava Curaçá, hoje chama Capim Grosso, 
para baixo de Juazeiro da Bahia, agora minha mãe está sepultada num lugar por 
nome São José [...] Ali [em Andradina] já arrendei terra, eu achei um patrão muito 
bom que confiou em mim, porque eu era uma criança, ele confiou em mim, aí me 
arrendou dois alqueires de terra, eu derrubei o mato e ele me forneceu seis meses até 
eu colher para pagar ele... o primeiro ano eu trabalhei de porcentagem, eu pagava 
20%, aí depois do segundo ano em diante que eu cheguei a pagar a renda, mas a 
renda me parece que era 300 cruzeiros... aí no segundo ano eu já fiz uma colheitinha 
mais ou menos, plantei arroz... dois alqueires de arroz... colhi 120 sacos por 
alqueire... meus irmãos trabalhando junto, aí no segundo ano o mais novo foi para 
Três Lagoas, uma viúva em Três Lagoas pegou ele para acabar de criar e ensinar 
uma profissão, em Mato Grosso... agora o outro não, o outro ficou mais eu, aí eu vim, 
nós separamos os dois, eu vim para Pereira Barreto, porque apareceu um serviço em 
Pereira Barreto, uma fazenda nova que tinha derrubado, tinha mato que tinha 
derrubado, eu vim para plantar roça também... roça de arroz também, aí fiquei em 
Pereira Barreto, toquei um ano, no outro ano eu passei para outra fazenda, uma 
Fazenda por nome Santa Fé, nessa primeira fazenda é Três Ramos, depois no outro 
ano eu passei para fazenda Santa Fé, aí eu trabalhei seis meses de cozinheiro, eu 
cozinhava para 25 peões, eu tinha prática de cozinha, porque esse tempo todo com 
meus irmãos... aí depois eu resolvi casar... falei: ‘agora eu preciso casar porque essa 
vida está danada!’ Aí, quando eu casei, casei dia 26 de outubro de 48, aí casei, o 
homem queria que eu fosse ficar de cozinheiro lá na fazenda, falei: ‘não vou’. ‘E eu 
casei, agora não vou mais trabalhar de cozinheiro, eu vou tocar roça outra vez, que 
eu tenho a minha família, eu vou cuidar da minha família’, aí larguei da cozinha dele 
lá e fui tocar roça outra vez, e na roça eu estou até hoje. [Pergunto como conheceu a 
esposa] Ah, a minha esposa, se eu contar para você que jeito que eu conheci ela você 
vai... quando eu mudei de Andradina para Pereira Barreto, então eu vim solteiro, aí 
meus irmãos foram para lá, eu vim sozinho com outra família, aí eu cheguei, ela já 
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morava ali, aí nós passamos a se conhecer ali, aí começamos a namorar, aí viemos 
namorando mais de ano, aí casamos. Aí conheci ela nessa fazenda Três Ramos, 
quando eu casei eu já estava naquela fazenda Santa Fé [e tudo arrendado?] tudo 
arrendamento... era por ano, quer dizer, vencia um ano, vencia todo mês de outubro, 
você arrendava em outubro, ia até outubro do ano que vem, quando chegava em 
outubro do ano que vem, se você queria ficar, você tornava a arrendar outra vez, se 
você não queria, você mudava e ia para outro lugar... [Quando vocês casaram, o que 
foram plantar?] Mesma coisa: algodão, arroz, feijão, eu já cheguei plantar de tudo 
quanto foi coisa: arroz, algodão, milho, só não plantei soja, plantei girassol, plantei 
amendoim, plantei sorgo, mamona. Aqui nesse terreno aqui que a senhora está me 
vendo aqui, eu estou morando aqui de 1957, em cima dessa terra! Nessa mesma terra! 
Trabalhando nesse mesmo local! Nesse mesmo pedacinho. [E como vocês vieram pra 
cá?] Morava numa fazenda lá do finado Pedro Cavalin, lá para lá de Meridiano, aí 
depois lá venceu o contrato, nós precisamos mudar, aqui era a Fazenda do Estado, aí 
nós viemos, arrendamos a terra aqui, no primeiro ano nós tocamos de porcentagem, 
que nem eu estou te falando, pagamos 20%, aí no segundo ano, aí nós já arrendamos 
a terra... a casa tinha que fazer por minha conta, aí eu arrendei a dinheiro, paguei a 
renda e fiz a casa que era nesse mesmo pedaço de terra ali no fundo, lá embaixo na 
beira do córrego, aí passou a arrendar, e foi arrendando, pagando renda e foi 
tratando até hoje. Aí em 75, para terminar o assunto, em 75 veio o loteamento, era do 
Estado, o Estado resolveu lotear. [Por que resolveu lotear?] [um pouco de silêncio] 
porque o povo estava aí, ficou, eu não lembro quantos anos ficou, deve ter ficado uns 
três anos seguramente ficou sem renda, porque aí o Estado tirou a renda... o 
administrador ficou aí, mas só que o Estado, era da Secretaria da Fazenda, aí criou, 
de ninguém cobrar a renda que era para o povo ir embora. Ficou melhor para o povo 
ficar, porque não pagava a renda! [risos] Não é? Ficou melhor para o povo ficar, 
então o povo ficou sem pagar renda. Como o povo ficou sem pagar renda nenhuma, 
como ia fazer? Como fazia? O Estado ia despejar esse monte de gente? Tinha cento e 
tantas famílias. Então não ia despejar esse povo todo, então resolveu lotear.10  

A fala do camponês revela toda a agrura e drama pessoal deste senhor de quase 

80 anos, que migrou ainda muito jovem para São Paulo. Quando falei a ele sobre a 

possibilidade de gravar a entrevista, ele gostou da idéia dizendo-me que assim as 

pessoas poderiam saber que ele foi um baiano que veio para São Paulo com 16 anos, 

sem pai e sem mãe e com dois irmãos mais novos para cuidar, caso contrário, como as 

pessoas poderiam saber que este baiano existiu? 

Vê-se que ele guarda com precisão todas as datas e locais marcantes de sua 

vida, sabe dizer o dia que saiu da Bahia, o tempo de viagem, o dia em que chegou em 

São Paulo, o nome das várias fazendas onde morou, o nome (antigo e atual) dos locais 

                                                
10 Entrevista com o sr. João Araújo (João Baiano), realizada em julho de 2004. 
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onde os pais estão sepultados, as colheitas significativas que fez, lembrando-se 

inclusive do montante colhido etc. 

A chegada a São Paulo demandou um longo tempo, exigindo que o camponês 

utilizasse diferentes formas de transporte, inclusive caminhando um grande trecho a 

pé.  

O processo de migração a partir da capital paulista para o interior é definido por 

uma expressão que, da forma como foi usada pelo camponês, revela-se também como 

sinônimo de transporte. Ele diz: “eu vim de amigração”, unindo o artigo ao 

substantivo feminino; cria um outro substantivo que demonstra o “meio” que o fez 

chegar ao interior, ou seja, com a expressão “amigração” ele se refere à subvenção do 

Estado para levar os trabalhadores às áreas das grandes fazendas. 

O camponês desvela esta subvenção explicando que a migração era por conta 

do governo, me diz de maneira jocosa: “decerto [o Estado] pagava porque nós viemos 

de graça!” 

Ele fala também da permanência por três dias em um alojamento, que 

certamente é a Hospedaria do Imigrante, no Bairro da Mooca, na capital paulista, de 

onde partiam os (i)migrantes para o interior do estado e também para outros estados. O 

Estado subvencionava, controlava e mediava a viagem de milhares de migrantes para 

as frentes pioneiras, evitando assim que os capitalistas despendessem quaisquer somas, 

ainda que fossem para contratar trabalhadores. O que o Estado subvencionava, 

portanto, era o capital11.  

A mediação desse processo pelo Estado é expressa na fala do camponês quando 

ele afirma que “aí ficamos naquele alojamento três dias, até vir autorização do 

governo, porque a migração era por conta do governo”. De fato, se viu no capítulo 

referente aos conflitos no campo em São Paulo, só no período de 1941 a 1949 o 
                                                
11 Tal como havia feito ao subvencionar a imigração de colonos na substituição dos escravos nas fazendas de 
café, de acordo com Martins (1996a, p. 65): “A imigração subvencionada para criação de colônias oficiais teve, 
porém, uma grande importância. Fundamentalmente instituiu a intervenção do Estado na formação do 
contingente de força de trabalho, como uma espécie de subvenção pública à formação do capital da grande 
fazenda”. 
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Departamento de Imigração e Colonização encaminhou 400 mil trabalhadores para o 

interior do estado. 

Este camponês, a exemplo dos outros entrevistados, trabalhou em todo o 

processo de formação de fazenda, “derrubando mata”, ou seja, com apenas 16 anos, 

como conta, “derrubou” dois alqueires de mata, um trabalho extremamente árduo e, 

sem dúvida, carregado de perigo, posto que é revelado com orgulho pelos homens 

mesmo em idade adulta; como já foi apontado, é uma das atividades que simboliza a 

virilidade. Evidentemente não é fortuito ele revelar a tenra idade com que fez uma 

atividade que demanda tanta força e coragem; ao fazê-lo, afirma-se como homem 

capaz e responsável. 

A seqüência da derrubada da mata é sempre marcada por uma relação em que o 

proprietário da terra (legítimo ou não) recebe sua renda através do arrendamento ou de 

outras formas de pagamento, como a porcentagem. O camponês entrevistado revela as 

duas formas: primeiro pagou porcentagem ao fazendeiro e, posteriormente, tomou a 

terra em arrendamento. Refere-se ao fazendeiro como um “patrão muito bom” porque 

lhe arrendou terra mesmo tendo ainda apenas 16 anos. O “bom” encontra-se no fato de 

ter sido possibilitada a sua reprodução, entretanto tal fato desvela a situação de 

fronteira em que, mesmo a rapazes, as terras eram entregues em parceria ou 

arrendamento de modo que a mata fosse derrubada e a fazenda formada. Ou seja, tão 

precário era esse trato social que jovens tornavam-se responsáveis por atividades 

extremamente perigosas e dispendiosas de força física. 

A situação de fronteira fica explícita também na atividade de cozinheiro que ele 

desenvolveu, cozinhando em sua expressão para “25 peões”, ou seja, em um universo 

masculino, do qual não eram as famílias como um todo que faziam parte.  

A vulnerabilidade social em que se encontravam determinou que ele e seus 

irmãos se separassem: o caçula foi morar em Mato Grosso, tornando-se alfaiate após 

ter sido adotado, enquanto o outro separou-se deste mais velho em trajetórias de 

fazendas diferentes. 
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O arrendamento, entretanto, foi uma constante em sua vida, a migração de uma 

fazenda para a outra se dava na busca por terra para a sua reprodução: “... em Pereira 

Barreto, uma fazenda nova que tinha derrubado... eu vim para plantar roça também”. 

É recorrente, portanto, a abertura da fazenda ou a chegada às fazendas novas, “recém-

derrubadas”, para “plantar roça”. Esta roça, como atesta sua fala, tinha cultivos 

destinados à alimentação (que também eram comercializados), além de culturas de 

caráter estritamente comercial, como é o caso do algodão e do amendoim, arrolados 

com os demais produtos como o milho, o feijão e o arroz.  

É na vivência da situação do arrendamento que o camponês conheceu sua 

esposa e é com a família dela que ele migrou para arrendar terras próximas à Fazenda 

Jacilândia. A migração cessa quando a família chega à Fazenda Jacilândia: “Aqui 

nesse terreno aqui que a senhora está me vendo aqui, eu estou morando aqui de 1957, 

em cima dessa terra!”  

O sítio de meu interlocutor corresponde, hoje, justamente à área ocupada pela 

família há praticamente 50 anos; ele inclusive localiza sua primeira casa em seu sítio, 

de pau a pique, próxima ao córrego. A legalização de sua terra por meio da Lei de 

Revisão Agrária demonstra que, mais do que a condição de camponeses-rendeiros, 

estas famílias tinham a condição de camponeses-posseiros, como ele revela ao afirmar 

que durante alguns anos a terra ficou sem cobrança de renda: “uns três anos 

seguramente ficou sem renda... ninguém cobrava a renda que era para o povo ir 

embora. Ficou melhor para o povo ficar! Como o povo ficou sem pagar renda 

nenhuma, como ia fazer? Como fazia? O Estado ia despejar esse monte de gente?” 

A sua fala, novamente jocosa, indica que houve uma pressão, seja por parte do 

Estado, seja pelos administradores da fazenda, para que as famílias saíssem da área, 

deixando, para isso, de cobrar a renda. Ou seja, não cobrar a renda era uma forma de 

deslegitimar o contrato pela cessão de uso da terra. Entretanto, como afirmou o 

camponês “ficou melhor para o povo ficar”, ou seja, a não cobrança de renda deixava 
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os camponeses na condição de posseiros, ou ainda melhor, posto que a renda não era 

cobrada. 

Contudo, como atesta o primeiro depoimento transcrito neste capítulo, algumas 

famílias deixaram a terra após a extinção da cobrança da renda que era, nitidamente, 

uma ação para que as famílias as deixassem. Foram, portanto, constrangidos a deixá-la 

e, no entanto, a ela retornaram em pouquíssimos anos.  

Os camponeses sabiam que as terras eram públicas e depreende-se do discurso 

das famílias que pairava dúvida sobre a legitimidade dos administradores que a 

fazenda teve. Os camponeses deixam entender que tinham séria desconfiança se, de 

fato, o dinheiro da renda era verdadeiramente destinado ao Estado: 

... viemos para cá, chegamos aqui como arrendatários, vendeu a propriedade lá [em 
Monte Aprazível, onde seu pai tinha um sítio de três alqueires] e aqui nós passamos a 
ser arrendatários, aí eu não me lembro o certo quantos anos pagou renda disso aqui, 
mas depois não sei porque não veio mais renda, não cobraram mais renda aqui do 
terreno, aí ficou, também não lembro quantos anos ficou sem renda, aí depois 
apareceu uns administradores aí e começaram a cobrar renda, mas essa renda eu 
acho que já era por conta deles mesmos cobrando essa renda, alguns pagavam, 
outros não, não é?12  

Está implícito no discurso do camponês também a ação de grileiros na área13. 

Houve, inclusive, um conflito entre um dos “arrendatários”14 e um dos 

“administradores” da fazenda Jacilândia, que foi assassinado em uma festa de 

casamento.  

D. Jandira (mãe): Aqui também vinha assim, quando nós mudamos aqui era um 
administrador, a primeira vez, aí brigas, aí mataram ele,  aí depois veio outros, então 
vinha, tinha uns que ficavam um ano, dois, eram assim até boas pessoas, depois vinha 
uns já eram mais carrascos, mais Lampião, mais dizer que nem meu filho, já andava 
assim de armado e tudo, na hora de receber renda tinha tudo isso, não é? Era mais 
assim, bagunçado. Mais jagunço. E outros não, outros já eram, aí depois veio um tal 

                                                
12 Entrevista com sr. Waldemar Pacheco, em julho de 2004. 
13 Vê se o quão complexa é a relação do campesinato com a terra. Neste caso, a trajetória do camponês é iniciada 
como camponês-proprietário com pouca terra, passa a ser camponês-rendeiro, posteriormente camponês-posseiro 
e, finalmente, torna-se camponês proprietário novamente. 
14 Reproduzi a expressão “arrendatário” entre aspas, posto que o camponês utilizou esta palavra para definir sua 
própria condição. Entretanto, sua condição e a dos demais camponeses naquele momento era a de camponês-
rendeiro. Segundo Oliveira (1991a) arrendatário é o capitalista que arrenda a terra, quando o camponês toma 
terra em arrendamento ele é rendeiro. 
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de doutor Antônio, esse era boa pessoa, veio Chico Bursa, era administrador também, 
boa pessoa, era amigo da gente, sabe? Aí veio um tal de Zé Maria que já não era tão 
legal assim, já era mais dos corruptos, esses queriam renda ... diferente.  

Jaime (filho) - Na verdade, o pessoal da época não tinha certeza se eles estavam 
pagando...  

D. Jandira (mãe) - Agora a gente não sabia para onde ia essa renda. Porque se você 
vai numa fazenda aqui, você está pagando a renda para o fazendeiro, agora nós, não 
sabia para quem a gente estava pagando aquela renda, então colhia, aí ia o fiscal da 
fazenda, os empregados da fazenda iam lá e dividiam, não é? Você colhia o milho e 
fazia os montes lá, eles iam lá e dividiam e levavam a parte deles, da fazenda. No 
começo era até em carro de boi, carroça, depois tinha um caminhãozinho e levava 
embora para fazenda, diz que ia para, não sei para onde, esse doutor Antônio diz que 
veio de Jacareí [ele morava aqui?] é, tinha a sede. Já foi desmanchada, tinha a sede 
aqui... a primeira ficava até no sítio que era do meu cunhado, depois ficou lá embaixo 
[...] tinha 50 alqueires, lá tinha gado, eles tiravam leite, esse leite ia lá para estrada 
de ferro, não sei para onde que ia eles levavam, não era bem o leite, eles levavam o 
creme de leite, não tinha geladeira, não tinha nada, punha no latão e levava... isso aí 
eu lembro, então quando eu mudei aqui a primeira vez, aqui já tinha desmatado, mas 
ali daquela parte para lá até Meridiano era mata, mata mesmo, então só tinha 
ranchinho de sapé mas a gente não tinha nem uma máquina para tirar a foto nem 
nada, não tem nada registrado, só na cabeça de quem ainda está vivo, então era só 
casa de sapé. Aí quando começou a vir que nem nós para arrendar terra, aí a gente já 
fazia casa pau a pique mas com telha, já não era a nossa, a gente não chegou a morar 
em sapé não, mas eu vi muito ranchinho de sapé, vinham os nortistas para tirar a 
madeira, aí a madeira era, aqui mesmo na estrada de ferro aqui o trem parava e 
pegava aqui mesmo no meio da estrada... madeira para fazer os dormentes da estrada 
de ferro, então cortavam madeira boa, aí eles iam derrubando tudo. E o que prestava 
para eles levar eles levavam, o que não prestava, queimava ou as pessoas pegavam 
para fazer alguma coisa... esse povo, os mais velhos já morreram tudo e eu nessa 
época eu era criança... eu vim para aqui com cinco anos, está com 53 anos... 
[pergunto sobre o administrador que foi assassinado] Esse aí, é de um que devia para 
ele, e ele estava num casamento, aí o outro não queria pagar a dívida e era assunto 
da fazenda também, era dívida de renda, aí ele achou mais fácil dar uma facada no 
homem do que pagar, aí ficou uns par de anos na cadeia e depois soltou e o outro 
perdeu a vida. Diz que ele estava jantando, nós fomos até convidados para esse 
casamento, mas nós não fomos, eu era criança nessa época, eu tinha seis anos, já 
fazia um ano que estava aqui, até que teve a inauguração da escolinha, foi dia de São 
João, aí teve forró e teve churrasco, a fazenda deu um churrasco da moda antiga 
assim, fazia, a churrasqueira era um buraco assim... foi muito bonito, depois teve um 
forró e isso foi em São João, aí depois no mês seguinte teve um casamento e o 
administrador era padrinho, aí quando foi na hora da janta diz que ele chamou ele 
pelo nome, ele chamava José Bueno: ‘Oh, José Bueno você quer receber? Eu vim 
para te pagar’. Aí diz que ele virou, a hora que ele virou, ele carcou a faca nele. E 
matou ele, aí nós fomos no velório dele.... era mixaria, hoje muitos devem aí milhões e 
nem pagam...  
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Seu discurso deixa antever claramente a atuação de grileiros e jagunços na área, 

as expressões que a camponesa utiliza para definir a ação dos grileiros explicitam 

como eles atuavam, por isso diz que alguns eram “mais carrascos, mais Lampião”, ou 

seja, atuavam com violência.  

Esta violência não era apenas verbal ou coercitiva, o que estava em jogo era a 

vida dos camponeses posseiros intimidados com arma de fogo: “já andava assim de 

armado e tudo, na hora de receber renda tinha tudo isso, né? Era mais assim, 

bagunçado, mais jagunço”. 

Quando a camponesa afirma que na hora de receber a renda “tinha tudo isso”, 

sugere que teria que enfrentar o grileiro armado, ou em suas palavras - aliás, ela o diz 

com todas as letras - “o jagunço”. Por isso era mais “bagunçado”, ou seja, sem ordem 

e sem lei. 

As famílias posseiras vivenciaram aquilo de peculiar e característico que há na 

situação de fronteira, que é exatamente a violência, a tensão entre ordens morais e 

sociais diametralmente opostas15. 

Tanto a situação da frente de expansão é vivenciada em sua infância, que ela 

relata o processo de derrubada de mata desta fazenda, da extração da lenha para as 

dormentes da estrada de ferro16. Ela vive, em seu cotidiano infantil, a abertura das 

fazendas, a expansão da linha férrea, a apropriação privada das terras e a atuação 

violenta de grileiros e jagunços. 

A frente pioneira se expandindo por essas terras é atestada em sua fala quando 

diz que “daquela parte para lá até Meridiano era mata”, ou seja, ela está descrevendo 

a Frente de Expansão se transmutando em Frente Pioneira. 

A camponesa retrata as casas de sapé dos “nortistas” que foram lenheiros, assim 

como boa parte de seus vizinhos. A casa de sapé testemunha a fugacidade da situação 

                                                
15 MARTINS (1996b e 1997), CHAIA (1981). 
16 A estrada de ferro sintetiza a simbologia da frente pioneira em São Paulo.  
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desses camponeses: revela não apenas a condição econômica, como também a 

condição-camponesa, no sentido do tempo que poderá permanecer em determinada 

terra. A possibilidade de permanência, ao contrário, é atestada pela “casa de pau a 

pique”, já “coberta com telhas”. Ela, assim, lamenta não poder ter fotografado estas 

imagens agora retidas apenas em sua memória e “daqueles que ainda estão vivos”. 

Observa-se em sua fala que pagavam renda em produto pelo uso da terra aos 

‘fiscais’ e ‘administradores’ da fazenda, ela dá a entender que a cobrança da renda foi 

aumentando no decorrer dos anos17.  

A tensão entre os posseiros e um dos grileiros culminou com a morte deste 

último. Não paira dúvida sobre o assassinato do grileiro estar vinculado à questão da 

terra, não era uma questão pessoal ou de outra ordem, tanto assim que ela afirma: “era 

assunto da fazenda também, era dívida de renda”. 

O diálogo que ela reproduz do momento da morte do grileiro dá a entender que 

o posseiro estava sofrendo pressão para que pagasse a renda: “Você quer receber? Eu 

vim para te pagar”. O assassinato no dia de um casamento e, sendo o morto o 

padrinho, dá ao episódio um caráter ainda mais emblemático, com uma clara 

mensagem de que não deveria ser esquecido. 

Minha interlocutora está falando de violência no campo, violência sentida no 

cotidiano de sua infância e em boa parte de sua vida adulta. Esta violência pela posse 

da terra é a marca daquilo que chamamos de situação de fronteira: é o conflito pela 

apropriação da terra18.  

A camponesa deixa antever em sua fala o momento emblemático do processo 

violento que vivenciavam: “já andava assim de armado e tudo, na hora de receber 

renda tinha tudo isso, não é?” Ou seja, o recebimento da renda é o cerne da questão, é 

ele que está por trás do conflito; é a apropriação da terra que está em jogo. De um lado 

                                                
17 Nessa relação, configuram-se como camponeses-parceiros, entretanto, nota-se no depoimento que a dúvida 
sobre “os responsáveis” pelo recebimento da renda indica que eram camponeses-posseiros e entregavam parte de 
sua produção aos grileiros da área. 
18 MARTINS (1996b e 1997), CHAIA (1981). 
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os grileiros apropriando-se da terra através da violência e, portanto, de sua renda, e de 

outro, os camponeses, em busca de terras para se reproduzirem. 

Nesse sentido é que se dá a explicação para o nome do capítulo “A Resistência 

Camponesa”. Esta resistência começou há mais de 50 anos, na tenacidade dessas 

famílias posseiras de permanecerem nessas terras, enfrentando a violência privada dos 

grileiros e, mais tarde, na década de 70, enfrentando a violência do Estado mediando 

interesses privados. 

O que as falas revelam é que a terra pública estava sofrendo um processo de 

grilagem pelos supostos administradores, que cobravam renda em nome do Estado, 

angariando para si uma soma pela cessão do uso de uma terra que de fato não lhes 

pertencia. 

A terra pertencente ao Estado, à Cia Estrada de Ferro Araraquarense, foi 

adquirida por meio de uma desapropriação judicial contra Theodor Ville & Cia., em 

194319. A partir de então a Estrada de Ferro Araraquarense passou a desmatar a área 

para extrair a madeira nobre, destinada à fabricação de dormentes, e as demais, para 

abastecer as locomotivas. 

A aquisição dessas terras pelo Estado, a partir de uma ação contra uma 

companhia privada de terras, revela que o que havia por trás desta área era um 

processo de valorização das terras por meio das companhias de colonização que, como 

foi visto no capítulo referente aos conflitos no campo em São Paulo, muitas vezes 

legalizavam terras sobre as quais havia pendências jurídicas e ainda, um intenso 

processo de grilagem. 

O estabelecimento da propriedade privada, em áreas posteriores à chegada da 

linha férrea, constituía-se em um mecanismo de grande valorização dessas áreas a 

partir da possibilidade da renda diferencial que seria extraída após a instalação da 

ferrovia.  

                                                
19 Ver BARBUDO (2002a). 
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Aliás, como apontou Chaia (1981), os interesses das companhias colonizadoras 

caminhavam par e passo com a construção das estradas de ferro. Mais do que isto: a 

própria Companhia Paulista de Estradas de Ferro veio a tornar-se a principal acionista 

da CAIC (Companhia Geral de Agricultura, Imigração e Colonização do Brasil).  

Por isso, portanto, grande parte da Fazenda Jacilândia, largamente utilizada pela 

Estrada de Ferro Araraquarense, encontrava-se no fim dos anos 50 já desmatada. Ou, 

para utilizar a expressão dos camponeses, “era terra velha”. 

Já era terra velha, você vê: em 57 já era terra velha, porque eu vim em 49 para cá, 
ela já estava derrubada e já tinha tirado a lenha, porque isso foi um lenheiro, já tinha 
tirado toda a lenha, então já era terra velha, e já tinha gente tocando roça, em 49. 
Então foi isso, quer dizer que em 57 ela já era terra tocada, não estou te falando, já 
tinha plantado bananeira, e nós arrancamos as bananeiras velhas... arrancamos tudo 
para fazer roça.20 

A fala revela que a fazenda já estava “derrubada” pois já havia tido lenheiro, ou 

seja, a lenha tinha sido tirada da terra. A referência explícita à lenha indica o destino 

direto da madeira para o uso na Estrada de Ferro. 

Há que se chamar atenção para o fato do camponês chamar de “terra velha” 

uma terra que havia sido desmatada há cerca de uma década. De fato, sua vivência na 

frente de expansão torna sua referência para avaliar a terra diferente daquela dos 

grupos camponeses estabelecidos em áreas já constituídas sob o ponto de vista da 

sociedade capitalista. Em outras palavras: só é possível classificar como terra velha 

uma terra que foi desmatada há 10 anos, a partir de uma experiência em que 

reiteradamente o próprio camponês desmatou a área em que posteriormente plantou, 

usufruindo a fertilidade natural da terra, especialmente em seguida à derrubada da 

mata.  

Os camponeses deixam entender, em suas falas, que vivenciaram a condição de 

posseiros, mas raramente assumem esta identidade, preferindo ter seu passado na 

Fazenda Jacilândia relacionado à expressão arrendamento do que à de posseiros. Sem 

dúvida, isto se dá em função da grande dificuldade que mais tarde algumas famílias 

                                                
20 Entrevista com o sr. João Baiano. 
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tiveram de permanecer na área, quando da regularização a partir da Lei de Revisão 

Agrária, como será discutido. 

Há, entretanto, o depoimento de um dos camponeses da Fazenda Jacilândia, em 

que este assume abertamente a condição de posseiro.  

Sua fala é imagética, ao ouvir sua história de vida parece que se está diante de 

uma obra de literatura. Selecionei um trecho de seu depoimento que, embora grande, é 

de um lirismo impressionante. Ele retrata, ao falar de sua vivência, a beleza da 

experiência humana no enfrentamento das condições sociais mais adversas: 

Eu vou te contar como foi, a minha vida foi muito, uma vida boa e sob o tipo família 
não foi, por causa que eu nasci em Marília em 1940 e aí com um ano de idade, os 
meus pais que são baianos, então foram para Bahia e me levaram já daqui, lá eu 
morei 11 anos, aí meu pai faleceu, muito novo, com 36 anos de idade, deixou seis 
filhos, a minha mãe só sabia tomar conta de nós, não tinha emprego naquele tempo, 
não tinha nada naquele sertão bravo lá e aí eu, meu pai era negociante, ele vendia, 
vamos supor, hoje usamos o carreto do avião, do navio, naquele tempo era lombo de 
burro, então meu pai tinha umas 30 mulas e cada uma carregava 120 quilos, 60 de 
cada banda e ele tocava na estrada, quando era de noite ele parava, descarregava 
aquelas mercadorias no chão, qualquer tipo de mercadoria ele transportava, ganhava 
a vida assim, era sal, querosene, café, e até explosivo para abrir estrada de ferro, 
transportava em lombo de burro, não tinha as estradas que tem hoje, era trilha, ali 
Feira de Santana, Jequié e depois Contendas, que nós mesmos a origem do meu pai é 
Caculé e Guajeru, então nós ficamos na divisa de Minas mesmo, ali Licínio de 
Almeida e com quatro anos eu já viajava com o meu pai, na garupa, só eu e ele e mais 
um rapaz que trabalhava com ele, aí de noite a gente posava assim no ar livre, punha 
o couro de vaca assim, punha um caldeirão, fazia, não sei se você já viu nos filmes, 
um fogo de baixo e cozinhava ali, o arroz de tropeiro: carne seca e arroz, e fazia ali, 
a janta era arroz com carne seca e de noite cozinhava o feijão com toicinho de porco 
para comer no outro dia cedo, nosso almoço era sete horas, sete  horas da manhã, 
comia e viajava o dia inteiro, só ia jantar à noite, a gente parava, comia requeijão, 
comia tijolo, lá tem muito para o norte tem disso... tijolo é feito de cana, é tipo de uma 
rapadura, só que é mais mole, né? E assim eu criei... água também, levava água, mas 
as águas não era fácil não, a água era péssima, eu já bebi dessas águas que ajunta 
assim, ela é muito suja, punha a camisa assim, por na boca e sugar... é um filtro, e aí 
a gente tinha uma vida boa na minha casa, tinha bastante fartura, mas aí quando o 
velho morreu, a minha mãe não soube fazer mais, a minha mãe foi dispondo dos bens 
que ele tinha, nós ficamos numa situação que depois nós éramos em seis irmãos e 
cada um foi para a casa de um parente... só conseguiu [ficar com a mãe] os dois mais 
novos, ela foi para a vila e lá ela puxava água na cabeça para por na casa daquelas 
mulheres e carregava isso na cabeça do rio para casa, ela puxava na faixa de umas 
40 latas de água por dia com uma distância de mais de dois mil metros, minha mãe 
era baiana forte e alegre, muito alegre, fazia tudo isso sempre dando risada, o 



 490 

sofrimento para ela não existia, para ela não passava na cabeça dela, é um povo 
sofrido, mas um povo muito alegre, o sofrimento para eles não existe, sempre dando 
risada e assim ela levava a vida e os outros o tio pegou e padrinho, uns vieram para 
São Paulo, outros para o Paraná, aí a família apartaram tudo, aí eu com 12 anos, vi 
minha mãe naquela situação e falei para ela: ‘mãe eu vou embora’. Ela olhou em mim 
e disse: ‘meu filho, como você vai embora?’ Eu falei: ‘ah, mãe, aqui não tem jeito, 
não tem serviço para fazer, o que o meu pai fazia, acabou tudo’, mas eu tinha aquela 
vontade de seguir o que o meu pai fazia, mas como a situação não deu, ela teve que 
vender tudo, não sabia ganhar dinheiro, aí, menina, eu vim embora para São Paulo 
com 12 anos, voltei para aqui para São Paulo onde eu nasci, o meu berço querido, 
não é? São Paulo, eu amo os dois estados, a Bahia e São Paulo, para mim se for para 
dividir o coração um pedaço é de um e outro de outro, o norte me deu muito amor e 
São Paulo me deu coragem e estou por aqui, casei por aqui, criei meus filhos por 
aqui, mas não esqueço da Bahia não, Bahia para mim é tudo também, é os dois... até 
agora em julho eu estive lá, depois de 50 anos que eu vim para cá, eu voltei lá, para 
as raízes, para as origens, e lá eu vi ainda minhas tias, meus primos [...] depois de 
passados 50 anos os caras ainda me conheceram. E foi que nem eu falei para você... 
quando eu vim de lá para cá eu vim para Adamantina, já ouviu falar? Na Paulista 
Nova, eu e uns colegas meus, eu tinha 12 e o mais velho tinha 20... um pedaço nós 
viemos de caminhão e outro pedaço a gente veio de trem, gastamos uns oito dias de 
trem lá de Monte Azul, Minas Gerais, até São Paulo, aí nós chegamos em São Paulo, 
nós pegamos uma migração que tinha antigamente, lá tinha uma casona, aquele povo 
ia para aquela migração, depois daquela migração aí pegava o destino, uns queriam 
ir para o Paraná, para São Paulo e aquele tempo a gente vinha, quando chegou na 
cidade que a gente ia descer lá em Adamantina... [Como vocês escolheram a cidade?] 
Ah, nós não vamos nem para o Paraná nem para o Mato Grosso, nós vamos para São 
Paulo, que o baiano gosta de São Paulo mesmo, quando nós chegamos em 
Adamantina, era fim de linha, de ferro, ali acabava a linha de ferro, era a última 
estação ali, a gente descia, Paulista Nova, ali, nós paramos, o dinheiro a gente não 
tinha, sem dinheiro que a gente veio de amigração de São Paulo até ali, ali o governo 
pagava, mas como naquele tempo era muito bom de serviço, não é? Era disputado, o 
trabalhador braçal aqui era disputado que nem um ouro. Nós chegamos em 
Adamantina, o trem parou, a gente via aqueles homens ali, perguntando se queria 
trabalhar para eles, se queria trabalhar para o outro, não é que nem hoje que eu vejo 
os meus filhos aqui doido por causa de emprego, aí o homem chegou: ‘Ô, baiano, 
quer vir trabalhar para mim na minha fazenda?’ falou para o Manoel que era o mais 
velho, a gente tinha um chefe que era o Manoel, aí o Manoel falou: ‘Vamos, vamos 
trabalhar sim. Que serviço é do senhor lá?’ ‘Ah, é plantar café.’, plantar café lá na 
fazenda e roçar mato, e carpir café e plantar café é serviço braçal assim de roça, 
plantar milho, amendoim, algodão, mas a gente não sabia nada disso, a gente 
conhecia milho, amendoim, lá na Bahia, mas eu nunca fui disso, o meu negócio era 
tropa, viajar para estrada. Era o carreteiro de hoje, chamava-se tropa, tropeiro... o 
tropeiro, tem o tropeiro de boiada que toca boi, são as comitivas, posa nas pousadas, 
que nem nas músicas sertanejas fala muito [...] agora voltando lá no meu serviço que 
eu cheguei , que eu cheguei lá da Bahia com 12 anos, esse homem falou para esse 
Manoel se a gente queria trabalhar com ele e nós fomos. Aí ele falou: ‘Em quantos 
você estão?’ Ele falou assim [o amigo mais velho]: ‘Cinco’. Eu não esqueço, isso aí 



 491

eu não esqueço, o homem olhou e falou assim: ‘Não, é só quatro’. Ele me enjeitou! Aí 
ele [o Manoel, o amigo mais velho] falou assim: ‘Esse aqui também’. Ele falou: ‘Não, 
esse aí não, o que que eu vou fazer com esse menino? É muito criança. Não posso 
levar ele’. Aí o Manoel que era chefe falou: ‘Ah, então nós não vai não, né, porque ele 
está junto com nós, nós prometeu para mãe dele que nós ia cuidar dele, então nós é 
companheiro, nós não pode não. Nós não vai trabalhar para o senhor não, nós vai 
arrumar outro que quer ele, então nós vai tudo junto’. Aí o homem olhou, era muito 
difícil, precisava da mão-de-obra, falou: ‘Ah, eu levo ele também.’, trouxe eu de 
contra-peso. Aí eu vim para fazenda, chegou no outro dia, dormimos naquelas camas 
de vara... aí moça, no outro dia cedo levantamos e fomos plantar café na lavoura, aí o 
patrão, que era o administrador da fazenda, falou para o fiscal ensinar nós, a gente 
não sabia plantar, quando foi à tarde, eu muito curioso, o homem perguntou para o 
fiscal: ‘E o baianinho aí, como é que foi?’ ‘Ih, plantou café igual os outros’. Aí o 
fiscal perguntou assim: ‘Que jeito que marca o dia dele?’ Falou: ‘Ah, paga do mesmo 
jeito dos outros’. Era 200 réis... aí trabalhou, trabalhou, recebeu, meus colegas 
recebiam, também mandavam para as mães deles... esse patrão era muito bom para 
pagar, ele pagava até toda semana se você quisesse, mas eles davam comida para 
nós... não, não descontava não, o preço era esse já dando almoço e janta... arroz e 
feijão e carne e estava bom demais, e café cedo e pão na merenda, tratava muito bem, 
São Paulo é legal, e aí e eu sempre pensava na minha mãe, falava: ‘Meu Deus do céu, 
a minha mãe lá puxando água e eu ganhando esse dinheirinho’ e eu não sabia, eu não 
conhecia dinheiro... mais de dois meses que eu tinha trabalhado eu não sabia já 
quanto dava, mas dava uma nota boa, então deu muita sorte que a mulher do homem, 
chama-se dona Maria, foi com o meu santo, gostou de mim, os outros já eram tudo 
pessoa grande... eu era molecão, não cansava, ficava por ali, tratava de uns porcos 
para ela, depois que eu chegava da roça e ajudava a puxar uma água, e naqueles 
tempos o povo era sistemático, não queria levar um cara que não conhecesse, homem 
adulto, lá para dentro da casa, e ela sempre me chamava na cozinha, me dava um 
bolo, me dava uma coisa... aí eu comecei a contar para ela e ela começou a ter muita 
dó de mim, então eu falei para ela que eu queria mandar aquele dinheiro e o homem 
falava: ‘Você não quer receber não, baianinho?’ Falei: ‘Não, o meu dinheiro eu 
quero mandar para minha mãe’. Aí um dia ela falou assim: ‘Olha, veja quanto ele tem 
aí que eu vou conversar com os colegas para ver o endereço onde ele mora que eu 
vou mandar o dinheiro para mãe dele’, falou para o marido, ele fez a conta, ela 
perguntou como chamava a minha mãe, o lugar que era, ela escreveu essa carta, pôs 
no correio e registrou e mandou o dinheiro e mandou uma conversa lá para minha 
mãe que ela cuidava de mim [...] E o homem [o patrão] olhava em mim assim: ‘Ô, 
baianinho, você sabe mexer com cavalo?’ Eu falei: ‘Ah rapaz, eu acho que eu sei’ 
‘Você não quer fechar essas vacas aí?’ Aí eu fechei e eu era meio doidão, não tinha 
medo não, com 12 anos eu montava em qualquer troço, burro, cavalo, até hoje... aí, 
moça, o homem daquele dia em diante me tirou eu daquele serviço e falou para mim: 
‘Dá para você levar minha filha na cidade?’ 10 quilômetros só, na vila tinha escola, 
então eu levava as filhas dele para estudar e trazia 120 pães para os peões comerem 
na merenda, e aí ele foi me tirando do serviço pesado lá da roça, aí eu fiquei só com 
aquela charrete, levava as filhas do homem para estudar e levava almoço na roça 
com aquela charrete, que era muita comida, não dava para levar no braço, aí eu fui, 
trabalhei com eles uns par de tempo... quiseram me adotar e eu não quis, não. Não, eu 
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considero vocês como pai e mãe também, mas adotar não, pai só tive um e mãe 
também, não quero não, e aí nessa vida, aí eu ganhei um dinheirinho e aí eu fui 
trabalhar com o meu tio em lavoura de café, meeiro, em serviço de roça eu já fiz tudo: 
eu já plantei café, já derrubei mato, já furei poço, já toquei boiada aqui em São 
Paulo, já toquei roça por minha conta, já quebrei também. E nunca recebi herança, 
não. Busquei a minha mãe quando eu tinha 20 anos, ganhei dinheiro e busquei ela, lá 
no Norte, fiz a minha primeira casa ali naquele pé de manga, ali embaixo. É, comprei 
um alqueire de terra aqui, mas não era comprado, aqui era um tipo de, um tipo de, 
uma fazenda do Estado e ficou um tipo posseiro, então o povo que morava aqui não 
pagava a renda para o Estado, mas aqueles um que tinha bastante terra, você ia 
trabalhar para eles, eles te cobravam de você, entendeu? Cobrava de você. Então 
tinha um senhor aqui que tinha um alqueire de terra e ele tomava muita cachaça e ele 
tinha 10 filhos e eu trabalhava por dia. E eu cheguei aqui, parecia o norte! Ninguém 
tinha patrão! Eu falei: ‘Aqui é ajeitado! Eu vou ficar por aqui.’ Aí eu vim trabalhar 
para uma fazenda que era do Estado que punha pessoa braçal e pagava, mas os 
outros eram tudo registrado no Estado, mas eu não, eu era braçal, mas eu não era 
nada registrado, nunca fui registrado na vida, aí eu ajuntei um dinheiro, ajuntei, já 
estava morando com a minha mãe numa casinha, a primeira casinha que eu morava 
perto de um tio meu aqui, era de capim, é capim, fincava uns paus e cobria de capim e 
eu trouxe a minha mãe e um irmão meu, mais novo do que eu, e uma irmã mais nova, 
e pus lá dentro daquele biombo, elas posavam aqui e cozinhavam aqui e eu posava 
para fora, no fundo da casa do meu tio, aí foram dois anos nessa luta, já aqui nesta 
fazenda... [que ano, o senhor se lembra?] Lembro, 62, eu cheguei por aqui em 61. 
[Como o senhor veio parar aqui?] De lá de onde eu estou falando para você? De 
Adamantina eu vim para Irapuru, eu fui para Entre Rios, que é Itapura, lá embaixo 
perto de Andradina, de Andradina eu voltei para Guaraçaí, Machado de Melo, 
Lavínia, Valparaíso, conhece? Araçatuba, aí de Araçatuba... fui trabalhando e depois 
finalmente em 61 que eu vim aqui para Jacilândia, que é aqui onde eu moro...21  

O camponês certamente desvenda sua realidade (e a realidade mais ampla) por 

meio de sua fala. Ao contar sua trajetória, leva quem o lê (ou o escuta) para os lugares 

onde esteve, para suas angústias, seus dramas, mas também para suas satisfações, seus 

deleites, desvendando, ao mesmo tempo, os valores que orientaram e que orientam sua 

conduta.  

Há diversos aspectos a serem abordados a partir desta fala. Alguns dos trechos 

grifados em seu depoimento revelam tais aspectos.  

O primeiro a ser discutido é a questão da migração. Ele nasceu em Marília-SP, 

em 1940, no período em que o café era largamente cultivado na região de Marília, 

filho de pais baianos, ou seja, antes dele, os pais também tiveram a trajetória de 

                                                
21 Entrevista com o sr. Armindo José dos Santos. 
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migração atada aos grandes ciclos agrícolas que demandavam uma extensiva mão-de-

obra requisitada nas demais regiões do país. Chaia (1981) apontou, como já indiquei, o 

enorme número de migrantes nordestinos que foram encaminhados para a zona da 

Frente Pioneira, por meio do Departamento de Imigração e Colonização. 

Este camponês, como todos os demais entrevistados na Fazenda Jacilândia, tem 

a origem, própria ou dos pais, na Bahia. Seus pais inclusive retornaram à Bahia, como 

os de outros entrevistados e, posteriormente, eles próprios ou a geração seguinte 

migrou novamente para São Paulo. 

É de se notar em seu caso - tal como o de outro camponês entrevistado cujo 

depoimento já foi abordado – a pouquíssima idade com que migrou para São Paulo. 

Esta migração, como foi visto, não foi em companhia da família, mas de um grupo de 

amigos, também muito jovens. 

O Estado subvencionava, portanto, a migração de jovens e crianças para um 

trabalho “adulto”, tanto assim que o fazendeiro o “enjeitou”. O aceite do fazendeiro  

deu-se mediante a recusa do “chefe” do grupo em deixar um dos membros de fora, 

afinal tinham prometido à mãe do mais novo que cuidariam dele. A própria ação do 

camponês mais velho revela a lógica de sua sociabilidade. E o camponês que 

entrevisto afirma: “isso eu não esqueço”. 

A ferrovia é a marca do processo migratório no oeste paulista. Tal como na fala 

do outro camponês entrevistado, na fala do sr. Armindo22 também aparece a expressão 

“amigração” para definir a maneira como viajaram da capital paulista para o interior. 

A referência à “casona” em que permaneceram por alguns dias antes da viagem 

para o interior, “uma migração que tinha antigamente”, diz respeito também à 

Hospedaria do Imigrante. 

Quando pergunto porque escolheram Adamantina, ele explica que é porque era 

o fim de linha, “ali acabava a linha de ferro” e, me pergunta: “é na Paulista Nova, já 

                                                
22 Ver as Fotografias 86, 90 e 91. 
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ouviu falar?” O “fim da linha” e o nome do ramal refletem de maneira cabal sua 

trajetória de migração relacionada à frente pioneira, constituída a partir da privatização 

das terras em conjunto com a construção das linhas férreas. 

A fala do camponês mostra que ele atuou tanto na frente pioneira, com as 

propriedades privadas já estabelecidas, quanto na frente de expansão, em que o 

processo de privatização das terras estava em andamento. Isto fica claro nos tipos de 

atividades realizadas por ele: “em serviço de roça eu já fiz tudo: eu já plantei café, já 

derrubei mato, já furei poço, já toquei boiada aqui em São Paulo, já toquei roça por 

minha conta...”. Plantar café revela o trabalho na frente pioneira e em áreas já 

constituídas como território capitalista, já a derrubada do mato e “tocar roça por conta 

própria” demonstram o trabalho na frente de expansão, portanto no período de 

transição de uma para outra. 

O camponês viveu um processo migratório intenso, em busca de trabalho. A 

permanência em determinada terra, às vezes, não ultrapassava um ano. O número das 

cidades que ele cita, em terras nas quais trabalhou, é elevadíssimo, sobretudo se for 

considerado que foi em um curto período - cerca de oito anos. A continuidade de sua 

fala revela minuciosamente este processo: 

... já chamava, sempre chamou Jacilândia, era fazenda do Estado, depois o Estado, 
foi quando o Estado foi abandonando e aquele povo foi assim invadindo, tipo sem 
terra, quando eu vejo assim, eu falo: ‘eu também fui sem terra e eu estou com vontade 
de ser de novo’ [risos] e eu falo mesmo que eu fui sem terra porque eu nunca recebi 
herança, né? E fui um menino de rua também, eu quando eu vejo esses meninos por 
aí, eu fico pensando: ‘meu Deus, eu também fui assim’, não discrimino eles não, que a 
nossa vida é assim... aí desse negócio que eu estou falando para você que eu fiz essas 
viagens. [O senhor trabalhava em que nessas viagens?] Que nem eu falei para você, eu 
cortei lenha para estrada de ferro para aquelas maria- fumaça... eu cortei lá perto de 
Andradina, café eu plantei lá em Adamantina, lá em Irapuru que era Paulista, perto 
de Dracena e Junqueirópolis, ali eu toquei café, por dia, para os outros, carpia 
algodão, agora lá em Itapuras, que antigamente lá tinha o Palácio do Dom Pedro, 
não sei se você já ouviu falar? Teve o palácio do Dom Pedro lá no tempo da Guerra 
do Paraguai, depois teve um palácio lá que até aqueles cascos daqueles vapor ainda 
tinha lá quando eu cheguei, o prédio era feito de madeira, mas tinha dois andares, 
como é que os homens colocaram aquelas puta trave lá em cima? É lá em Irapuru, 
para baixo de Adamantina chama Itapura, o lugar, perto de Urubupungá, já ouviu 
falar da usina de Urubupungá? Hoje é usina, mas quando eu cheguei lá não era 
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usina, era pura uma cachoeira, eu já vi muita coisa bonita, e hoje a turma fala que é 
feio, mas era muito lindo, era só mato, muito mosquito, muita árvore, muita mata 
mesmo! Muitos perigos que tinha, mas a gente sempre conviveu, eu não acho isso 
perigoso, o homem é que não sabe trabalhar, conviver com as coisas, né, não pensa, e 
vai querer e se dá mal. E aí eu vim para cá, para Guaraçai, que nem eu tava falando 
de Andradina para cá e chegou em Lavínia e eu toquei café de ameia em Valparaíso, 
também toquei café de colono na fazenda do Jeremias Lunardelli, foi o maior 
produtor de café do Brasil, Jeremias Lunardelli, fazenda Guapei, município de 
Valparaíso, fica na linha Noroeste do Brasil, dali eu vim para uma vilinha aqui para 
baixo, chama Tabajara. [Como o senhor vinha? Ouvia falar alguma coisa?] Vinha 
trabalhando, a gente trabalhava um ano, trabalhava uns dias, conforme o serviço, a 
gente ia mudando, mudava todo ano. [E vinha alguém junto com o senhor?] Umas 
vezes vinha, outras vezes eu vinha sozinho, arrumava um patrão e ia trabalhar para 
ele, mas sempre esse tio meu ficava na retaguarda, sempre ele estava num lugar e eu 
trabalhava dois, três meses e depois voltava na casa dele, sempre eu tinha esse apoio 
de voltar lá no tio que é irmão do meu pai, aí em Araçatuba eu puxei boi dois anos, de 
Mato Grosso, comitiva, ia embarcado naquela linha de ferro da Noroeste do Brasil, 
até Campo Grande, com os animais dentro do trem e a gente ia junto com os animais, 
lá o patrão comprava a boiada, que era o boiadeiro e aí a gente vinha tocando por 
terra para Araçatuba, de Araçatuba para Presidente Prudente, para Paranavaí [...] 
menina eu não sei como o homem tem um poder tão forte de destruir as coisas assim 
tão rápido, se você vê a floresta que era isso aqui, as madeiras de lei que tinha, a 
boniteza que era, os córregos, os rios que tinha, os peixes que tinha, as coisas que 
tinha, hoje você não vê nada, hoje me dá tristeza, eu vivi bastante, hoje estou triste 
porquê... aqui, quando eu cheguei já estava assim, porque tinha um meeiro da estrada 
de ferro, então eles derrubavam, mas aqui tinha muito mato ainda quando eu cheguei, 
agora aquela região lá de Itapura e de Andradina, eu vi muito mato, muita anta, 
muito veado, gaeiro, muita cotia, muito jaó, muito jacu, muito... eu cheguei a ver índio 
aqui em Mato Grosso, aqui eu nunca consegui ver, aqui a gente só via os lugares que 
diz que eles moraram, né? Agora lá em Mato Grosso eu cheguei a ir nas aldeias 
deles, são bons! Gente boa, Xavante... eles falam, mas fala muito enrolado, dá para 
entender, já estava mais ou menos conversando com os brancos, os brancos adotou 
eles já, já estragou eles, invadiram o que eles tinham e até hoje invadem e não 
respeitam nada. Porque eu acho que isso aqui o dono deles era os índios porque eu 
fico pensando comigo mesmo: como tem gente que tem tanta terra e os outros não têm 
nada? Se os homens inventaram um negócio de tomar e depois fazer documento e 
vender para os outros, não foi? Eu fico possesso com isso, agora, rapaz não era de 
ninguém! O Brasil foi mal distribuído, mal planejado, porque precisava ter muitas 
matas, o homem não precisa desbravar tudo para viver, não é? Que nem os índios, 
eles viviam e não desbravavam, apenas que, queria ser índio? Não. Não queria, mas 
nas origens deles via que eles não desbravavam, então a gente tem alguma coisa a 
aprender com eles, não tem? [...]  

Sua migração mostra exatamente a expansão das frentes pioneiras e de 

expansão, o trabalho que realizou em cada uma das cidades mostra exatamente esta 

expansão no oeste paulista: “chegou em Lavínia e eu toquei café de ameia em Valparaíso, 
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também toquei café de colono na fazenda do Jeremias Lunardelli... eu cortei lenha para 

estrada de ferro para aquelas maria-fumaça... eu cortei lá perto de Andradina, café eu 

plantei lá em Adamantina...”. 

Assim, se em Adamantina, Lavínia e Valparaíso o camponês trabalhou nas 

lavouras de café, já nas proximidades de Andradina, a noroeste do estado, o camponês 

cortou lenha: participou da derrubada das matas no processo de constituição das 

fazendas e de construção das linhas férreas. 

Sua fala nos revela, assim, a localização da frente de expansão e da frente 

pioneira naquele momento histórico.  

O Mapa 13 , que representa seu processo migratório, construído a partir de seu 

depoimento, revela o quão intensa é a busca pela própria reprodução e por uma terra 

de trabalho.  

A continuidade de sua fala demonstra que sua migração chegou ao fim quando 

encontrou as terras “livres” da Fazenda Jacilândia: 

Eu já fiz quatro casas aqui nesse lugar, só que eu cheguei aqui com 21 anos... [Como 
o senhor veio?] Eu ouvi falar que aqui tinha essas terras assim, de posseiro, e eu 
achei que se eu viesse para cá talvez eu conseguiria algum pedaço, pelo menos um 
pedaço, cheguei aqui achei, que nem eu estou falando para você, o cara morava aqui 
que nem eu, eu estou morando aqui você chega e: ‘você quer me vender isso aqui?’ Só 
que não tinha documento, então era o tal, você saia e um entrava, e você me pagava 
aquele pouquinho, só que não tinha escritura, não tinha documento, não tinha nada. 
Comprava a posse, os direitos, mas não tinha documento nada, aí eu comprei desse 
homem esse alqueire de terra, que eu era solteiro ainda, quando eu cheguei, 
trabalhava para o homem lá do Estado que tinha os peões dele mas ele pagava para 
mim por dia [...] aí eu já estava com a minha mãe, já tinha trazido, só que a minha 
mãe morava perto do meu tio, porque eu não tinha onde morar, eu morava na casinha 
de capim lá perto do meu tio e eu estava comprando esse para fazer um rancho para 
por a minha mãe... aí aqui eu fui trabalhar por dia, aí fiz uma família, fui trabalhar 
por dia para poder tratar deles [da mãe e dos irmãos], aí eu trabalhava para os 
outros por dia e ia na vila comprar as coisas, mudança a gente não tinha, as 
roupinhas que ela trouxe foi dentro de um saco amarrado, uma trouxinha assim, 
interessante, né? E aí, nós fizemos uns colchões adaptados aí de fardo de algodão, 
enchemos de palha de milho e dormia ali... lá perto do meu tio, na casinha de capim, 
aqui mesmo nessa fazenda, lá do lado do córrego, o meu tio já estava aí, meu tio 
comprou um pedacinho ali, do mesmo jeito que eu comprei, de outra pessoa, o cara 
foi embora e meu tio comprou e ele falou: ‘Faz um biombo aí para você aqui perto de 
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casa’, e aí eu já tinha buscado a minha mãe, já tinha família não podia pender para 
lá e para cá tocando boiada, então eu casei faz muito tempo! Então eu fiquei ali 
trabalhando e cuidando da minha mãe, dos meus irmãos. Aí eu comprei desse rapaz... 
eu fiz uma casinha com as telhinhas que ele tinha ali, arrumei a casinha, porque era 
de coqueiro assim, barro, mas era já melhor do que a que eu estava, porque a que eu 
estava era só de capim, aí eu fiz essa casinha, trouxe a minha mãe para aí e fiquei aí 
trabalhando... aí  a minha mãe ficou comigo aí esse tempão tudo, e aí eu plantei 
roça... plantei amendoim, plantei algodão e plantei milho [...] aí acabou aquela roça e 
fui colher café para os outros... um alqueire e quarta de roça, é dois hectares, aí eu 
colhi naquele tempo: 280 arrobas de algodão, 120 sacos de amendoim e 40 sacos de 
arroz e dois carros de milho que eu plantei pro meio do algodão, eu fiz um colheitão, 
igual aquela eu acho que não fiz ainda não... parece que estava dando tudo certo... aí 
eu fiquei esse tempão inteiro aqui, aí o Estado veio aqui e fez um tipo colonização da 
Fazenda Jacilândia, ele não podia tirar mais o povo que era muita gente, então o 
governo Franco Montoro, um grande governo brasileiro, para mim foi, e ele veio, 
mandou uns engenheiros aqui e fez esse arranjamento, loteou, quem tinha 10 ficou 
com cinco, quem tinha 20 ficou com 10 e eu tinha sete fiquei com seis, e aí eu fui 
comprando, todo ano que eu fazia colheita eu ia comprando daqueles outros que 
queriam vender, sem documento, pauleira, né, eu ia comprando dos caras, eu tinha 
roça aqui em sete lugares, era pingado, o cara queria vender um alqueire lá para o 
outro lado eu pulava e ia... marcava com os paus [as divisas] isso aqui era tudo cheio 
de casa aqui para baixo, tinha umas mil casas de gente, parecia uma cidade, aqui foi 
muito divertido, hoje nisso aqui de noite eu saio nesse terreiro, que eu sou velho aqui, 
eu vim para cá, na cidade só tinha negociante, não existia gente assim que nem está 
hoje para trabalhar, trabalhador lá você não ia buscar, você tinha que plantar só o 
que você colhia, eu trocava dias, mutirão, essas coisas assim, eu trabalhava dois ou 
três dias para você, depois você vinha trabalhar dois, três dias para mim, porque 
dinheiro também não tinha, então, e aí quando o Estado veio fez o levantamento e 
loteou.23 

Essa busca e seu processo de migração só cessaram com sua chegada à fazenda 

Jacilândia, que, em suas palavras, “quando eu cheguei aqui parecia o norte, ninguém 

tinha patrão!”. Meu interlocutor dá a entender que a Fazenda Jacilândia parecia-se 

com as “terras livres” do norte. 

Portanto, é só no momento em que ele se torna posseiro que sua migração 

termina. Ser posseiro permitiu a ele não ter patrão, ou seja, ter total autonomia; por 

isso ele diz, gracejando, que “achou ajeitado”. 

A situação de posse da terra e, ao mesmo tempo, de grilagem dessa área, fica 

absolutamente explícita em seu discurso: “um tipo de uma fazenda do Estado e ficou 

                                                
23 Entrevista com o sr. Armindo, realizada em julho de 2004. 
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um tipo posseiro, então o povo que morava aqui não pagava a renda para o Estado, 

mas aqueles uns que tinham bastante terra, você ia trabalhar para eles, eles te 

cobravam de você, entendeu?”. 

Verifica-se que o camponês diz “um tipo de posseiro” que não pagava renda 

para o Estado, entretanto “aqueles uns” que tinham bastante terra cobravam renda dos 

camponeses. Ora, depreende-se de seu discurso que, ao mesmo tempo em que a terra 

estava ocupada por posseiros, estava também tomada por grileiros que, tendo se 

apropriado de grandes porções de terra dentro da própria fazenda, cobravam 

indevidamente a renda por seu uso. 

A chegada à Fazenda Jacilândia se deu justamente por ter a possibilidade do 

acesso à posse da terra: “Eu ouvi falar que aqui tinha essas terras assim, de posseiro, e 

eu achei que se eu viesse para cá talvez eu conseguiria algum pedaço”. Circulava 

entre os camponeses, portanto, a informação dos locais onde havia terras livres, 

expressa na sentença “terras assim de posseiro”. 

Os camponeses da Fazenda Jacilândia foram manifestamente em busca dessa 

possibilidade, o que fica explícito em seu discurso: “talvez eu conseguiria algum 

pedaço”.  

É justamente a partir de sua condição de posseiro, ou na iminência de 

conquistá-la, que o camponês trouxe parte da família, sua mãe e irmãos menores, da 

Bahia. 

Para definir a existência da posse, o camponês afirma que o “Estado foi 

abandonando e aquele povo foi assim invadindo, tipo sem-terra”. Sabidamente a área 

era pública e o Estado não a estava assumindo, o que justifica, sob o ponto de vista 

camponês, a sua ocupação pelas famílias de posseiros.  
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MAPA 13: Acessar a partir do índice Lista de Mapas 
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Assim, para que se entenda o pressuposto que dirigiu a ação das famílias é que 

ele diz que o “povo foi invadindo, tipo sem-terra”. Para se fazer entender, ele escolhe a 

expressão “tipo sem-terra”, comparando sua situação anterior à situação atual dos sem-

terra; tal como estes, ele também não tinha acesso à terra, a não ser mediante o 

pagamento da renda pelo seu uso. 

Muito embora a infância desse camponês não tenha sido camponesa - aliás, ele 

deixa claro que quando criança sonhava em poder ser tropeiro como seu pai - a 

autonomia aparece como possibilidade de reprodução de sua vida quando encontra a 

terra sem patrão. 

A situação de posse fica também caracterizada na maneira como as “roças” 

eram distribuídas, ou seja, os camponeses não tinham áreas contíguas, como ele 

mesmo afirmou, “era tudo pingado”, eles compravam de outros camponeses o 

“direito” de ficar com a terra sobre a qual o primeiro já tinha tomado posse. 

A condição de posseiro deu a esses camponeses uma compreensão bastante 

ampla da sociedade e da própria condição camponesa. Estes, que hoje são 

camponeses-proprietários, camponeses-sitiantes, identificam-se prontamente com os 

sem-terra: “eu também fui um sem-terra”. 

Esta comparação/identificação brota livremente em seus discursos, redundando 

em uma compreensão da causa dos sem-terra e de sua atuação política através das 

ocupações. 

A vivência da situação de fronteira, que os fez presenciar cotidianamente o 

processo de grilagem de terras (por exemplo, de áreas próximas à fazenda Jacilândia 

que eles inclusive sabem indicar como foram griladas por determinadas famílias) dá-

lhes a noção real da concentração fundiária: “como tem gente que tem tanta terra e os 

outros não têm nada? Se os homens inventaram um negócio de tomar e depois fazer 

documento e vender para os outros, não foi? [...] O Brasil foi mal distribuído, mal 

planejado”. 
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Esta concentração fundiária está pautada, evidentemente, na apropriação 

privada das terras e o camponês tem consciência disso, tanto que esse mecanismo fica 

explícito na expressão “inventaram de tomar e depois fazer documento e vender”. Ou 

seja, o processo de tornar as terras vendáveis (privadas) passa pela força de quem tem 

o poder de se apropriar de grande parcela e “produzir” um documento que a torne 

“real”, que a privatize. 

Esta indignação surge quando ele está se referindo aos índios, ou seja, a 

inconformidade se dá por saber que “não era de ninguém!”. Sua vivência lhe 

possibilita um olhar extremamente compreensivo e consciente da condição não apenas 

dos camponeses sem-terra, como também da dos indígenas: “os brancos adotou eles 

já, já estragou eles, invadiram o que eles tinham e até hoje invadem e não respeitam 

nada...”.  

O camponês tem consciência, portanto, de que a perda dos territórios indígenas 

se dá em função da invasão dos não-índios, que os “adotaram” e os “estragaram”. A 

palavra adotar tem o sentido de “tornar igual”, neste caso, “estragar”, ou seja, trazer 

aos índios valores de destruição e concentração. 

Esse olhar compassivo que tem para com os indígenas e os camponeses sem-

terra, sem dúvida é também fruto da vivência de sua própria condição de camponês 

sem-terra, de camponês-posseiro24. Vivência esta que reverbera em sua compreensão 

da sociedade atual. Sua condição de camponês, sua consciência de classe permite que 

se afine com os interesses e reivindicações dos demais camponeses e também dos 

indígenas. Sua condição de classe subalterna – assim como sua trajetória pessoal – 

permite que ele extrapole esta compreensão para os demais setores subalternos da 

sociedade, assim é que ele se identifica e afirma: “fui um menino de rua também”.  

Percebe-se em sua fala que a família é a estrutura da trajetória de vida. Mesmo 

tendo migrado sozinho, por inúmeras vezes, esta migração não se dava “solta”, ou 

seja, sem relação com os membros da família. Conforme ele mesmo afirma, “sempre 

                                                
24 Sobre as noções de “legal” e “legítimo” para camponeses-posseiros ver Martins (1993). 
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esse tio meu ficava na retaguarda”, a palavra retaguarda indicando justamente onde 

estava o seu “porto-seguro”, a referência estruturante de sua vida. A própria chegada à 

Fazenda Jacilândia deu-se por meio de seu tio; são as teias e relações familiares que 

conduzem também o processo migratório e a chegada, se possível, à terra “sem 

patrão”. 

Nos trabalhos de campo, é possível captar que a migração é sempre pautada por 

esta teia de informação, ela nunca ocorre isoladamente. A mudança se dá em conjunto 

com os demais membros da família e/ou, a partir destes. O outro camponês, cujo 

depoimento também foi transcrito anteriormente, migrou para São Paulo com 16 anos, 

chegou à Fazenda Jacilândia com sua nova família - sogro e cunhados. 

A família dá a estrutura para o trabalho constante na terra, tanto assim que ao 

trazer a mãe e os irmãos, o camponês diz “me casei cedo”, ou seja, constituiu uma 

família cedo, o que determinou que “tocasse sua própria roça”. A possibilidade de se 

reproduzir na terra sem patrão é retratada com regozijo e satisfação por meio das 

expressões: “eu fiz um colheitão, igual aquela eu acho que não fiz ainda... parece que 

estava dando tudo certo”. 

A sociabilidade tradicional camponesa reproduziu-se nestas terras, como vimos, 

através das práticas de trocas de dia e mutirão, efetivadas pelos camponeses-posseiros. 

Portanto, pode-se ver que os camponeses da Fazenda Jacilândia raramente 

utilizam a expressam “Reforma Agrária”, ou mesmo “Revisão Agrária”, os termos 

mais utilizados por eles são “loteamento” e “colonização”: “o Estado veio aqui e fez 

um tipo colonização da Fazenda Jacilândia” ou “o Estado veio, fez o levantamento e 

loteou”. 

A ação do Estado em lotear estas terras aparece – a princípio - na interpretação 

dos camponeses, não como uma ação deliberada, de proposta política do Estado de 

implantação da reforma agrária, mas como a única saída (ainda que à revelia) para 

lidar com tantas famílias que ocupavam estas terras. Nesse sentido é que afirmam: “ele 

não podia tirar mais o povo porque era muita gente” e também “como o povo ficou 
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sem pagar renda nenhuma, como ia fazer? Como fazia? O Estado ia despejar esse 

monte de gente? Tinha cento e tantas famílias. Então não ia despejar esse povo todo, 

então resolveu lotear”. 

Entretanto, esta compreensão refere-se mais ao período da década de 70, 

quando de fato a Lei veio a ser implantada. Se há um período para o qual eles se 

referem com a expressão “reforma agrária” é justamente o início da década de 60 (que 

corresponde à proposição da Lei durante o Governo Carvalho Pinto e, posteriormente, 

à sua suspensão durante a gestão Adhemar de Barros): 

... vinha a conversa que ia lotear, vai ter reforma agrária, mas não saía, sabe? Não 
saía. Aí eles cortaram até a renda, ficou um tempo sem renda e não saía [...]. 
[Pergunto se ela ouviu falar sobre uma Lei da reforma Agrária] Então, foi a época que 
começou a falar da loteação, aí parou de cobrar a renda  porque era para lotear, mas 
aí demorou porque a loteação mesmo saiu aqui em 75. 25 

Pode-se ver nesta fala uma interpretação diferente para a cessação da cobrança 

de renda, no entendimento dessa camponesa; a atitude de “cortar” a renda era o início 

de um processo de “loteação” que veio a ser realizado muitos anos mais tarde. 

De qualquer forma, para os camponeses, o período no qual não foi cobrada a 

renda pelo uso da terra tem relação com o processo de regularização da área (seja para 

que as famílias a deixassem, seja para a implantação da reforma agrária). 

Entretanto, embora o processo de loteamento tenha sido, de fato, iniciado após 

1975, os camponeses têm consciência de que a reforma agrária foi proposta no início 

da década de 60. Isto fica claro no depoimento anterior e nos seguintes: 

... aquele povo que morava fazia pedido para lotear, porque o povo estava aí, tinha 
muitas famílias, aí não ia sair... [Pergunto quem fazia o pedido para lotear] Eu não 
tenho mais o jornal aqui, eu acho que eu perdi [...] quem fez o pedido foi o meu sogro 
Manoel Barbosa dos Santos, tem a fotografia dele na parede [...] foi pedido dele, foi 
pedido para o... naquele tempo o governo, se eu não estiver enganado, o Governo era 
Carvalho Pinto. E o secretário era daqui de Campinas, se eu lembrar o nome dele eu 
vou te falar. [Pergunto se eu, falando o nome, o ajudaria a se lembrar. Falo o nome de 
José Bonifácio Coutinho Nogueira] Não era, era outro, era um velhão branco, ele 
veio aqui, quando fez a loteação ele veio aqui, eu esqueci o nome dele. Eu sei que o 
Procurador do Estado era de Rio Preto, era Júlio Luchesi, era o procurador do 

                                                
25 Entrevista com a sra. Jandira, em julho de 2004. 
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Estado, eu tenho fotografia deles, lá, aí se eu achar, só não tenho daquele de 
Campinas, mas do Júlio Luchesi eu tenho, o velho eu esqueci, sei que ele era de 
Campinas, o governador era Carvalho Pinto [Pergunto: E isso foi em que ano?] foi 
em 75. [Em75?] Que loteou a fazenda foi em 75. [Mas que o governador era o 
Carvalho Pinto foi antes?] Foi antes, que foi quando fez o pedido, fez o pedido para 
ele, era Carvalho Pinto, mas que ela foi loteada foi em 75, agora o ano que foi feito o 
pedido eu não lembro... [Pergunto como o sogro fez para pedir] Ah, o pedido deve ter 
sido feito por carta, por intermédio de um prefeito de Meridiano, o prefeito daquela 
época, eu não sei se ele já era prefeito, chamava Donato Marcelo Barbo, ele já 
morreu, mas acho que naquele tempo ele era o prefeito... ele que fez o pedido, o meu 
sogro era muito amigo dele, era, aí fizeram o pedido... [E o Governo autorizou?] Deve 
de ter autorizado, porque fez, não é? O engenheiro que veio para fazer o loteamento 
era de Itapeva, chamava Aparecido Campolim de Almeida [Pergunto por que demorou 
tanto tempo para o governo lotear de verdade] Sei lá eu, coisa de Estado sempre é 
mais demorado... 26 

Este depoimento demonstra que o camponês sabe que, quando foi proposta a 

reforma agrária, o Governador era Carvalho Pinto. Vê-se também que ele diz o nome 

do governador espontaneamente, o que é muito significativo. Entretanto, ao falar do 

processo de loteamento em si, os dois momentos aparentemente se confundem: quando 

o camponês fala do Carvalho Pinto, pergunto a ele quando foi, ele responde que foi em 

1975. Volto a perguntar, repetindo o ano e então o camponês esclarece que 1975 foi o 

ano em que teve início o loteamento. 

De sua fala depreende-se que a ação do Estado veio a reboque do pedido dos 

camponeses, liderados por seu sogro. É desse mesmo camponês a fala de que o Estado 

fez o loteamento, pois não tinha como despejar tanta gente. É possível inferir que ele 

está falando de dois momentos diferentes, o primeiro, relacionado ao Governo 

Carvalho Pinto, e o segundo, quando de fato o processo de loteamento foi iniciado, em 

que evidentemente o número de famílias estabelecidas na terra estava mais 

consolidado. 

Entretanto, não é consensual entre os camponeses a versão de que se 

mobilizaram para que houvesse a efetivação do “loteamento” ou da “reforma agrária”: 

[Por que o Estado resolveu lotear?] Ah, isso foi pela reforma agrária, não é? Isso já 
vinha há muitos anos eles falando em lotear essa fazenda e teve uns anos aí que eles 

                                                
26 Entrevista com o sr. João Baiano, em julho de 2004. 
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até andaram tirando vara assim para fazer as balizas, de vez em quando você via 
aqueles montes de vara aí, depois acabaram as varas... esqueceram disso, eu sei que 
andaram mexendo com isso várias vezes, mas eu acho que eles iam ver a 
documentação da fazenda aqui e acho que não estava muito legal, então eles 
desistiam... [E quando foi a primeira vez que o senhor escutou falar que ia fazer 
reforma agrária?] Foi 60, não é? No certo, a gente não lembra, mas foi por aí, na 
década de 60... [E foram as famílias que pediram?] Não, isso foi pelo governo 
mesmo...27  

Este depoimento contém uma alusão implícita à Lei de Revisão Agrária. Ao ser 

perguntado por que o Estado fez o loteamento, ele responde que “foi pela reforma 

agrária”, ou seja, pela proposta de reforma agrária, através dela, o que também se 

confirma com a indicação do período em que foi realizado o loteamento, a década de 

60. 

Percebe-se que o processo de medição para a implantação da Lei de Revisão 

Agrária é ilustrado em sua fala por meio da lembrança das “varas para fazer as 

balizas” e a interrupção desse processo é atestada pela ausência das mesmas: “depois 

acabaram as varas... esqueceram disso”.  

A presença “das varas” era o testemunho que os camponeses tinham do 

andamento da efetivação da reforma agrária. Por isso, quando elas “acabaram”, os 

camponeses tiveram certeza de que “esqueceram disso”, ou seja, de que o Estado 

abandonou o projeto. 

Ainda em 1962, foi designado pela Assessoria de Revisão Agrária o Engenheiro 

Agrônomo encarregado dos estudos da Fazenda Jacilândia28. A partir de agosto desse 

ano, o Grupo Executivo de Jacilândia passou a encaminhar à Assessoria de Revisão 

Agrária os balancetes mensais das despesas efetuadas pelo grupo. Esses trabalhos e 

encaminhamentos, entretanto, iniciados em 1962, perduraram apenas até setembro de 

196329. 

                                                
27 Entrevista com o sr. Waldemar Pacheco, em julho de 2004. 
28 Informações obtidas a partir de pesquisa no Arquivo da Assessoria de Revisão Agrária, atualmente instalado 
no Memorial do Imigrante. 
29 Idem. 
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Isto significa que em meados do primeiro ano do Governo Adhemar de Barros 

os serviços para a implantação da Lei de Revisão Agrária no município de Meridiano 

foram extintos, como atesta também o depoimento de uma funcionária da Secretaria da 

Agricultura (lotada na Assessoria de Revisão Agrária) naquele período30. 

Assim, a expressão “esqueceram disso” é a interpretação dada pelos 

camponeses da Fazenda Jacilândia para a interrupção dos serviços públicos de 

implantação da reforma agrária. Esta interpretação estava baseada no julgamento de 

que a situação jurídica da fazenda tinha pendências. Ou seja, os camponeses tinham 

consciência do significado complexo que tinha uma área pública ocupada por 

posseiros e alvo da ação de grileiros. 

A expressão “esquecimento” é recorrente quando o camponês refere-se ao 

Estado, “o povo da roça é o mais esquecido”, diz ele, entre outras frases que ilustram 

esta interpretação. Os camponeses sabem que o Estado pouco media sua relação com o 

mercado, como sabem também que a não continuidade de um projeto de reforma 

agrária, sem dúvida, acontece deliberadamente, em função do projeto político do grupo 

governante. 

Não foi fortuita, portanto, a extinção da implantação da Lei de Revisão Agrária 

justamente no primeiro ano do governo Adhemar de Barros que - como já foi discutido 

no capítulo referente à trajetória da Lei de Revisão Agrária - teve sua candidatura 

respaldada pelos latifundiários e, como bandeira de sua campanha, uma posição 

veementemente contrária à Lei.  

Se para o caso de Jaú a continuação da implantação da Lei deu-se de maneira 

restrita, não sendo executada da forma como fora feito em Marília e Campinas, para os 

casos das fazendas Jacilândia, em Meridiano, e Pirituba, em Itapeva, este processo foi 

apenas esboçado, como atestam as falas dos camponeses entrevistados. 

                                                
30 Sra. Adélia Benta Donadon do Amaral, entrevista realizada em setembro de 2004. 
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