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5.2. Fazenda Jacilândia: grilagem e resistência 

 

“Veio um oficial da justiça, diz eles que era, mas a 
gente não conhecia, não sabia nem quem era. Uma 

notificação para mim desocupar, deu um prazo, não 
lembro mais de quantos dias, mas um prazo curto. 

Vinte dias, por aí, um mês no máximo, tinha que 
desocupar a área. Aí foi aonde que eu fui lá com o 

advogado, ele falou: ‘Não, você não vai sair de jeito 
nenhum’. Aí ele disse que se eu não desocupasse ia 

ter despejo, que não sei o quê... [Quem?] O 
engenheiro, não é? O engenheiro e os cupinchas 

dele, porque sempre tem uns cupinchas, e aí fiquei 
quieto, mas só que eles não vieram mexer, mas só 

que não me deram a escritura, não” 

Sr. Waldemar Pacheco 

 

Ambas as áreas (Jacilândia e Pirituba) eram alvo de grilagem de terras no 

momento de implantação da Lei de Revisão Agrária e, no caso da fazenda Pirituba, 

havia ainda o agravante de que o próprio governador do estado, sucessor de Carvalho 

Pinto, Adhemar de Barros, a destinara para a implantação de um projeto piloto de 

cultivo de trigo, cedendo a área para um agrônomo estrangeiro. Tal processo, como 

será discutido, deu margem a uma enorme grilagem dessa terra, que até hoje não está 

totalmente resolvida. 

Assim, o governo seguinte à gestão Carvalho Pinto não só deixou de dar 

continuidade à implantação dos projetos da Revisão Agrária que já estavam em 

andamento, como possibilitou a ação dos grileiros em terras públicas, há muito tempo 

ocupadas por posseiros. 

Apenas na década seguinte, durante a ditadura, é que o Estado voltou a retomar 

as atividades nas duas áreas. Como se viu nos depoimentos dos camponeses, esse 

processo na Fazenda Jacilândia foi reiniciado em 1975 e gerou uma série de conflitos, 

de diversas ordens. A implantação da Lei restringiu-se à legalização das posses, 
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mediante compra; entretanto, essa “legalização” excluiu uma parte das famílias de 

posseiros que lá estavam e deixou outras insatisfeitas com os limites estabelecidos 

pelos técnicos: 

Após várias reuniões com os ocupantes, seriam eles admitidos como lavradores 
e ali permaneceriam caso se enquadrassem na Lei nº 5994, de 30/12/1960, desde que 
“ocupassem áreas entre 5 a 10 alqueires, ou seja, 12,10 a 24,20 hectares”. Acertou-se 
que aqueles que ocupassem áreas abaixo de cinco alqueires, se o desejassem, 
poderiam ocupar até cinco alqueires, buscando-se dessa forma eliminar o minifúndio 
incapaz de manter uma família de trabalhadores. (BARBUDO, 2002a, p.43)  

O Estado, através de seus funcionários, arbitrariamente e à revelia de boa parte 

das famílias de posseiros, prosseguiu o trabalho de demarcação dos lotes, muito 

embora, nesse processo, uma parte das famílias ficasse alijada. 

Transparece, nos documentos da equipe da Assessoria de Revisão Agrária, 

citados e até reproduzidos pela pesquisadora anteriormente citada, o autoritarismo e o 

preconceito dos técnicos envolvidos com a implantação da Lei, com relação à parte 

das 114 famílias de posseiros. 

O texto a seguir diz respeito ao mecanismo encontrado pelos técnicos da 

Assessoria de Revisão Agrária para despejar as famílias que “não se enquadravam na 

Lei”. O texto, que cita nominalmente as pessoas, com “abusos de adjetivos”, é 

revelador do olhar tanto dos próprios técnicos, quanto do da pesquisadora ao introduzir 

o referido documento: 

Dos 141 lavradores, 134 deveriam ser contemplados após o levantamento 
sócio-econômico, pois todo o serviço de topografia, localização e demarcação dos 
sítios já estava concluído, quando alguns elementos ali residentes, que não se 
enquadravam na lei (pois não haviam sequer feito a inscrição em obediência ao edital 
publicado no DO de 25, 26 e 27 de julho de 1975 com prazo de 30 dias de validade), 
começaram a criar problemas ao restante do loteamento e à sua regularização. 

Outrossim, os residentes na área, alegando “direito de posse”, o faziam 
afirmando que “somente sairão de lá sob ordens judiciais”, o que na prática seria 
inviável por tratar-se de área pertencente ao Estado; obrigaram então a equipe do ARA 
a solicitar uma ação de despejo junto à Procuradoria Geral do Estado. O referido ofício 
relaciona o nome de pessoas, justificando os motivos pelas quais as mesmas não se 
enquadravam na Lei:  

Passamos para governo de Vossa Excelência, a relacionar os elementos que 
devem ser notificados para despejos da Fazenda Jacylândia, por ocuparem 
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parte dela indevidamente e não se ajustarem às condições legais que regem a 
colonização, além de impedir ação oficial. 
1º JOEL ANTONIO BUENO – Elemento que não se inscreveu nos termos do 
edital e ocupa área de mais ou menos 5 alqs. (14,52ha), impedindo que outros 
trabalhem. Reside na Fazenda Jacylândia. 
2º SAMUEL GOMES COELHO – Elemento intransigente, processado pela 
Polícia Florestal por ter posto fogo na mata existente e feita (sic.) derrubada 
ilícita na área destinada à Prefeitura Municipal. Ocupa cerca de 4 alqs. cuja 
área faz parte de 4 lotes impedindo o seu aproveitamento por outros elementos 
melhores classificados. 
3º ANTONIO S. DE FREITAS – Não está inscrito, ocupa área de 1,2ha, que 
constitui parte de 1 lote já destinado a outro lavrador. Reside na Fazenda. 
(...) 
12º ANTONIO MODESTO – Não aceitou o lote que lhe foi destinado. 
Inscreveu-se e foi classificado, porém, não aceita as condições e está criando 
problemas ao Grupo Executivo que promove o loteamento, porque não deixa 
outros elementos trabalhar no lote. 
(...) 
17º MARIA FRANCISCA DE JESUS – MARIA BAIANA – Ocupa área 
aproximada de 4 alqs, não se inscreveu, estando portanto fora dos direitos de 
pleitear lote, deverá ser citada. 
(...) 
Em todos os casos a correspondência deverá ser encaminhada aos cuidados do 
Grupo Executivo – Jacylândia, Casa da Agricultura, Meridiano. Temos quase 
certeza que iniciados os processos contra esses elementos, alguns desses 
problemas se resolverão com facilidade. Há necessidade entretanto de agir 
contra eles, para o que solicitamos as providências da Procuradoria do 
Patrimônio Imobiliário, superiormente orientado por Vossa Excelência para 
dar início aos respectivos processos de despejo. (BARBUDO, 2002a, p. 43-46, 
grifos nossos) 
 

É, de fato, aviltante e ao mesmo tempo sintomática a forma como os técnicos 

referem-se às famílias de posseiros, os “elementos” “intransigentes” que ocupam as 

terras públicas e que, na discordância de uma ação também pública, são obrigados a 

deixar a terra através de um procedimento que os toma por criminosos. 

Como foi possível perceber, as expressões utilizadas pelos técnicos para definir 

os camponeses – endossada pela pesquisadora citada - os criminaliza. Tanto o faz que, 

ao final do documento, o técnico afirma que “iniciados os processos contra esses 

elementos, alguns desses problemas se resolverão... Há necessidade entretanto de agir 

contra eles.” Este “eles”, aos quais o técnico refere-se, são as famílias que deveriam 
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ser beneficiárias da Lei de Revisão Agrária. Entretanto, estava ocorrendo justamente o 

oposto. Ao afirmar que seria necessário “agir contra eles” estavam sendo perpetradas 

ações de despejo. Ao invés das famílias – em sua totalidade – terem direito à terra, 

estavam sendo expulsas. 

Vê-se, pelos exemplos anteriores, que a ação de parte dessas famílias revela que 

havia discordância e descontentamento quanto ao procedimento dos funcionários do 

Estado. 

Por paradoxal que seja, o Estado, muito embora em governos distintos, ao 

mesmo tempo em que legalizou posses com a implantação a Lei de Revisão Agrária 

(uma lei que dizia respeito à reforma agrária), foi agente expropriador de famílias de 

posseiros.  

O que houve na Fazenda Jacilândia foi um processo conflituoso para a 

regularização de sua área. Tal conflito deu-se entre técnicos e funcionários públicos  - 

representantes do Estado – e as famílias camponesas. 

Esta foi a segunda etapa de resistência dessas famílias: uma resistência contra a 

corrupção praticada por funcionários públicos, em alguns casos representando os 

interesses de grileiros, como ficará ainda mais claro no caso da Fazenda Pirituba. 

Esse conflito e a luta das famílias para a permanência em suas terras fica 

absolutamente explícito nos depoimentos colhidos em trabalho de campo: 

D. Jandira (mãe) – Tinha a conversa de 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. 
Jacinto (filho mais velho) – Depois na verdade vieram os espertalhões lá, que vieram 
do Estado, só que aí eles não fizeram como deveria ser feita, não é?  
D. Jandira (mãe) – Ele foi protegendo, sabe? Teve as proteções, quem dava mais 
agrado, tinha melhor coisa, e isso quando a gente descobriu... 
Jacinto (filho mais velho) – Em outras palavras, quer dizer hoje, era corrupção, não 
é? Eles eram corrompidos. Geralmente quem gosta destas coisas fareja... Sabe 
quando o cara é corrupto, então aqueles que deram mais benefícios para ele, ele foi 
favorecendo ele, aqueles que na verdade tinham um direito sobre a terra muitos foram 
escolhidos. No caso nosso aqui mesmo chegamos a, meu pai recebeu acho que duas 
ou três cartas de despejo na época. Devia ter guardado. Não sei se... vocês devem ter 
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queimado [fala para a mãe]. Ele não saiu mesmo meio de pirraça porque ficou, ficou. 
Mas na verdade o que que era? Era interesse, porque ele [o agrônomo] alegava que 
não tinha direito àquilo ali, aquelas pessoas mais fracas não conseguiam sair fora ou 
então dava de graça para outros e outro vinha e ficava no lugar. Foi mais ou menos 
por aí. [Pergunto por que o agrônomo achava que o pai dele não tinha direito e quem 
era esse agrônomo] Era engenheiro, engenheiro do Estado e, na verdade o nome dele 
era, deve ser sobrenome...  
D. Jandira (mãe) – (prontamente): Campolim.  
Jacinto (filho mais velho) – Era Campolim, não é? O sobrenome dele, o engenheiro 
que era, como se diz, o chefe. 

Pode-se ver no diálogo que o filho fala em “espertalhões que vieram do 

Estado” referindo-se aos técnicos responsáveis pela demarcação dos lotes. 

Posteriormente, ele explica o significado da palavra “espertalhão” como sinônimo de 

corrupto: “hoje seria corrupto”. Em sua fala hoje denota sua condição de acesso à 

informação, como veremos.  

O camponês aponta nitidamente para uma ação, por parte do engenheiro 

agrônomo, de favorecimento mediante dinheiro ou outras formas de pagamento de 

interesse pessoal, caracterizando um procedimento de suborno, ou mesmo 

prevaricação. 

Ele põe em desconfiança o critério de “escolha” das famílias que puderam 

permanecer na terra, sugerindo que parte das mais “fracas”, ou seja, economicamente 

mais fracas, que também tinham direito, foram sumariamente excluídas do processo. 

Esta exclusão deu-se pelas vias legais: como se viu, as famílias realmente receberam 

cartas de despejo. 

A própria família do rapaz entrevistado foi uma das ameaçadas de despejo. 

Nota-se também que ele se arrepende de não terem mais o documento de despejo, 

sugerindo que o eliminaram colocando fogo, o que é bastante significativo. 

Não há dúvida do drama pessoal vivenciado por estas famílias, na iminência da 

expulsão das terras que ocupavam há mais de 20 anos. Esta situação aflora ainda mais 

como contraditória na medida em que a expulsão estava sendo levada a cabo por meio 

da implantação de uma lei de reforma agrária. 
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A Lei de Revisão Agrária, que foi concebida para assentar famílias de 

camponeses sem terra - especificamente também as dos posseiros da Fazenda 

Jacilândia, posto que esta área foi destinada à implantação da Lei ainda no Governo 

Carvalho Pinto - ao ser efetivada durante a ditadura serviu ao mesmo tempo como um 

instrumento de expulsão e conflito. 

Nota-se no diálogo anterior que quando perguntados sobre o nome do 

engenheiro agrônomo responsável pelo loteamento na década de 70, a mãe do rapaz 

diz prontamente: Campolim. 

Este agrônomo, que foi também o responsável pela implantação da Lei na 

Fazenda Pirituba, em Itapeva, era dessa própria cidade - como nos atesta um dos 

camponeses da Fazenda Jacilândia em depoimento anteriormente citado. 

O mesmo expediente utilizado pelo referido agrônomo, funcionário da 

Assessoria de Revisão Agrária, no loteamento da Fazenda Jacilândia foi usado na 

Fazenda Pirituba com alguns agravantes, que levaram a um processo de sindicância 

aberto pela Assembléia Legislativa de São Paulo, redundando em sua exoneração, 

como se verá. 

A permanência na terra das famílias ameaçadas de despejo deu-se mediante a 

resistência e a organização através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, procurado 

pelas próprias famílias: 

[Falo que li no trabalho de uma professora que afirmou que houve um abaixo-assinado 
das famílias pedindo para o governo fazer loteamento; pergunto se houve mesmo.] 
Olha, parece que teve sim... eu não lembro se eu cheguei assinar essa lista aí, eu não 
sei se foi no tempo do meu pai, que era ele que ia atrás dessas coisas, eu era solteiro, 
eu casei em 63, ele foi em 64, aí foi aí que eu assumi o cargo que ele, ele foi para 
Santa Fé e eu fiquei com a área que ele usava, do jeito que a gente vinha usando eu 
continuei usando. [Era um terreno todo?] Não, era irregular o terreno. Não era bem 
certinho não, era meio irregular, tinha uma parte bem lá no alto, tinha um terreno de 
outro no meio, era bastante irregular... todo mundo respeitava a área do outro, aí 
quando veio lotear disse que era para ser, para a área ficar do mesmo que estava 
ocupando, eu já achava que ia ser impossível, não tinha como, não é? Foi mais ou 
menos aonde tinha a moradia ali, cortaram mais ou menos na área que a pessoa 
vinha ocupando. Mas só que teve muito trambique nisso aí, viu? Aqueles que tinham 
um pouquinho mais de força já entraram em contato com o engenheiro, dava leitoa, 
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cabrito, essas coisas, então aquele saía mais beneficiado. Eu tinha uma área de 10 
alqueires, aí depois fiquei só com cinco. Mas fiquei com cinco porque eu bati o pé! 
Porque eles queriam me tirar! [Por quê?] Foi o seguinte: na época que começou, que 
ele veio aqui para lotear, esse engenheiro, ele falou que ninguém podia mexer em 
nada naquela área porque não sabia para quem ia ficar e eu como era, porque a 
gente que mora na roça tem uma época aí que termina as colheitas, fica bastante 
tempo para preparar o terreno para começar de novo, e eu gostava de mexer com 
uma horta, qualquer uma atividade para inteirar a safra que já tinha passado e eu 
falei: ‘e agora, ficar fazendo o que aí’, até conversei com uns aí, e eu falei: ‘será que 
tinha problema da gente pegar um serviço fora e trabalhar?’ Aí eu arrumei um 
serviço de motorista, trabalhar numa firma aí em Valentim, mas morando aqui, eu ia 
todo dia para lá e voltava, a família ficou aqui, meus filhos, o mais velho já estava 
bem grandinho e eu continuei lá nessa firma, só que eu não tive sorte, eu acho que 
não tinha um mês eu acidentei... caminhão... foi demorado o tratamento, quebrei o 
osso do nariz [ele conta os detalhes] quebrei o maxilar... aí eu não pude, a hora que 
eu ia sair da firma, como é que eu ia dar baixa na carteira, tinha que ficar pelo INPS, 
então, eu acho até que poderia ter saído sim, eu achava que tinha que continuar com 
a ligação com a firma para continuar o tratamento, não era um tratamento fácil, tive 
que fazer plástica... [E quando loteou foi quando o senhor teve o acidente?] Foi mais 
ou menos na mesma época, isso foi em 75 que eu sofri o acidente, e foi na época que 
estava saindo a loteação, foi 73, foi por aí, foi aonde que eu fiquei três anos na firma, 
porque eu estava com esse acidente, e o engenheiro ficou no meu pé, que eu tinha que 
afastar da firma, que eu tinha que dar baixa na carteira, que não sei que, mas isso era 
tudo trama dele para poder que eu saísse... por causa do tratamento... ele sabia, eu 
expliquei para ele tudo, aí depois ele disse que eu não tinha direito, não enquadrava 
na Lei da loteação, aí bom, até estava de acordo com ele, se é o que ele está falando 
então, aí ele me dava o direito de eu vender as benfeitorias que a gente tinha para 
outro que viesse pegar aquele lote que seria o meu, ele me deu esse direito de eu 
vender, mas ele quem achava o comprador, ele é quem dava o valor das coisas, estava 
até mais ou menos, mas nesse meio, vendo quem que ia ser o comprador do meu lote e 
tudo, eu descobri que tinha um companheiro meu, que trabalhava na mesma firma, de 
motorista, igual eu, nunca morou aqui na Jacilândia e ele estava tendo direito de 
comprar o lote dele, aí na época eu, tinha o sindicato, sindicato rural, não é? E fui lá 
e conversei com o advogado e expliquei tudo certinho, ele falou: ‘mas eles não te 
tiram você de lá de jeito nenhum! Você vai ficar lá, o que você puder fazer lá no seu 
lote, você vai fazendo, o que você puder construir lá você constrói e deixa quando eles 
forem mexer com você lá, você vem aqui, aí é comigo?’... Isso, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, não era sindicato patronal não... era em Votuporanga. Bom, 
aí, nisso quando eu fui falar com o advogado, já tinha até recebido uma notificação aí 
para desocupar... recebi! Veio um oficial da justiça, diz eles que era, mas a gente não 
conhecia, não sabia nem quem era. Uma notificação para mim desocupar, deu um 
prazo, não lembro mais de quantos dias, mas um prazo curto. Vinte dias, por aí, um 
mês no máximo, tinha que desocupar a área. Aí foi aonde que eu fui lá com o 
advogado, ele falou: ‘Não, você não vai sair de jeito nenhum’. Aí ele disse que se eu 
não desocupasse ia ter despejo, que não sei o quê... [Quem?] O engenheiro, não é? O 
engenheiro e os cupinchas dele, porque sempre tem uns cupinchas, e aí fiquei quieto, 
mas só que eles não vieram mexer, mas só que não me deram a escritura, não é? Deu 
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para os outros para aqueles que vendeu, porque eles tiraram muita gente, morador 
daqui eles conseguiram tirar, para vender para outro, porque os de fora molhavam a 
mão dele, davam, sei lá o que é que davam, mas eles não tinham o direito de comprar, 
então ele ajeitava para eles comprarem. Isso teve muita gente que comprou de fora. 
[Vocês tiveram que se inscrever?] Não, não teve que se inscrever em nada não, e 
então aí esse cara que eu falei que trabalhou comigo, eu não sei se ele chegou a 
comprar, mas tinha o direito de comprar, foi aonde que eu falei: ‘por que que ele, que 
nunca morou aqui, tem direito de comprar e eu não tenho e eu que moro aqui há 
tantos anos, só porque eu fiquei afastado daqui, nem afastado, eu continuei morando, 
a mulher trabalhando na roça, mais os meninos e tudo’... Aqueles uns que ele trocou, 
aqueles que eram moradores mais antigos que ele não conseguiu tirar, para aqueles 
saiu a escritura e a minha não saiu, aí depois passados, não sei se foi seis ou sete 
anos, aí o prefeito de Meridiano é que conseguiu, aí ele conseguiu para uns quatro ou 
cinco que tinham ficado sem a escritura conseguiu, aí eu tenho a escritura por isso... 
era o Irceu Fagundes. [Vocês foram pedir para ele?] Não, ele já sabia do caso como é 
que era, ele já acompanhava tudo, mas na época da loteação não era ele o prefeito, 
era outro, até Deus o tenha... então depois que entrou esse Irceu Fagundes, ele já 
sabia tudo, de vez em quando ele vinha e pedia para a gente fazer uma reunião... 1 

Verifica-se claramente, também nesta fala, a ação corrupta do engenheiro 

agrônomo, explícita nas expressões “trambique” e “molhavam a mão dele”, o molhar 

a mão que sabidamente é uma expressão popular que significa colocar dinheiro na 

mão em troca de favores. 

Na fala anterior destaca-se que o camponês, tendo terminado sua safra 

principal, usualmente fazia outras atividades agrícolas para “inteirar a safra”, ou seja, 

para aumentar a renda obtida. Entretanto, como o processo de loteamento ia ter início e 

o agrônomo responsável solicitou que as famílias não cultivassem mais áreas de modo 

a não obstruir a demarcação, ele foi trabalhar como motorista em uma empresa, 

acidentando-se pouco tempo depois. 

O vínculo com a empresa o alijava, segundo o agrônomo, da possibilidade de 

regularizar sua terra, “ele disse que eu não tinha direito, não enquadrava na Lei da 

loteação”; nota-se que a expressão utilizada é “loteação” e não reforma agrária, como 

eles próprios utilizam quando se referem à década de 60.  

Vemos no desenrolar do discurso do camponês que, a princípio, embora 

contrariado, ele foi concordando com o agrônomo: “ele quem achava o comprador, ele 

                                                
1 Entrevista com o sr. Waldemar Pacheco, realizada em julho de 2004. 
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é quem dava o valor das coisas, estava até mais ou menos”. A expressão “estava até 

mais ou menos” indica que até esse ponto ele estava suportando a situação imposta 

pelo agrônomo. A gota d’água foi saber que outra pessoa em condição aparentemente 

igual à sua, de assalariado, teria o direito de adquirir um lote. A diferença entre ele e 

seu companheiro de trabalho era, entretanto, o fato dele próprio ser “morador” da 

Jacilândia, em suas palavras, uma pessoa que “já vinha ocupando”. A ocupação desta 

terra há tantos anos, desde o tempo em que ainda era solteiro e, portanto, ainda não 

tinha “assumido o cargo” de seu pai, outorgava a ele certamente o direito de 

permanecer na terra2. 

Fica explícito em sua fala que tinha direito à terra quem nela morava e 

trabalhava. Sua atitude muda com relação ao procedimento do agrônomo quando 

percebe que este princípio camponês norteador de direito de acesso à terra, pautado 

pelo trabalho e pela vida nela incorporados, foi quebrado. Ou seja, aquilo que para o 

camponês pode justificar a ocupação da terra não era parâmetro para o procedimento 

utilizado pelo agrônomo3.  

É exatamente a partir deste ponto, desta tomada de consciência, que o 

camponês procurou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Votuporanga. Ainda 

assim, quando o procurou, já havia recebido carta de despejo - uma ameaça formal 

com um prazo exigüíssimo - enfim, um documento intimidador. 

Foi a partir do respaldo dado pelo advogado do sindicato que o camponês, e 

outros camponeses vizinhos também ameaçados de despejo, resistiram nas terras. 

Consta do documento anteriormente citado por Barbudo (2002a, p. 45) a 

seguinte justificativa dada pelo agrônomo para o pedido de despejo do camponês 

entrevistado: 

                                                
2 Ver em anexo os critérios estabelecidos na Lei de Revisão Agrária. 
3 Sobre a interpretação do direito à terra, entre camponeses posseiros, ver Martins (1993). Conforme mostra 
Castro Oliveira (1991), ao pesquisar os posseiros de Mirassolzinho: “Esse depoimento se assemelha a muitos 
outros dos posseiros, pois eles reconheciam a mata como terra desocupada, ou como eles mesmos diziam ‘terra 
parada’. Ou seja, a terra não mostrando produtividade não era legitimada como ‘terra de dono’”. (CASTRO 
OLIVEIRA, 1991, p. 50). 
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10º Waldemar J. Pacheco – É motorista profissional, trabalha na Cia de 
Terraplanagem Semenge. Sempre arrendou o lote em que reside a terceiros. Reside na 
Fazenda. (Grifos nossos) 

A redação do agrônomo dá a entender que o camponês nunca foi camponês, 

sempre foi motorista e, finalmente, arrendava sua área, subentendendo-se, portanto, 

que não a cultivava, mas recebia por seu uso. Esta caracterização do camponês 

certamente o excluiria da possibilidade de permanecer na terra. O trabalho de campo 

revelou, evidentemente, o mecanismo utilizado pelo agrônomo e confirma as 

inverdades do documento “oficial”, usado como instrumento de poder. 

De fato, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais agregou a força dos camponeses 

e foi o canal de enfrentamento político da ação praticada contra as famílias: 

... eu vim fazer um curso no IADESIL4, Instituto Americano para o Desenvolvimento 
do Sindicalismo Livre, aí voltei para Votuporanga em 73 ou 74, eu ouvi falar da 
Jacilândia, então alguns associados nossos chegaram no sindicato reclamando que 
diz que iam tirar eles da terra, qualquer coisa assim, entendeu? O que eu percebi 
naquela época, é que me parece que a Fazenda Jacilândia era vinculada à Estrada de 
Ferro Araraquarense, antiga, que eles tiravam madeira e tal, e esse pessoal já estava 
alojado na Jacilândia, de uma maneira ou de outra eles se distribuíram e a fazenda 
estava ocupada, aí o governo do Estado, que eu nem me recordo quem era o 
governador na época, apareceu lá o engenheiro, eu não me recordo o primeiro nome, 
apenas o sobrenome: era Campolim, era um engenheiro aposentado e que foi lá para 
fazer a regularização da terra... e ele chegou lá muito arrogante, tal, querendo fazer 
isso, fazer aquilo, esse não tem água, precisa levar lá e o pessoal ficou apavorado 
porque ia mexer e o pessoal construiu uma infra-estrutura, precária, mas construiu e 
ia perder aquela infra-estrutura, muita gente ia pegar terra aonde não tinha infra-
estrutura nenhuma, aí nós começamos a brigar, brigar entre aspas, fomos ver o que 
os nossos associados que estavam do lado de Valentim Gentil, nós fomos verificar um 
a um como é que estava a situação e falamos que não íamos permitir o recorte da 
fazenda, poderia regularizar desde que cada um ficasse na deles, aí a alegação era de 
que uns tinham áreas muito pequenas e outros áreas maiores, a opção do pessoal foi 
permanecer na sua própria área independente do tamanho, então nós lutamos para 
que isso acontecesse, foi difícil porque o Campolim ele era [ele ri] ele era meio 
esquisito, ele veio no sindicato umas duas vezes querendo deixar uma impressão 
assim de bravo, sei lá, qualquer coisa assim, aí nós não aceitamos isso, ele viu que a 
situação era mais difícil, aquela época o prefeito de Valentim Gentil, de vez em 
quando ele passava no sindicato e ele conhecia o movimento que era um movimento 

                                                
4 Entrevista com o sr. Orlando Izaque Birrer, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Votuporanga 
em 1975. Entrevista realizada na sede da FETAESP (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 
São Paulo) em São Paulo, em 17/08/04. 
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sério e era época do governo militar ainda e na área rural, pelo menos na nossa 
região, o governo militar deu um apoio extraordinário, eu não sei se era o receio da 
área rural, de movimentos ou qualquer coisa, ou se realmente ele estava de boa fé, o 
que importava para nós é que éramos atendidos imediatamente, qualquer reclamação 
que você fizesse hoje, amanhã tinha alguém aqui... e eu reclamei ao INCRA, porque 
nós achávamos uma prepotência do Campolim, aí ele sentiu que parece que o 
sindicato parece que tinha uma força maior do que a dele para fazer aquilo, aí ele 
amansou e tal, veio no sindicato, conversamos e deu um jeito, o pessoal ficou onde 
estava, na área de Meridiano, eu não sei lhe dizer corretamente, mas foi semelhante à 
nossa, porque o companheiro nosso de Fernandópolis, Meridiano era base de 
Fernandópolis, ele agia também da mesma maneira e umas duas ou três famílias lá, 
talvez até uma meia dúzia foi mais beneficiada, tinham mais posses, receberam 
melhor as pessoas que foram fazer as demarcações etc. e tal e foram beneficiadas com 
alguma coisa, mas insignificante também e a Jacilândia se regularizou, 
pacificamente, não teve problema nenhum, dentro de pouco tempo estava encerrado, 
não ouvia falar nem em conflito que não chegou a haver e nem prejuízo para ninguém 
porque o pessoal ficou na área que estava, esse foi o único movimento de terra que eu 
participei e presenciei na região nossa, já é uma região altamente subdividida em 
propriedades pequenas... é o que eu posso te dizer sobre a Jacilândia. [Eu conto 
alguns casos vistos em trabalho de campo.] É que alguns entraram posterior, 
compraram posse de outro, aí o Estado chegava e dizia, você está aqui irregular, vai 
entrar com ação de despejo, nós tivemos esse problema na área de Valentim, alguns, 
mas nem chegamos a contestar judicialmente... nós tínhamos na época um advogado 
lá que inclusive foi advogado daqui da Federação [FETAESP] que na área agrária 
era muito bom, era, foi o mais especializado que eu conheci até hoje, ele trabalhou 
conosco uns 30 anos quase... Odilon Mendonça, ele é de São José do Rio Preto, a 
família dele praticamente, o pai foi advogado, o avô foi advogado, ele foi, parece que 
gostavam de briga... e ele tratou de muitos casos, mas nenhum chegou assim a ter até 
recurso, alguns teve algumas audiências e tal, mas se arrumou, por intermédio do 
sindicato [...] a gente ia sempre na casa dele [de um dos camponeses] e reunia o 
pessoal lá e discutíamos os problemas que tinha e íamos arrumando, porque na área 
de Valentim Gentil a área da fazenda Jacilândia não era tão grande... a advogada de 
Fernandópolis, Silvia, era entre aspas doida, quando ela se metia numa briga ela era 
terrível e isso ajudou muito, do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Fernandópolis, 
e ela e o Odilon se entendiam muito bem, o Odilon já era mais calmo, mais pensador, 
ela era mais de choque, então, é o que eu me lembro da Jacilândia. 

Observa-se que embora o ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Votuporanga negue formalmente a existência de conflitos na Fazenda Jacilândia, há 

momentos do seu discurso em que esta postura é contradita, por exemplo, quando 

afirma: “alguns associados nossos chegaram no sindicato reclamando que diz que iam 

tirar eles da terra [...] o pessoal ficou apavorado porque ia mexer e o pessoal 

construiu uma infra-estrutura...”. Ou seja, o sindicalista não nega a ameaça de 
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despejo, como também não nega a situação de tensão vivenciada pelas famílias a partir 

da ação do Engenheiro Agrônomo e de seus técnicos auxiliares.  

Além disso, confirma a ação de prevaricação dos técnicos, muito embora 

minimize em demasia o significado dela, tanto do ponto de vista legal como daquele 

que diz respeito à experiência destas famílias: “até uma meia dúzia foi mais 

beneficiada, [...] mas insignificante também e a Jacilândia se regularizou, 

pacificamente, não teve problema nenhum, dentro de pouco tempo estava encerrado, 

não ouvia falar nem em conflito que não chegou a haver e nem prejuízo para 

ninguém”. 

As famílias camponesas encaram, até hoje, esta experiência com extremo 

amargor. Diferentemente do que aponta o sindicalista, sentiram-se ameaçadas, o 

processo não foi pacífico e sentem-se lesadas até às gerações atuais: 

É como eu falei para você aquele dia, eu acho que o loteamento tinha que vir fazer a 
planta, fazer o desenho. Se era para lotear tudo igual, tinha que pegar estrada, 
córrego, tudo, ou sorteava que nem as casinhas ou senão a gente pegava próximo, 
não protegendo um e outro como foi, então por isso que a gente desconfiava, mas é 
que nem o meu menino falou, a gente desconfiava, mas a gente não tinha 
esclarecimento que tem hoje, para a gente correr atrás, aí então o que vinha era 
lucro.5 

Há, entretanto, um ponto de convergência entre o discurso do sindicalista e a 

explicação apontada pelos camponeses como solução para a permanência na terra 

resistindo à ação de despejo: a atuação do advogado do Sindicato, que deu respaldo às 

famílias. 

O sindicalista também aponta para a atuação do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Votuporanga intercedendo pelos camponeses ao procurar o Governo 

Federal, através do INCRA, para coibir a ação “prepotente” – em suas eufêmicas 

palavras  - do Engenheiro Agrônomo Campolim de Almeida.  

De acordo, portanto, com o ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Votuporanga, os sindicatos rurais eram atendidos prontamente em função do 

                                                
5 Entrevista com a sra. Jandira Pacheco, realizada em julho de 2004. 
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medo dos governos militares de que existisse movimentação no campo: “o governo 

militar deu um apoio extraordinário”. Esta expressão é, no mínimo, anacrônica, já que 

é lugar comum saber o tipo de ação perpetrada pelos governos militares no campo. 

Fato é que, por meio da ação dos camponeses, viabilizada pelo Sindicato, 

diversas famílias conseguiram resistir em suas terras, e nelas permanecem até hoje. 

Não receberam, entretanto, a escritura na mesma época em que as demais famílias. No 

depoimento seguinte, pode-se ver o caso de uma das famílias que foi incluída 

legalmente no processo de loteamento, pagando a terra por 10 anos e recebendo seu 

título ao final do pagamento: 

O Estado veio, fez o levantamento e loteou, com 10 anos para pagar. [Foram vocês 
que pediram?] Não, por intermédio deles lá, dos políticos, da Secretaria do Estado, 
então vieram, loteou, fez essa colonização, e loteou, e com 10 anos para pagar, esse 
lote meu custou 21 contos, para mim pagar em 10 vezes... aí aquele um que tinha 
terra lá cedeu, perdeu para aquele outro, aquele outro perdeu para outro e foi 
ajuntando... aquela terra lá que eu tinha, aquela terra era minha, hoje não é mais, eu 
peguei de outro para cá, o outro cedeu... agora os outros cortaram de baixo a cima... 
tudo desorganizado, aí veio e organizou tudo essa loteação, aí eu tenho cinco 
alqueires [ele mostra como é o lote dele] aí eu acertei [no sentido de que pagou] eles 
me mandaram a escritura, é registrado em cartório, é meu mesmo, só que eu paguei 
em cinco anos...6 

Contudo, as demais famílias - aquelas que resistiram ao despejo, e por isso 

foram alijadas do procedimento oficial de contrato de compromisso de compra e venda 

- demoraram ainda um longo tempo até adquirirem a escritura: 

Não, eu não paguei [pela terra], não paguei porque eles me recusaram... saiu, saiu a 
escritura, aí eu paguei lá uma taxa , despesa que eles tiveram, mas aquela parcela 
que eles vieram pagando em 10 anos [as outras famílias], essa eu não paguei.  
[Na seqüência, retomando um trecho do depoimento anteriormente citado, meu 
interlocutor afirmou]: 
[...] porque eles tiraram muita gente, morador daqui eles conseguiram tirar, não é? 
Para vender para outro [...] Aqueles uns que ele trocou, aqueles que eram moradores 
mais antigos que ele não conseguiu tirar, para aqueles saiu a escritura e a minha não 
saiu, aí depois passados, não sei se foi seis ou sete anos, aí o prefeito de Meridiano é 
que conseguiu, aí ele conseguiu, né, para uns quatro ou cinco que tinham ficado sem 
a escritura conseguiu, aí eu tenho a escritura por isso.7  

                                                
6 Entrevista com o sr. Armindo José dos Santos, realizada em julho de 2004. Ver no Anexo IV o seu contrato de 
compromisso de compra e venda. 
7 Entrevista com o sr. Waldemar Pacheco, realizada em julho de 2004. 
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Sua fala revela que a permanência na terra, mesmo após a mediação do 

sindicato, deu-se de maneira “ilegal”, ou seja, unicamente sua resistência é que 

possibilitou que mais tarde sua situação fosse oficializada e legalizada, já que muito 

embora o Sindicato dos Trabalhadores Rurais tenha evitado que as famílias fossem 

despejadas, não evitou que parte delas não obtivesse o contrato de compra e venda e, 

por meio dele, a escritura da terra. 

A escritura da terra dessas famílias foi obtida quase 10 anos mais tarde do que 

as demais, por intermédio da ação de um ex-prefeito local, como indica a fala do 

camponês e como a reitera o próprio ex-prefeito: 

Veja bem, eu nasci e me criei em Meridiano, conheço desde quando começou, quando 
a estrada de Ferro Araraquarense foi descendo, o Estado tinha essa fazenda, o 
Estado comprou para usar a própria madeira para aquelas máquinas a fogo, Maria 
Fumaça, tal [...] já havia um pontapé do Donato [primeiro prefeito de Meridiano, em 
1959] para que houvesse a reforma agrária na fazenda porque conforme ia tirando o 
mato, ia explorando o mato, a madeira, o pessoal ia entrando, ia fazendo roça, sua 
cabaninha, morando ali, isso lá por 1960 e pouco, eu nasci em 48, essa fazenda se eu 
não me engano é de 1200 alqueires... quando foi lá para 1969, 70 por aí, o seu 
Quincas [outro prefeito] começou, através do Paulo Maluf, Laudo Natel... tinha a 
Secretaria de Assuntos Fundiários, até me lembro, e ele mandou um engenheiro para 
cá chamado Campolim e chegou aqui e pegou um outro engenheiro da prefeitura que 
estava na Casa da Lavoura e foram fazer o loteamento... foram beneficiadas as 
pessoas que já estavam em cima do lote, simplesmente vinham fazer a divisão, só 
ajeitavam para que todo mundo ficasse com água... foi feito o levantamento, 
conseguiram fazer 183 lotes... eu me lembro... em 1976 [quando foi candidato a vice] 
já tinham algumas escrituras que o pessoal estava pagando, foi feito valor simbólico, 
fizeram para os caras pagar em 10 anos... aí quando eu entrei prefeito, eu achei que 
ali, Meridiano, a água nossa para cá é tudo fazenda enorme, latifundiários, e do lado 
direito, pequenos proprietários, e eu percebi que a vida de Meridiano não eram essas 
fazendas, era um que tinha cinco alqueires, tinha 10, tinha filhos, vinha fazer compra 
na cidade e os fazendeiros eram em Rio Preto, São Paulo, então eu dediquei bem essa 
fazenda e forcei muito o governador, na época o Montoro, para que titularizasse as 
pessoas, veio o Secretario... a Globo veio aqui e fez uma reportagem... eu mostrei a 
fita para o governador, ele sentiu que tinha que fazer isso, aí começou a sair as 
escrituras, como eu fui prefeito duas vezes, uma de seis e uma de quatro, depois eu 
peguei o Quércia como governador, ele chamou o secretário e pediu que 
regularizasse a fazenda, aí então deslanchou, só nessa época eu dei mais ou menos 
uns 50 títulos, e o Quércia veio entregar, ele veio pessoalmente entregar...8 

                                                
8 Entrevista com o ex-prefeito de Meridiano, sr. Irceu Fagundes. 
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A legalização do restante dos lotes por intermédio da ação do prefeito revela, 

como ele próprio deixa indicar em sua fala, a importância econômica que as pequenas 

propriedades têm para a cidade.  

Na cidade de Meridiano, com cerca de quatro mil habitantes, o contato da 

população com os prefeitos é pessoal, isto significa que a ação do prefeito tem uma 

repercussão direta sobre sua imagem. As famílias camponesas referem-se ao prefeito 

entrevistado com extrema gratidão, tornando-se diretamente seus eleitores. Sem 

dúvida, como o próprio ex-prefeito deixa antever em sua fala, o apoio das famílias 

camponesas pode ser decisivo no processo eleitoral. 

A intervenção direta do prefeito no processo de legalização das terras 

camponesas deixa, de alguma maneira, indicar a existência de um procedimento de 

clientelismo político. Este procedimento fica esboçado em seu discurso quando afirma, 

e faz questão de fazê-lo, que mobilizou a televisão e o governador do Estado para a 

causa da regularização da Fazenda Jacilândia. 

De fato, ainda em meados da década de 80 a situação das famílias não estava 

regularizada, nem mesmo a de quase metade daquelas que haviam assinado o contrato 

de compromisso de compra e venda. De acordo com Barbudo (2002, p. 47-8): 

Dos 134 ‘contemplados como compromissário comprador’ somente 60 deles 
conseguiram pagar as prestações anuais e receberam os títulos definitivos de suas 
terras no final dos 10 anos (...) Como a situação não foi resolvida, movimentaram-se 
os políticos locais no sentido de concluir a implantação do processo de colonização e 
assentamento da Fazenda Jacilândia. 
Novo levantamento foi feito em 1985, a pedido da Procuradoria do Estado para que o 
problema da demarcação e titulação das terras da Fazenda se concluísse. 
Um novo mapa foi elaborado por agrimensores da CESP de Bauru, que deu subsídio 
para a titulação de quase 30 propriedades. Algumas propriedades já tituladas tiveram 
seus títulos recolhidos e foram retituladas também pela Procuradoria do Estado, para 
facilitar os acertos e correções de outras áreas. 

O Mapa 14 do loteamento da Fazenda Jacilândia, em contraste com os de 

Marília, Campinas e Jaú, revela a grande irregularidade das propriedades, não apenas 

díspares entre si com relação ao tamanho, como também ao formato. 
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Nem todas têm acesso à água, muitas não têm comunicação direta com a 

estrada e algumas têm formatos nitidamente “recortados”.  

De fato, a planta do loteamento é uma “fotografia” dos conflitos gerados por 

favorecimentos e exclusões praticados pelos prepostos do Estado. 

A numeração de boa parte dos lotes não tem uma seqüência espacial e 

aparecem também números de lotes repetidos. 

Não cabe dúvida quanto à complexidade da realização de um planejamento de 

loteamento em uma área já ocupada por posseiros, que tinha uma determinada 

configuração territorial já definida: 

Era irregular o terreno. Não era bem certinho não, era meio irregular, tinha uma 
parte bem lá no alto, tinha um terreno de outro no meio, era bastante irregular... todo 
mundo respeitava a área do outro, aí quando veio lotear disse que era para ser, para 
a área ficar do mesmo que estava ocupando.9 

Fica claro em sua fala, como vimos também em outro depoimento, a 

descontinuidade das áreas ocupadas pelas famílias de camponeses-posseiros. Percebe-

se, entretanto, que embora as áreas não fossem contíguas, as famílias sabiam qual área 

era de qual família e respeitavam-se mutuamente10.  

O respeito entre as famílias de vizinhos camponeses é o alicerce de sua 

sociabilidade: aí reside um dos eixos da reciprocidade camponesa, marcado pela 

consciência de que sua interdependência se reproduz por meio da retribuição. As 

práticas são construídas e reproduzidas “em espelho”, em que os favores e as dádivas 

são sempre devolvidos.  

O processo de planejamento do loteamento, portanto, para que fosse levado a 

cabo de maneira lícita, seria resolvido com um mínimo de problemas se os sujeitos 

sociais envolvidos fossem não apenas consultados como também tomassem parte do 

processo. 

                                                
9 Entrevista com o sr. Waldemar Pacheco, realizada em julho de 2004. 
10 Sobre as práticas de reciprocidade estabelecida entre camponeses posseiros ver Castro Oliveira (1991). 
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MAPA 14: Acessar a partir do índice Lista de Mapas 
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Os camponeses que cresceram na Fazenda Jacilândia, a conhecem palmilhando-

a: descrevem minuciosamente seus detalhes, os córregos, seus cursos, as antigas 

estradas e caminhos, os diferentes pés de frutas (não apenas deles próprios, como 

também os de outras famílias) a localização das antigas casas etc. Essas famílias de 

posseiros reproduziram nestas terras a sociabilidade típica do campesinato, que se vê 

largamente praticada nos bairros rurais, com práticas como a ajuda mútua, o mutirão 

etc. 

Esse conhecimento e essa teia de relacionamentos seria indispensável em um 

processo de planejamento minimamente democrático, do qual participassem essas 

famílias, cujo resultado estaria livre de favorecimentos, exclusões, conflitos com os 

próprios vizinhos ou com o Estado. 

Evidentemente esse tipo de conduta só seria possível com a ausência de 

corrupção e prevaricação, que foram as marcas do processo de loteamento tanto da 

Fazenda Jacilândia como da Fazenda Pirituba. 

A descrição que os camponeses fazem do período em que eram posseiros nos 

permite inferir a configuração territorial da área produzida a partir da materialização 

do trabalho dessas famílias. Os tipos de cultivos - tal como no Bairro Rural - eram 

semelhantes, sendo a grande parte deles de cultivos comerciais como o amendoim e o 

algodão. 

O loteamento, evidentemente, alterou o formato dessa configuração territorial, 

tornando contíguas as áreas de cada família, e também excluindo várias delas. Até hoje 

há famílias na Fazenda Jacilândia que não possuem o título da terra: 

... então tinha que ter uma pessoa que conhecesse todo mundo por nome, para andar 
mais ligeiro para apresentar, então era, quem era para ser era meu sogro, mas meu 
sogro naquele tempo já estava doente, para morrer, como de fato morreu naquele 
ano, então aí puseram eu, eu andei um ano inteirinho com uma marreta de cinco 
quilos nas costas, um saco de piquete e uma balizona grande, para marcar... não tem 
um piquete dentro desses é... 860 alqueires, não tem um piquete que não fui eu que 
enfinquei, todos eles foi eu que enfinquei, eu fiz o levantamento dos córregos tudo, 
primeiro, e depois aí começou a loteação... e teve lote que foi medido oito vezes, o 
cara não se conformava, tinha que medir outra vez [e por que não se conformava?] 
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porque é uma coisa que era do Estado, dava uma confusão dos infernos, então nego 
não se conformava de pouca, ele queria muito, outra que aposentado não pegava [por 
que?] porque era um benefício do Estado e o Estado não ajuda duas vezes, ajuda uma 
vez só, então como o cara já era aposentado já recebia do Estado, então ele não 
podia comprar a terra [e ele tinha que ir embora?] aí ele tinha que vender o direito 
dele para outro, para ele não sair sem nada ele vendia o direito dele para outro [e 
não deu confusão isso?] Tissshhh! [risos] Põe confusão nisso! Isso deu briga, deu 
polícia, deu tudo quanto foi coisa... que participou daqui que era cento e tantas 
famílias, cento e quarenta e poucas famílias, se voltar no mundo outra vez ainda volta 
nego brigando! Já morreu, mas se voltar outra vez... morte não deu, mas ainda tem 
gente, a senhora acredita, ainda tem gente, que foi em 75, e tem gente até hoje que 
não tem escritura.. [Mas, por que?] Não pegou, porque disse que o Estado tinha que 
dar, era dado, está em riba da terra, o dia de amanhã que o Estado dá uma 
reviravolta pode tomar a terra dele porque ele não tem o documento dele... [Mas está 
na terra?) Ainda está em riba da terra. [E essas pessoas não se inscreveram?] Se 
inscreveu, mas se inscreveu e recebeu o terreno, mas só que ele não se conformou em 
pagar... ele recebeu o terreno e entregou, mas só que pagar não... tem muitos desses 
que não pagou até hoje, e o cara está em cima [...] naquele tempo ainda tinha gente aí 
em cima com mais de 30 anos, com mais de 30 anos já tinha gente aí, com mais de 30 
anos em cima daquilo ali, quer dizer que não valeu nem usucapião, era isso que o 
povo levantou a cabeça, foi por causa disso, porque, ué, já tem usucapião, mas o 
Estado não aceitou, então vendeu e recebeu tudo certinho, acabou... [Pergunto se 
muita gente não ficou brava com ele.] Uhh... Pruhhh! [risos] Nossa Senhora! Nego 
não me matou porque, não sei porque, Deus... eles achavam que o culpado tudo era 
eu. Porque eu era o representante, não é?... ‘Caramba! Eu também estou comprando 
que nem vocês, se eu não tenho fazenda para mim, vocês sabem que eu não tenho, eu 
estou comprando que nem vocês’... fulano é bom, fulano é bom, não falei mal de 
ninguém, fulano é bom, é trabalhador, ele precisa da terra, a minha função era essa e 
medir, carregar aquele mundo daqueles pesos nas costas, 146 lotes! Tudo isso e era 
medido os quatro lados!... Também media os córregos tudo, são quatro córregos, 
quatro córregos tem dentro da fazenda, fez o levantamento dos córregos tudo, depois 
nas divisas, aí para poder fazer por dentro, foi uma mão de obra desgraçada... 

Dois aspectos são fundamentais nessa fala. O primeiro, já discutido, diz respeito 

à existência de famílias sem o título da terra – o que foi confirmado por outros 

camponeses e pelo próprio ex-prefeito de Meridiano em seu depoimento, como já citei 

anteriormente. 

Esta é uma pendência gravíssima para um projeto de reforma agrária que 

começou a ser esboçado há 40 anos. Tendo decorrido todo esse tempo, a questão a ser 

enfrentada no assentamento com relação à posse da terra deveria ser unicamente a da 

herança e partilha, e não mais a sua legalização. 
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O segundo aspecto a ser abordado é o da maneira como os prepostos do Estado 

lançaram mão do trabalho de um dos camponeses na demarcação dos lotes, 

transformando-o em um “informante” privilegiado. 

Tal atitude, cedendo um poder desigual a um anteriormente igual, rompeu com 

o ciclo da reciprocidade camponesa entre essa família e diversas outras da Fazenda. 

Como o próprio camponês deixa claro em sua fala, as contendas foram tremendas, 

assim como as tensões e ameaças, que ele expressa na frase: “se voltar no mundo outra 

vez ainda volta nego brigando!”. 

Vê-se em seu discurso, ao mesmo tempo, a incorporação de uma fala legalista - 

quando afirma que o lote é um benefício do Estado e o Estado não beneficia duas 

vezes a mesma pessoa, o que justificaria a exclusão de aposentados (foi o caso da 

família entrevistada cujo pai teve um acidente com o caminhão) - e também a 

expressão da lógica moral camponesa pautada pela justeza da permanência na terra 

daqueles que nela moram e trabalham. Nesse sentido, ele afirmou: “tem muitos desses 

que não pagou até hoje, e o cara está em cima [...] com mais de 30 anos em cima 

daquilo ali, quer dizer que não valeu nem usucapião, era isso que o povo levantou a 

cabeça”, ou seja, ele compreende exatamente a ação de se recusarem a sair da terra, 

posto que nela estavam há mais de 30 anos, fato este que lhes permitiu “levantar a 

cabeça”.  

A expressão “levantar a cabeça” para indicar a ação daqueles que não 

concordam com a situação imposta e lutam para transformá-la é extremamente 

significativa. O gesto corporal revela a submissão (cabeça baixa) e, em oposição, a 

insubmissão (levantar a cabeça), o que dá a entender que o ponto de partida era a 

cabeça baixa e levantar a cabeça indica a conquista dos direitos, da dignidade. 

Com esta fala o camponês reconhece, a partir de sua própria lógica e não de 

uma lógica externa, aquilo que legitima a luta pela permanência na terra das demais 

famílias de camponeses-posseiros. Essa legitimação está assentada na concepção de 
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justiça camponesa, na qual tem direito à terra quem tem nela seu trabalho 

incorporado11. 

Entretanto, o status de representante do Estado custou a ele o rompimento de 

antigas relações, até mesmo de compadrio. Ser o “homem de confiança” do engenheiro 

agrônomo, que lançou mão de diversas ilicitudes no processo de loteamento, 

significou, evidentemente, ser a ele diretamente associado.  

Sem dúvida, o poder de acesso à informação e demarcação dos lotes que lhe foi 

outorgado fez com que passasse de alguém antes considerado como um igual para 

aquele que mediava a corrupção e a expulsão. 

Embora seus compadres ainda se refiram a ele como o “compadre fulano”, essa 

relação ficou dilacerada. Assim, se por um lado ele se orgulha de ser a pessoa que 

enfincou cada um dos piquetes de demarcação percorrendo toda a extensão da Fazenda 

(nos quatro lados de cada lote), por outro colhe os frutos dessa posição “privilegiada” 

que desagregou antigas relações. 

O Estado, portanto, através de seus técnicos, ao criar um status de poder 

diferenciado entre camponeses que constroem e reproduzem sua relação pela 

reciprocidade - relação que os “iguala” pela troca de favor e/ou de dádivas – 

desagregou parte da teia estabelecida pelos camponeses. 

 

 

                                                
11 Ver Castro Oliveira (1991) e  Moura (1988). 


