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5.5. Fazenda Pirituba: luta pela terra e territorialização camponesa 

 

... eu morava lá no Amarelo [Bairro Água Amarela], 
então eu plantava ali no Zé Bezerro, tem o Tonhão 
gordo ali, eu plantava ali, ou eu vinha de lá, ou eu 

vinha plantar aqui ... Ah, eu colhia, eu plantava 
milho, eu plantava bastante milho para engordar o 

porco, pagava a prestação, quando eu terminava de 
pagar o banco, pagava a prestação, daí eu estava 
sossegado, aí o dinheiro era meu, daí eu vendia o 

resto, vendia feijão, plantava feijão da seca, pagava 
e ainda sobrava um pouquinho de dinheiro. 

Sr. Antonio Belo 

 

Após a abertura da Comissão Especial de Inquérito, para averiguar as 

irregularidades praticadas no processo de assentamento na Fazenda Pirituba, a 

Secretaria da Agricultura extinguiu a Assessoria de Revisão Agrária (ARA) e criou, 

em seu lugar, a ATRA, Assessoria Técnica de Revisão Agrária. Também após a 

instauração da Comissão de Sindicância pelo Secretário de Agricultura as seguintes 

diretrizes foram tomadas pela Secretaria: 

- Abertura de processo administrativo contra funcionários públicos envolvidos na 
questão. 
- Rescisão dos contratos de compromisso de compra e venda dos “holandeses e dos 
Batagins”. 
- Formação de novo grupo de trabalho para averiguar se os demais lotistas estavam 
obedecendo às cláusulas contratuais estabelecidas no contrato; 
- Agilizar a ação de despejo contra os “boiadeiros”. [SÃO PAULO (ESTADO), s/d] 

A partir dessas diretrizes, a Secretaria da Agricultura passou a rever os 

contratos firmados pelo Estado, instaurando um processo de regularização da Fazenda 

Pirituba. O engenheiro agrônomo presidente do Grupo de Trabalho de Regularização 

da Fazenda Pirituba, Francisco Feitosa, narra os fatos: 

... E depois dessa sindicância, resultou o quê? Que deveria ser extinto o projeto de 
colonização, deveriam ser anulados os contratos que foram feitos, que deveria ser 
reiniciado tudo devido à fraude, né? E aí teve um parecer da Procuradoria do Estado 
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dizendo o seguinte, isso já vindo para a década de 80, esses contratos são todos da 
década de 70, na década de 80, então naquela transição, no governo Montoro, final 
do Governo Maluf para o Montoro, a discussão democrática, a Revisão Agrária volta 
à questão da reforma agrária, porque a Revisão Agrária foi uma forma de tentar 
dizer que não era reforma agrária mas era Revisão Agrária, uma forma menos [ele ri] 
menos radical, vamos supor assim, de colocar o que que era reforma agrária, então 
ficou revisão agrária, projeto de colonização, com uma concepção de colonização, 
que vende a área tudo, aí foi criado uma Comissão já na transição do Governo 
Montoro, criado o Instituto de Assuntos Fundiários, a Coordenadoria de Sócio-
Economia para trabalhar essas questões, e aí foi criado um grupo para regularização 
da Fazenda Pirituba e aí com esse parecer dizia o seguinte, a Procuradoria: que 
aquelas pessoas que fizeram o contrato, fizeram tudo certinho, tal, não deveriam ser 
punidas em virtude de uma ação fraudulenta do Estado, dos seus servidores, aí não 
deveriam ser penalizados por causa disso e aqueles que não se enquadrassem deveria 
haver a rescisão contratual e a retomada do imóvel para o Estado novamente, e 
aqueles que cumpriram tudo certinho deveriam ser titulados e a entrega de contrato 
de compromisso de compra e venda e ser feita escritura definitiva deles. 

Nota-se que a primeira ação do Estado depois de instaurado o processo de 

sindicância foi no sentido de anular os contratos firmados, ainda em 1978. Entretanto, 

a criação de um grupo de trabalho para a regularização da área só foi feita com o 

debate sobre a reforma agrária trazido à tona no (e pelo) Governo Montoro. Ou seja, a 

postura do Estado com relação à Fazenda Pirituba e no limite, à Lei de Revisão 

Agrária, sofreu uma significativa alteração na mudança da gestão do Governo Maluf 

para o Governo Montoro1. 

Muito embora a Comissão Especial de Inquérito e a Sindicância tenham sido 

realizadas ainda no Governo Maluf, a interpretação dada à questão agrária e ao acesso 

à terra por camponeses sem terra era restrita – não se estendia à questão agrária. Em 

outros termos, a interpretação da fraude praticada pelo funcionário público bem como 

suas conseqüências, que redundaram na expulsão dos camponeses e na concentração 

da terra dentro da área da Fazenda Pirituba, deram-se no âmbito estritamente 

burocrático-jurídico.  

                                                
1 Paulo Maluf foi governador do Estado de São Paulo no período de março de 1979 a março de 1983 (nos 
últimos meses de mandato foi substituído por seu vice José Maria Marin) e André Franco Montoro foi 
governador no período de março de 1983 a março de 1987. 
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Esta interpretação torna-se evidente ao se analisar a forma como o Governo 

Maluf lidou com a ocupação de parte da área da Fazenda Pirituba, por camponeses 

sem terra organizados: 

Os processos judiciais, tendo em vista a arrecadação pelo Estado da área restante, 
estavam em andamento, e a sua agilização vinha sendo solicitada por um grupo de 
trabalhadores da região, que agregava os excluídos do processo de seleção 
mencionado. 
Em maio de 1981, 40 famílias desse grupo ocuparam uma parte da área ociosa da 
fazenda, erigiram benfeitorias e preparam o solo para o plantio. Quatro meses depois, 
na Gestão Maluf, e em decorrência de mandado judicial, foram despejadas por força 
policial. (MÉDICI, 1989, p. 97-8, grifos nossos) 

Há dois pontos a serem considerados a partir da citação precedente: o primeiro, 

mencionado anteriormente, refere-se à forma como o Governo Maluf lidou com a 

ocupação da área - violentamente, negando a clara ligação entre a ocupação da área 

por camponeses sem terra e a sua ilegal manutenção nas mãos dos “boiadeiros”; o 

segundo refere-se, justamente, ao primeiro grupo organizado a ocupar a Fazenda 

Pirituba, formado em parte por camponeses que haviam sido alijados do processo de 

loteamento, e isto é uma questão fundamental. É fundamental pois revela que, 

organizados, tentaram novamente reverter a sua situação de expulsão daquelas terras. 

Isto significa que a resistência camponesa na Fazenda Pirituba teve início ainda 

durante a década de 50, quando o Estado cedeu as terras para que o agrônomo Lino 

Vicenzi implantasse o projeto de trigo; o agrônomo proibiu a continuidade das roças 

das famílias, ocasião em que estas se organizaram e atearam fogo à parte da fazenda, 

pressionando o agrônomo a permitir que permanecessem cultivando a área. 

A resistência na terra perdura na década de 70, quando teve início o processo de 

loteamento e o agrônomo Campolim de Almeida expulsou famílias camponesas de 

modo a ceder a terra a que tinham direito aos grupos dos Holandeses e dos Batagins. 

Durante esse período, o conflito com o agrônomo foi constante e parte das famílias 

conseguiu evitar a expulsão. 
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Entretanto, aquelas que foram expulsas - não resignadas - conseguiram levar o 

caso à Assembléia Legislativa, o que levou à abertura da Comissão Especial de 

Inquérito e da Sindicância. 

Sabedores, portanto, de que a regularização da área estava em andamento – e,  

mais do que isto, que esse processo de regularização era fruto da luta política que 

haviam travado - é que os camponeses, excluídos da própria terra no processo de 

loteamento, organizaram-se para ocupar a área. 

Isso significa, portanto, que o início do processo de ocupação da Fazenda 

Pirituba por camponeses organizados não se deu de forma “casual”, como aparece em 

grande parte dos trabalhos a respeito do assunto: 

Como não poderia deixar de ser, havia um movimento de agricultores sem terra nos 
arredores. Eram principalmente pequenos arrendatários que se dedicavam à cultura do 
feijão. Decidiram-se organizar para conquistar aquelas terras inativas que sabiam estar 
ilegalmente nas mãos dos “boiadeiros”. Tentaram diversas vezes ocupá-las, mas eram 
sempre rechaçados por jagunços. Tinham pois grande esperança de que o novo 
governo peemedebista resolvesse o problema e permitisse que cultivassem aqueles 
cerrados. (VEIGA, 1990, p. 39-40) 

Ao contrário, o “movimento de agricultores sem terra” não estava nos 

arredores, não surgiu “de fora”, ele surgiu no interior da Fazenda Pirituba, surgiu do 

longo processo de resistência desses camponeses.  

De fato, os camponeses sabiam da ilegalidade da situação dos boiadeiros, como 

sabiam que a fazenda havia sido destinada à reforma agrária, e sabiam também que 

eles haviam sido não só injustamente, como ilegalmente, excluídos do processo de 

loteamento. A prova concreta dessa expulsão ilegal estava na abertura da CEI e na 

prisão do agrônomo a partir da Sindicância. 

A ocupação da área foi, portanto, uma continuidade da ação política que esses 

camponeses já vinham praticando, e não o início dela. 

Como se viu, quatro meses após a ocupação de abril de 1981, as 40 famílias 

foram despejadas; em 1983, no início do Governo Montoro, essas famílias ocuparam 
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novamente a área, e sete dias depois foram novamente despejadas2. De acordo com 

José Eli da Veiga, diretor da ATRA no início do Governo Montoro: 

Eu mal havia assumido a ex-ATRA quando 43 famílias tentaram mais uma vez ocupar 
uma dessas glebas da Pirituba, conhecida por Postinho. Decidi, então, adotar diversas 
providências, após consultar os prefeitos de Itaberá e Itapeva. A mais importante seria 
convencer a Procuradoria do Estado a solicitar ao Poder Judiciário o imediato 
seqüestro da área. Para tanto o procurador Juvenal Boller procuraria orientar o seu 
colega encarregado da questão. Enquanto isso, os prefeitos tentariam convencer o juiz 
local a não despejar de imediato os trabalhadores. Ao mesmo tempo, iniciamos uma 
tremenda pressão para que uma tal Comissão Processante Permanente, presidida por 
um encardido burocrata de carreira, ultimasse seu relatório sobre o caso. Pensamos, 
também, em solicitar a intervenção do INCRA, embora soubéssemos que nada se 
podia esperar do pessoal que estava lá. 
Nada deteve, entretanto, o despejo das famílias. E foi necessário um ano de reuniões, 
telegramas, viagens, etc. para que conseguíssemos algum resultado. (VEIGA, 1990, p. 
40) 

Foi, portanto, no Governo Montoro - como havia indicado, em seu depoimento, 

o agrônomo coordenador do Grupo de Trabalho de Regularização da Fazenda Pirituba, 

Francisco Feitosa3 – que se fez o resgate da Lei de Revisão Agrária. 

O Governo Montoro transformou a ex-ATRA em IAF (Instituto de Assuntos 

Fundiários)4, ou seja, a Assessoria de Revisão Agrária, que foi transformada em 

ATRA, foi o berço do IAF, hoje ITESP (Instituto de Terras de São Paulo).  

Isso significa que os movimentos sociais no campo que começaram a tomar 

corpo no início dos anos 80 trouxeram à tona a questão agrária e, mais 

especificamente, os camponeses organizados da Fazenda Pirituba colocaram em 

evidência a própria Revisão Agrária. 

José Gomes da Silva que, como foi visto no capítulo referente à Lei de Revisão 

Agrária, teve participação na elaboração e na execução da referida Lei, foi o Secretário 

                                                
2 Ver MEDICI, 1989. 
3 Ver Fotografia 116. 
4 Segundo Veiga (1990, p. 36): “Minha primeira missão na Secretaria de Agricultura foi  a de transformar a 
antiga ATRA, Assessoria Técnica de Revisão Agrária, que durante a ditadura se transformara em lata de lixo, no 
que veio a ser o Instituto de Assuntos Fundiários”. 
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de Agricultura do Governo Montoro (1982 a 1985) e foi o responsável direto pela 

implantação do Instituto de Assuntos Fundiários5. 

O IAF/ITESP é, portanto, fruto direto da Lei de Revisão Agrária, o que revela o 

significado político que a Revisão Agrária teve, e tem, uma vez que este é até hoje o 

órgão responsável pelo planejamento e execução das políticas agrárias no estado de 

São Paulo. Na transformação da ex-ATRA para IAF, o órgão foi deslocado da 

Secretaria de Agricultura e passou a estar vinculado à Secretaria da Justiça6. 

Nota-se, portanto, que no Governo Montoro a ocupação de terras na Fazenda 

Pirituba passou novamente a ser interpretada e conduzida como questão agrária. 

Entretanto, como apontou José Eli da Veiga (1990), o processo de negociação e 

regularização da área a partir da ocupação camponesa tardou a ocorrer. De acordo com 

Médici (1989, p. 98): 

Em novembro de 1983 é formada a “Comissão Intermunicipal de Regularização da 
Fazenda Pirituba”, composta por representantes: dos trabalhadores rurais da região, 
agora ligados ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra; das Prefeituras, Câmaras 
Municipais e Sindicatos de Trabalhadores Rurais de Itapeva, Itaberá e Itararé; e dos 
chamados “lotistas”, que haviam obtido o acesso à terra em 1973.  
Esta comissão conseguiu reunir cerca de 500 pessoas da região, inclusive do Estado do 
Paraná, e se constituiu num “suporte” para o crescimento da organização dos “Sem 
Terra”. Sua atuação principal constituiu em visitas e apresentação de reivindicações 
aos órgãos do governo estadual, principalmente à Procuradoria do Patrimônio 
Imobiliário (PPI), subordinada à Secretaria da Justiça. Em decorrência do não 
atendimento das reivindicações (assentamento de trabalhadores numa área de cerca de 
4000 ha.) a Comissão decidiu por sua própria extinção alguns meses depois de 
formada. 
Diante dessas pressões, o governo estadual tentou agilizar mais ainda os processos 
judiciais, para reaver aquelas terras. Não conseguiu e, na madrugada de 13 de maio de 
1984, cerca de 400 famílias ocuparam novamente parte da fazenda.  

É de se notar que a primeira ocupação da área foi em 1981, com 40 famílias. 

Três anos depois a área foi ocupada novamente, com um número de famílias 10 vezes 

maior que o anterior. Essas famílias passaram a vivenciar um forte clima de tensão 

                                                
5 Ver www.itesp.sp.gov.br. Ver também Ribeiro (2002). 
6 Não por acaso, hoje, o nome do Instituto de Terras de São Paulo é “José Gomes da Silva”. De acordo com 
Fernandes (1999, p. 56): “Com as eleições de 1982 que resultaram numa mudança política do governo estadual, 
criou-se um novo cenário para a questão agrária do Estado de São Paulo. José Gomes da Silva assumiu a 
Secretaria da Agricultura e implantou um projeto de regularização fundiária”. 
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social na área, pois os grandes ocupantes (grileiros), após não conseguirem 

providenciar o despejo, lançaram mão de jagunços para intimidar as famílias. 

A partir do conflito, o Estado - através da Secretaria da Justiça e do Instituto de 

Assuntos Fundiários - conseguiu judicialmente o seqüestro da área (MEDICI, 1989). De 

acordo com Veiga (1990, p. 40): 

Nem sei se os trabalhadores pensavam em comemorar a Abolição da Escravatura, mas 
o fato é que escolheram a madrugada de 13 de maio de 1984 para uma nova ocupação, 
desta vez bem melhor organizada. Mais de duzentas famílias acamparam em uma das 
áreas griladas. Apesar de surpreendidos com a iniciativa, pudemos agir com rapidez. A 
procuradoria Geral do Estado entrou com medida cautelar contra Tupã Borges e seis 
herdeiros do velho Vicenzi, requerendo liminarmente o seqüestro de três mil hectares. 
Em magnífica decisão o juiz de direito Dyrceu Aguiar Dias Cintra Júnior deferiu o 
seqüestro depositando a área em nossas mãos. 

Este foi o início do processo de assentamento da chamada Pirituba II, como 

ficaram conhecidas as porções da Fazenda Pirituba que foram sendo destinadas ao 

assentamento das famílias sem terra. A cada nova área conquistada para o 

assentamento foram correspondendo algarismos arábicos: Área 1, Área 2 e assim por 

diante. Os algarismos romanos distinguem, portanto, aqueles que são conhecidos como 

“lotistas”, os primeiros beneficiários da Lei de Revisão Agrária - que são da “Pirituba 

I” - dos assentados nas áreas que haviam sido griladas - “Pirituba II”. 

A ocupação da área e o assentamento das primeiras famílias tiveram início 

justamente na porção da fazenda que correspondia à dos chamados boiadeiros, 

herdeiros e beneficiários de Lino Vicenzi, que continuaram na terra por mais de 20 

anos após Lino ter sido indenizado pelo Governo Carvalho Pinto. 

Esta porção da fazenda não foi tocada no momento da implantação do 

loteamento pelo engenheiro agrônomo Campolim de Almeida. Foi, portanto, a 

primeira a ser reivindicada pelos camponeses organizados. 

Posteriormente, as outras áreas griladas da fazenda, as dos chamados 

Holandeses e Batagins (que não ocupavam anteriormente a área e, portanto, 

adquiriram a terra no processo de loteamento) passaram também a ser reivindicadas, 

sucedendo-se assim as diferentes áreas de assentamento na Fazenda Pirituba: 
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[...] foi criado um grupo para regularização da Fazenda Pirituba [no Governo 
Montoro] e aí com esse parecer dizia o seguinte, a Procuradoria: que aquelas pessoas 
que fizeram o contrato, fizeram tudo certinho, tal, não deveriam ser punidas em 
virtude de uma ação fraudulenta do Estado, dos seus servidores, não deveriam ser 
penalizados por causa disso e aqueles que não se enquadrassem deveria haver a 
rescisão contratual e a retomada do imóvel para o Estado novamente. Aqueles que 
cumpriram tudo certinho deveriam ser titulados e a entrega de contrato de 
compromisso de compra e venda e ser feita escritura definitiva deles. Então aí foram 
feitas algumas titulações depois desse trabalho, e aí ficou aqueles chamados 
irregulares, que aí vêm se arrastando até hoje que a gente está tentando regularizar a 
situação dos lotes que foram colonizados [...] na década de 80 começa a questão da 
luta dos sem terra, ainda não era o MST, não é? Núcleos isolados, mais o movimento 
sindical, o pessoal da Igreja que faziam, fizeram acampamento, fizeram a ocupação 
na década 80, em 84 e aí já na área dos boiadeiros... eram os fazendeiros que tinham 
gado e tinham grandes áreas, essas áreas o processo estava correndo, judicialmente 
do Estado para despejar eles, a ação estava na justiça, o pessoal [os camponeses 
organizados] ocupa essas áreas, ocupam, entram e saem três vezes e na terceira vez aí 
é feita uma discussão já na mudança de governo também do Montoro, então foi 
criado um grupo de trabalho, uma comissão de negociação de pessoal, e foi feito um 
seqüestro judicial, foi feito uma proposta inovadora, nunca tinha se feito isso no meio 
jurídico, mas existe a figura, que fala o seguinte: como a área estava em disputa 
judicial, se o Estado tinha razão ou não tinha, tinha um litígio, risco de vida, de 
confronto, então o Estado deveria fazer uma intervenção. E essa intervenção seria o 
seguinte: chamado ‘seqüestro judicial’ entrava na justiça e pedia que daquela área 
fossem despejados os boiadeiros e ficasse na mão do Estado, porque o Estado é 
idôneo, tal, tal, tinha condição de fazer, e nesse seqüestro foi proposto um plano de 
administração na área e nesse plano previa o assentamento dessas famílias que 
estavam ocupando a área, aí começa todo o processo da nova fase dos assentamentos 
aqui, um plano de valorização das terras públicas, da Lei 4957, isso, começa pelo 
Montoro nessas áreas dos boiadeiros, que aí com esse seqüestro são despejados os 
boiadeiros e aí na seqüência se começa a desenvolver o plano de assentamento [...]  
Uma parte foi titulada, uma parte desses agrupamentos que eram os Holandeses e os 
Batagins, que formaram agrupamentos, estes foram rescindidos juridicamente no 
Estado, devido à ocupação da terra, a luta, porque foram feitos vários lotes mas eles 
formaram uma, um agrupamento, uma fazenda dentro da fazenda, que eram vários 
lotes familiares e ficou numa única unidade, só que estavam usando o nome de várias 
pessoas para fazer isso... eles usaram uma forma de burlar a legislação e na prática 
sendo uma outra coisa, isso que foi apurado na própria sindicância, na CPI, tudo, 
inclusive isso resultou na rescisão judicial desses contratos [...] e essas áreas viraram 
a continuação dos assentamentos, porque como voltou para o Patrimônio Público... 
começou nos boiadeiros que não tinha sido colonizado, que não tinha feito contrato 
de compromisso e depois continuou nessas áreas de arrecadação que tem o pessoal 
que continua na pressão para a arrecadação desses lotes aí...7 

                                                
7 Entrevista realizada em outubro de 2004 com o engenheiro agrônomo Francisco Feitosa, presidente do Grupo 
de Trabalho de Regularização da Fazenda Pirituba. 
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O seqüestro da área, conquistado na gestão Montoro - e reflexo da atuação do 

recém criado Instituto de Assuntos Fundiários - foi buscado e efetivado a partir da 

ocupação das terras da Fazenda Pirituba pelos camponeses organizados. 

Esse seqüestro foi, portanto, o primeiro passo jurídico na direção do 

assentamento das famílias sem terra após a ocupação da área. Ele significou colocar 

em questão o sentido da terra e a recuperação do significado da Lei de Revisão 

Agrária. 

Percebe-se claramente que a ação do Estado - evidentemente que em uma 

gestão na qual a questão agrária era entendida como “uma questão” - só foi efetivada a 

partir e a reboque do movimento camponês organizado. 

O Instituto de Assuntos Fundiários criou, em 1983, após a ocupação da área por 

famílias sem terra e depois de elas terem sido expulsas, uma Comissão Intermunicipal 

de Regularização da Fazenda Pirituba: 

[...] Em novembro de 83 é formada a “Comissão Intermunicipal de 
Regularização da Fazenda Pirituba”, formada por representantes dos Sem Terra, das 
prefeituras, Câmaras e sindicatos de trabalhadores rurais de Itaberá, Itapeva e Itararé, e 
dos “lotistas” assentados em Pirituba em 73. O objetivo da comissão é o de conseguir 
recuperar os 4 mil hectares da Fazenda Pirituba e o assentamento, ali, de trabalhadores 
rurais sem terra da região. 

As reuniões da comissão conseguiam reunir mais de 500 pessoas, muitas 
vindas até do Paraná. Essas reuniões renderam mais frutos no tocante à organização 
dos sem-terra do que à efetiva atuação do Estado. Após meses de visitas e 
reivindicações aos órgãos do governo, principalmente à Secretaria da Justiça (junto à 
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário de S.P. – PPI), a comissão decide pela sua 
própria extinção, cansada das gestões infrutíferas. 

E, na madrugada de 13 de maio de 1984, mil e duzentas pessoas (250 famílias) 
juntaram suas “traias”, subiram em caminhões e desceram nas terras da Pirituba. 
Desceram desta vez para ficar. Os grileiros não conseguiram nem pedir na justiça o 
despejo, pois não conseguiram citar tantos ocupantes. A Secretaria da Justiça, com o 
auxílio do Instituto de Assuntos Fundiários, entrou com o pedido de “seqüestro” da 
área. O juiz de Itapeva transferiu, então, a guarda da gleba para a Secretaria Estadual 
da Agricultura e Abastecimento. Foi uma grande vitória jurídica, coisa inédita. (ABRA, 
1985, p. 62-3) 
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A extinção da Comissão deu-se também em função da participação de 

membros, vereadores, que defendiam os interesses dos grileiros (FERNANDES, 1996). 

Entretanto, ela se tornou um importante espaço de socialização política. 

É importante destacar que na primeira ocupação da área, em 1981, o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ainda não estava constituído 

nacionalmente; o primeiro grupo que ocupou a Fazenda, em 1981, era um daqueles 

que mais tarde veio a constituir o MST: 

A gênese do MST aconteceu no interior dessas lutas de resistência dos 
trabalhadores contra a expropriação, a expulsão e o trabalho assalariado. O 
Movimento começou a ser formado no Centro-Sul, desde 7 de setembro de 1979, 
quando aconteceu a ocupação da Gleba Macali, em Ronda Alta no Rio Grande do Sul. 
Essa foi uma das ações dos trabalhadores sem terra que resultaram na gestação do 
MST. Muitas outras ações dos trabalhadores sem terra, que aconteceram nos estados 
de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, fazem parte da gênese e 
contribuíram para a formação do Movimento. Assim, a sua gênese não pode ser 
compreendida por um momento ou por uma ação, mas por um conjunto de momentos 
e um conjunto de ações que duraram um período de pelo menos quatro anos. 

De 1979 a 1984 aconteceu o processo de gestação do MST. Chamamos de 
gestação o movimento iniciado desde a gênese, que reuniu e articulou as primeiras 
experiências de ocupações de terra, bem como as reuniões e os encontros que 
proporcionaram, em 1984, o nascimento do MST ao ser fundado oficialmente pelos 
trabalhadores em seu Primeiro Encontro Nacional, realizado nos dias 21 a 24 de 
janeiro, em Cascavel, no estado do Paraná. (FERNANDES, 1999, p. 38) 

O grupo formado na Pirituba, a partir dos camponeses organizados, foi um dos 

primeiros, a dar origem e integrar o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), em São Paulo.  

A consolidação do grupo – tendo como marco a grande ocupação de 1984 – 

deu-se tanto por meio da experiência política vivenciada na participação na Comissão 

Intermunicipal de Regularização da Fazenda Pirituba, como pela assessoria dada pela 

CPT (Comissão Pastoral da Terra) e pelos demais trabalhadores organizados, 

conforme atestou o engenheiro agrônomo Francisco Feitosa no depoimento 

anteriormente citado e, conforme Fernandes: 

Além da experiência da participação na Comissão, os trabalhadores também 
tiveram o apoio da CPT e de outros trabalhadores sem-terra que articulavam a luta 
pela terra no estado. Nas reuniões eles relatavam e discutiam as várias experiências de 
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ocupações de outros movimentos de trabalhadores sem-terra que aconteciam em São 
Paulo e também em outros estados. (FERNANDES, 1996, p. 116) 

A conquista da área dos chamados “boiadeiros” foi, portanto, fruto da luta pela 

terra dos camponeses organizados que, pressionando o Estado, acabaram por conseguir 

o seqüestro da área e garantir o acesso à terra: 

O juiz de Itapeva transferiu então a guarda da gleba para a Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Com esse ato, foi recuperada 
pelo Estado mais uma parte das terras da Fazenda Pirituba, que em seguida foi 
entregue aos trabalhadores para utilização mediante plano de exploração em caráter 
provisório. (MEDICI, 1989, p. 99) 

Tem início aí as “Áreas 1 e 2 da Pirituba II”, o primeiro assentamento realizado 

na Fazenda Pirituba, fruto do movimento camponês organizado. Entretanto, nem todas 

as famílias que participaram da ocupação da terra puderam ser assentadas: 

... as 250 famílias começaram a planejar a produção e concluíram, pelas informações 
técnicas, que a extensão e a qualidade das terras só permitiriam a permanência de 180 
famílias. Formou-se então uma comissão eleita para selecionar os que deveriam ficar, 
sob critérios definidos em votação, por unanimidade: trabalhadores rurais sem terra, 
sem renda regular, e casados. (ABRA, 1985, p. 63) 

A cada uma das famílias coube um lote de aproximadamente 15 hectares 

destinado ao cultivo, e outro de cerca de dois hectares destinado à moradia e ao 

“quintal”, que ficava ao encargo da própria família (MEDICI, 1989).  

A área dos lotes de “produção” era gerida em conjunto pelos trabalhadores sob 

a orientação do agrônomo que os acompanhara durante todo o percurso: 

Em princípio, cada assentado ficou responsável pelo equivalente a um lote, dentro dos 
grupos que foram formados entre eles, e esta responsabilidade passou a significar a 
execução, em conjunto com seus familiares, dos tratos culturais e demais tarefas não 
mecanizadas numa determinada área física. Em relação à utilização das máquinas, 
foram formadas comissões de tratoristas e manutenção; com a necessidade de controle 
do “barracão” (depósito, almoxarifado, armazém) e com a necessidade de que o 
presidente da associação viesse a se dedicar à administração, mais duas pessoas 
passaram a desempenhar tarefas específicas e especializadas. Com isto, os grupos que 
possuíam membros desempenhando estas tarefas especializadas e para todos, ficaram 
responsáveis por realizar, em mutirão, as tarefas de caráter individual nos lotes de 
responsabilidade destes membros. (MEDICI, 1989, p. 100-1) 

Após o primeiro ano agrícola, a área conquistada pelas famílias foi subdividida 

em duas partes, de tal modo que a grande distância física de toda a parcela fosse 
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superada, não inviabilizando a organização das famílias. A partir de então é que 

receberam as denominações Área 1 e Área 2, da Pirituba II8 (MEDICI, 1989). 

A partir desta conquista, outras se seguiram. Os camponeses passaram a se 

organizar para reivindicar as outras áreas da fazenda que estavam nas mãos de 

grileiros: as dos Holandeses e dos Batagins, que como foi visto: “formaram 

agrupamentos... foram feitos vários lotes mas eles formaram uma... fazenda dentro da 

fazenda, que eram vários lotes familiares e ficou numa única unidade, só que estavam usando 

o nome de várias pessoas para fazer isso”9. 

A listagem com os nomes dos primeiros compromissários de compra e venda 

dos lotes - no loteamento conduzido pelo engenheiro agrônomo Campolim de Almeida 

- que foram arrecadados judicialmente para fins de projeto de assentamento revela, de 

maneira inequívoca, a existência desses agrupamentos (Batagins e “Holandeses”), 

como é possível notar nos “sobrenomes” na Tabela 5, a seguir. 

No Mapa 16 é possível observar as áreas – os agrupamentos - a que 

correspondiam os lotes dos Batagins e dos Holandeses. 

Em fevereiro de 1986 um grupo de 300 famílias ocupou novamente a Fazenda 

Pirituba, com o objetivo de resgatar as terras e serem assentadas nas áreas 

correspondentes aos agrupamentos dos grileiros (Holandeses e Batagins): 

Foi fazendo as áreas conforme a gente foi arrecadando novamente para o Estado... 
uma parte foi titulada10 e uma parte desses agrupamentos que eram dos Holandeses e 
dos Batagins, foi rescindida juridicamente no Estado, devido à ocupação da terra, a 
luta [...] era o agrupamento dos Holandeses e dos Batagins... eles usaram uma forma 
de burlar a legislação e na prática sendo uma outra coisa, isso que foi apurado na 
própria sindicância, na CPI, tudo, inclusive isso resultou na rescisão judicial desses 
contratos, foi por esse motivo [...] e essas áreas viraram a continuação dos 

                                                
8 De acordo com Ribeiro (2002, p. 78): “Dividiram-se as terras arrecadadas em duas áreas (área 1 com 2.511 ha e 
área 2 com 1.341 ha), nas quais foram assentadas 180 famílias”.  
9 Depoimento do engenheiro agrônomo Francisco Feitosa, Presidente do Grupo de Trabalho de Regularização da 
Fazenda Pirituba. 
10 A parte titulada foi a dos “lotistas”, ou seja, dos camponeses que viviam na Fazenda Pirituba e adquiriram o 
seu lote de terra através da Lei de Revisão Agrária no processo de loteamento da década de 70, coordenado por 
Campolim de Almeida. Através da criação do Grupo de Trabalho de Regularização da Fazenda Pirituba, as 
famílias que haviam feito o contrato de compromisso de compra e venda com o Estado, nos moldes da Lei de 
Revisão Agrária, e que continuavam na terra obedecendo os itens do contrato, tiveram seus lotes titulados. 
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assentamentos, porque voltou para o Patrimônio Público [...] começou nos boiadeiros 
que não tinha sido colonizado, que não tinha feito contrato de compromisso e depois 
continuou nessas áreas de arrecadação que tem o pessoal que continua na pressão 
para a arrecadação desses lotes aí que são destinados para Pirituba II, que são os 
assentamentos11. 

Tabela 5. Lotes Arrecadados Judicialmente para Fins de Projeto de 
Assentamento 

Nº do Lote Nome do Réu
09 João Pacheco
10 Luiz Benedetti Filho
71 Osório Batagin
72 Joel Batagin
73 Romeu Batagin
74 Augusto Batagin
75 Osmar Batagin
76 Fernando Batagin
77 Eryvelto Derly Batagin
78 Jair Batagin
89 Bento Lélio Zambon
93 Pedro de Melo Costa

101 Osvaldo Bellato
106 Jorge Marcelino de Oliveira
143 Norio Shiomi
145 Eurico de Souza
146 Lucas Rabbers
147 José Rodrigues dos Santos
149 Roelaf Rabbers
151 Sebastião Cândido Prestes de Oliveira
152 Lucas Salomans
153 Ubel Salomans
154 Hendrik Salomans
155 Dowe Hendrik Groenwold
156 Jan Albertus Rabbers
157 Francisco Menino dos Santos
158 Sinus Harmannus Loman
159 Hendrik Angel Loman
171 José Claudio Freire
172 Belarmino Lourenço Gil
174 Foppe Dijkstra
175 Teunis Groenwold Filho
177 Henderikus Jan Borg
178 Kornellis Albert Borg
179 Harm Rabbers
180 Arthur Los  

Fonte: SÃO PAULO (ESTADO). Instituto de Terras de São Paulo. s.d. mimeo. 

                                                
11 Entrevista realizada com o engenheiro agrônomo Francisco Feitosa, presidente do Grupo de Trabalho de 
Regularização da Fazenda Pirituba. 
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Como foi visto, desde a vivência do processo de expulsão para introdução 

desses grupos grileiros, os camponeses sabiam da ilegitimidade da permanência deles 

nas terras da Pirituba. Este era, portanto, o eixo de legitimidade para a ocupação dessas 

terras e para a reivindicação das mesmas pelos camponeses. 

Neste sentido, é possível observar no Mapa 16, tanto a resistência camponesa 

nestas terras, dos camponeses que permaneceram durante todo o processo de grilagem 

(lotes em vermelho), quanto a territorialização da luta pela terra, representada no mapa 

nas diferentes cores de cada um dos assentamentos. Nota-se que as cores se sobrepõem 

às hachuras, indicando a territorialização da luta pela terra sobre as áreas que outrora 

foram griladas.  

O grupo de famílias que ocupou a Fazenda em 1986 foi formado, também, por 

parte daquelas que não puderam ser assentadas no primeiro momento, nas parcelas 

correspondentes às áreas 1 e 2. 

Isto significa que a continuação dos sucessivos grupos que se formaram para 

ocupar a fazenda deu-se por meio de um fio condutor que é a relação de parentesco 

e/ou de vizinhança dos novos membros de cada grupo com o primeiro, que remonta ao 

processo de expulsão destes camponeses quando do loteamento levado a cabo por 

Campolim, ou, mais do que isto, remonta à resistência na terra desde a década de 50, 

quando Lino Vicenzi tentou coibir a continuidade dos cultivos dos camponeses-

rendeiros. 

A partir desta ocupação de 1986 é que teve início a formação da Área 312 na 

Fazenda Pirituba: 

Cerca de 300 famílias ocuparam a área, até aquela data dos Batagin e dos Bergamini. 
Reivindicavam a realização de um assentamento. Após vários despejos judiciais, o 
grupo diminuiu, mas não se deu por vencido e permaneceu acampado nas imediações 
da Fazenda. Finalmente, em dezembro de 1986, quando a sentença foi favorável ao 
Estado, as 106 famílias restantes foram assentadas, ainda de forma emergencial, numa 
área de 870 ha, dando origem à área 3 do P.A. Pirituba. (RIBEIRO, 2002, p. 78) 

                                                
12 Ver Fotografia 123. 
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Muito embora o processo de ocupação tenha sido iniciado em fevereiro de 

1986, e no mesmo ano, em dezembro, as famílias tivessem conquistado a permanência 

na terra de forma “emergencial”, apenas em 1996 é que “saiu a área definitiva, ou seja, 

se completou o módulo de 17 hectares para cada família” (COSTA, 2001, p. 54). 

A não divisão da área emergencial entre as famílias foi uma opção para que o 

grupo não se dissolvesse e continuasse a luta pela terra, de acordo com um dos 

camponeses assentados, entrevistado por Costa (2001, p. 54-5):  

Nós criamos o emergencial, um pequeno pedaço de terra para cada família, 
então nesse período houve uma mudança na organização, os grupos continuaram a 
luta pela terra, e ao mesmo tempo produziam no pedaço de terra que tinha, isso 
exigiu muito mais das famílias se organizarem. (...) Foi tudo coletivo na primeira 
área, não tinha como dividir a terra porque aí enfraquecia a luta para conquistar 
mais área. (...) Era meio acampamento, meio assentamento, interessante esse período 
da história. E nós como era o terceiro grupo que estava ocupando aqui a gente ficava 
muito na cópia, copiando como a (área) 1 fez, como que a (área) 2 fez para organizar 
a produção. 

Cerca de dois anos e meio após o Grupo da Área 3 ter sido assentado em caráter 

emergencial, um novo grupo organizou-se, reivindicando outra porção da área grilada 

da Fazenda Pirituba. Como nos casos anteriores, este grupo também foi formado por 

parentes de camponeses assentados, reiterando a explicação aqui proposta de que os 

laços de parentesco são também o fio condutor na luta pela terra, além da legitimidade 

construída a partir da lógica camponesa de “quem tem direito à terra”, especialmente 

na vivência da Fazenda Pirituba. 

A história de Pirituba II – Área 4 teve início em 1989, quando um grupo de 150 
pessoas, constituído por filhos e parentes de trabalhadores já assentados, começou a se 
reunir e discutir sobre a necessidade da conquista de mais terras. 

Articulados com a Assessoria do Movimento dos Sem-Terra, os trabalhadores 
fizeram a primeira ocupação em outubro desse ano, na área dos holandeses (lote 156), 
onde permaneceram somente por 12 dias, sendo obrigados a sair através da liminar de 
despejo obtida pelos holandeses. O grupo foi acampar próximo da margem da estrada 
que vai para a área I, no carreador do Pinus, aí ficando apenas 4 dias, devido a novas 
ameaças de despejo, desta vez por parte do Instituto Florestal da Secretaria do Meio 
Ambiente, detentor da área. Os trabalhadores decidem então ficar acampados na beira 
do asfalto, na Rodovia Francisco Alves Negrão, km 311/312, onde permaneceram até 
março de 1990. (ANDRADE, 1993, p. 122) 
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Com a pressão camponesa, através das ocupações, passou a haver uma 

agilização por parte do Estado para que a nulidade dos contratos feitos com os 

“Holandeses” fosse ajuizada.  

Os camponeses ocuparam um outro lote (também grilado), de número 153, mas 

permaneceram na área apenas por 25 dias quando foram expulsos por meio de uma 

liminar obtida pelos Holandeses: 

Os trabalhadores, não tendo mais para onde irem, e decididos a resistir na sua 
luta pela terra, encontraram uma solução paliativa de acampar, provisoriamente, no 
lote de um assentado da área I, Sr. Geraldo Paula Rosa, com a sua devida permissão. 

Após um período de três meses, o grupo resolveu dar um novo impulso na sua 
luta, desta vez recorrendo a uma outra tática: ocupar simultaneamente duas áreas 
diferentes, os lotes 160 e 157. Estes lotes, de posse dos holandeses, se encontravam 
em tramitação judicial no Fórum de Itapeva. (ANDRADE, 1993, p. 122) 

Entretanto, de um dos lotes, o de nº 160, foram expulsos rapidamente, três dias 

depois de o terem ocupado. Foram todos para o lote 157 e houve um conflito com os 

jagunços dos Holandeses, que procuravam intimidar os camponeses na tentativa de 

que saíssem da área.  

Em uma das ocupações, as famílias plantaram cerca de 12 alqueires de feijão, 

tornando as terras produtivas e, no entanto, esse feijão foi vendido pelos 

“proprietários” da terra, posto que os camponeses foram expulsos antes que pudessem 

colhê-lo (RIBEIRO, 2002, p. 79). 

Em uma das situações de conflito com os grileiros: 

Os trabalhadores conseguiram capturar um dos holandeses, mantendo-o como 
refém por algumas horas no acampamento e chamando a atenção das autoridades 
públicas e da população como um todo. Esta ação teve como resultado a suspensão da 
liminar de despejo do lote 160 por 15 dias. Nesse período, a Comissão de Negociação 
dos Trabalhadores sem-terra, em audiência com o Governador Fleury, obteve um 
comprometimento de solicitação do seqüestro da área correspondente ao lote 160. 
(ANDRADE, 1993, p. 122) 

Entretanto, o pedido de seqüestro demorou praticamente três meses para chegar 

em Itapeva e o grupo foi despejado novamente do lote 160, transferindo-se então para 

o lote 157, do qual também acabaram sendo despejados e voltaram a acampar na 

Rodovia Francisco Alves Negrão. 
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Apenas em fevereiro de 1991 saiu a decisão judicial favorável ao Estado e foi 

concedido o pedido de seqüestro de dois lotes que, juntos, somavam cerca de 100 

hectares: 

Nessa data, o DAF repassou estas terras para os trabalhadores acampados, 
autorizando a exploração agropecuária, mas não permitindo fixarem residência, de 
acordo com as decisões do juiz. Assim, em caráter emergencial as 45 famílias 
receberam uma área equivalente a 2,52 ha por família, para atividade agrícola e 
voltaram a se estabelecer no lote do Sr. Geraldo, do Assentamento Pirituba II – Área 
1, onde construíram seus barracos em caráter provisório. (ANDRADE, 1993, p. 123) 

A situação desses camponeses só veio a ficar mais consolidada a partir de 

agosto de 1993, quando então receberam mais 88 hectares de terra (somados aos 200 

anteriores) e outras parcelas de terra que foram sendo liberadas até que fosse 

integralizada a área total do assentamento, da chamada “Área 4” (RIBEIRO, 2002, p. 

79). 

Antes, ainda, que a área 4 estivesse consolidada, começou a ser formado um 

outro grupo, em 1992, que reivindicava seu assentamento na Fazenda Pirituba. Nesse 

grupo, como em todos os anteriores, a relação de parentesco foi o eixo condutor da 

organização e da luta pela terra: 

... em 28 de abril de 1992, inicia-se um movimento, em que um grupo – constituído 
por filhos e parentes de trabalhadores assentados das áreas 1, 2, 3 e famílias que não 
foram assentadas na área 4 – começou a discutir sobre a necessidade da conquista de 
mais terras. Realizaram ocupações e foram despejados por duas vezes. Permaneceram 
acampados por três meses em uma rodovia vicinal, mas com a experiência acumulada 
de luta essas famílias conseguiram resolver sua situação em menos tempo e sem 
mortes. Fizeram uma terceira e definitiva ocupação e em um mês estava concretizado, 
em 520 ha, o assentamento emergencial área 5, hoje definitivo. (RIBEIRO, 2002, p. 79-
80) 

Após o grupo da Área 5, um novo grupo formou-se ainda na Fazenda Pirituba, 

o da chamada Área 6, que até agora permanece em caráter emergencial: 

... porque as famílias estão usando um pedaço de terra e não tem um lote completo 
para cada família, precisa arrecadar mais área, então, enquanto se arrecada mais 
área eles ficam em situação emergencial...13 

                                                
13 Entrevista com o engenheiro agrônomo Francisco Feitosa, Presidente do Grupo de Trabalho de Regularização 
da Fazenda Pirituba, realizada em outubro de 2004. 
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Esse grupo foi formado a partir de julho de 1996, quando uma nova área da 

Fazenda “foi liberada e destinada às famílias que fizeram parte da luta” (RIBEIRO, 

2002, p. 80). 

De acordo com (FERNANDES, 1996, p. 156-7): 

... Nesses quinze anos (1981-1996), os seis grupos conquistaram 6500 ha da Fazenda 
Pirituba, finalizando o processo de territorialização da conquista da terra. O 
remanescente da área da Pirituba é constituído por reservas, mananciais e terras de 
pequenos proprietários.  

Há que se considerar, no entanto, que o processo de territorialização da 

conquista da terra começa bem antes da década de 80. Esse processo de 

territorialização teve início com a Lei de Revisão Agrária, foi ela o respaldo para a luta 

camponesa de permanência na Fazenda e, mais tarde, de retorno.  

Não só o processo de territorialização é anterior à década de 80, como também 

a luta pela terra, como procurei mostrar. 

Em um primeiro momento Fernandes (1996, p. 116), em citação anteriormente 

apresentada, mostra a constituição do grupo a partir da experiência na Comissão 

Intermunicipal de Regularização da Fazenda Pirituba e do apoio da CPT.  

Entretanto, posteriormente, ao abordar a Formação e a Territorialização do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Brasil, e, especificamente a 

Fazenda Pirituba, Fernandes afirma que:  

Essas terras haviam sido repassadas , em 1950, ao governo estadual como pagamento 
de dívidas hipotecárias. Nessa época o governo arrendou as terras à grandes 
arrendatários, que por meio de processos judiciais pretendiam se apropriar da Pirituba. 
Em 1981, os sem-terra fizeram a primeira ocupação. Foram despejados pela polícia 
militar e pelos jagunços dos grandes arrendatários. Com as eleições de 1982 que 
resultou na mudança política do governo estadual, criou-se um novo cenário para a 
questão agrária da estado de São Paulo. José Gomes da Silva assumiu a Secretaria da 
Agricultura e implantou um projeto de regularização fundiária. (FERNANDES, 1999, p. 
56, grifo nosso)  

Ocorre que, como o próprio autor mostrou em trabalho anterior (Fernandes, 

1996), o Movimento não estava constituído no estado de São Paulo ainda em 1981, ou 

seja, os “sem-terra” com esta identidade, ainda não existiam enquanto grupo.  
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Além disso, o grupo surge do interior da fazenda, e não da “região”, ou seja, a 

partir de fora, e isto é fundamental na compreensão deste processo de luta pela terra. 

De qualquer forma, mesmo antes da Lei de Revisão Agrária, os camponeses 

organizados conseguiram permanecer na terra, resistindo às tentativas de expulsão 

desde a época de Lino Vicenzi, ou seja, desde a década de 50. Isso significa, como foi 

apontado anteriormente, que a própria destinação da Fazenda à implantação da Lei de 

Revisão Agrária não era fortuita, era sim fruto da ação camponesa que já se 

manifestava (em uma área pública) antes da proposição da Lei. 

O gérmen do processo de territorialização é, portanto, antiqüíssimo, e sua 

primeira manifestação foi a resistência camponesa dentro da própria área, resistência 

esta que se transmutou em luta pela terra e que, portanto, perdura na área há meio 

século e tem sido transmitida pelas gerações.  

A transmissão da luta pela terra através das gerações é de fundamental 

importância para a compreensão da ação organizada do campesinato. Esta luta tem, 

sem dúvida, suas raízes na história do campesinato brasileiro, em sua longa trajetória 

de luta pela terra. 

Há, na Fazenda Pirituba, uma ligação bastante estreita entre os sitiantes 

(chamados de lotistas, ou seja, aqueles que foram beneficiados com o lote pela Lei de 

Revisão Agrária) e os assentados. 

A relação estabelecida entre os assentados e os “lotistas”, os primeiros 

camponeses-sitiantes da Fazenda Pirituba, não é estanque, nem estranha, e tampouco 

separada. Ao contrário, eles estão ligados pelos laços de parentesco e pelos antigos 

laços de vizinhança. Há, portanto, na fala dos camponeses mais antigos da fazenda, 

uma intimidade e familiaridade ao se referirem às áreas 1, ou 2 ou 3 etc.  

O próprio senhor Antonio Belo, o camponês interlocutor deste capítulo, tem um 

filho (e a família que este constituiu) que vive com ele em sua propriedade e um outro 

filho e alguns sobrinhos assentados na área 2. 
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Assim, a luta e a indignação para com os grileiros, sejam eles os boiadeiros, os 

Holandeses ou os Batagins, não foi, e não é, uma luta que teve início no âmbito do 

Movimento na década de 80, mesmo porque o movimento dos camponeses 

organizados nasce da luta de resistência daqueles que foram expulsos.  

Assim, a luta é também daqueles que permaneceram na terra, que tiveram seus 

filhos e sobrinhos diretamente envolvidos com o Movimento (antes e após a 

configuração do MST como um movimento de âmbito nacional), de tal sorte que 

pudessem reverter o quadro vivenciado por seus pais, tios e avós. 

Desta forma, a indignação do camponês-proprietário - que se tornou 

proprietário através da Lei de Revisão Agrária no assentamento realizado na década de 

70 – transmutou-se. 

O camponês entrevistado vivenciou a não continuidade de seu irmão na terra 

por ter sido preterido no processo levado a cabo por Campolim de Almeida, e ainda, 

pelo mesmo motivo, viu a impossibilidade de seu filho, que resvalava a idade adulta, 

de poder almejar também ser assentado nas terras onde nasceu. 

Esta indignação transforma-se em satisfação a partir da reversão deste quadro, 

quando seus filhos e sobrinhos conseguem sua parcela através da luta pela terra, por 

meio da participação no processo de gestação do Movimento Social, a partir de sua 

própria organização. 

Assim é que há uma relação muitíssimo estreita entre as famílias dos sitiantes-

“lotistas” e boa parte daquelas que foram assentadas. 

A sociabilidade típica camponesa na Fazenda Pirituba é ainda anterior à cessão 

destas terras a Lino Vicenzi. A enormidade da área possibilitou a formação de mais do 

que um bairro rural dentro da própria fazenda14, antes ainda do “assentamento” das 

famílias através da Lei de Revisão Agrária na década de 70. 

                                                
14 Os limites entre os bairros rurais são dados em função da distância dos sítios, ou das moradas, em relação ao 
núcleo onde se desenvolvem as práticas sociais coletivas. Este está em uma posição relativamente central em 
relação às “bordas” do bairro, de tal sorte que o acesso a ele esteja em uma distância acessível aos diversos 
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A maneira como o camponês se refere ao passado, ilustrando sua fala com as 

referências aos bairros, é elucidativa: 

... eu morava lá no Amarelo [Bairro Água Amarela], então eu plantava ali no Zé 
Bezerro, tem o Tonhão gordo ali, eu plantava ali, ou eu vinha de lá, ou eu vinha 
plantar aqui. 

O camponês faz referência ao bairro rural em que morava antes do loteamento 

da década de 70, ou seja, a constituição dos bairros rurais dentro da Fazenda Pirituba 

foi anterior ao processo de implantação da Lei de Revisão Agrária. 

Como se vê, a casa do camponês, após ter sido realizado o loteamento, “foi 

deslocada” de bairro dentro da Fazenda; já a sua roça estava em locais diferentes15, um 

dos quais corresponde à área onde mora hoje. 

A referência a outros bairros dentro da Fazenda Pirituba aparece na fala do 

camponês quando se refere, por exemplo, ao local onde conheceu sua esposa: “conheci 

ela aqui no Bairro dos Aquino”. Aquino é o sobrenome de uma das famílias 

camponesas da Fazenda Pirituba, que dá nome ao bairro rural que congrega boa parte 

de seu núcleo familiar. 

Essa sociabilidade, que se territorializa, tem seus marcos e locais privilegiados 

de vivência comum, como por exemplo, a Igreja e o campo de futebol16, como é 

possível verificar nas fotografias 125 e 126.  

Os bairros rurais, dentro da Fazenda Pirituba, são conhecidos e reconhecidos 

pela população do entorno, como fica expresso na fala do engenheiro agrônomo 

Francisco Feitosa: 

... aqui é o núcleo do Bairro Água Amarela, é um bairrinho, ali é Água Azul, aqui é 
Água Amarela... [Por que este nome?] Por causa das minas de água, algum minério 
que dá água meio amarelada. Aqui para baixo já é Água da Pólvora... ali é o campo 
de futebol, um nucleozinho, então um dos lotistas pegou e cedeu para botar a 

                                                                                                                                                   
sítios. O núcleo é, portanto, estabelecido na prática social e não anterior a ela. A este respeito ver Candido 
(1987), Müller (1946), Queiroz (1967) e Castro Oliveira (1991). 
15 Como foi visto, os camponeses-rendeiros da Fazenda Pirituba tinham uma prática de cultivo que se assemelha 
à de camponeses posseiros, cujas roças, em geral, não são contíguas. 
16 A este respeito ver Bombardi (2004a e b). 
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Igrejinha, botar uma venda, botar o campo de futebol... aí o pessoal faz torneio de 
final de semana junto, o pessoal vem na venda, junta o pessoal, faz celebração... 

Uma boa parte das famílias camponesas que já estava na Fazenda Pirituba e que 

não foi excluída no processo de loteamento dirigido por Campolim de Almeida 

permanece em sua terra. 

A média de tamanho das áreas dos lotes implantados na Fazenda17 é de 40 

alqueires, ou seja, cerca de 96 hectares. 

Ao longo desses 40 anos os camponeses têm se dedicado, quase 

exclusivamente, ao cultivo de cereais, em especial o feijão, como cultura principal 

para comercialização: 

Ah, eu colhia, eu plantava milho, eu plantava bastante milho para engordar o porco, 
pagava a prestação, quando eu terminava de pagar o banco, pagava a prestação, daí 
eu estava sossegado, aí o dinheiro era meu, daí eu vendia o resto, vendia feijão, 
plantava feijão da seca, pagava e ainda sobrava um pouquinho de dinheiro. Mas não 
era assim sobrar um punhadão, mas já valia! Já valia. Aquela época você comprava 
uma vaca boa, de leite, por 10 merréis. Então tinha valor!18 

O camponês, nesse trecho do depoimento, está se referindo ao período em que 

pagou as prestações do sítio. É de se notar que ele usa a expressão “estava sossegado” 

para definir o momento posterior ao pagamento do empréstimo obtido junto ao banco, 

nos sucessivos anos. Sua fala revela o sentimento de “prisão” que o atava ao banco, já 

que só estava “sossegado” após estar livre deste, após ter se livrado desse 

“compromisso”, dessa subordinação. Tão forte é o significado dessa subordinação, que 

o dinheiro do banco era prioritário, mesmo com relação ao pagamento da prestação do 

lote. Diz ele: “daí o dinheiro era meu”; ou seja, era como se o dinheiro não 

pertencesse a ele enquanto o banco não fosse pago, o dinheiro pertencia ao banco. 

Com relação aos cultivos, nota-se que a cultura comercial prioritária era o 

feijão, cultivado duas vezes no ano: “plantava o feijão da seca”; está implícito em sua 

fala que o principal era o feijão das águas. A cultura do milho, como se vê, aparece na 

fala do camponês atrelada à criação de porcos, à engorda do porco.  

                                                
17 Refiro-me à “Pirituba I”, ou seja, ao loteamento implantado na década de 70. 
18 Entrevista com o sr. Antonio Belo, realizada em outubro de 2004. 
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Tal como se viu nos casos de Marília, Jaú e Meridiano, em Itapeva também as 

culturas comerciais eram os grãos, especialmente o feijão, o milho e o arroz. Todos 

eles eram em parte consumidos dentro da própria unidade: o arroz e o feijão como a 

“comida” em oposição à “mistura”, que era parcialmente obtida através da carne de 

porco “engordada” com o milho19.  

Além desses cultivos, por um período os camponeses de Itapeva também 

cultivaram algodão, assim como os camponeses dos demais assentamentos. 

Com o passar dos anos os sitiantes introduziram também os cultivos da soja e 

do trigo, tão usuais nessa região, o que corrobora a visão de que a escolha dos cultivos 

é fruto da troca de informações que extrapola o bairro rural, embora só seja acessada 

através de sua teia de relações. 

Diferentemente dos casos abordados anteriormente (Marília, Jaú e Meridiano), 

uma parte significativa das famílias permaneceu em seus lotes. Tal permanência está 

associada a dois principais fatores. O primeiro é o tamanho dos lotes, com cerca de 

100 hectares, o que os diferencia muito dos lotes dos assentamentos de Jaú, Marília e 

Meridiano, sendo os de Itapeva, em média, até 10 vezes maiores do que os demais. 

Desta forma, mesmo dedicando-se à cultura de cereais, o resultado possível, tendo em 

vista a área maior, é bastante alterado. Ou seja, a produção obtida é significativamente 

maior do que aquela em que o tamanho do lote é bastante exíguo. 

O segundo fator que deve ser considerado é a inserção das culturas do trigo e da 

soja, que intercaladas com as demais deram um incremento importante à renda 

camponesa. 

Assim, além da inserção de culturas diferentes, que possibilitavam auferir uma 

renda da terra superior (se comparada ao feijão e ao arroz, por exemplo), estas culturas 

                                                
19 A carne de porco, como já foi apontado, tinha (e em parte tem), nos sítios camponeses, outras destinações, 
com o uso da banha tanto para cozinhar quanto para a fabricação de sabão. 
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não eliminavam as já habituais, ou seja, os camponeses, além de colherem mais do que 

uma safra anual de grãos, o faziam (e o fazem) com culturas diferentes20. 

Os cultivos desenvolvidos pelos “lotistas” (Pirituba I), em grande medida, não 

se diferenciam daqueles produzidos pelos “assentados” (Pirituba II), o que revela a teia 

de relações existente entre os diferentes bairros rurais da Pirituba I e os assentamentos 

da Pirituba II. 

Esta teia de relações é, como foi visto, fruto da própria (con)vivência na 

Fazenda, o que nos remete à questão do processo como se deu a luta pela terra nesta 

área. 

Assim, as áreas conquistadas da Fazenda Pirituba são “crias” da luta 

camponesa, que tem início dentro dela. Configura-se, ao mesmo tempo, uma conquista 

e uma reconquista das áreas griladas. Esta reconquista tem um significado muito 

particular para esses camponeses, em alguns casos, um significado emblemático. 

Um exemplo – também emblemático - desta conquista está na localização da 

Escola Técnica de Agricultura Familiar Pedro Pomar, justamente no local em que 

outrora foi a sede da “fazenda” dos Batagins, como se vê na Fotografia 124. 

Assim, o local sede (e símbolo) dos grandes grileiros da Fazenda Pirituba é hoje 

apropriado pelos camponeses, usado para a formação de seus jovens, concebido como 

um local onde se dará a possibilidade da reprodução dessas famílias.  

Esta escola é viabilizada através de um convênio entre o ITESP e o Centro 

Paula Souza. De acordo com o engenheiro agrônomo Francisco Feitosa: 

... criamos um curso que não existe ainda no Brasil que é o curso de Técnico em 
Agricultura Familiar... é a primeira escola onde o pessoal tem aula teórica aqui no 
Centro Paula Souza e a gente faz as aulas práticas no próprio sítio, a idéia é fazer 
com que eles sejam empreendedores, criando alternativa que é uma das preocupações 
nossas com a nova geração, com os jovens. Aí o ITESP reformou o prédio e adaptou 
para fazer a escola... e nós estamos com a primeira turma. É um curso modular, de 
três módulos: um módulo aqui de produção animal, um módulo de produção vegetal e 
um módulo de agroindústria, a nossa idéia é que esse jovem durante três anos 

                                                
20 Ver o cultivo do trigo e do feijão nas Fotografias 118, 119 e 120 . 
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desenvolva um projeto econômico para explorar no próprio lote do assentamento... E 
se for agroindústria, ele vai sair formado como técnico responsável, então ele vai 
gerenciar uma agroindústria, produto artesanal tal, então ele vai ter como 
responsável um plano de origem, dentro da higiene, e aí como vereador a gente criou 
o Serviço de Inspeção Municipal no município e aprovamos um projeto de Lei 
regulamentando as agroindústrias familiares, para ter condição de estar saindo tudo 
legalizado com o rótulo... e os meninos, como eles vão ser técnicos, eles vão poder 
fazer projeto econômico... e tem que ter o ensino médio concluído ou pelo menos estar 
concluindo o ensino médio... Ficou [a escola] com o nome do Pedro Pomar, foi um 
dos militantes do Partido Comunista, assassinado na ditadura militar em São Paulo, 
só que ele tinha uma atuação na cultura comunista aqui na região e a gente foi 
descobrindo a história, aí a gente resolveu colocar o nome dele para homenagear 
ele... a gente re-aproveitou essa área para escola, que é uma alternativa para 
agricultura familiar, aqui está envolvendo todo mundo, os jovens, filhos dos 
assentados, ... estão montando uma associação da escola, uma ONG pra buscar 
recursos para ajudar a estruturar a escola... [Quem faz parte desse grupo?] Somos 
nós do ITESP na parte técnica, e mais os pais e os jovens. 

Percebe-se, desta forma, que na Fazenda Pirituba a resistência camponesa não 

apenas perdura, como também se reproduz e se multiplica. 

Essa resistência, que já tem meio século, frutificou nas gerações seguintes e 

incorporou também diversos grupos camponeses que viram na resistência dos 

primeiros a possibilidade da luta para terem acesso à terra. 

Este é o exemplo cabal do processo complexo de como o campesinato se 

reproduz, um processo que não é linear e que só pode ser captado adentrando sua 

lógica.  

Não é por acaso, portanto, que a “Festa dos 20 anos do MST” foi realizada na 

Fazenda Pirituba21; ela foi um dos locais em que o Movimento foi gestado em São 

Paulo22. 

                                                
21 Ver as Fotografias 128, 129 e 130. 
22 A realização da Festa na Fazenda Pirituba, ao mesmo tempo em que revela a importância da área enquanto um 
dos berços de nascimento do MST, põe em questão o símbolo do assentamento de “Sumaré” para o próprio 
Movimento já que, segundo Fernandes (1996, p. 136-7): “Das lutas analisadas no capítulo anterior, embora todas 
tenham contribuído para a formação do MST, as lutas da região de Araçatuba (Andradina) e especialmente as 
lutas da região de Campinas (Sumaré) foram as mais importantes no processo de formação do MST no Estado de 
São Paulo. Desde 1985/86, a referência do MST no estado eram as lutas desenvolvidas a partir da região de 
Campinas. Desde a luta do grupo I, que originou o Movimento dos Sem Terra de Sumaré, esses trabalhadores 
participaram da organização do MST no plano nacional. Vários membros do grupo I estiveram presentes no I 
Encontro Nacional do MST (janeiro de 1984). Com a luta do grupo II, os trabalhadores participaram da 
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A luta pela terra na Fazenda Pirituba nos leva a afirmar, portanto, que a 

reivindicação do direito à terra através da Lei de Revisão Agrária foi um dos berços da 

constituição e consolidação das condições para a formação do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, o que indica que a importância da Lei sem dúvida 

extrapola a década de 60 e, mais do que isto, sua territorialização não está restrita ao 

âmbito dos assentamentos concretizados diretamente através da implantação da Lei de 

Revisão Agrária.  

Este é o elo histórico que os camponeses construíram e que se pode identificar 

agora. 

                                                                                                                                                   
articulação estadual do Movimento e do Primeiro Congresso Nacional do MST (janeiro de 1985). Essas 
experiências fortaleceram o processo de formação do MST no Estado.” 
 


