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INTRODUC~O 

Est• trabalho apresenta uma anãlise sobre as origens dos movi

mentos sociais e dos assentamentos populacionais rurais, dirigidos pe

lo Estado, na Alta Sorocabana, durante às d~cadas d~ 1960, 1970 e 

1980. 

Apresenta, tambjm as lógica~ da expansão·e das alternativas 

desses movimentos e assentamentos, e ainda, os seus limites no contex

to: ~gricultura capitalista. 

Esses movimentos sotiais, foram responsáveis por mudanças na 

estrutura fundiãria re~ional, e revestem-se de importincia, pois os 

mesmos passaram a ser o u elo de ligação '' que contrapõe a concentra

ção da terra, com predomínio de pecuãria de corte, ~ a execução dos 

projetos estatais de assentamentos populacionais, minifundiários, com 

policultura. 

Na Alta Sorocabana, esses movimentos sociais, específicos e re

formistas, apresentaram determinadas a~ões, nas três últimas. décadas, 

e apresentam-se, hoje, com resultados concretizados através dos assen

tamentos Rebojo, Lagoa São Paulo, XV de Novembro e Rosana 

. Sucessos e frustaç5es permeiam esse movimento social onde os 

camponeses se engajaram e tiveram como objetivo principal a modifica

ção da estrutura fundiãria, em beneficio destes. SaliPnta-se que o mo-

vimento 

Quando 

social às vezes se faz Cõm reforma e às vezes com revolu,ão. 

o mesmo ~ conquistado atravjs de revolu,ão seu objetivo j der-

rubar e modificar a estrutura social existente. Entretanto quando esse 

movimento j conquistado atravjs de reforma, com projetos de assenta

mentos, que é o caso, na Alta Sorocabana, ele não muda a estrutura so

cial; ele se institucionaliza e d~ ~ondi~5es para se corrigir os de

feitos dessa estrutura • 

A conquista da terra pelos camponeses, atravis do movimento so

cial, foi a primeira fase; foi o sucesso do empreendimento coletivo. 

Entretanto, por outro lado, hi o reverso da moeda, surgiu a frustação, 

pois esse movimento social, especifico, não provocou transformaçÕe;; 

nio foi revolucionário, mas sim reformista e sendo assim, reformistá, 
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os verdadeiros beneficiários foram o Estado e o sistema econômico. 

Há ainda que se considerar que a concessão de parcelas de ter
ras aos camponeses não foi frusta,ão ao Estado e à agricultura capi

talista, pois os assentados fazem parte desse contexto, mas sim uma 

falha e ao mesmo tempo uma corre,ão desse sistema que através do Esta

do manterá a estrutura social existente, no caso a própria sociedade 

capitalista, mais fortalecida. 

Através de um trabalho empírico, com histórias de vida e apli

ca,ão de formulários, observou-se que esses camponeses lutaram até ho

je ~or dois ideais mínimos: inicialmente, pela conqui~ta da terra,e, 

numa segunda fase pela permanªncia nessa mesma terra conquistada. Por

tanto não lutaram para mudar a estrutura, mas sim pelo direito de pos

se/prop~ieda~e da terr~. Daí se discutir esse movimGnto social como 

reformista e não como revolucionário, pois o direito de ter uma parce-

la agrícola, individual, reivíndicado e conquistado por esses pequenos 

produtores rurais é um dos principais sustentáculos do sistema . econô- . 

mico vigente. 

A escolha da região Alta Sorocabana e que suscitou à investiga

,ão sobre a origem, a conquista, a expansão, as alternativas e os li

mites do movimento social e , ainda, à organiza,ão do espa'o dos as

sentamentos rurais deveu-se, principalmente a: 

1. Tratar-se de uma região em crescente esvaziamentos econômico e de

mográfico, com expansão da pobreza de sua popula,ão; 

2. Ainda não ·foi devidamente estudada no que concerne a origem, a 

conquista e a expansão do movimento social rural; 

3. Por ser um território do estado ~e São Paulo que apresentou nos 

tlltimos anos~ o maior ntlmero de conflitos sociais , resultantes da 

irregularidade de sua ocupa,ão; 

4. Por . ser, também, uma das regiões mais significativas do estado de 

São Paulo, quanto a expropriação de pequenos produtores rurais, 

originàndo conflitos sociais, pela terra, com movimento de campo

neses, - posseiros, parceiros e arrendatirios. 

S. Pelo fato de algumas situações de luta pela terra, nesse territd

rio, ter proporcionado repercussões nas imprensas nacional e in

ternaiional, promovendo e implementando um organismo contra - re

forma agrária, que passou a atuar a nível nacional; 
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6. Por estar nessa região o primeiro Projeto de Colonização Integra

do, - PIC - Rebojo, 1964, gerenciado pelo governo federal, após a 

instalação do regime militar, ( 1964- 1985 >; 
7. Por .ser essa região a primeira do Brasil a receber a execu,ão de 

um projeto de reassentamento populacional rural, sob o gerencia

mento de uma empresa energética, CESP, 1978; 

B~ Por ser o assentamento um fato novo , relevante e que contrapõe a 

expansão da concentra,ão de terras, predominante nessa região; 

9. Por apresentar, nos projetos de assentamentos, problemas de plane

jamento participativo entre as transforma,ões promovidas pelo Es

tado e as formas de organização, - grupos de trabalho, associação 

e mutirão -, dos campon~ses e suas rela,ões com outras formas or

ganizativas de produ,ão , na região; 

10.· Pelos limites de participa,ão · promovida por institui,ões governa

mentais e suas atribuições nos projetos de desenvolvimento rural 

para a região. 

Estas justificativas arroladas, fundamentam e suscitam este es

tudo que procurou investigar a origem, a expansão, o limite e as .al

ternativas do movimento social rural, ·respons,vel por mudan'a~ na es-

trutura fundi,ria, durante as décadas de 1960,1970 e 1980, na 
• 

região 

da Alta Sorocabana. 

Ao trazer subsídios, para melhor compreensão desse movimento 

social e , sobretudo , da orga~iza,ão do espaço rural, del i -mitou-se 

como áreas de estudos cis quatro · projetos de assentamentos, ou ·seja: 

Projeto Integrado de Colonização Rebojo, 1964, no Município de Estrela 

do Norte; Projeto de Reassentamento Populacional Rural Lagoa São Pau

lo, 1978, no Município de President~.Epit,cio; Projeto de Valorização 

do Pontal : Gleba XV de Novembro, 1984. e Projeto de Reassentamento Po

pulacional Rural Rosana, 1986, ambos no Município de Teodoro Sampaio. 

As glebas Santa Rita, Ribeirão Bonito~ Areia Branca e Água Su

mida, por estare~ em fase de planejamento e ou de pré-execução não ti

veram uma investigação sistematizada neste estudo, ora apresentado. 

Considera-se este trabalho de relevante importância, pois traz 

alguns resultados da pesquisa empírica, apontando os graves problemas 

enfrentados pelos camponeses que fazendo parte do contexto, - agricul-
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tura brasileira -, - são alijados deste; sio brutalmente submissos e eK

poliados pelas . políticas a~ríc~las governamenta~s implantadas, princi

palmente, após 1964 

Has o que despertou a a~ençã~ e suscitou a investigação, é que 

esses cam~oneses, - na Alta. Sorocabana -, recusando-se a continuar na 

proletarização e empobrecimento acentuados e, ainda , ~ecusando-se a 

buscar nas novas fronteiras a tentativa de se reproduzirem como traba-
~ 

lhadores livres, procurara~, atravé~ do moviment~ de resist~n~ia, de 

ocupa~ão , e de reivindicação conquistar as suas terras de trabalho, 

neste mesmo território paulista. 

~ essa perman~ncia, a . não migra,ão, o confronto entre a produ

· ~ão camponesa e o latiftlodio ~ue criou o fato novo : 'o assentamento'· , 

ou seja , a tensão e os conflitos .de terras provocaram a divisão e o 

desmembramento da g~ande propriedade. 

Esse confronto prómoveu, também, pela primeir~·vez, em toda a 

história da ocupação da Alta Sorocabana, uma intervenção direta do Es

tado, em 1964, que , através de uma reforma -agrária distributivista, 

de interess~ ·social, procurou eliminar rapidamente os focos de tensão 

social entre os camponeses e os latifundiárioi. Essa concess~o de ter

ras, dividindo e desmembrando os latiftlndio~ em pequenas parcelas ·ru

rais é, aparentemente, contraditória já que permite aos camponeses a 

posse ~a terra. Pela lógica , capitalista, a estes camponeses não deve 

ser permitido o acesso à terra; os mesmos devem continuar servindo, 

como mão-de-obra livre e barata,~os interesses dos grupos econô~icos. 

Ao Estado, coube a tarefa de amenizar e mediar esses conflitos 

e, ainda, promover o assentamento desses camponeses. Portanto a a~ão 

estatal deve ser entendida co•o ·um processo de cooptação do movimento 

social, com o intuito de ameniza~ e 4n~titucionalizar esse movimento~ 

ao mesmo tempo promover a integração dessa região ao desenvolvimento 

do estado de São Paulo. 

Deve-se considerar, ainda que essa região da Alt·a Sorocabana é 

4ma das mais pobre do estado e apresenta-se desde a década de 1960 1 

com um crescente. esvaziamentos~econômico e demográfico, e com eKpansão 

da pobreza ·da sua população. 

Ao analisar a organização do espaço rural dos assentamentos 

estatais, nesse território paulista, tinha-se como hi~ótes~, inicial, 
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de que o Estado ao gerenciar os referidos assentamentos nio estava re~ 

solvendo os problemas dos camponeses, mas somente institucionalizando 

os conflitos de terras existentes. Havia a suposic:ão de que o Estado 

promovia as estruturas organizativas, - formas · de organizac:ão partici

pativa -, para burocratizar as instâncias representativas no interior 

das -comunidades, para fazê-las dependentes das decisões governamen

tais. 

A intervenc:ão do Estado, na AJta Sorocabana, sempre teve o sen

tido de desmobilizar os movimentos dos produtores rurais e sempre se 

deu através da cooptac:ão das lideranc:as e do paternalismo nas formas 

de organizac:ão desses camponeses. 

Uma outra hipótese, era d• que o Estado, no periodo de 1960 a 

1990, ao institucionalizar os movimentos sociais rurais e ao atender 

as suas re1vindicac:5es, abriu caminhos para resolver definitamente uma 

questão secular na Alta Sorocabana : a regularizac:ão da situac:ão jurí

dica das terras. 

Entretanto, através das entrevistas, detectou-se que a presenc:a 

de determinados aspectos da intervenc:ão estatal são generalizados para 

a sua total compreen~ão e nio conseguem explicar essa cooptaião ~o mo

vimento social. Detectou-se, também, que esse movimento social, - com 

os graus de mobilizac:ão e participac:ão dos camponeses assentados -, 

apresentava particularidades e aspectos específicos nas suas organiza

c:ões. Daí perceber-se que a hipótese inicial, da intervenção do Esta

do, assumiria um caráter limitado de análise. 

Procurou-se, então analisar o movimento social, no seu inte

rior, por dentro, identificando as relac:ões de trabalho e as causas 

das mudan~as sociais ocorridas entre os camponeses, nos referidos as

sentamentos; e, também, ana 1 isa.r as -~ões dos programas de desenvolvi

ment os rural e regional promovidas pelo Estado 

Procurou-se, nesta análise, estabelecer algumas categorias, em

piricamente observadas, tais como: intervenc:ão do Estado, desenvolvi~ 

menta rural, uso e manejo do solo, reproduçio da pequena produc:ão , 

associa~ão , comercializac:ão e as vias de autonomia e subordinac:ão da 

produc:ão camponesa, e ainda, as mudan~as sociais. 

Tais categorias de análise foram necessárias para uma melhor 

compreensão da questão agrária como um todo e fundamentaram a inves-
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tigação sobre a organiza,ão do espaço rural, desses assentamentos. 

Os relatórios das institui,ões, tai~ como. IBRA, INCRA, HIRAD, 

CESP, DIRA, SEAF, SEPROH e LBA, foram as principais fontes oficiais 

que proporcionaram o conhecimento de fatos e objetivos dos orgãos es

tatais. Teve-se a preocupação com a busca e revisão bibliográficas es

pecíficas sobre a Alta Sorocabana, sobretudo o Pontal do Paranapanema. 

Entrevistas junto aos técnicos que atuaram e atuam diretamente nos 

projetos de assentamentos, junto aos sindicatos rurais,igreja e lide-. 
ranças das associa,ões foram importantes para a compreensão da reali-

dade e desenvolvimento da pesquisa. 

As entrevistas, com aplicação de inquéritos e , através de . his

tórias de vida, com os camponeses assentados ~ossibilitaram captar de

poimentos significativos sobre a organização da produ,ão, sobre as as

socia,ões e as ª'ões governamentais e , ainda sobre as condi,ões de 

vida nos assentamentos. 

A aplicação de 10Y. de formulários em cada assentamento, foi su

ficiente para captar informaç5es sobre: 1. a ~aracterização da famí

lia camponesa e a sua constelação familiar; 2. o perfil migratório e a 

trajetória ocupacional antes do assentamento; 3. a história 'do movi

mento social e a constituição do assentamento; 4. os dados referentes 

ao uso e manejo do solo, as rela,ões de trabalho nas fases do ciclo 

produtivo e a comercialização da produção; 5. a organização, gestão e 

coordenação do assentamento; 6. os dados referentes às condi~ões de 

vida,e as atuais aspirações dos camponeses. 

A técnica mais importante para a execu,ão da pesquisa foi a 

história de vida; mais de 20~ dos camponeses participaram dessas en

trevistas. Essa técnica possibilitou o registro de manifestações es

pontâneas desses assentados. Pôde-~e estabelecer os aspectos sócio

culturais e econ6micos do~ camponeses e suas participa~ões nos grupos 

de trabalho e ainda nas associações de produ~ão. 

No assentamento Lagoa São Paulo foram entrevistados os campone

ses que participam, ou já participaram, da diretoria da Cooperativa 

Agrícola Hista Lagoa Sio Paulo, e as lideranças das cinco agrovilas. 

Foram, também, entrevistados 20X das duzentos e dezoito famílias de 

camponeses,- posseiros, parceiros e arrendatários -, que foram trans

feridos, na primeira fase, - 1980,82 -, das ro,as, "p6sses", existen-
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tes nas ilhas, na ''palhada" e na• 'reas ribeirinhas do Rio Paraná. O 

mesmo percentual foi aplicado .nas outras trezentas e trinta familias 

que foram transferidas a partir de 1984. 

No assentamento Rosana, foram entrevistados os dirigentes 

atuais da recém criada associatão dos produtores rurais, setembro de 

1988. Vinte e oito camponeses e seus familiares, - que estavam nas si

tuatões de posseiros e parceiros , < ilhéus ~ ribeirinhos> -, hoje as

sentados, correspondendo~ 21X do total do assentamento, foram entre-· 

vistados. 

No assentamento Rebojo, 30X dos cento e trinta assentados, res

ponderam aos formulários e participaram das entrevistas, com histórias 

de vida. Procurou-se entre~istar, preferencialmente, os camponeses 

mai~ antigos, que participaram da primeira situatão, no movimento da 

conquista da terra, e que estavam nas primeiras posses, antes do des

membramento do latifúndio, 1962, 64 e 1966. A entrevis~a com a direto

ria da recém criada associação dos produtores rurais, - junho de 1988 

-, foi importante e confirmou os dados anterlormente coletados no tra

balho de campo. 

No assentamento Gleba XV de Novembro foram entrevistados 20X 

dos camponeses que faziam parte do movimento dos Sem-Terra, em 1983, 

acampados na rodovia SP 613, <Teodoro Sampaio Distrito de Rosa

na>. As liderantas das cinco associatões de produtão e dos nove grupos 

de trabalho, existentes nos cinco setores desse assentamento, também, 

foram entrevistados. 

A partir das informações fornecidas por àqueles que efetivamen

te vivenciaram situatões, concretas, pôde-se conhecer as especificida

des e a complexidade de cada um desses movimentos e de seus respecti~ 

vos assentamentos, sem perder de vist~_os aspectos gerais da organiza

,ão do espa'o rural na Alta Sorocabana. 

Este trabalho esti estruturado em trªs capítulos e na sua apre

sentação optou-se por expor as figuras nos fins desses capítulos. As 

notifica,5es específicas, algumas citat5es e as referªncias bibliogr•

licas foram organizadas e apresentadas, tambjm, no final de cada capí

tulo, em forma ~e anexos. 

No primeiro capítulo, apresenta-se a lógica da origem do movi

mento social e dos projetos de assentamentos populacionais rurais. A 
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·ocupa~ão das terras na Alta Sorocabana, Sudoeste Paulista, os confli

tos entre latifundiários / grileiros e os camponeses foram tratados, 

também, neste capitulo. 

No capitulo dois, apresenta-se um histórico das glebas: Rebojo, 

Santa Rita, Ribeirão Bonit~, Lagoa São Paulo, XV de Novembro, Rosana, 

Água Sumida e Areia Branca, e ainda, a situa,ão jurídica dessas ter

ra~ onde ocorreram os movimentos sociais. 

A organizacão do espaco camponis, na Alta Sorocabana e as rela

,ões sociais nos assentamentos foram tratados no terceiro capítulo. 

Apr~senta-se, análises sobre: as problem~ticas dinimica populacio

nal, agricultura e a ª'ão do Estado nesse território paulista; as re

la,ões sociais do trabalho çamponês, na fase pré-assentamento; a or-

ganiza,ão do espa'o campones, com a sua estrutura interna da produ,ão, 

dos assentados; o uso e manejo do solo e a or9_-ªniz~,ão da produ,ão nos 

assentamentos; a comercializa,jo e ,s_ vja~-~e autonomia e de subordi

na,ão da produc:ão camponesa: a sociali:zac;:ão, a associa'ª·º e as diver

sas alternativas para a solidifica,ão da pequena produ~ão. 

Este terceiro capitulo, traz também, algumas conclusões sobre a 

intervencão do Estado, a questão jurídica das terras na Alta Sorocaba

na e sobre a organizac;:ão da produc;:ão nos assentamentos. Apres~nta-~e, 

ainda, uma correla,ão entre o papel da Universidade e os assentamentos 
• 

populacionais rurais, onde aparece a participacãó dQ pesquisador gue, 

descreve, in~erpreta e explic.a.. o processo que ~erou o movimento so

cial, o desmembramento do latifúndio e o surgimento do assentamento 

camponês. 

Esclarece-se que os conceitos desenvolvidos neste trabalho fo

ram operacionalizados para se referirem aos fatos concretos observa

dós. Assim, por exemplo, ao utillzar7se do conceito ~e camponês, muito 

discutido nas tiincias sóciais e que jã suscitou tese ~ respeito, pre

feriu-se utilizá-lo como um vocabulário objetivo, onde o camponês re-
. . . li' 

presenta, neste trabalho, a categoria de pequenos___erqdutores rurais. -

nas situa,ões de posseiro, proprietário, arrendatário e parceiro -. 

mas que traz uma característica essencial na sua marca, ou seja , a 

f'Q.!:U .de trabalho fami 1 iar. Daí, se optar pelo vocabulário prático,. 

objetivo e sobretudo crítico de OLIVEIR~, C 1986: 84 ), onde se diz 

que o c.amp_onis é o pequeno produtor fami 1 iar ~"º~ campo. No caso do con-
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ceita de assentamento preferiu-se explicitá-lo como resultado do mo

vime~to social e este, assim como outros conceitos, categorias e ele

mentos de análise, foram operacionalizados no sentido de · esclarecer, 

sem neutralidade científica, sem alienação, o concreto, o empírico, 

com suas contradições existentes. 

Esclarece-se,também, que a hipótese é entendida, neste traba-

lhti, como um recurso mental; como um recurso do intelecto; é um racio

cínici idealista e não um recurso do método de investigação. ·O que im

porta é que a descrição, a análise e a compreensão da realidade cor

respondam ao que a realidade realmentP. é. 



CAPiTULO HUH 

A OCUPAC~O DAS TERRAS NA ALTA SOROCABANA E' O 
MOVIMENTO SOCIAL RURAL 

10 

O estudo .sobre organiza~ão do espa'o nos assentamentos rurais 

na Alta sorocab~na1, - glebas Rebojo, Lagoa São Paulo, XV de Novembro 

e Rosana - reveste-se de importância, principalmente, por dois moti-
, 

Vos: primeiro, por este est.ar inserido na grande problemática da ques-

tão· agrária brasileira e segundo, por ser uma conquista dos movimentos 

soc·iais rurais dos camponeses co~tra a concentra,ão e monopólio da 

terra neste território paulista,(ANTONI0:1989:04>2 

A problemática questSo. da posse e concentração da terra, no 

Brasil, remonta aos primórdios da coloniza,ão, com as chamadas sesma

rias, onde as ~erras eram doadas a particulares, em faixas e a partir 

do litoral, por parte do lmp6rio portuguis. Com o processo .de dissolu

,ão dessas sesmarias e a não regulariza,ão jurídica das terras .devolu

tas3, dá-se o movimento de ocupa,ão irregular destas mesmas terras com 

a constitui,ão de latifúndios monocultores e escravocratas, com a pro-

duç~o voltada para o mercado externo e, tambim,cpm algumas áreas ocu

padas por camponeses -produzindo a~mentos para o mercado interno, mais 

especificamente par·a suprir às necessidades do latif~ndio e, ãinda, 

com outros latifúndios com pastagens dedicadas à pecuária de corte, 

tSILVA>4. 

A Alta Sorocaban~, (~ig. 1), . so~retudos os municípios de Estre

la do Norte, Presidente Epitácio e Teodoro Sampáio, - onde estão inse

ridos os projetos de assentamentos -, apresentou e · apresenta, senão 

todas, algumas características do desenvolvimento rural e da ocupa~ão 

das terras no Srasil, tais como: irregularidade na posse de terra, 

<terras devolutas e ptlblicas>; pequeno ntlmero de propriedades e alta

mente concentradas, com predomínio de pecu~ria de corte; devasta'ã~ 

das matas e insignificante oportunidade de acesso a terra para os cam

ponesesS. 
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Segundo OLIVEIRA,<1988:15)6, uma das marcas do desenvolvimento 

e do processo de ocupa,ão das terras,no Brasil, sio os conflitos so-

ciais. A Alta Sorocabana traz essa marca, isto é, o processo de ocupa-

,ão e o desenvolvimento desse território provocaram lutas interminâ-

veis. Na ocupa, ão foram destruídas nações indígenas, florestas e solos 

e, no desenvolvimento regional, através das frentes pioneiras?, os 

conflitos se acirraram, com confrontos, entre camponeses e jagunços 

contratados por grileiros de terra. 

O papel do Estados nesse processo de ocupa,ão irregular, com 

apropria,ão de terras, conflitos, assassinatos, devastação das matas, 

na Alta Sorocabana, foi de total conivência com os agentes ativos des-

se processo. 

A ação do Estado no sentido de regular a questão territorial 

contribuiu largamente com a iniciativa particular, que transformada em 

~endedora de terras, aproveitou-se da situação e, em benefício próprio 

, apropriou-se de grandes extens5es de terra. Esses falsários, vende

dores de terras, grileiros, deram segundo MONBEIG,"provas de imagina

ção e habilidades diabólicas: buscaram folhas de papel timbrado com 

armas imperiais, imitaram escritas fora de uso, descolaram velhos se

los, amareleceram propositalmente seus documentos, arrancaram .páginas 

dos registros dos tabeliies."<HONBEIG:l984:144/45)9 

Has à medida que as autoridades governamentais10 permitiram à 

iniciativa particular 'solucionar', no sentido de legitimar e regula

rizar essa questão das terras, ~rgiram novas demandas em relação aos 

mesmos territórios, com mais de dois 'títulos de propriedades' ôu com 

dtlvida na& delimitaç5es. 

Portanto a ação do Estado, principalmente no inicio deste sé~u

lo XX, r.a Alta Sorocabana, só concor~e.u para que o problema se compli

casse e suscitou um dos mais espinhoso processo sobre litígio de ter~ 

ras no estado de São Paulo,CHONBEIG:1984:144/4S,op.cit.>. 

A conivªncia do Estado com os latifundiárias, na Alta Sorotaba

na, foi de tal modo, "que foi impossível manter uma reserva florestal 

na Serra do Diabo'',<HONBEIG:1984:211,op.cit.>. Essa reserva florestal, 

hoje, 'Parque Estadual Morro do Diabo' citada como serra do Diabo,por 

HONBEIG, em 1952, em seu livro original Pionniers et Planteurs de São 

Paulo, e, mais outras duas reservas florestais, - a do Pontal e a da 
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Lagoa São Paulo -, localizadas na Alta Sorocabana, - Pontal do Parana

panema11 - , onde est5o os assentamentos Rebojo, Lagoa São Paulo, XV 

de Novembro, Rosana, Areia Branca, Água Sumida e os litígios glebas 

Santa Rita e Ribeirão Bonito , foram palcos de conflitos entre campo

neses, companhias colonizadoras e grileiros, onde quase sempre, o as

sassinato, - co~ tocaia de jagunços12 - , foi a solutão encontrada pe

los forjadores de documentos para resolver ·alguns grilos. 

Nas apropriaç5es indevidas, os grileiros para legitimarem suas 

posses13 tiveram que derrubar a mata e cultivar as terras, tornando-as 

'produtivas'; e o fizeram trazendo pessoas, no primeiro momento da 

ocupação, tais como: familiares, parentes, agregados, amigos e inte

ressados. Num segundo momento, já com muitos casos de grilagens e li-

tígios, . trouxeram migrantes, geralmente do Nordeste Brasileiro , ~on

tratados como arrendatãrios, mas que não eram mais do ·que mão-de-obra 

_barata a fim de realizarem o desmatamento, na maioria das vezes em 

troca de uma ínfima quantia mensal e também de um peda'º de terra para 

cultivarem14. 

Ressalta-se, que foram esses migrantes, - principalmente campone

ses, nordestinos e seus descendentes, que mais adiante questionariam o 

direito de posse/propriedade dessas terras, entiando ~ssim em confli~ 

tos com os supostos proprietários. 
• 

~ ~ssa contradição, ocupação - confronto entre camponªs,(pos-

seiro,parceiro e arrendatário), e o latifundiário que se tem a marca 

dos conflitos sociais que vão caracterizar a questão agrãria, na Alta 

Sorocabana, nos referidos municÍ'J)ios, já citados, e que resultou nos 

assentamentos rurais dirigido pelo Estado. 

~ importante observar que a grilagem, os conflitos e a conivin

cia do Estado foram características na ocupa,ão das terras neste ter

ritório paulista e não ocorreram como · fatos isolados; as mesmas ocor

reram e ainda se manifestam em outras áreas do território brasileir~, 

como por exemplo, na colonização da Amaz8nia, ·onde ~~ vezes o proces~o 

se dá de modo mais violento. 

A presença dos projetos de colonização na Amazônia tem obedeci

do a processos diversos, porém todos com raízes fincadas na estrutura 

fundiátia concentrada do pais,(OLIVEIRA,1987:91)15. Na Alta Sorocabana 

a colonização com imigrantes estrangeiros, - eur6peus ~ asiáticos -, 



na década de vinte, 1923/28, e com migrantes, oriundos da 'Região Nor-

deste' e de Minas Gerais~ a partir da década de trinta, têm obedecido 

a mesma estratégia denunciada por OLIVEIRA. 

Ainda, segundo OLIVEIRA, " esta estrutura fundiária não abre 

perspectiva de acesso à terra para a maioria dos trabalhadores do cam

po. Esta é uma lei da economia capitalista, o trabalhador deve ser li

vre para trabalhar para o capital, e não ser livre para trabalhar para 
~ 

si próprio~ Assim, o processo de expropria,ão centenário do campo bra

sileiro tem , em sua marcha, liberado uma fra,ão de trabalhadores~ que 

têm recusado a proletariza,ão iminente, e buscado nas terras distantes 

a tentativa de se reproduzirem como trabalhadores iivres",COLIVEIRA:_ 

1987:91,op. cit.>. 

É dentro dessa perspectiva que o processo de ocupa,ão das ·ter

ras na Alta Sorocabana, por camponeses, deve ser entendido. Esses pe

quenos produtores rurais contribuiram para resolver ·a médio prazo a 

escassez da .mão de obra nessa nova ârea ocupada, <década de vinte a 

sessenta), e comandada pelos grupos econômic-0s, Foi através da apro

priatão das terras indígenas, inicialmente, e, numa segunda fase, ex

pulsio desses campon~ses para que possam reproduzir novament~ a estra

tégia do capital, - com ocupatão de novas âreas -, que esses grupos 

econômicos , constituídos por latifundiârios/grileiros, idealizaram e 

promoveram esse processo- de ocupatão. 

Entretanto, a partir do início da década de sessenta, nesse 

território paulista, cometaram ocorrer movimentos sociais, de resis

tência e de conflito entre os latifundiários/grileiros e os camponeses 

pela conquista da terra. 

Esse conflito resultou, pela primeira vez na história da ocupa

tão de terras, na Alta Sorocabana; n~~a interventão direta do Estado 

que, através de uma reforma agrâria distributivista, de 'interesse so

cial', procurou eliminar rapidament• o foco de tensão social entre o 

l~tifundiário e os camponeses. 

Dessa forma, só é possível entender os projetos de 'colonizatão 

~stata1•l6, na Alta Sorocabana, principalmente após 1964, se analisar 

a a~ão do Estado cooptada pelo capital, reabrindo o acesso à terra a 

camponeses Sem-Terra neste território paulista, onde a concentra,ão 

fundiária é eminente. 
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Essa concessão de terras, desmembrando e dividindo o latifúndio 

em . pequenas parcelas rurais, aparentemente, é contraditória já que o 

Estado cooptado pelos grupos econ8micos permite somente a esses a 

apropria,ão das terras; aos camponeses Sem-T~rra não deve ser permiti

do o acesso a terra, pois os mesmos, - camponeses - , devem continuar, 

servindo como m5o-de-obra livre e barata, a esses grupos capitalistas. 

Entretanto, a explora,ão da farta de trabalho do camponês, 

arrendatário e parceiro - , e a expropriação da ferra do camponês-pos

seiro foram tão intensas e dramáticas que a maioria destes recusando

se a continuar na proletariza,ão e empobrecimento acentuados, e, ainda 

recusando-se a buscar nas novas fronteiras a tentativa de se reprodu-

zirem como trabalhadores livres, procuraram, através dos movimentos 

de resistência, de ocupatão ~ reivindicatão de terra e de constantes 

lutas - , permanecer nas mesmas terras com uma proposta de trabalhar, 

produzir e sobretudo viver com dignidade. 

Ao Estado coube a tarefa de 'mediar' esses conflitos aparente

mente contraditóri~s, pois os grupos econ8micos permitiram o acesso ~ 

terra a esses camponeses. Neste sentido, a ação estatal deve ser en

tendida como um processo de cooptação dos movimentos sociais, no in

tuíto de amenizar e institucionalizar os conflitos. 

No Bra~il, nas tlltimas três décadas,''( ••• >, o governo tem se 
• 

utilizado da coloniza,ão como alternativa de dupla mão-de-sentido: em 

primeiro lugar, para criar uma 'válvula de escape para a pressão 

exercida pelos expropriados nas regiões de concentra,ão fundiária 

acentuada; e, em segundo lugar bµ""scando resolver a médio prazo a es-

cassez de mão-de-obra nas novas áreas ocupadas pelos grandes grupos 

econômicos, de modo a viabilizar seus projetos",COLIVEIRA:1987:92,op. 

cit.). 

Na Alta Sorocabana, após 1960·, o go~erno tem se utilizado da 

institucionalizatão do conf)ito como alternativa para . manter esses 

camponeses funcionando como espécie de 'viveiros de mão-de-obra' pelos 

grupos capitalistas regionais; e ainda num outro sentido, tem se uti

lizado de "projetos de coloniza,ão oficial'', no mesmo território, para 

se omitir, abandonando, definitivamente das ª'ões discriminatórias17 

contra os latifúndiários, resolvendo assim, através das negociatas de 

terras18, a questão jurídica dessas terras. 
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A colonizacão estatal na Alta Sorocabana não teve somente o 

sentido de amenizar e institucionalizar os conflitos, mas também, e 

sobretudo, atender os interesses do capital; teve e tem , até o pre

sente momento, o firme propósito de regularizar, legalizar e valorizar 

mon~tariamente as terras, - ptlblicas19, devolutas -, que eram , na 

maioria, reservas florestais e, apresentavam-se, e, ainda apresentam

se com problemas jurídicos e não podem ser comercializadas. 

A ação governamental, através das negociatas rurais, ~arantiu a 

impossibilidade de qualquer outro governo, futuro, entrar com ações 

discriminatórias contra os latifundi~rios e, ao mesmo tempo procurou 

assegurar a integração desse território ao de desenvolvimento econômi

co estadual. 

A presença de três usinas hidrelétricas, - duas em constr~cão, 

<Taquarucu e Porto Primavera) e uma concluída,CRosana> -, de três des

tilarias de ilcool e de incentivos a outros projetos agropecuários e, 

ainda, a estratégia de regularizacão fundiária, principalmente para os 

grandes grupos econômicos, estão consolidando a lógica capitalista e 

confirmam tal disposição do Estado. 

O Estado ao permitir a destruição de algumas áreas do latifún

dio, criando a pequena produção, permitiu que o território deixasse de 

ser devoluto; " o movimento da lógica capitalista passa, pois pela re

criação daquilo que ela mesmo destrói",COLIVEIRA:l987:93, op. cit. ). 

Portanto, e , também, nesse sentido que entende-se o porquª da 

intervenção estatal, nesse território paulista, a partir de 1964; en

tretanto, não se pode afirmar que todos os movimentos sociais ocorri

dos foram e são institucionalizados pelo Estado; os casos: glebas San

ta Rita e Ribeirão Bonito, até a presente data, · continuam em litígio e 

ainda não foram completamente institufionalizados. 

Deve - se salientar que esses dois movimentos específicos, - San

ta Rita e Ribeirão Bonito - , e outros movimentos sociais rurais, ge-

rais, que são representados pelos camponeses Sem-Terra, - com ocupa-

tão/ expulsão e acampamento ao longo das rodovias - , estão pipocando 

por todo o estado de São Paulo e restante do Brasil dada a acentuada 

irregularidade na distribuitão da terra e da renda deste pais. 

Enquanto o sistema capitalista ditar as normas gerais, que es

tão orientando o desenvolvimento da . agricultura brasileira, com a co-
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lonizacão de novas áreas, os conflitos deverão continuar e, na Alta 

Sorocabana, assim como em out~os pontos do país, - onde a posse irre

gular e a apropriação de terra pelos latifundiários continuarem -, os 

moviment~s sociais serão mais intensos. 

Hais uma vez concorda-se com OLIVEIRA, quando ele diz que "é 

assim que devemos entender a lógica da colonização, aparentementr con

traditória ao processo geral de expropriação da terra pelos capitalis-. ~ 

tas aos camponeses. é que . este processo de expropriação deve ser en-. 
tendido de forma contraditória. é por este caminho que se entende o 

governo reabrindo o acesso à terra à camponeses expropriados. é por 

isso, e pela lógica imposta pela terra - mercadoria, quer dizer equi

valente de mercadoria, que sp faz com que· grandes grupos econômicos 

entrem nos projetos de colonização como campo de atuaç~o 

<OLIVEIRA:1987:92/3, op. cit.> 

.... . '' econom1ca , 

Enquanto não se regularizar a posse da terra2~, atrav~s de de -

sapropriação, - por interesse ou função social, ou por necessidade de 

· obras . públicas ,<usinas hidrelétricas) ou ai.nda, por acordos de cava

lheiros entre latifundiários e Estado - , a Alta Sorocabana, princi

palmente no territóri~ 'Pontal do Paranapanema', continuará e~ confli

to, pois a permanência dessas terras, como devolutas e ou reservas 

florestais, com ações discriminatórias em andamento, serão palco de 

confronto entre os camponeses e os latifundiários. 

Pode-se afirmar que o surgimento dos movimentos sociais21 dos 

camponeses Sem-Terra, nesse território paulista, se deu não pela força 

do místico, ou seja, "a forç:a de ;7"nião do povo" ampara.do pela fé, pelo 

sagrado e, muito menos por iniciativas de partidos políticos22, ta.is 

como PT, PCB, PC do B e pela CUT, tão difamados pela União Democritica 

Ruralista.23; as lutas sociais surgiram por uma causa mais forte, mais 

nobre, isto j, pela vinculação orginica do camponªs com a terra;<PERA

NI:l989:1}/23>24 • 
.. 

Para os camponese~, desse território paulista, a. " terra. e · o 

.trabalho mesclam-se em seu modo de ser, viver, multiplicar-se, conti

nuar pelas gerações futuras, reviver os antepassa.dos próximos e remo

tos~ i ~IANNI:l985)25. 
Os movimentos sociais rurais, na. Alta Sorocabana., se caracteri

zam por dois momentos: primeiro, a. luta pela terra, com ocupa(;ão, re-
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sistincia, eKpulsão, acampamento, assentamento e 1 segundo, a luta pelo 

~ercado, co• dependencia da produ~ão ao mercado e ao sistema financei

ro. 

A primeira conquista do movimento social se caracterizou pelo 

confronto armado entre camponeses, - posseiros, parceiros e arrendatã-

· rios -. e latifundiários e ~correu oficial~ente quando a Policia Mili~ 
- -

~~r~ foi convocada para atender uma liminar da Justi~~ para reintegra-.__ 
. ~ão de ~osse a um ~nico grande fazendeiro que se dizia proprietário-. 
das terras, em detrimento a cento e oitenta famílias de camponese~ que 

sem desocupar as referidas tecras, através de resistência e de pressão 

junto_ ao governo federal, procuraram provar que as escrituras eram 

falsas, que as terras eram griladas, e que eles, também, tinham o di

reito de ocupar esse território devoluto. 

A década de 1960, portanto, marca o início de um grande movi

~ •ento social no campo, na Alta Sorocabana , 1962 - 19~4 , com a desa

propria~ão da gleba Rebojo26, por interesse social, que foi gerenciada 

pelo Estado, através do INDA, IBRA, e INCRA, ~ · partir de 1968. 

Essa categoria de pequenos produtores rurais, - camponeses da 

gleba Rebojo - , de 'pouca expressão política, mas de grande 'importân

cia social e econ8mica, deu início a uma mobiliza~ão social , seme-

lhant~ a que 'desde o final dos anos setenta vinha se desenvolvendo em 

todo o território nacional, nas áreas rurais, com conflitos sobre ar

rendamentos ilegais e eKpulsão de camponeses- posseiros de terras de

volutas ou de reservas florestais. 
' • 

o período compreendido ent'"re os anos cinquenta e inicio da dé

cada de s_etenta pode ser caracterizado, em termos de manifestac:ão no 

campo, na _~lta Sorocabana, como um período de grande fensio e de con

flitos sob~e a posse da terra. Apesar dos jornais locais/ regionais, -

Presidente Prudente - • divulgarem sobre aç5es coletivas ocorrida de 

maneira espar~a e localizadas, as manifesta~ões foram insuficientes 

para transformar ou mesmo abalar um sistema de poder que se reproduzia 

no meio agrário paulista, dada a ~rt~cula,io que tal sistema possuia 

com a estrutura política e econ8mica vigente no pais. 

Há que se esclarecer que o processo de organizaçio e de mobili

za~io social que entio se desenvolvia nos grandes centros urbanos e 

industriais do país alcan~ou o •eio agririo no~ anos cinquenta, atra-
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v~s da acão de Partidos Políticos e da Igreja, da formacão das Ligas 

Ca~ponesas ~e Pernambuco, da União dos Lavradores e Trabalhadores 

Agrícolas do Brasil, ULTAB, ~esta de muita atividade em São Paulo-, 

e de outros orgãos como Movimento Àgrário dos Sem-Terra,HASTER, no Rio 

Grande do Sul, e a Frente Agrária, no Paraná. Uma maior intensidade, 

amplitude e coordenacão foi dada a esse processo com o movimento sin

dical, ocorrida entre os anos de 1962 e 1964, quando centenas de si~

dicatos rurais foram criados em todo o país, envolvendo assalariados, · 

pequenos proprietários, parceiros e arrendatários, num rítmo só i~ter

rompido pelo movimento popular e civil de 1964, <PERANI:1989:13/23, 

op. cit. >. No estado de São Paulo, também se observou a expansão dos 

sindicatos e a ascensão dos, conflitos trabalhistas e da posse de ter-

ra. 

A rápida emergência dos movim~ntos dos camponeses no cenário 

político brasileiro tornou a questão fundiária e a necessidade de re

gularizacão de sua atividade, temas constantes de discuss5es acirradas 

e pressionou, ainda, a aprovacão do EstatutD do Trabalhador Rural, em 

1963, e . do Estatuto da Terra, em 1964. 

Com a mudan~a d~ regime político, em 1964, houve, e~ todo mo 

país o fechamento de muitos sindicatos rurais e urbanos, 

em outros, cassacão de liderancas e limitacão a qualquer manifestacão 

ou atividades política e reivindicatória nos espaces sindicais. 

A partir desse período prevaleceram nos sindicatos as ativida

des assistencialistas, reforcadas pelo Estado, no caso do rural, com a 

cri~cão, em 1971, do Funrural, que se vinculou às sedes dos sindica

tos, aos ambulatórios de assistência médica e dentária, descaracteri

zando as entidades sindicais como orgãos de mobilização da cla•se pro

dutora e trabalhadora rural. 

Segundo FERRANTE, ''o estatuto do trabalhador rural foi a ex

pressão ideológica para obter meios de mobilização política das massas 

rurais ao regime político, fêz parte do' jogo' exigido pela política de 

concilia~ão mantida no Estado Populista para atender às expectativas 

de mobiliza~io das massas rurais. Se efetivamente aplicado o Est~tuto 

promoveria algumas transforma~ôes econômico/sociais, importantes em 

nossa estrutura agrária. Entretanto, essa perspectiva permaneceu. como 

uma potencialidade nio realizada", CFERRANTE:1976:194>27. 
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O Estatuto do Trabalhador Rural, assim como o Estatuto da Ter

~ª~ elaborado pelos militares tiveram como objetivo claro separar os 

trabalhadores dos grupos de esquerda como o PCB ou as Ligas Campone

sas, <HARTINS:l989:01)28. Entretanto, apesar da repressão violenta so

bre os movimentos dos camponeses Sem-Terra, estes, por sua vez, por 

terem na maioria se originado espontaneamente, .continuaram nas suas 

lutas pela posse da terra. 

Os movimentos sociais: Rebojo, Santa Rita e Lagoa São Paulo, -

Fazenda Bandeirantes -, na década de sessenta; Ribeir~o Bonito, década 

de setenta~ 15 de Novembro 1 e 2 , 16 de Novembro, Roberto Horigoto, 

Trevo de Euclides da Cunha, 27 de Setembro, - Planalto do Sul -, Trevo 

de Acídia, Campinal 1, 2 e 3 , nos anos oitenta, expressam os confli

tos. sociais ocorridos em diferentes fases do desenvolvimento econômi-

co, da agricultura, na Alta Sorocabana. Avan,ando na análise pode-se 

~ afirmar que tais conflitos revelaram o embate mais intenso entre os 

camponeses e os latifundiários, numa luta pelo direito à terra a quem 

nela trabalha, onde esses pequenos produtores rurais buscavam se afir

mar como portadores de direitos sociais, civis e políticos. <Fig. 2>. 

A segunda .conquista do movimento social, após o surgimento do 

Projeto Integrado Rebojo , 1968, se dá no final da década de setenta~ 

1978 , e in'ício dos anos oitenta ; mais uma vez no sentido df! amenizar 

os conflitos e de institucionalizar esse movimento , o Estado, através 

da CESP , transferiu as 548 famílias de camponeses que ocupavam a Fa

zenda Band~irantes, no perímetro da reserva florestal Lagoa S~o Paulo, 

para o Projeto de Reassentamento · Populacional Rural Lagoa S~o Paulo. 

Esse assentamento localiza-se dentro da ex-fazenda Bandeirantes e ad

jacências, cuja área ocupada incialmente pelos camponeses e pelo lati

fundiário "Zé Dico" será inundada peJ_a represa de Porto Primavera, 

Rio Paraná -, em 1996 

Ainda, nesta década de oitenta, surgiram outras conquistas do 

movimento social rural. O Estado, através da SEAF, utilizando-se do 

Projeto de Valoriza'~º do Pontal do Paranapanema, - Gleba XV de Novem

bro - , assentou, em 1983/84, 483 famílias dos acampamentos: 15 de r.o-

vembro, 1 e 2 , e 16 de novembro. Mais recentemente, junho de 1988; 

esse assentamento recebeu 300 famílias dos acampamento~: trevo de Al

cídia, Roberto Horigoto e, parte do acampamento do trevo Euclides da 
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Cunha. Esses camponeses, com seus barracos foram transferidos, da es

trada, para duas áreas de reserva e recuperação florestais existent~s 

no próprio projeto, em caráter emergencial e provisório. 

Outras 300 famílias dos acampamentos: trevo Euclides da Cunha ~ 

Planalto do Sul, - 27 de setembro - , foram transferidas, com seus 

barracos, tambjm , em caráter emergencial e provisório para a ~Fa2e~da 

dgua Sumidau, que foi desapropriada pelo~.R.R.~~' P.N.R.A., em 1988. 

A fazenda Areié Branca, no Município de Harabá Paulista, também 

desapropriada pelo P.N.R.A., em 1988, deverá receber até 1990 mais 140 

famílias de camponeses Sem-Terra. 

Deve-se, ainda , considerar que as 320 famílias camponesas que 

ocuparam as fazendas Santa Rita do Pontal, a partir de 1968, e Ribei~ 

rão. Boriito ,1977 , continuam resistindo, nas mesmas. Produzindo ali

mentos e outras lavouras,aguardam decisão judicial sobre a regulariza

ção dessas terras. 

Pelo exposto, até o momento, pode-se afirmar que o primeiro mo

mento,- luta pela terra - , através de ocupac5es e acampamentos nas 

rodovias, foi marcado, de um lado, pela presenca da Policia Hilit~r, 

com constantes ameacas de jaguncos e latifundiários, com cooptacão de 

liderancas pélos sindicatos rurais, ~ pelegos -, que desestruturou e 

continua desestruturando os movimentos sociais. Por outro lado, esses 
• 

movimentos incluíram a partir de 1983 formas mais institucionali2adas 
• de organização, de apoio, tais como, partidos políticos progressistas 

e CUT, que marcaram.Presenças, esclarecendo questões pertinentes ao 

movimento dos camponeses. 

Entretanto, esses partidos e sindicatos, responsáveis por erga-
~. 

ftizacões políticas, por reforma agrária, têm dificuldades em reconhe

cer e entender este amplo movimento de_. luta pela terra que não se sub

mete as suas direcões e disciplinas. 

Segundo Grz~bowski <1987:22)29 "a desenvoltura e agilidade do 

movimento reside na sua estruturacão própri~ e no apoio que lhe em

presta a Igreja". A preocupacão com as relacões de justica social e 

fraternidade fizeram com que alguns padres <Igreja Católica,- C.P.T.>, 

colaborassem nos movimentos, unindo os camponeses nas horas de desini

mo, dor e desespero. As suas presencas trouxeram aos camponeses, prin-
. \ 

cipalmente aos dos Projetos Lagoa São Paulo e XV de Nóvembro, paz es-
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piritual no cotidiano, »pois o movimento sempre apres•nta nítidas c~

ra~terísticas político-re1igiosas nas manilestaçSes e na sua própria 

identidade» <Grz~bowski, 1987:22 e 24, op.cit.). 
' O segundo momento caracteriza-se com a luta pelo mercado. O 

plantio, a colheita e venda da producão camponesa, enfim o resultado 

do tra~alho de cada ciclo produtivo, é transferida aos intermedi,rios 

que pagam preces baixos e não cobrem as despesas com os insumos e com 
~ --

as dívidas assumidas nos ~rmazéns,cooperativas e nas agincias bancá-· 

rias. 

Esse segundo momento é o atual e mais crítico, pois ele poderá 

estrangular, desequilibrar, descapitalizar e por fím, expropriar o 

· camponis do seu canaã. As instituicões regionais, conservadoras, de 

~xtr ·~ma direita tais como: Tradição, Família e propriedade, <TFP>, e 

União Democrática Ruralist~, CUDR>, cooptadoras do modelo econ6mico 

brasileiro, que continuam comandando uma política agrícola favorecendo 

a · uma elite extremamente reduzida, distorcendo realidades e realçando 

fatos isolados em manchetes de jornais30, es~e~am veementemente o fra

casso dos assentamentos e a destruição dos movimentos sociais rurais, 

na Alta Sorocabana. (Figuras 3 e 4> 

As exigincias do mercado para com determinados produtos, a de

pend~ncia da producio junto aos créditos comercial e bancário e a al

gumas cooperativas , - de produção, consumo e ou de comercialização -, 
f 

são as principais regras existentes nesse sistema capitalista monopo-

lista que estão dificultando e entravando os sucessos desses éssenta

mentos implantados até a presente data. 

Entretanto, deve-se considerar que o primeiro momento, ltita 

pela terra -, trouxe conhecim~ntos, consciência e novas formas de par

t icipa,ão e organiza,ão nas ativida~~s do camponês assentado. Entre 

elas citam-se: o~ mutirões9 grupos de produ,ão, associa,ão e até mesmo 

a utiliza,ão da cooperativa institucionalizada. 

·As iniciativas e organiza,ões informais e formais, já citadas, 

se fazem necessárias, nesse segundo momento, na luta pelo mercado, e 

poderão ser utilizadas para unir esses pequenos produtores rurais no 

sentido de preservar suas Parcelas agrícolas e dar continuidade na 

vincula,ão, terra - trabalho, tão veemente reivindicado e conquistado 

pelos movimentos sociais. 
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ANEXO HUM 

NOTAS E REFER~NC.IAS BIBLIOGR~FICAS DO CAPiTULO HUM 

1. ·Região - da Alta _Sorocabana, território localizado no sudoeste Pau-· . 
lista, compreende 26 m~nicípios que somadas aos 24 da Região· Alta 

Paulista totalizam os cinquenta municípios da 10a. Região Adminis

trativa Presidente Prudente, do estado de São Paulo. Tendo em 

vista a crítica que se fa~ ao conceito clissico de Regiã6, sugere-

5e consultar as seguintes obras: OLIVEIRA, F. de - Elegia para uma 

Re<li)gião. Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1987. LIPIETZ, A. 

- O capital e seu espaço. Editora Nobel, São Paulo, R~vista do De

partamento de Geografia, n2 1, USP, 1982. 

Sobre a Alta Sorocabana, c~nsultar: A ~lta Sorocabana e o espa

'º polarizado de Presidente Prudente. F.F.C.L. de Presidente Pru

dente, 1972. 

·2. ANTONIO, A.P. - consideraç5e~ finais sobre o Projeto de Valoriza

~ão do Pontal do Paranapanema: Gleba XV de Novembro: IN: Projetos 

de (re)assentamentos rurais no sudoeste paulista,-glebas lagoa São 

Paulo, Rosana, ~~ebojo e XV de Novembro: exemplos de coloniza~ão 

dirigida. Relatório CAPES/USP;-sp, 31 de julho de 1989. 

3. »Terras devolutas são todas ~quelas que, pertencentes ao domínio 

público de qualquer das entidade~-~statais, não se acham utiliza

das .Pelo . Poder Público, nem destinadas a fins administrativos.· es

p~cíficos. São bens públicos patrimoniais ainda não utilizados pe

los respectivos proprietirios. Tal conceito nos foi dado pela Lei 

lmperial 601, de 18. 9.1950, e tem sido aceito uniformemente pelos 

civilistas.» CMEIRELLES, 1984:455>. 

HEIRELLES, H.L. - Direito administrativo brasileiro. Revista dos 

Tribunais, SP, 1984. 
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4. SILVA, J.G. - O que é questão agrária, 14a. ed. Editora Brasi

. liense, São Paulo, 1987. 

5. Camponeses: pequenos produtores familiares no campo. Entende-se . 

aqui por camponeses os posseiros, os arrendatários, parceiros e 

pequenos proprietários. Segundo OLIVEIRA, camponis é o pequeno 

produtor no campo. <OLIVEIRA, A.U. - Hodo capitalista de produção~ 
e agricultura. Ed~ Ãtica, Série Princípios, 68, 1986:84, SP. 

6. OLIVEIRA, A.U. A Geografia das lutas no campo. São Paulo, Contex

to/Edusp, 1988 • . 

7 .. Vários autores citaram observaç5es sobre frent~s· pioneiras, gri

leiros, enfim sobre o processo de ocupação das terras na Alta So

rocabana - Sudoe~te Paul_ista. Entre os vários cientistas sociais 

cita-se: 

- ABREU, Dióres Santos - Formação histórica de uma cidade Pioneira 

Paulista: Presidente Prudente. Tese . de Doutorado. FFCLPP. 

Presidente Prudente, 1972. 

- COBRA, Âmador Nogueira - Em um recanto do Sertão Paulista, São 

Paulo, São Paulo, Hennies, 1923. 

- ·LEITE, José Ferrari - A Alta Sorocabana e o Espaço Polarizado de 

Preside~te Prudente, 1972. 

- A Ocupação do Pontal do Paranapamena. Te

se de Livre-Docªncia-. IPEA/UNESP, Presidente Prudente, 1981. 

MARTINS, José de Souza - Adoção de práticas agrícolas e tensões 

sociais, <A situação dos plantadores de algodão na Alta Soro-

cabana) ln: Capitalismo- e Tradicionalismo: estudos sobre as 

. contradic6es da sociedade agriria no •rasil ~São Paulo, Pio

neira, 1975. 

- SALUH, Jr., Basílio - Capitalismo e cafeicultura: Oeste Paulista 

- 1888 · - 1930, São Paulo, Duas cidades, 1982. 

- VASQUES, Antonio Carlos a. - A e~olução da ocupação das terras 

do Município de Teodoro Sampaio - SP, 1973 - USP - SP. 

- Instalação e abertura das grandes 

fazendas no Hunicípio de Teodoro Sampaio, Pontal do Paranapa-
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nema/SP, Documentos geográficos da ARGEO~ n! 7, Rio Claro, · 

1983. 

8. Pata uma análise mais detalhada sobre o conceito de ESTADO, con

sultar as obras: 

- ENGELS, Friederich - A Origem da Família, da Propriedade Privada 

e do Estado. Ba. edi,ão. Tradu,ão de Leandro Konder. ··Editora 

Civiliza,ão Brasileira. Rio de Janeiro, 1982. 

9. Segundo MONBEIG, "na disputa judicial valia tudo: compra do juiz 

agrimensores e dos funcionários dos cartórios. Em desespero de 

causa, recorriam, alguns, até ao assassinato. Se conseguia~ a "le

git imac:ão" das terras, os grileiros tratavam logo de vendê:-las, 

especulando com a valorizac:ão trazida pelo café; muitas pessoas 

que · compraram seus pequenos sítios em boa fé foram posteriormente, 

envolvidos em intrincadas demandas de terras" {HONBEIG, Pierre 

Pioneiros e faz~ndeiros de São Paulo,. pgs. 144-45 e 161, Hucitec

Polis, 1984, Traduc:ão de Ar~ Franca e Raul de Andrade e Silva. 

10. As autoridades governamentais e suas conivências são tratadas por 

COBRA, Amador Nogueira, em sua obra: Em um recanto do sertão pau~ 

lista, onde mostra a arbitrariedade de alguns comissários governa

mentais, quan~o estes era~ designados para examinar e apreciar do

cumentos que legitimavam os títulos de terra, nos sertões do Para

panema. Algumas vezes, quandÕ a disputa tornava acirrada entre os 

supostos ocupantes, esses comissários levavam os documentos dos 

"ocupantes'' para São Paulo-capital e ~unca mais voltavam com os 

referidos papéis e a decisão. Os documentos iam para os arquivos 

oficiais sem os despachos desses comissários. 

11. PONTAL DO PARANAPANEMA - Localiza-se no extremo oeste da Alta So

rocabana, mais especificamente no triângulo formado pelos rios Pa

raná e Paranapanema- Esse território de 8.936 quilômetros quadra

dos é constituído por nove municípios: Cai~á, Harabá Paulista, Mi

rante do Paranapanema, Piquerobi, Pre~Ídente Epitácio, Presidente 

Venceslau, Sandovalina, Santo Anastácio e Teodoro Sampaio. <LEITE, 
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J.F. - Aspectos do Pontal do Paranapanema, datilog. 1978>. 

LEITE, J.F., 1981, ao estudar a ocupa,ão do Pontal do Paranapa

nema _ restringiu esse território a tris municipios, Harabi Paulis

ta, Presidente Epitácio e Teodoro Sampaio. Com uma área de 5.847 

quilômetros quadrados, cerca de 584.700 hectares, correspondendo a 

2,36X do estado de São Paulo, esse território paulista "possue" 

uma área de -297.339 hectares de terras públicas, ou seja 50,8X das 

terras desses municípios ocupadas com as três reservas florestais 

criada em 1941/42 pelo governo paulista Fernando Costa. 

A União dos Municípios do Pontal do Paranapanema, - UNIPONTAL-, 

inclui neste território treze municípios: Caiuá, Estrela do Norte, 

Harabá Paulista, Mirante do Paranapanema, Narandiba, Piquerobi, 

Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Vesceslau, 

Sandovalina, Santo Anastácio, - Tarabai e Teodoro Sampaio. <A Uni

pontal foi criada em 1983, foi desativada em 1983 e reativada em 

1988>. Teodoro Sampaio, até novembro de 1988, era o maior municí

pio do estado de São Paulo, com 2.750 quilômetros quadrados. A 

partir deste ano, 1990, o governo paulista, Orestes Quércia, des

membrou desse município os ex distritos, _hoje municípios: Rosana e 

Euclides da Cunha Paulista. 

Esse território, - Pontal do Paranapanema -, foi parte inte-
• 

grante tanto da gleba denominada Fazenda Pirapó-Santo Anastácio e 

Gleba Caiuá-Veado, quanto da Fazenda Boa Esperan'a do Água Peh~. 

Sobre a história dessas glebas, consultar LEITE, J.F., 1981 op. 

c i t •• 

12. DONATO, Hernani. Chão Bruto - A conquista do extremo sudoeste pau

lista. Círculo do Livro, Hucitec, SP, s.d. 

13. "Legitima,ão de posse é modo excepcional de transferincia de domí

nio de terra devoluta, ou área pública sem utilização, ocupada por 

longo tempo por particular que nela se se instala, cultivando-a ou 

levantando edificação para seu uso. A legitimação de posse há que 

ser feita na forma da legislação pertinente, sendo que para as 

terras da União o Estatuto da Terra <Lei 4.504/64> já disciplina o 

seu procedimento e a expedição do título <arts. 11,97 a 102>1 para 
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o devido registro do imóvel em nome do legitimado. Quanto ~s ter~ 

ras estaduais e municipais, são igualmente passíveis de legitima

ção de posse para transferência do domínio público ao particular 

ocupante, na forma administrativa estabelecida na legislação per

tinente." <HEIRELLES, 9184:447, op.cit.> 

14. "Esse processo de apropriação de terras dava-se do seguinte mod~: 

o latifundiãrio-grileiro, arren~ava »suas" t~rras ~ médids arren

datários. Estes por sua vez, fazendo o papel de "testas de ferro" 

do grande grileiro, arrendava-as a pequenos arrendatários, - cam

poneses -, que derrubavam a mata e cultivavam-na pagando uma pe

quena renda e/ou plantando capim após o final da terceira semeadu

ra/colheita. Os grileiros usavam deste mecanismo para legitimarem 

e justificarem suas posses. Se não conseguissem legitimã-las, pelo 

menos arrolavam a questão na justi'a até encontrarem um novo meca

nismo, uma solução e muitas vezes fraudulenta no intuito de as le

git imaru <ANTONIO, A.P. julho de 1989, ps ~e 6, op. cit) 

15. OLIVEIRA, Ariov~ldo Umbelino de - Amaz8nia: Monopólio, ~xpropria

ção e conflitos. Campinas, SP, Papirus, 1987. 

16. Colonização estatal - é o trabalho realizado pelo Estado que divi

de áreas de terra em lotes, titula · essas parcelas e cria condições 

para seu aproveitamento. Segundo o INCRA, "historicamente, a. colo--nização tem sido o processo através do qual o poder público busca 

ocupar espaços vazios, reduzir áreas de tensão social, aproveitar 

terras públicas e reorientar fluxos migratórios, criando, ademais, 

novos centros de oferta agrícola~ HIRAD/INCRA, 1985:29 IN:BRASIL -

Proposta para a elaboração do 1! Plano Nacional de Reforma Agrãria 

da nova República - PNRA, Brasília, Hirad/lncra, maio de 1985. 

: 11. Acões discriminatórias: A ação discriminatória de terras públicas 

pode ser destinada aos assentamentos de camponeses Sem-Terra. Pode 

ser, também, para legalizar grilos, ou para vendê-las à especula

dores a preços irrisórios. Quando o Estado j cooptado pelo~ grupos 

econômicos, tais como grileiros, especuladores e latifundiários, 
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às vezes considera conveniente não realizar o processo discrimina

tório. Utiliza-se de -outros meios, tais como acordos de cavalhei

ros, ou negociatas, regularizando assim as terras griladas. 

Na Alta Sorocabana, sobretudo no território denominado Pontal 

do Paranapanema, os títulos de propriedade foram considerados im

prestáveis e a devolutividade das terras tornou-se iminente, desde 

o início deste século. Teve início aí um dos mais complicados pro-· 
··-

cesso de litígio de t~rra do estado de São Paulo, totalizando 88 

volumes. LEITE, J.F. A ocupação do Pontal do Paranapanema, 

1981:47. 

Reconhecida a existência de dúvida sobre a legitimidade do tí

tulo de propriedade, cabe ao Estado a propositura de ª'ão campe

tent e; isto é, cabe ao Poder Público realizar: o mapa detalhando a 

área discriminada, o rol das terras devolutas apuradas, com suas 

respectivas confrontacões, a descricão dos acordos realizados, o 

rol das ocupacões legitimáveis, o rol das propriedades reconheci

das e a relacão dos imóveis cujos títulos suscitam dúvidas. 

Portanto, o processa . discriminatória deveria se efetivar porque 

o Estado tinha c·erteza, através de autos e medicão e de· documen

tos,de que essas terras eram devolutas,isto é, não estavam devida

mente registradas em nome de ninguém. 

Havia suspeita, e foi comprovada pela justi'ª' de que as terras 

não foram regularizadas pela Lei das Terras,(Lei n! 601, de 18 de 

setembro de 1850)~ Foi, também, comprovada, que algum tempo depois 

da Lei n! 601,muitos grileirõs fabricaram títulos falsos, trans

formando a devolutividade desse território em 'propriedades parti

culares ' . 

O não cumprimento dos dispositivos legais pelos grileiros, es

peculadores e ocupantes,isto é,a não aceitação destes pela devolu

tividade das terras, implicou no início, por parte do poder públi

co, do processo discriminatório para reintegracão de posse, com o 

objetivo de retorná-las à situação de terras públicas. 

A demora nas ações, o engavetamento de vários processos, e a 

conivência dos governos aos grupos econômicos e políticos compro

meteram e complicaram, ainda mais, o processo discriminatório da 

devolutividade das terras nesse território paulista, conhecido, 



também ,como sertão ou terras desconhecidas, no início deste sécu

lo. 

Sobre ações discriminatórias, consultar: Discriminatória de 

terras públicas. Socializando conhecimentos n! 1, publicação do 

Instituto Apoio Jurídico Popular, projeto anexo à FASE, Federação 

de Orgãos para Assistência Social e Educacional-, Rio de Janeiro, 

julho de 1986. 

18. Negociatas de terras. Setenta e oito latifundiários, da Alta Soro

cabana,Pontal do Paranapanema, assinaram acordo com a Federação da 

Agricultura para conversar com o governo Montoro, no sentido de 

resolver, através de um acordo de cavalheiros, as terras do .Pon

tal. A Vicar S/A., proprietária da Fazenda Rosanela fê2 um acordo 

com o Estado; cedeu 25Y. das terras ao Estado e este desistiu da 

ação discriminatória, isto é, passou a reconhecer a existência le

gal da propriedade. 

19. "No Brasil as terras, foram originariamente, públicas, por perten

cerem à Nacão portuguesa, por direito de conquista. Depois, passa

ram ao Império e à República~ sempre com domínio do Estado., A 

ttansferência das terras públicas aos particulares se d•u paulati

namente, por meio de concessões de sesmaria e de data, compra e 

venda,doacão, permuta, e legitimação de posses. Daí a regra de que 

toda terra sem título de propriedade particular é do domínio pú

blico. ( •• >na sua maioria, as terras públicas pertencem aos Esta

dos-membros e se . compõem de terras devolutas, plataforma continen

tal, terras ocupadas pelos s"ilvic;.olas,terrenos de marinha, terre

nos acrescidos, ilhas dos rios públicos e oceãnicas, álveos aban

donados, além das vias e logradouros públicos e irea ocupadas com 

as fortificações e edificações públicas" <MEIRELLES,1984:452-55, 

OP • C i t • ) • 

20. Enquanto essas terras continuarem em litígio, em conflitos, todos 

os indivíduos da sociedade,-inserida nesta os camponeses sem-ter

ra-, apoiados ou não por instituições religiosas e políticas, es-



tarão no direito de ocupar e usufruir dessas terras. Não se pode e 

não se deve em momento algum esquecer que esse processo de regula

rizacão fundiária, extinguindo as acões discriminatórias, na Alta 

Sorocabana, sempre esteve atravessado por grilos, · emissões de tí

tulos sem valor legal, duvidosos, no dizer de OLIVEIRA,:" ••• como 

se tudo fosse uma história de 'faz-de-conta', consequentemente, · na 

origem, a grande maioria desses títulos é falsa na emissão, ••• u 

COLIVEIRA,A.U.,.987:67,op.cit>. 

Esse processo de regularizacão fundiária vai, portanto, estar 

marcado pelos acordos de cavalheiros, negociatas de terras, pela 

composição amigável entre o latifundiário e o Estado, na demarca

cão dos territórios Para um dos personagens: o latifundiário/gri

leiro. 

21. Segundo HERBET BLUMER, os movimentos sociais podem . ser considera

dos como empreendimentos coletivos para o estabelecimento de uma 

nova configuracão de vida. Têm raízes num estado de inquietacão 

social, e derivam seu impulso, de um lado~ da insatisfa~ão com a . 

vigente forma de vida, e, do outro, dos desejos e esperancas de um 

novo modo ou sistema de vida. <tradução de LUIZ PEREIRA,- Subde~ 

senvolvimento e desenvolvimento. Zahar Editores, Rio de Janeiro, • 
1969.). 

22. Sobre movimentos -.sociais mísl_icos, religiosos e políticos, consul

tar: SCHERER,W. e REIS,H.J • . - Cadernos CEAS,120, p. 21/24, · mar

co/abri 1, 1989. 

23. A União Democrática Ruralista, -UDR, surgiu em maio de 1985, como 

forma de r~acão aos movimentos sociais rurais e assentamentos es

tatais na Alta Sorocabana. " Oficializada em agosto daquele ano, 

através de leilões de bois para arrecadar fundos para a sua cons

tituicão, vem ocupando um espaco e um tempo substancial da grande 

imprensa, além de estruturar-se como lobb~ competente junto ao 

Congresso < ••• >. A UDR funcionou, através de uma estratégia de 

curto prazo, <cuja principal acão foi o bombardeio sobre o P.N.R. 

A.> e outra de médio e longo prazos,Cpropaga~da, critica ao Gover-
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no Federal de um lado e aos setores progressistas de outro>, 

< ••• >. A estrutura organizacional da UDR demonstra, através dos 

nomes que ocupam os cargos diretivos, um perfil mais ligado à di

reita radical do País e intimamente relacionado aos interesses pe

cuários extrativos e especulativos". HORAES,P.G., Algumas observa

ções para o estudo das classes dominantes na agropecuária brasi

leira, ps. 26 e 27. IN: Reforma Agrária, Revista da ABRA,<17),2, 

agosto/novembro,1987,Editora Jorves,SP. 

24. PERANI,C. - Pastoral popular e os movimentos sociais. C~dernos do 

CEAS, n! 119, janeiro/fevereiro, 1989, ps. 13 a 23. 

25. IANNI,C. Revolu,ão camponesa na América Latina. Iconé/Unicamp, 

Campinas, Sao Paulo, p. 28, 1985 • 

. 26. Sobre esse primeiro movimento social, de grande repercussão, con

sultar os trabalhos : CARVALHO,H.C.- Um projeto frustado: Reforma 

Agrária na Fazenda Rebojo. Trabalho de conclusão de curso. Facul

dade de Servi'º Social de Lins, novembro, 1983. ANTONJO,A.Pft- Or

ganiza,ão do espa'o agrário no Projeto Integrado de Coloniza,ão 

Rebojo - INCRA. Município de Estrela do Norte, SP. Anais do IX En

contro Nacional de Geografia Agrária. Florianópolis, 04 a 08 de 

dezembro de 1988.16 ps. 

Salienta~se, que os depoimentos, através de histórias de vida, 

dos camponeses entrevistados, a partir de 1971, foram as princi

pais fontes de informações sobre a .gleba Rebojo. 

27. Segundo · FERRANTE,<1976:193) "··· --P estatuto do trabalhador rural 

foi uma expressão ideológica do Estado populista, foi promulgado 

num momento em que vi~ham se repetindo conflitos sociais de gravi

dade crescente girando em torno do problema da terra'' •• " Refle

tindo essa radicalização do homem do campo,- mobilizado politica

mente pelas ligas camponesas e por outras entidades de caráter 

classista -, que se mostra no início da década de sessenta, mais 

decidido a lutar por melhores condi,ões de vida, as esferas ofi

ciais se mobilizam ••• " "Daí o surgimento de projetos de Lei e re-
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presentações de orgãos administrativos, muitos dos quais ficaram 

arquivados ••• ; parecem ter sido parte dos mecanismos ideológicos 

usados pelo Estado para ludibriar os trabalhadores rurais acenan

do-lhes com promessas que o governo não pretendia cumprir". 

"Ideologicamente o Estado acenava, privilegiava a idéia do par

celamento da propriedade rural e à eliminação do latifúndio, e, 

raramente se tocava nas medidas de proteção ao trabalhador rural 
·--

reguladoras das relações de trabalho no campo" FERRANTE,V.L.S.B •• -

0 estatuto do trabalhador rural e o Funrural : Ideologia e reali

dade, ps. 189 a 202, IN: Perspectivas, ano I,vol.I,n! 1, 1976. Re

vista do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Araraquara, 

SP, <UNESP>. 

28. MARTINS.J.S.- Reforma Agrária não representa lutas camponesas; en

trevista a Andrea Kurachi. Agência Universitária de Notícias, AUN

USP,ano 22, n! 24, setembro de 1989, p.1. 

29. GRZYBOWSKI,C. - Caminhos e descaminhos dos movimentos sociais no 

campo,1987, Vozes, FASE, Petrópolis, R.J. 

30. O jornal O. E. S. P., ao difamar e criticar o assentamento gleba 

XV de novembro, utilizou-se do artigo para, narrar algumas brigas, 

excesso de bebidas,nos finais de semana, e até dar ênfase ao as

sassinato de um camponªs. O que o jornal esqueceu de citar é que o 

índice de criminalidade no assentamento é baixíssimo,ou seja, 

0,1x. Um assentamento com setecentas famí1ias, cerca de quatro mil 

pessoas, pode ser comparado, ou melhor, é um território com uma 

população maior que alguns mun~cípios do estado de São Paulo. A 
semelhança do jornal, outras imprensas,''clandestinas", utilizaram

se de panfletos difamando os camponeses e o Estado.- Em anexo, no 

final desse anexo hum, cópias,xerox dos dois panfletos: A aventura 

do Pontal e Os pagantes da aventura. 

Segundo CALLAD0,(1985:24>, " os falsos proprietários do Pontal, 

pretensamente esbulhados em seus direitos pelo estado de São 

Paulo que é o legítimo proprietário e o responsável pelas famílias 
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sem terra e sem rumo -, conseguiram pinçar 17, exatamente dezesse

te homens, entt·e os milhares de assentados, que tiveram algum tipo 

de problema com a justiça. E espalharam aos quatros ventos que o 

estado dava proteção e estímulo a marginais, a indivíduos perigo

sos, que ameaçam a paz no Pontal. Ora, como veremos adiante, pode 

existir, no Pontal do Paranapanema, uma tradição de fazendeiros 

perigosos e violentos. Has os posseiros, ali, pelo menos até ago

ra, tim sido pacierites, quase resignados.». CALLADO,António.- En

tre o Deus e a vasilha; ensaio sobre a reforma agrária brasileira, 

a qual nunca foi feita. Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1985. 
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FIGURA 2 

PARANAPANEMA, UMA REGI ~O DE CONFLITOS E MI SéR IA." A 
QUEBRA DO IMOBILISMO GOVERNAMENTAL SOBRE A GRILAGEM 
CENTENÁRIA DE TERRAS NO SUDOESTE PAULISTAu 

" TERRAS : COM UH ATRASO DE QUARENTA ANOS" 

·"'Quando o governador f"ranct:J Hontoro .~ss.in.9.r, no .in.z'c.id d.9. si:onr<i .... 
na, os decretos de desapropriaçâ'o de três glebas de Theodoro .s·:~mpaio, 
•uniclpio do e.'<·tremo Sudoeste do Estado de São Paulo, estará quebrando 
u111a verdadeira tradição de imobilismo dos go-..'ernos anteriores - a de 
•antt:or intocável a gri /agem Já centE'nária de terras no Pontal do Para 
napanema. A 1 i, um t ot a 1 de B.7i. 686 hec t ,':J res 1oca1 i z.':Jdos em t res muni -
c.i.p i os - Presidente Epit.icio e H."itr."itb.'i Pat.tlist,..-,., além da quase totali ··· 
dade de 1"heodoro Sampaio - é disput • ..-,.do pelo E-st.9.do e de.-::en.9.s dt:· faz:1:on ·
deiros,, desde i95,'7, numa sucessão de ações discrimin.9.tdrias, o ·meio 
jurldico pelo qual se investiga a origem dos ti'tulos para determinar o 
que de fato pertence a quem. 

Os supostos proprietários das terr.':Js se inst."itlaram no Pontal ao 
longo das última'ii quatro décad.9.s, num processo inici."itdo quando o entiío 
gocvernador Adhemar de Barros, no fina 1 do'S anos 4@, incentivou ,...,. ocu ··· 
pat;ão da regiá~o. Seus documentos incluem declarações de posse em re ·
gistros paroquiais e até ti'tulos do tempo do Império. Os conflitos en-· 
tre posseiros e (az:endeiros, no entanto, surgiram na última déc...-,.da. Ao 
terminar seus contr.9.tos com arrendatários nas fazendas da região, os 
l~vradores decidir.9.m permanecer vivendo nel."its, estimulados pel."'l. e.'<·is
tência da disputa entre Estado e f,':J2·endi:·ii·os. 

Talvez o mais antigo desses casos é o da Fazenda Santa Rita, 
com 2,4 m·il hectares à m."itrge111 do rio F'aranapanema, que compõem as ter
ras assumidas p~lo ex-prefeito di!! Presidente Bernardes Justino de An 
drade, onde hoJe vivem cerca de B5tl famll i.':is. A ."Íre."'l. é obJeto de uma 
das desapropr iaçÕi:''S propost .<:Js p.:.tra -Fins 'iiiOC i.:.t i '5, recurso que permite 
ao Estado doar imóveis para .:.1 soluçâ'o de conflitos graves. 

É e><atamente is'iio que o gov~rno pau 1 is ta pretende agora am
pliar, tornando os posseiros propriefãrios definitivos. O n:esmo deverá 
ser feito no caso da gleba de Ribeirifo Bonitt:J, entre a rodovia SP 
61.3 e a Cachoeira do Estreito, onde vivem desde i'?',7,?' cem familias ex
arrendatárias. Outras 45tl familias de lavradores desempregados e tra
balhadores demitidos com a desaceleração da-:: obras das usinas d.~s Cen
trais Elétricas de São Paulo ( CESP ,• no Pontal do Paranapanema, acam
padas à beira da estrada a 4e quilômetros de Theodoro Sampaio, também 
serão beneficiadas pelas desapropriações. Instaladas ali desde novem
bro último, qu.:.tndo foram transferid.:.ts p.=ir.'it um terreno do Departa-
111ento de Estradas de Rodagem ( DEFI.' ,t, el.'its sobrevivem em condiç1':ies 
precárias. 
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.... Ao declarar a utilidade pt.lb l ic.;. de ítl mil liectares prd ... dmos !I 
pretendemos desenvolver um proir-.:to agrlcola par.'i a produi;ão de ,;.rroz!I 
feiião, mandioca e mi lho, que terá os Javr.":J.dores acampados com m.~·o-de
obra. Eles ter!fo direito a uma parte da produi;!fo ·", e.'<·plica o secretá
:rio da Agricultura e Abastecimento do Est.;.do de .»ão Paulo, Nélson Ni ·
calau. 

"'' Nâ'o se trata de uma reforma agrária .... , apressa-se em esclare
cer o secretário da Justii;.;., José Carlos Dias, .que, cuidados.;.mente!I 
escolheu para os acamp.;idos o caminlio d.':J. des.':lpropriai;.io para ut i 1 .idade 
pública - que implica um proieto de alc.::.nce comum. Em consequência, os 
lavradores não 1"ec1?bér.~'o .::. terra como doai;ão do Est.;ido. ti."J.s, por sua 
vez, os faz:endeiros n!fo tr:.'r.~ .. o direito .::. ess.=J.s tr'f:rr.::.s, mr'f:smo que ganhem 
a ai;:â'o discrimin.'itâria. ti pouco prov.:ivel, no entanta, que o re'5t.;.nte 
da área em I i t lg .io tenha solui;â'o a curto pr.::.zo: depois de negociar em 
vão, até setr:·mbro de i '?ó'31t com um.'1. comissifo repn'f:sent."J.t iv.':J. de todos os 
faz:endeiros da regi!lo1t ofere·cendo os tltulo'S definitivos em troca de 
é.15.t" das terras1t o !'TOVeno paulist.":J decid.itt .;.certar o p.;.~;so com Br.':J.slli.':J. 
e ,firmou convrPn.io com o 1·n-:;tituto Nacii':mal de Coloni:a:.':J.i;:.~'o e li'eforma 
Agrária ( 1·NC1i'A ,1 para .;.pre·s'Sar .'i'S .;ii;:f./es discrim.in.':J.tdr.i.'is. 1~0 me.·smo 
tempo, revela o secn:.'tário Oias1t continua aberta a possibi I idade de 
acordos individuais1t nas ba'Ses anteriores. Os fazendeiros11 contudo, 
mantêm-se irredutlveis t-?m sua c.íltima oferta, qu.=J.ndo nlfo foram .'ilém de 
oferecer o v.":Jlor de it'+,t· da área dos imdveis em dinheiro. A' 

TRANSCRICÃO - REVISTA ISTO é , 04:04:1984 
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FIGURA 3 

PANFLETO CLANDESTINO CONTRA OS ASSENTAMENTOS NA ALTA 
SOROCABANA: A aventura do Pontal. 

"A AVENTURA DO PONTAL" 

-~·~ Reforma 1~grária!I da maneira imprcH'.isada 1:- .insens."'1.ta qcJ1:- vem 
sendo e,•ft:·cc.ctada por dt:•termin.'idos· drglíos governam1~:nta.is NO N:c'<JEL ESTk-· 
DU1~L !I está t nrns formada no maiiii a(.(tênt ico fe.i to gerador de conflitos 
sociais· t:• condenada ,':J.o maior fracasso. 

Para demonstrar .;.l infelicidade inicial!' de oma atitude at.'iba ··
lt.o.':J.da e resolvida no afogadilho da aflrbii;:lfo polltica~ em busca di:- pro··· 
pdsito-S imcompat ivei-::; com a grande final idade rural!' tom.~mo:-; como 
e.'<·e1"plofl o descalabro e a precipit."'1.ç.~"'o .l"LE6'1~lfl feita pelo Governo do 
Est~u:fo de S'!:lo f'a(.(lo!I no · Pontal do f'aranapanema ( fiun.icÚ-'.io de reodDro 
Sampaio J na Já famif1er.'ida Gleba .~V d€' Novembro. 1~1.i !I um grupo de mar·-· 
ginai-s homicida!' maconh€0 iros e .'ité Jadrá"'o de gado!' asswiriu a Jiderani;a 
da chamad.'i .impJantai;:.~·o agrú::ola1t na q(.(.'iJ c.cm.'i enorme fortuna drt::n.'idt:f. 
dos cofres públicos!' est.::í sf~ndo consumida sem ,':J. mi:·nor 1":-sperança de su···· 
cess·o!I ou retorno. 1~0 contr.:i.rio1t est.:i mc.clt.iplicando 1~ C1~!J1~ l>lA (}UE 
Pt4S'.•?M o v.'i J or dos .i n v1-::st in1en tos e a ci:·r t e.?".::i d.'i inu t .i J i d.3.de te consuma da 
pelo dt=·creto do 6'ovi:ornador Franco hóntorofl a·ssin.'indo uma desapropri.::i·
i;:ilo de i:·mpres·as rurai-sfl violando atribuii;:.~'o EXCLUS'.f<I~ do lNCfi.'l~:r par."i 
ta 1 l'im. 

D <:01-ro f1overnamental!I .ins·(.(fJado por pollticos d.3. área pn-::iudi ·-· 
c:adafl foi mai-s longe e mai-s grave do q(.(€' pode ser pen::e.·bido .~ primeira 
vis·ta: i:•-sfaceloc.c o ndcle.·o do maior criado(.(ro de fiado p.::iulista!I para 
assentar na-s fa2:endas destr(.(ida-s" ç1enti:· dita e apcmt."::lda como ·'·'::;;em ter -· 
ra -'·'!' •':[(.(€' no 1:-ntanto" tem no si:''·' m1?.io:r comerci."int1~·-::;!' proprie.'t.ef.r.ios nas 
c:idadt='"i!i vi.?:it1nas i:· no f'aran:4. ,~ m.::iior p.::1rt1.=:!I de.·soc:(.(pados voJ(.(nt.i.r.ios 
rur.::ii-s e.· (.(rbano"i!i,, .:1ndari lho"i!i" que no .::ic.::iso da pi':0 r.::inrbc.dai;.·.~·o" f;iz- .i.'im um 
ou outro servicinno ( changa ,} ne.·-st.::i ot.c n.::ique.·la propriedad1:· rur.;il" 
por onde pa"i!i"i!iaVaf/T na qu.::ilidade de pedintes € ' Jamais COmfJ trabalh,':J.don:•s 
rurais· dese.·n1pregados. 

Agora!' em pouco mais de meia .::ino, depois de cometido o .::issi:·nta·
mento de tais pessoas, comei;:.::iram os pr.oblemas POR(}UE NíSD EX"J"SrE PRDDU
C~O mas e:·dste e bast.'inte tr:ib.~Jha ( const.'inte ,1 para .::i Pollcia local, 
e:m r.::i.?:lío da crimin.::ilidade concentrad.~ n.::i 6'leba X(I de Novembro. 

Est.::imos presu ... nc:iando o cofl1e.·i;:o!I de unr.::i p,:Í.g.in.::i sombri.~ 1-:: vergo-· 
nhosa, que ficará n.::i histdri.1 da vida rur.::il paulista, tumultuada pela 
l'alta de bom-si:·n-so e ob.ie.·tivo de-::;nre.·dido de cc;nquistar votos a qu.::ilquer 
pre1;:0!1 sem medir a-s conseqc.ci=!":ncias e o e•1ui 1 lbrio da estrutura economi
ca do mai-s importante Estado da Federai;:.io ···· 

TRANSCRICíSO - PLANFETO SEH FONTE E SEH DATA. 



PANFLETO CLANDESTINO 
SOROCABANA: 

FIGURA 4 

CONTRA OS ASSENTAMENTOS 
os pagantes da aventura 

ºOS PAGANTES DA AVENTURA" 

NA ALTA 

·''Sottrando a maior parte dos erras praticados, na .imp lantai;:.~'o dos 
chamados ·''s·em terra .... no Pontal do F'.'iranapanema desa loJando, samar.ia· ·· 
mente, pelo arbltr.io, as .insta laçê/1:·s de i ~· 1:·mpresas rar:::i.is produtor,;1s 
de gado para cort::· devemos dest.'icar :r o cltsto enorme dessa gen t 1:· s·1.1s· ... 
tentada pelo dinheiro pt.iblico ( saldo dos .impostos) e do provimi-:::nto de 
outras verbas destinadas a manter o progresso através do apoio gover ···· 
na.mental €' que foram descattrinhadas, para alitf!entar uma atitad1: pollti ··
co-eleitoreira, sobre ti:-rras TEC'Nl"C1~hENTE RECONf/ECl"D1~s· em cond.ii;ô'i:s 
qu.'i-;;t:.· nulas para o di:s·envolvifflentcJ da ,":fgr.icultura. 

O vulto das e:·<"Propriai;:lfes e as despesas· incessante da manLtten···· 
ç./fo de muitas centenas· de pessoas .improdutivas (na gleb.'i 1: fora dela 
,1 mais o-s e.'<·agerf:,os dos preparativos ntec!inicos, internr.in.:í.veis ·~ue es···· 
tão sendo providos na área, começam, con1 o surgir e o :::i.florar da re.::t··-
1 id,':J.dt:.•:r ~1 caracti:-r.izar ( p.'ira todo o Brasil,} a {/Ieb.;i XV de Hov1:·mbr1,,, 
como o 1ua.ior 1:".•femplo vivo da ven:fadei/··:i fTf<lne.ira di:· COHO NSt/ 8E lif.VE 
faz·er ltllta refortua agníria •••• 

O prejalz·o está sendo gera 1 e atinge até aos ma.is indi fi:rentes 
com a aventura. S'i::.·n.'fo vejamos: <luando voei? está pagando a seu .imposto, 
me~:;mo •:tue desc:i"Jnfn:·i;.·a a existência daquel12 ndcleo Jonr;:r.'nquo do S(.(doeste 
pat.tli5ta1t t:•s·t.'4 contrib(.(.indo p.'9.ra o ,':jconti?cimento malogrado.' Os 12mpre ·
sár.ios de-sapropriados·, tivi:·ran1 as S(.(as propr.iedadas destr(.(.r'd.;1s e .'is 
pr.incip.'iis benfe.itari.'il-s:r alie.'nadas da utilizaç.f{o da 1:·1trpresa rara!. O:; 
favorecidos ~"'issi--:nt.::idos por falt.'il de re:~lid.~1d12 agrlcola e ni::nl-rt.tma voi:,':j·-· 
i;:ãa p~1ra .-1 lavoltr.-l1t 1:·s·t.~'o com a·:;_Jii,':js cont.-::idos dentro da aventura do 
Pontal. E o própria 6'avf:·rno da Es·tado:r por mais pi:rs.is·tente ( na 1?rro 
J que s·ej.'9. !I cl-regar.i ao i:·ncont ro do bom-senso e do recanl-r12c itrti:·nto que 
caiu numa .'irapuc:a s1::.'tTT salda .::ia :::1.prav.'ir .::i ocupaçl{o das l'a.~·t:ond.::ts:r .::117 .::tr
rep i o de um p 1 ane j amen to sumá ri 1' :r ir n:a 1. 

Atualmente, o mei-etr:r.'cia, .::i ca(:.haça e a td.'<·ica, est.~~o gra-ss.'indo 
dentro da 6'leba )({I de Novembro, e.'<·en:::it::i.do par elementos envolvidos na 
liderança dos ·'·'sem tera·'·' do Pontal, o que desmac.?.r.'i F'UBLl"C1~/1ENTE a 
fars.'il de agricultores pre.'tendida pelos ·'·'padrinhos·'·' da frac;i.ssada, i:·m-· 
pre.'it.'ida rltral, que foi conci:·bida nos gabinetes pollticas, divorc.i.ufos 
e di-stanciados·1t da verdade da c.'ilmpo. O dinheiro dos impt:Jstas está ser
vindo para custear a farmaçâ'a de um 1~f!Tfi:O Rllfi.'1~L :r que dentro de p17t.tca 
tempo poderá contamin.'ir com a mais requintada criminalid.'ide as p.'9.clfi·
cas cidades vizinhas .~ área corrompid.'il pelos vi'cios 11 sob .'9. m:isc.:;ira do 
trabalho. 

É um caso de F'ol lc ia~ que começou a desa fiar o Cddigo F'ena 1 .~· 

TRANSCRICÃO - PANFLETO SEH FONTE E SEM DATA. 



CAPÍTULO DOIS 

HISTÓRICO DAS GLEBAS. REBOJO, SANTA RITA, LAGOA 
SÃO PAULO, RIBEIRÃO BONITO, XV DE NOVEMBRO, 

ROSANA, ~GUA SUMIDA E AREIA BRANCA 
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As glebas, com pequenos produtores rurais, e a consequente im

planta,ão e ou execuc5o dos projetos de assentamentos1,dirigidos pelo 

Estado, - e que tiveram semelhan,as nas suas origens -, são resultados 

dos conflitos sociais entre camponªses e supostos proprietários de 

grandes . extens5es de terras na Alta Sorocabana, < Figura 5 >. 
Essas glebas surgiram em períodos diferentes, - décadas de 60, 

70 e 80 -, e . apresentaram-se com situaç5es de conflitos específicos na 

questão jurídica da terra,- que é questionável e será abordado a se

guir no histórico de cada espaço rural -, com características que as 

distinguem e as diferenciam umas das outras mas que no conjunto denun

ciam todo o processo da ocupação irregular das terras, ou seja, con

centracão e monopolizacão do território rural. 

GLEBA REBQJQ. 

O Projeto Integrado ~e Coloniza~ão Rebojo2, ou simplesmente co

nhecido como Bairro Rural do Rebojo, está localizado no Município de 

Estr~la do Norte, na Alta Sorocabana, Fig. s,. Esse ·território fazia 

parte da Fazenda Rebojo e a desapropriação, de 3.397,74 hectares,foi 

feita pelo Presidente João Goulart, a 24 de marco de 1964, pelo Decre-. 

to n! 53.830, e foi considerado de interesse social devido a tensão e 

conflitos sociais existentes entre camponêses e supostos proprietários 

dessa gleba. 

Esse movimento social, ~que resultou na interventão estatal, 

nível federal, está inserido num momento de instabilidades política , 

econômica, social e institucional a nível nacional. A situatão políti

ca da época era de muita tensão, com sucedâneo de crises e governos. 
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João Goulart3 era visto pelas classes dominantes da época, em 

especial a burg~esia latifundiiria, com desconfian,a. Era tido como 

homem de esquerda, e entre 6s motivos que o levaram a ser deposto, 

através do golpe militar, foi certamente seu Programa de Reforma Agrá

ria e os avanços da esquerda. Concomitantemente às reformas política e 

econômica, entre os anos 50 e 60, têm-se a intensificação do movimento 

camponês no campo4. Neste período ocorreram transformações na agri

cultura brasileira, p~incipalmente na base técnica da produção, aumen

tando substancialmente o uso de tratores, insumos e equipamentos, 

que demonstraram a expansão do capitalismo no campo - favorecendo, 

consequentemente, a expulsão dos trabalhadores do meio rural; foi a 

estratégia da moderniza,io conservadora; paralelamente, os camponeses 

começam a questionar a posse ~ propriedade da terra. · 

A década de sessenta, portanto, marca o início de um grande mo-

vimento social no campo, na Alta Sorocabana, - 1962 - 1964 -, com a 

desapropriação da gleba Rebojo, - " por interesse social " - , que foi 

institucionalizada pelo Estado, via INDA, IBRA, e INCRA, a partir de 

1968. 

O primeiro momento, do movimento social rural Rebojo, se carac

terizou com o confronto armado entre camponeses, - posseiros, .Parcei

ros e arrendatários - , e latifundiários e, ocorreu oficialrn,ente quan

do a Polícia Militar foi convocada para atender uma liminar da Justiça 

para reintegração de posse a um ~nico latifundi~rio que se dizia pro-

prietário das terras ' em detrimento a cento e oitenta famílias de 

camponeses. Esses, sem desocupar· as referidas posses, através d~ re-

sistência e de pressão junto ao governo federal, procuravam provar que 

as escrituras eram falsas, griladas, e que eles também tinham o direi

t o d e ocupar essas t erras d e v o l u t as • · __ 

A luta dos camponeses, no território denominado gleba Rebojo, 

não foi pela Reforma Agrária, foi "pela posse da terra com impossibi-

1 idade de reconciliação"; foi de origem espontânea e não política. Es

sa luta não nasceu marcada por um processo , histórico, que estabeleça 

unidade entre os diversos e dispersos confrontos nacionais. A luta foi 

uma reação dos camponeses contra a violência dos grileiros e latifun-
-

diários. Esse movimento social, portanto, foi uma luta pela terra e 

não uma luta econSmica das organ1zaç5es políticas, - partidos políti-
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cos, sindicatos - , pela Reforma Agrária. '( HARTINS:l975 e 1989 >5. 
Segundo HARTINS,(1989, op. cit. > tt a luta pela Reforma Agrária 

não é apenas, necessariamente, a luta do trabalhador do campo"; ela 

envolve os grupos políticos nessa- luta, ela envolve um comprometimento 

com um projeto popular de emancipação política. 

A Reforma Agrária não se realizará enquanto os camponeses não 

se aliarem a uma força dominante. As soluções para os camponeses não 

estão no campo, nem na cidade, elas estão em outra órbita; e}as seguem 

a dinâmica das leis capitalistas. 

Nio é a posse da terra que vai dar liberdade ao camponis; a lu

ta pela terra implica mais que a propriedade, porque pode mudar as 

·próprias bases do poder, com formas de democracia participativa~ 

As propostas da divisão das terras, realizada na gleba Rebojo e 

em outras regiões brasileiras, até agora, não tiveram como sujeito o 

trabalhador rural, mas sim o grande empresário. 

O Estado, por meio da Reforma Agrária, vigora, nas regiões ten

sas, o princípio da propriedade territorial capitalista. Desse modo ao 

fazer a reforma nas regiões onde estivesse ocorrendo, ou potencial

mente continham, movimentos sociais, O: Estado cria o modelo corporati

vista, destruindo assim esses movimentos.( HARTINS:1975, op. cit. >. 
No Brasil, a Reforma Agrária representa uma intervenção inten

cional na realidade social; ela representa um tipo de reorientação das 

relações entre o homem e a natureza, que implica em mudanças mais ou 

meno~ profundas nas relações sociais. A Reforma Agr~ria apoia-se na 

distribui,ão desigual do poder na sociedade; e ainda, a Reforma Agrá

ria em si mesma constitui geralmente assunto técnico, mas neste esque

ma ela é essencialmente uma técnica social baseada no poder político. 

O que q~er dizer que o reformador ag! _ tecnicamente para colocar a so

ciedade agrária no caminho dos objetivos dos grupos sociais dominan

tes, nacionais ou estrangeiros, que tªm o controle do Estado ou in

fluência dele; < HARTINS:l975, op. cit. >. 
O Estado quando intervém , com desapropria,ões de terras para 

fins de Reforma Agrária, cria a pequena propriedade rural, ao mesmo 

tempo que institucionaliza o conflito, num mecanismo contraditório. A 

desapropria,ão da Fazenda Rebojo deve ser entendida, também, como ins

titucionalização do conflito e não ocorreu por vontade do Estado; ela 



41 

foi fruto de luta e mobilização reivindicatória dos camponeses. 

E, se o Estado, a ~artir de 1968, através de seus orgãos, auxi~ 

liou o Projeto foi muito mais para eliminar as tens5es e não para via

bilizá-lo. E no Projeto Integrado de Colonização Rebojo6, o Estado ti

nha motivos políticos e ideológicos para dar um assistencialismo, era 

um regime autoritário, outorgado através de Golpe Militar, mas que 

preconizava a paz social a qualquer preço. 

GLEBAS SANTA RITA E RIBEIR~O BONITO 

. A organização do espaço rural das glebas Santa Rita e Ribeirão 

Bonito?, não será sistematicamente analisada neste trabalho, pois . 
~riorizou-se o estudo nos territórids onde o Estado ·teve e tem uma 

participação efetiva no gerenciamento e na execução dos projetos de 

assentamentos. Entretanto, esses movimentos sociais rurais, - que pro

vocaram os conflitos e o atual litígio de terras e que resultaram numa 

ação organizada e concretizada nas referidas glebas -,dos camponeses -

posseiros, parceiros e arrendatários -, fazem parte do contexto: ques

tão da posse da terra na Alta Sorocabana. Portanto, torna-se importan

te e justifica-se essa pequena análise histórica. 

A história dos movimentos sociais Santa Rita,( 1968 ), e Ribei

r~o Bonito, < 1972 ), . localizadas no Município de Teodoro Sampaio, Fi

gura 6, está relacionada ao arrendamento dessas terras públicas, Re

serva Florestal do Pontal, criada em 1942, no ~overno de Fernando Cos

ta Essas terrasB foram arrendadas pelos supostos propriet~rios ~ 

camponeses Sem-Terra. Entretanto, salienta-se que antes dos arrenda

mentos essas glebas já estavam ocupadas por várias famílias de campo

neses-posseiros. 

A origem do conflito está relacionada ao processo de apropria

cão dessas terras e deu-se do seguinte modo: os supostos proprietários 

das Fazendas Santa Rita e Ribeirão Bonito para legitimarem e justifi

carem suas posses arrendaram 'suas terras' a médio e grandes arrenda

tários. Estes, por sua vez, fazendo o papel de 'testas de ferro' des

ses latifundiários, sub-arrendaram à camponeses, que derrubaram a ma-
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ta, - reserva florestal do Pontal -, e cultivaram-na, pagando aos sub

arrendatários uma determinada renda. Se com esse mecanismo , os lati

fundiários, não conseguiram legitimar suas posses pelo menos arrolaram 

a questão na Justi'a até os dias atuais. Essas terras estão em litígio 

jtidicial com o Estados. < Figura 7 >. 
No entanto, se faz ressaltar que foram esses camponeses, trazi

dos como mão-de-obra barata, para desmatar essas terras, legitimando 

com isso a posse dos grileiros, que mais adiante questionariam o di

reit6 de propriedade , surgindo assim os conflitos. 

No final da década de sessenta e início da década de setenta os 

conftitos se acentuaram. Outros lati~undiários, tambêm, promoveram 

confrontos e expulsaram várias famílias de camponeses,- posseiros e 

arrendatários. A título de exemplos, cita-se as fazen~as Alcídia, Água 

Sumida, Areia Branca, Bandeirantes, entre tantas outras. 

Os conflitos se tornaram mais intensos a partir dos litígios 

judiciais entre os próprios supostos latifundiários; estes travaram 

grandes demandas entre si quanto aos limites de 'suas terras' e contra 

as a~5es discriminatórias do Estado. Por outro lado, as informaç5es de 

que todas as terras do Pontal eram devolutas e públicas, figura 7, re

forçaram a luta dos camponeses em não pagar a renda da terra. 

Desapropriações, reintegrac5es de posses, liminares de despejos 

e de permanªncia nas posses foram medidas j~diciais tomadas sobre as 

glebas Santa Rita e Ribeirão Bonito, · por mais de vinte anos9. 

Ameaças de morte, venenos nos poços, incêndios nos galpões e 

nas planfaç5es dos camponeses, marcaram a ocupação dessas duas glebas 

e, o confronto armado só nio se efetivou devido ao início da constru

tão dos cant.eiros de obras de trªs usinas hidrelétricas e da instala

,ão da Destilaria de Álcool Alcidia S/A, na região. Essa destilaria, 

através de incentivos e subsídios do ~~OÂLCOOL, promoveu nas suas ter

ras, em 1975, uma profunda mudança na paisagem regional. A transforma

tão de 15.000 hectares de matas, de 'paliteiros' e de pastagens para 

introduzir o plantio de cana e a construção dos prédios, - usinagens, 

•oinho -, proporcionaram centenas de empregos10, atraindo para aí os 

camponeses-arrendat~rios que não conseguiram, ou acharam por bem , não 

permanecer na Fazenda Santa Rita. Essa destilaria atraiu e desarticu

lou, em parte, também, os movimentos camponeses das Fazendas Ribeirão 



Bonito e ~gua Sumida. 

4 
... , .. ;) 

Hoje, passados vinte anos, de conflitos , o movimento social 

rural, dos camponeses , das referidas glebas, n~o c~nseguiu o primeiro 

momento da conquista, ou seja, ~ posse definitiva de um peda'º de 

chão. A maior parte desses camponesess"';"PO·s·seiros -, permaneceu nas 

glebas, através de resistªncia e atravjs de liminar judiciat11. Por 

outro lado , os supostos proprietários continuam defendendo seus inte

resses, com demandas judiciais contra esses camponeses e contra o Es

tado. As ações discriminatórias sobre essas referidas fazendas e 

ainda, sobre outras fazendas da região continuam 'engavetadas', des

cumprindo assim os Decretos de Fernando Costa, de 1942, que criaram as 

tris reservas florestais da Alta Sorocabana; <FIGURA 7> 

Atualmente, 1983 - 1990 , os governos do estado de São Paulo, 

através do Departamento de Regularização Fundiária, vêm realizando 

acordos com os latifundiários, - supostos proprietários - , e com os 

camponeses para resolver definitivamente esse conflito. A proposta 

principal que permeia o acordo é resgatar 25Y. das terras de cada fa-

zenda e assentar, nessas, os camponeses e, abandonar as ações discri

minatórias contra os fazendeiros, permitindo a eles a legitimidade dos 

75Y. das terras de cada fazenda , envolvida no acordo. 

GLEBA LAGOA s~o PAULO 

A denominação "gleba Lagoa São Paulo" surgiu em 1980, com .os 

camponeses assentados no projeto de reassentamento populacional rural 

promovido pela Companhia Energética.ge São Paulo, - CESP - • Esse as

sentamento se localiza, em Presidente Epitácio, SP, próximo ao Distri

to do Campinal, e recebeu até a presente data 548 famílias, provenien

tes da Reserva Florestal Lagoa São Paulo, ( FIGURA 7 >, que será inun

dada, em 1996, com a formação do reservatório da Usina Hidrelétrica de 

Porto Primavera, em construção, no Rio Paraná: ( ANTONIO & BARREIRA: 

1981)12. 

Entretanto, a história dessa gleba e da reserva florestal está 

ligada a uma outra gleba, maior, den~minada gleba Ca1uá Veadol3, 
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muito disputada por grileiros na década d~ 1920; < FIGURA 7 > 

Dado a todo um processo de ocupação irregular de terras e de 

inúmeras demandas judiciais, o governo paulista, no início deste sécu

lo, numa sententa sobre a gleba Caiuá - Veados considerou devoluto to

do o seu território, que, naquele momento, já estava recebendo milha

res de famílias estrangeiras, - alemães, húngaros, japoneses, entre 

outros - , que 'foram assentados' pela Companhia de Colonização Mendes 

Campos, a partir de 1924; .( ANTONIO: 1981 e 1984)13. 

Em 06 de novembro de 1942 o governo paulista, - FPrnarido Cos

ta -, cria nos limites a oeste dessa gleba, - Caiuá/veado - , área ri

beirinha do rio Paraná, a segunda reserva florestal: ·a Reserva Flores

tal Lagoa São Paulo; < Figura 7 >;<LEITE: 1981: 65-66, op. cit. >. 
Entretanto, após. a criatão da reserva, não houveram ações dis

criminatórias para retirar os ocupantes dessa área, - reserva flores

tal e ilhas - , que na década de 1930 já se apresentava com mais de 

duzentas famílias de ilhéus e ribeirinhos - Esses camponeses - pos

seiros - , praticavam uma agricultura de sub~i~tência, - com lavouras 

temporárias ,< arroz, feijão, milho e outros ) ,e ainda complementavam 

com a pesca. Esses camponeses viviam ~ margem do desenvolvim~nto des

se sudoeste paulista que apresentava-se com derrubadas de matas, cons

tru,ão de ferrovia, coloni2a,ão de terras, com imigrantes europeus e 

asiáticos e com lavouras de café; < MONBEIG: 1984, op. cit. >. 
Apesar dessa reserva florestal, décadas de 1950 e 60, possuir 

um destacamento policial para a sua guarda, este não foi suficiente 

para protegê-la contra ocupatões-generali2adas de camponeses e de la

tifundiários. 

A apropria,ão dessas terras, portanto, se dá com ocupação de 

terras públicas e devolutas, já citaqas no Capítulo inicial deste tra

balho. À semelhan'a das Fa2endas Rebojo, Santa Rita, Ribeirão Bonito, 

Areia Branca e Água Sumida, o processo de apropriação se inicia com a 

ocupatão de mais de 10.000 hectares da gleba Caiuá - Veado, incluindo 

aí as terras da Reserva Lagoa São Paulo, por José da Conceitão Gonçal

~es, -'Zé Dico' - , que se di2endo dono desse território, implanta a 

séde e os limites da Fazenda Bandeirantes, - córrego Bandeirantes -, 

~unicíp10 de Presidente Epit,cio;< Fig. 7 >; <ANTONI0.1978,op. cit. ) 



"Zé Dico" , apossou-se de vasta área da Reserva Lagoa São Pau

lo. Impondo sua lei, iniciou a · luta pela terra com as famílias trazida 

por ele, para derrubarem a mata ; < KAHIL :1984:29 a 39)14. Esses 

camponeses, sem os meios de produç:ão, submeteram-se, inicialmente, ao 

latifundiário pagando rendas para uso dessas terras. 

Sem condiç:5es de despejá-los pois as aç:5es discriminatcirias não 

saiam dos gabinetes governamentais, os Policiais que 'protegiam' a re-
'· . 

ferida reserva, alertavam os camponeses - arrendatários, que o lati- · . 
fundiário , ocupante , não era o proprietário da terra e que, portan-

to, não deveriam pagar renda sobre o uso da mesma. 

A partir de 1964, " Zé Dica ", ao expandir sua apropriaç:ão nas 

terras da reserva, entrou em confronto com os camponeses - posseirõs 

já instalados15, desde a década de 1930. Nesse confronto, ocorreram 

incêndios nas roças e assassinatos de camponeses. A partir daí ini-

tiou-se os movimentos de resistªncia desses camponeses contra o lati~ 

fundiário. De 1964 a 1967, processos judiciais, inqu~ritos, demandas, 

;subornos, violincia, injustiças e generaliza~ã~ da pob~eza foram fatos 

;comuns no Município de Presidente Epitácio, sobretudo no Distrito do 

Campinal, área essa adjacente ao foco do confronto, e a tensão setor-

nau aguda com o assassinato de "Ze Dica", em 27/09/67; < KAHIL: 

1984:48-58, op. cit.>. 

O Estado foi chamado a intervir e a partir de 1969 o governo 

paulista, Abreu Sodré -, passou a entregar permissões de uso da 

por,se aos camponeses até encontrar uma soluc;:ão para a situação do con

flito existente nesses territórios p~blico e devoluto. 

Entretanto, o herdeiro de "Zé Dica" moveu uma ac;:ão contra o Es

tado e conseguiu nos tribunais o direito de posse na referida Fazenda, 

Bandeirantes - Essa ac;:ão judicia1 __ desencadeou novas ações, com de

mandas a favor de outros grileiros/latifundiários e camponeses- pos

seiros da referida reserva florestal. Todo esse processo entravou a 

titulação definitiva aos primeiros camponeses-posseiros e as permis

sões de posse foram anu 1 adas, pois o t err it ór i o, - reserva f 1oresta1 

-, em litígio, será inundado pelo reservatório da Usina Hidrelétrica 

de Porto Primavera16. A CESP, a partir de 1978~79 iniciou as indeniza

tões das benfeitorias existentes nas fazendas envolvidas e assumiu o 

compromisso de reassentar as 552 famílias camponesas, da reserva, numa 



outra área próxima. Surge assim o Projeto de Reassentamento Populacio

nal Rural Lagoa São Paulo, atualmente, conhecido como 'gleba Lagoa São 

Pau 1 o'. 

Portanto, a história da gleba Lagoa São Paulo e$tá inserida 

de.nt ro de todo o processo de ocupac;:ão i rregu 1 ar de terras na A 1 ta So

roc abana, Já descrito anteriormente, apresentando, entretanto, uma ca

racterística singular: da mesma estar em terras públicas e devolutas,

Reserva Florestal Lagoa São Paulo e Gleba Caiuá - Veado -, <FIGURA 7) 

A história das glebas Areia Branca, Água Sumida, XV de Novembro 

e Rosana não diferem das demais, já citadas anteriormente, quanto a 

' ~uestio jurídica das terras. Todas apresentaram e ainda apresentam de-

.mandas, litígios judiciais, nas suas ocupa,ões, pois as mesmas estão 

em terras devolutas e ou em terras da grande reserva florestal do Pon

lal, instituída por Fernando Costa, em 1942;<FIGURA 7>·. 

Ent·retanto, há um fato comum entre as glebas Areia Branca e 

Água Sumida. Elas foram desapropriadas pelo ~overno federal, P.N.R.A., 

P.R.R.A.17, em 1988. Dado o fato da interven,ão do Estado, IN

CRA/SEAF -, ser recente e não ter ainda distribuído as parcel.as rurais 

aos camponeses, optou-se, também, em não fazer uma aná11se sistemati

zada dos referidos projetos. No entanto, é necessário apresentar algu

mas considerações sobre essas glebas. 

Os conflitos se deram mais em funcão de ocupações recentes de 

camponeses - arrendat .ários, parce!._ros e bóias frias -, do que confron

to entre grileiros e camponeses- posseiros. Ressalta-se, entretanto, 

que j' houveram confrontos entre estes, mas devido ~ pressão das auto

ridades regionais e violência dos supostos proprietários, as tensões 

foram esp~r,as, em menor número, com ~espejos desses camponeses - pos

seiros. 

Os camponeses que foram despejados, por ordem judicial, recen-

temente, - 1986 e 1987 -, e que constituíram os acampamentos ao longo 

das rodovias Teodoro Sampaio a Planalto do Sul,<acampamento 27 de se

tembro>, e Teodoro Sampaio a Rosana, < acampamentos Alcídia, Horigoto 

e Euclides da Cunha >, foram transferidos em 1988, para áreas emergen

ciais, do Projeto XV de Novembro e da própria gleba Água Sumida18. 
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GLEBA XV DE NOVEMBRO 

A história da gleba XV de Novembro adquire importância porque 

ela é o resultado das medidas governamentais implantadas para abafar e 

ameni2ur os conflitos e confrontos entre camponeses e latifundiários,

pecuaristas-,no Município de Teodoro Sampaio, nesta década de 1980. 

Quando os movimentos sociais: Água Sumida, Areia Bra~ca, Santa 

Ribeirão Bonito, Cachoeira, Santa Margarida, São Bento, Lagoi-Rita, 

nha, entre outras, estavam se conduz~ndo para conflittis e confrontos 

de proporc5es alarmantes, com inúmeras acôes de despejos, os governos, 

Estadual e Federal ), década de 1970, promoveram, através de recur

sos públicos, a instalacão da Destilaria de Álcool Alcídia e autoriza

ram, através da Cesp, a construcão de três usinas hidrelétricas no Mu

nicípio de Teodoro Sampaio: Usinas de Porto Primavera, no Rio Paraná, 

de Rosana e Taquarucú ,ambas, no rio Paranapanema. 

Essas obras, com recursos , públicos, além de promover a inte

gração econômica na região, proporcionaria a elevação do padrão de vi

da da populacão21 e, sobretudo, criaria a expectativa de mais de trin-

ta mil empregos para os habitantes da região22.Realmente, parte dos 

objetivos estatais foram atingidos~ pois essas obras absorveram milha

res de trabalhadores da região, inclusive os camponeses Sem-Terra, 

componentes dos movimentos sociais,já citados,por um período de cinco 

a seis anos. O desenvolvimento ocorrido, pela constru~ão das hidrelé

tricas, conseguiu alterar o quadro , momentâneo, de pobreza e amenizou 

virtualmente os conflitos de terra. 

Entretanto, a década de 80, 1983, se caracteriza com a desace-

leração das obras das usinas e com a_consequente demissão de milhares 

de trabalhadores23. 

Essa demissão, em massa, por parte da CESP, e das empreiteiras, 

somadas as enchentes do rio Paranapanema, foram o estopim de uma si-

tua~ão crítica que já existia, renascendo assim o movimento soc i al 

dos camponeses, - "operários temporários". A partir daí, tem-se toda a 

organização do movimento, e, que se transformará em vários movimentos 

reivindicatórios por trabalho e terra. A gleba XV é um dos resultados 

desses movimentos. Os alicerces da construção da gleba XV de Novembro 
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loi o início e abriu profundas crateras no chão da Alta Sorocabana, 

repercutindo nas imprensas municipais, regionais, nacionais e inclusi

ve internacionais24; < FIGURA 8 >. 
Pode-se afirmar que foi o movimento social e o consequente as

sentamP.nto gleba XV que promoveram as maiores rea,ões na classe empre

sarial rural brasileira. Foi a partir daí que a ~urguesia rural, prin

cipalmente paulista e goiano, se organi2ou e criou a União Democrática 

Rura1ista25, para co~bater esses movimentos sociais rurais. A retros

pectiva histórica que se fará a seguir, sobre a gleba XV de Novembro, 

trará subsídios para consolidar essa afirma,ão, anteriormente descri

ta •. 

Segundo AZEDO,"no dia .15 de novembro de 1983, por volta de cin

co horas da manhã, um grupo de 350 homens e mulheres, aproximadamente, 

com facões, foices e machados adentraram as fa2endas Tucano e Rosanela 

'pertencentes' a Camargo Correa e Vicar,C Companhia Agrícola Ltda.>. 

Iniciaram imediatamente o desmatamento nestas fazendas, onde existe 

toda uma carcaça de mata, mas por dentro sabe-se que os fa2endeiros 

estão iniciando o plantio de capim"; < AZEDO: i988:13 >26. 

Esses camponeses foram despejados uma semana depois devido a 

uma ação judicial perpretada pelos 'proprietários' dos referidos lati

ftlndios, por determinação do juí2 da coma~ca de Teodoro Samp~io. A co

nivência da justiça com as irregularidades de posses, assim como os 

litígios entre camponeses, - posseiros e arrendatários -, com latifun

diários, e decis~o .favorâvel a estes ~ltimos, foi uma constante na 

ocupa,ão das terras na Alta Sorocabana; < ANTONI0:19B9:13 )27. 

É interessante destacar que, quando da ocupação das Fazendas 

Tucano e Rosanela a mesma conivência se repetiu, pois a instância ju

rídica de Teodoro Samp~io, atrav~s dG s~u juiz, legitimou a ocupa,ão 

dos camponeses, enquanto a instância jurídica de São Paulo, devido a 

pressão dos latifundiários e da classe empresarial paulistana, com pe

dido de ação de despejo perpretada pelos mesmos decidiu o contrário, 

concedendo a liminar de despejo: < Figuras 9, 10, 11 e 12>. 

Segundo AZEDO, " esta ocupação como outras que a sucederiam fo

ram concretizadas no intuito de for,ar o Estado negociar as proprieda

des e fazer a Reforma Agrária "; < AZEDO 1988, op. c i t. ) • Os orgãos 

de imprensa O Imparcial e O E.S.P. , ambos dos dias 15:11:83, divulga-



ram antecipadamente as ocupa~ões em áreas do Pontal, tendo sido reve

lado o fato no dia anterior à visita do Secretário da Justi~a à cidade 

de Presidente Prudente. Entretanto o mesmo nio tomou conhecimento ao 

fato, a fim de evitar medidas preventivas por parte dos latifundiários 

e da polícia; C FIGURA 13 ). 

O jornal O Estado de São Paulo, em sua edi~~o de 13 de abril de 

1983, portanto anterior às ocupações das Fazendas Tucano e Rosanela, 

em 15:11:83, fiz reportagem sobre uma concentração de camponeses,. com 

cerca de um mil e quinhentos participantes, - camponeses, políticos 

locais e ainda com a presença de deputados do PMDB. Nessa concentra

~ão, no Município de Teodoro Sampaio, foram discutidas as ações dis

criminatórias dos 269.000 hectares de terras devolutas do referido mu

nicjpio, incluindo ai as Faze~das Tucano e Rosanela; discutiu-se, ta~

bém, o Plano do governo Franco Montara para resolver os problemas =o 
14~ Perímetro, segundo o qual os latifundiários renunciariam a 25Y. ca 
irea superior a trinta mil alqueires, < cerca de 72.000 hectares > e, 

em troca o Estado desistiria· das ações discriminatórias contra eles28. 

Concomitantemente à essas discussões entre latifundiários e Se

cretarias de Estado, - Justiça, Assuntos Fundiários, Procuradoria do 

Estado, Agricultura, Promoção Social ~, em 1983, os movimentos sociais 

e as ocupações de terras se intensificaram resultando graves conflitcs 
• 

entre esses latifundiários e camponeses. Do confronto dos contrárics 

emergiu, entre outros ,o assentamento rural gleba XV de Novembro29. 

Após o noticiário na imprensa sobre as ocupações das terras, 
..... 

Tucano e Rosanela - os proprietários' dos referidos imóveis, entra-

ram na justiça com ações de despejos e pedidos de reitegração de pos

ses,em 16:11:83. Entretanto o juiz de Teodoro Sampaio considerou as 

ações, com seus documentos, insuficientes para conceder 1iminares a 

favor da !mobiliaria e Colonização Camargo Correa, ( Fazenda Tucano >, 
e da Vicar S/A Comercial e Agropecuária, ( Fazenda Rosanela )30. Es~a 

decis~o judicial, a favor dos camponeses, durtiu pouco tempo. No ~ia 21 

de novembro de 1983, numa nova sentença, o juiz concedeu a liminar de 

•anutenção de posse em favor dos 'proprietários' das referidas fazen-

das; < FIGURA 14 >. 
Quando as forças policiais encarregadas de apoiar o cumprimento 

das ações de despejos das referidas fazendas, estas não tiveram muito 



trabalho, pois os camponeses sairam pacificamente das terras e acampa

ram às margens da Rodovia SP 613. Esses acampamentos instalados na Ro

dovia Teodoro Sampaio - Rosana, denominados de "Acampamentos 15 e ló 

de Novembro" passaram ser a concreti2aç:ão do movimento social, pois 

seus componentes afirmaram que não sairiam dali antes de receber novas 

terras do governo ; ( AZEDO: 1988 )31. 

Segundo AZEDO, a Divisão Regional de Promoção Social fiz um ca

dastramento junto aos acampados e constatou trezentos e quarenta e 

seis chefes de famílias. Destes 46,5Y. eram desempregados das obras da 

CESP, 37,5Y. eram trabalhadores despedidos da Destilaria de Álcool Al

cídia, e , 16,0 r. . eram ilhéus. e ribeirinhos, - camponeses posseiros, 

parceiros -, desabrigados da.última enchente do rio Parar.apanema. 

A partir do agravamento da questão fundiária, na Alta Sorocaba

na, com as ocupações de terras , a partir de 1983, o governo paulista 

começou 

decretos, 

a assinar os primeiros decretos de desapropriações. Um desses 

assinado em 23:03:84, referiu-se a uma área de quinze mil 

hectares, situado no Município de Teodoro Sampaio, na qual seriam as

sentadas 446 famílias dos 'acampamentos 15 e 16 de novembro'; < AZEDO 

: 1988 )32. 

gleba 

Esses decretos de desapropriações, em terras públicas, < pois a 

XV está localizada no Perímetro da Reserva Florestal do Pontal, 
• 

conforme Figura 7 ), geraram a maior po1êmica na Alta Sorocabana, pro

vocando uma reaçio imediata dos latifundiãrios. Esses, realizaram uma 

reunião no SENAC, em Presidente Pi:!ldente, no dia 13 de julho de 1984 a 

fim de se manifestarem publicamente contra as ocupações de terra~ nes

te território paulista, e, em outras regiões do estado e , também, em 

outras regiões brasileiras. Consideraram gravíssimo o precedente aber

to pelo governo estadual na região P~Dvocando o desenc2deamento de um 

movimento de notórias origens, contrárias aos princípios constitucio

nais. Nessa reunião os dezoitos latifundiários, cujas terras haviam 

sido parcialmente desapropriadas, declararam guerra aberta ao Estado, 

não permitindo, no início, a entrada de funcionários do governo encar

regados de medir os imóveis para destinar parte aos camponeses. O go

verno utilizou-se de forças policiais para garantir o trabalho de de

marcação das terras33. 
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Eoi a partir do movimento social gleba 15 de novembro, em 1983, 

e a consequente desapropriatão de terras, em marco de 1984, e assenta

mento dos camponeses , em julho de 1984, que desencadeou a organizacão 

. dos latifundiários pa~listas e de Goiás, resultando a União Democráti- _ 

ca Ruralista, em junho de 199534. 

GLEBA ROSANA 

A origem do Projeto de Reassentamento Populacional Rural de Ro

sana, denominado de "gleba Rosana" pelos camponeses, está vinculada à 

CESP, à Fazenda Rosanel~ e ao Projeto de Valorização das terras no 

Pontal do Paranapanema : Gleba XV de Novembro. 

Quando ocorreu a enchente no rio Paranapanema, em 1983, setenta 

famílias de ilhéus e ribeirinhos, - camponeses posseiros e parceiros 

-, deste território ocupado, < limites da fazenda Rosanela >, tiveram 

que abandonar suas posses. Foram transferidos, inicialmente, para as 

escolas do Distrito de Teodoro Sampaio,- Euclides da Cunha-, e~ poste

riormente para o canteiro de obras da CESP, onde já estavam, em cará

ter provisório, os acampados da gleba XV. 

Durante a fase de assentamento definitivo, na gleba ~V de No

vembró, foram reservados, em caráter provisório, setenta parcelas ru

rais para os camponeses ilhéus e ribeirinhos da fazenda Rosanela. En

tretanto, haviam outr_Cjls quarenta~ nove famílias camponesas que perma

neceram em suas posses, durante a referida enchente e, portanto não 

foram transferidas para o canteiro· de obras da CESP. Esses camponeses 

que não foram beneficiados pe16 projeto gleba XV, tinham, também, co~ 

nhecimento que em bréve teriam de - ~bandonar as posses nas ilhas e 

áreas ribeirinhas da referida fazenda, em consequincia da formacão do 

lago, - reservatório da Usina Hidrelétrica de Rosana. 

Através de um acordo de cavalheiros, entre Estado e Empresa Vi

car, esta 'proprietária' da Fazenda Rosanela cedeu c5Y. de suas terras 

para a formacão do reservatório da usina hidrelétrica e para promover 

o assentamento das cento e vinte e nove familias camponesas que prati

cavam agricultura , com lavouras temporárias, nessas terras. 
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Portanto a história dessa gleba é recente, julho - setembro de 

1986 e foi a única que surgiu sem um confronto direto entre a empresa 

Vicar e os camponeses. Contudo, salienta-se que não houveram confron

tos com esses camponeses, - diferente do confronto, em 15:11:83, já 

~itado na história da gleba XV -, porque essas famílias ocupavam ilhas 

le áreas ribeirinhas da referida fazenda e, não atrapalhavam os negó

cios da empresa Vicar. Entretanto, segundo alguns camponeses assenta

dos na gleba Rosana, eles tinham conhecimento de que as terras onde 

praticavam lavouras, eram "devolutas e pertenciam ao Estado". Eles ti

nham conhecimento, também, que deveriam desocupar as referidas posses 

em consequência da forma~ão do reservatório de Rosana e já agµardavam 

decisão da CESP para serem reassentados em outra área, próxima à usina 

hidrelétrica. 

A retrospectiva histórica, dessas glebas, na Alta Sorocabana, 

constante neste capítulo, foi necessiria e reveste-se de importância 

pois trouxe alguns subsídios sobre a questão jurídica das terras e so

bre a origem e o perfil da mobilidade espacial desses camponeses. 

Através da história de cada gleba, pôde-se resgatar todo o processo de 

luta dos camponeses para conquistar a terra e nela produzir e viver. 

Foi, também, através dos depoimentos, com histórias de vida , que pô

de-se detectar as relações de trabalho, a comercialização da produção 

e as · condições de vida desses camponeses, antes e pds assentamentos; 

no capítulo três, sobre a organização da produção , apresentar-se-à os 

resu 1 t ades dessa · análise. 
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ANEXO DOIS 

NOTAS E REFERâNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DO CAPiTULO DOIS 

1- Segundo os camponeses assentados a palavra assentamento significa o 

resultado de uma luta; significa conquista da ·terra. Para os técni

cos do governo, entrevistados, o assentamento é o resultado de uma 

política pública para solucionar problemas sociais; trata-se de 

uma política de caráter econômico e social. 

2- Segundo o· Instituto Brasileiro de Reforma Agrãria,»a Fazenda Rebojo 

era objeto de tensão social, em virtude de invasões de 'grileiros' 

e contínuos conflitos sobre a posse e domínio" de terras na Alta 

Sorocabana, Sudoeste Paulista.''Em razão disso, ao tempo da extinta 

SUPRA,iniciou-se o processo de desapropriação, e a''Fazenda Rebojo 

foi considerada -Oe interesse social para fins de desapropriação pe-

lo Decreto n~ 53830, de março de 1964. Em dezembro de 1964 o IBRA 

se imitiu na posse da área, efetuou novos levantamentos na~ medidas 

da área e promoveu retificações através do Decreto n~ 60570 de 
• 

abril de 1967. Em fins de 1968 o IBRA concluiu a elaboração do pro-

jeto físico, demarcação das parcelas rurais,obras de infra-estrutu

ta,seleçio de 133 camponeses.Em 1971 foram abertas oito novas par

celas e em julho de 1974,mais~uas foram anexadas,totalizandp 143 

parcelas agrícolas.A área média das parcelas é de 18,36 hectares, 

sendo que as 143 parcelas ocupam,hoje, uma área de 3.185,68 hecta

res dos 3.337,74 hectares existentes no ProJeto. 

3- João Goulart tomou posse da Presidência a 07 de setembro de 1961, 

após a renúncia de Jânio Quadros,sobre o regime de governo parla

mentarista que voltaria novamente a ser presidencialista em janeiro 

de 1963,através de um plebiscito. 

Sob seu governo elaborou-se o Plano Trienal de Desenvolvimento Eco

nômico e Social com o objetivo de manter um nível elevado de taxas 

de crescimento,reduzindo à inflação. O plano determinava a realiza

~ão de reformas de base, isto é : Reformas: agrária,urbana,tributá-
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ria,politica e bancária,dentre outras.João Goulart,pretendia modi

ficar a Estrututa Agrária que era considerada a responsável pelo 

atraso do País. 

4~ É importante ressaltar que paralelamente ao movimento de luta pela 

terra na Gleba Rebojo,tem-se outros movimentos acontecendo em ou

_ tras áreas do País, principalmente no Nordeste, com as Ligas Campo-

nesas. 

O movimento social ocorrido na gleba Rebojo, janeiro de 1964,carac-

- terizou-se pela posse da terra, já que a mesma implicava para os 

camponeses, instrumentos de trabalho e sobrevivência. 

A causa que originou o movimento Rebojo, refere-se a tentativa de 

.expulsão, por· parte de eirice latifundiários, grileiros, de doze ou

tros supostos "proprietários", ··arrendatários' e de cento e oitenta 

- famílias de camponeses. Esses doze "proprietários",não eram consi-

derados 'grandes fazendeiros', segundo um dos camponeses entrevis

tado; tratava-se de "testas de ferro" dos grileiros, que aproveita

ram-se da situa,ão do conflitos, confronto~, para conquistar, t~m

bém a posse definitiva de uma razoável parcela de terra. Na tenta

tiva de despejo das cento e oitenta famílias de camponeses~ - pos

seiros, parceiros e arrendatários -, esses doze outros supostos 

'médios proprietários' se uniram aos camponeses, contra os cinco 

grileiros, intensificando o conflito. Os camponeses ocupavam uma 

área calculada em _ 1.800 hectares,desde o inínio da década de 1950, 

e o resultado de todo esse conflito foi o decreto de desapropria

~ão,eliminando assim o foco de tensão social e o confronto armado. 

S- HARTINS,J.S.- A qu~stão agrária no Brasil. - ~.B.P.C.- Ciência e 

tultura,27<8>, agosto, 1975, p. 816 a 818. 

Reforma Agrária não representa lutas camponesas. En-

trevista ~ Andrea Kurachi. Agência Uni0ersitária de Notícias,

AUN-USP,ano 22, n! 24, setembro de 1989, p. 1. 

6- Vários trabalhos sobre a história da ocupa~ão das terras e sobre o 

PIC-REBOJO foram publicados. Para uma análise mais detalhada con

sultar: 
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ANTONIO,A.P. - Organiza,ão do espa'o agrário no Projeto Integrado 

de Colonização Rebojo-INCRA, Município de Estrela do Norte-SP. 

Anais do IX Encontro Nacional de Geografia Agrária. Florianópo-

1 is,o4 a 08 de dezembro de 1988, 16ps. 

------------- - A evolucio do uso do solo rural no Município de Es
trela do Norte: um estudo sobre o Projeto Integrado de Coloniza-

cio Rebojo. Jornal Q Imparcial, 18:08:88,p. 21 Pres. Prudente. 

- Lutas· sociais no camp6: Ponial do Paranapanema -

Sudoeste Paulista. Comunicação apresentada , e registrada nos 

Anais, no II Encontro Paulista de Estudantes de Geografia.Presi

dente Prudente, 20 de abril de 1989.· 

CARVALHO,H.C. Refor•a Agrária na Fazenda Rebojo: Um projeto 

frustado. Trabalho de conclusão de curso. Faculdade de Serviço 

Social de Lins;<datilog.) Lins, Novembro de 1983. 

IBRA - INSTITUTO BRASILEIRO DE REFORMA AGRÁRIA - Projeto de Redis

tribuição de Terras da fazenda Rebojo. Serviços Gerais ·de Plane

jamento e Coordena~ão. São Paulo/Rio de Janeiro, junho de 1968. 

INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAC~O E REFORMA AGRÁRIA - Pro

jeto Integrado de Colonizacão de Rebojo - Programacão Operacio

nal - Ministério da Agricultura- 19?2 

------ - Projeto Integrado de Colonizacão de Rebojo. Coordenadoria 

Regional de São Paulo CR-08. Município de Estrela do Norte SP, 

•aio de 1975. 

HARIZ,M.T. e ANTONIO,A.P. - Prática e conservacão do solo pelo pe

queno produtor: o exemplo Gleba Rebojo, Município de Estrela do 

Norte. Relatório de estágio do Projeto Cooperativismo agrícola 

no Extre•o Sudoeste Paulista: os projetos de assentamentos ru

rais no Pontal do Paranapanema. UNESP/IPEA, 1988. 
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SALGADO,F.C.F. - Notas sobre a Fazenda Rebojo do INCRA - Municípo 

de Estrela do Norte. Caderno Prudentino de Geografia, n! 8, pp. 

75-78,AGB, Presidente Prudente, mar'º de 1986. 

SINERG-SISTEHA DE INFORHAC5ES DAS REGI5ES DE GOVERNO - Coordenado

ria de A,ão Regional - Secretaria de Economia e Planejamento 

SP - São Paulo, janeiro 1985/1987. 

7- Sobre as glebas Santa Rita e Ribeirão Bonito consultar: 

ANTONIO,A.P. - A a~ão estatal no processo de organizacão agrária no 

Município de Teodoro Sampaio - SP. Caderno Prudentino de Geogra

fia,(9), pp. 112-136, AGB, Presidente Prudente~1987 

ANTONIO, A.P. e CLEPS Jr.,J. - Algumas considera,ões a cerca do 

problema da posse da terra no Pontal ~o· Paranapanema: um estudo 

sobre as glebas Santa Rita e Ribeirão Bonito. Relatório úo Está

gio no Projeto~ cooperativismo agrícola no Extremo Sudcieste Pau

lista: os projetos de assentamentos rurais no Pontal do Parana

panema - UNESP/IPEA, 1984. 

CLEPS Jr.,J. - O processo de assentamento rural no Pontal do Para

napanema: A gleba Ribeirão Bonito. Relatório CNPq, agosto,1985. 

----------- - Os camponeses no Pontal do Paranapanema e a reforma 

agrária. Relatório Pós-Gradua,ão-,USP,SP. Dezembro de 1985 

LEITE,J.F. A ocupa,ão do Pontal do Paranapanema. Tese de Livre 

Docªncia. UNESP/IPEA. Presidente Prudente SP, 1981. 

LOPES,J.A.H. - Movimentos sociais no Pontal do Paranapanema: os ca

sos da gleba XV de Novembro e da fazenda Santa Rita do Pontal

SP. Monografia de Bacharelado - UNESP , Presidente Prudente, no

vembro de 1989. 
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8- Sobre o decreto de 1942, reservas florestais, litígios de terras e 

a~ões discriminatórias .na Alta Sorocabana, consultar a obra de LEI

TE,J.F., 1981, op.cit. 

9- Para se ter uma idjia da confusão da gleba Santa Rita, cita-se o 

ocorrido na djcada de setenta. Em 1973, os camponeses dessa gleba 

receberam'títulos de ~omínio', concedidos pelo INCRA. No ano se-· 

guinte, o juiz do Hunicipio de Teodoro Sampai~ concedeu a reinte

gra~ão de posse ao suposto proprietário Justino de Andrade. Entre

tanto essa reintegra~ão de posse foi parcial. O procurador do . Esta

do impediu que a policia militar cumprisse a a~ão de despejo dos 

camponeses. Foi garantida a permânência dos camponeses-posseiros 

que estavam antes do desmatamento. A partir dessa 'concessão' sur

gem novos conflitos, pois as decisões contraditórias tomadas pelas 

justi,as,-federal,estadual e municipal-, abrem perspectivas de pos

se ·definitiva aos camponeses. 

Hoje, passados vinte anos de conflitos , as glebas Santa Rita 

do Pontal e Ribeirão Bonito encontram-se nas seguintes sit"uações: 

A gleba Ribeirão Bonito, com 2.720 hectares está ocupada por 

200 famílias de camponeses,- posseiros, arrendatários e parceiros 

-, cultivando uma area de 1.500 hectares. Hais de 90X desse terri

tório ocupado pelos camponeses, em posses individualizadas que va

riam de 01 a 20 h~ctares, está produzindo lavouras comerciais tais 

como:algodão, milho , mamona, feijão e mandioca. Ressalta-se que 

são essas lavouras ~omerciais as responsáveis para continuar o pro

cesso produtivo. Apesar de sobrar pouco dinheiro,apos a com~rciali

za,ão da produ,ão, é esse dinheir.o. que vai permitir a compras de 

alguns alimentos,-óleo, sal, arroz,a,ucar-, e vestimentas para os 

camponeses. 

A gleba Santa Rita tem semelhan,as quanto ao uso do solo e 

destino da produ,ão. Entretanto, sofreu maior esvaziamento popula

cional • Hoje são noventa e quatro famílias ocupando posses indivi

dualizadas que variam entre 01 a 23 hectares, totalizando 2.400 

hectares. A área total dessa fazenda é de 7.008 hectares,Ccerca de 

2.895 alqueires>. Desse total 493 hectares foram 'desapropriados' 
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pela CESP para a formação do lago da usina Hidrelétrica de Rosana. 

Dos 6.512 ha. remanescentes . , o Estado, atrav~s de acordo proposto, 

ficaria com 1.628 hectares para assentar os camponeses. Entretanto 

o suposto proprietário só quer ceder 698 hectares, pojs afirma que 

já cedeu 930 hectares de uma o~tra fazenda para o assentame~to XV 

de Novembro. 

Enquanto não se resolve esses impasses, nas referidas glebas, 
···-ª aspiração dos camponeses pela conquista de um pedaço de chão, 

continua. A esperança j ~onquistá-lo, seja pel~ desapropriação~ por 

interesse social do governo federal ou seja pelos acordos de cava

lheiros entre os supostos proprietários e o departamento de regula

rização fundiária do governo estadual. Essas informações foram co

l~tadas durante os debates entre a diretora da promoção social 

Lourdes Azedo - e os camponeses das duas glebas, em várias reuniões 

nos anos de 1988/89. 

10- Conforme jornal Folha de São Paulo, 28:0~:1978. 

11- As ações foram suspensas assim que essas terras foram coftsideradas 

devolutas na ação discriminatória do 14~ perímetro;Ccf.jornal O. 

E.S.P. , 22:11:1983). Essa ação discriminatória envolvendo o 14! 

perímetro, proposta pela 'Fazenda do estado de São Paulo', em 

1957, foi julgada em novembro de 1980. Essa sentença surpreendeu 

os ocupantes,-fazendeiros-, das referidas glebas, pois os trans

formou em simples posseiros; <cf. jornal O. E.S.P., 16:11:1980>. 

12- ANTONIO,A.P. e BARREIRA, J. , fazem uma análise sobre o surgimento 

e a organização do Projeto de r~~ssentamento populacional rural 

Lagoa São Paulo, no caderno prudentino de geografia,n!02,1981,pp. 

41-52 

i13- ANTONIO,A.P. A colônia alemã no município de Presidente Vences-
' 

lau,SP. Um estudo sobre a ocupação de terras na gleba Caiuá

Veado. Relatório de pesquisa CNPq. 1978. 
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ANTONIO,A.P. - O processo de ocupa,ão das terras no ~xtremo su

doeste paulista: a col8nia alemã no município de Presidente 

Venceslau, SP. Disserta,ão de mestrado apresentada ao I.G.C.E. 

- UNESP, Rio Claro, SP, 1984. 

14- KAHIL,S.P. - A luta dos posseiros em Lagoa São Paulo: a dialética 

da construtão/destrui,ão do território para o trabalho livre. Dis-
~-

~erta,ão de mestrado, Rio Claro,1984. A aut~ra faz uma análise · 

crítica dos problemas da agricultura no país através de posseiros, 

rendeiros e pequenos proprietários da Lagoa São Paulo, em Presi

dente Epitâcio,SP, onde existe contradições e tensões geradas pelo 

desenvolvimento do capitalismo no campo. KAHIL, coloca que no ini

cio da luta os posseiros tentaram libertar o território para o 

trabalho livre~ onde a propriedade privada não é condição de pro

dução; produziam sem título de posse, produziam através da relação 

familiar e trabalho autônomo, porém o próprio Estado,via CESP, o 

destruiria, levando aos posseiros um projeto de assentamento, ins

tituíram a propriedade privada, inserindo-os no sistema de produ

tão capitalista. ·Nesse sentido faz-se a destrui,ão e construção do 

território. 

15- Foi a partir da década de 1940, que a Alta Sorocabana passou a re

ceber o maior contingente de imigrantes, sobretudo do Nordeste 

Brasileiro. Dos mais de 400.~0 nordestinos que emigraram para ~ 

estado de São Paulo, 32Y. foram encaminhados para a Alta Sorocaba

na. < cf. Departamento de Imigra,ão e Coloniza,ão, DIC, São Paulo, 

1952 ) 

Sobre todo o processo de ocup~~ão de terras na Alta Sorocaba

na, sobretudo da gleba Caiuá-veado, consultar LEITE,J.F.,1981 e 

ANTONIO,A.P.,1984; op. cit •• 

16- Sobre essa questão da U. H. de Porto Primavera e das outras duas, 

Rosana e Taquaruçu, consultar o trabalho, inédito,: Os impactos 

sócio-ambientais causados pelas Usinas Hidrelétricas na Alta Soro

cabana. ANTONIO,A.P. , julho, 1987, UNESP, Presidente Prudente. O 

referido trabalho analisa a construção das tres usinas e os impac-
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tos causados aos camponeses ilh~us e ribeirinhos dos rios Paraná e 

· Paranapanema,SP A represa da U. H. de Porto Primavera deverá 

formar o terceiro maior lago artificial do Brasil , com 2.250 qui

lômetros quadrados. essa U. H. deverá produzir 1.854 H.W. de ener

gia eletrica. A U. H. de Tucuruí,PA, com um lago de 2.430 qui18me

tros quadrados produz 3.980 H.W. e futuramente 8.000 H.W •• A U. H. 

de Itaipu,PR, com uma produção final de 12.600 M.W. formou um lago 

de 1.400 quilômetros quadrados. O maior lago artificial do Brasil, 

com 4.214 qui18metros quadrados está na Bahia, U. H. de Sobradi

nho. <ANTONIO,: 1987:08, op. cit.> 

17- Fazenda Areia Branca; área: 1.873 hectares; proprietário: Idilio 

Fernandes; Município de Harabá Paulista, SP. 

Fazenda Agua Sumida; área: 4.262 hectares proprietário: João 

AvP.lino Pinho Melão; Município de Teodoro Sampaio. 

(conforme Memoriais descritivos do INCRA, SP, 1986) 

18- Entre junho a agosto de 1988 a Secr~taria de Assuntos Fundiários, 

SEAF, transferiu trezentas e quinze famílias dos acampamentos Ro

berto Horigoto, trevo de Alcídia e parte dos componentes do acam

pamento trevo de Euclides da Cunha,<rodovia Teodoro Sampaio- Rosa

na >. Essas famílias com seus barracos, foram transferidas para 

duas áreas de reserva e recuperação florestais, existentes na gle

ba XV, em caráter . emergencial_e prcvisório. Outras trezentas famí

lias dos acampamentos trevo de Euclides da Cunha e 27 de setembro, 

<Planalto do Sul), foram transferidas com seus barracos, em cará

ter,também, emergencial e provisório para a gleba Água Sumida. A 

gleba Areia Branca deverá rece~~r mais 140 famílias de outros 

acampamentos e de camponeses, - arrendatários e parceiros -, do 

Município de Harabá Paulista. Esses camponeses, - ex-acampados das 

rodovias -, foram 'jogados' nessas áreas emergenciais como forma 

de 'limpar' as rodovias e abafar os conflitos e a luta pela terra. 

Os movimentos sociais, atravis dos acampamentos , expressam os 

conflitos sociais ocorridos na Alta Sorocabana, sobretudo nos Mu

nicípios de Teodoro Sampaio e Presidente Epitácio, nesta década de 

1980. Tais conflitos revelam o embate exacerbado entre os campone-
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ses e os latifundiários/pecuaristas, uma luta à terra a quem nela 

trabalha, onde esses camponeses buscaram se afirmar como portado

res de direitos sociais, civis e políticos. Os movimentos sociais, 

de luta, através dos acampamentos 15 e 16 de novembro,trevo de Al

cídia, Roberto Horigoto, trevo de Euclides da Cunha, Campinal 1,2 

e 3 e, ainda, trevo de Presidente Bernardes foram e são a conc~e

tude desses movimentos. 

21- Conforme jornal Folha de São Paulo, 31:08:1974 

22- Conforme jornais: Folha de São Paulo,28:05:1978 e O Estado de São 

Paulo edi,ões de 27:05:1979 e 16:11:1980 

23~ Sobre a desaceleração das obras e dispensas de trabalhadores con

sultar os jornais: O Imparcial,edi,ões dos dias 07:05:83, 09:06:83 

e 11.10:83 ; O Diário, edições dos dias 14:05:83, 

30:06:83 e 09:09:83 

18:06:83, 

24- Sobre a nova ocupação de terras no Município de Teodoro Sampaio: 

Fazendas Tucano e Rosanela, consultar os jornai$: O Estado de São 

Paulo, 15:11:83 ; O Imparcial,15:11:83; Folha da Tarde,)6:11:83 e 

O Diário,25:11:83 

Sobre a ação de despejo das referidas fazendas, consultar os 

seguintes jornais~ O Imparcia~edi,ões dos dias 19:11:83, 02:11:83 

e 14:11:84 ; Folha de Sãa Paulo, 22:11:83 e, O Diário,22:11:83. 

Sobre os conflitos, ocupações, viol~ncias no campo, na região 

de Presidente Prudente,Pontal do Paranapanema, consultar The Was

. hington Post, Frida~, June 6, 1986· A 39, U.S.A.; esse artigo foi 

transcrito no jornal O Imparcial, 16.08:86. 

25- Sobre a mobilizatão dos fazendeiros contra o projeto gleba XV, 

consultar o jornal O Imparcial edição de 08:07:84 e a Revista Ca

tolicismo, seção livre, n~ 447, março de 1988, ano XXXVIll. 

Sobre a criatão de uma farta paramilitar na Alta Sorocabana, 

sugerida na reuni~o dos fazendeiros, em Presidente Prudente, con

sultar o jornal O Estado de São Paulo, eóitão de 05:11:85. 
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26- AZEDO,Lourdes, - Pontal, esperanta da terra. Relatório Pós-Gradua

tão - PUC, marta de 1988. A autora desenvolve dissertatão sobre a 

gleba XV junto a Faculdade de Servito Social,PUC-Campinas, SP. A 

referida cientista . social foi diretora da divisão regional de pro

mo,ão social de Presidente Prudente, no governo Quércia, atj 1988, 

quando foi afastada por não defender os interesses dos latifundiá

rios e por assumir a causa dos camponeses. 

27- A pesquisa cooperativismo agrícola no extremo sudoeste paulista: 

os projetos de assentamentos rurais no Pontal do Paranapanema, sob 

a orientacão e coordenacão do Professor Armando Pereira Antonio, 

UNESP, Presidente Prudente, realizada no período de 1983 a 1989, 

proporcionou várias discussões · em Seminários, Encontros e Congres

sos de Geografia sobre a questão da terra e a problemática da 

agricultura na Alta Sorocabana.Essa pesquisa proporcionou, ainda, 

várias publica,ões em revistas, jornais e relatórios de estágios 

,patrocinados pela FUNDAP, CNPq e Departamento de Geografia. Dos 

artigos e relatórios que trata• do projeto de valorizacão: gleba 

XV de Novembro, da questão da ocupacao de terras e conflitos so~ 

ciais no Município de Teodoro Sampaio, citam-se os seguintes: 

SILVA,H.T.M. e ANTONIO,A.P. - Conflitos de terra no Brasil: um 

exemplo de or~anizatão de ,luta dos sem-terra, no Município de 

Teodoro Sampaio,SP, <Planalto do Sul>: Relatório FUNDAP,1987 

HASCOLOTI,S.B. e ANTONIO,A.P. - Estudo sobre o Projeto gleba XV de 

Novembro, de assentamento rural, no Pontal do Paranapanema. Re

latório FUNDAP,1987/88. 

VASIULIS,H.S. e ANTONIO,A.P. - Silvicultura e sericicultura: al

ternativas para o pequeno produtor rural do município de Teodo

ro Sampaio. Relatório Departamento de Geografia, 1988. 

CASARINO,L. e ANTONIO,A.P. - Estudo sobre o projeto gleba XV de 

Novembro, de assentamento rural, no Pontal do Paranapanema. Re

latório FUNDAP. 1988/89. 

ANTONIO,A.P. - A reforma agrária e a questão dos produtores rurais 

sem-terra no Município de Teodoro Sampaio. · Anais do II Encuen-
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tro de Geografos de América Latina. Montivideo, Uruguai,27 a 31 

de marco de 1989. 

ANTONIO,A.P. - Consideracões finais sobre o projeto de valorizacão 

do Pontal do Paranapanema: gleba XV de Novembro.Rel~tório Pós

Graduacão, LISP/Capes, 31 de julho de 1989. 

FERREIRA,C.A. e ANTONIO,A.P. - O assentamento gleba 15 de novem

bro: um exemplo de luta dos Sem-Terra contra o monopólio da 

terra no Município de Teodoro Sampaio. Relatório CNPq; 1989/90. 

28~ Franco Montoro, foi o único govP.rno, após 1964, que se dispôs a 

cuidar decididamente da questão das terras na Alta Sorocabana. A 

propo5ta do governo aos setenta e oito latifundiários da região, 

do 'acordo', sobre a desistência das acões discriminatórias do Es

tado em troca de 25Y. das terras para promover assentamentos foi 

recusada pelos latifundiários. Os mesmos recusaram, também, a pro

posta de pagamento por parte do Estado, de 25Y. do valor das terras 

sem cultivo, em troca da titulacão dos território, em litígio. A 

proposta dos latifundiários era de pagamento ,por parte deles, de 

l0X do valor das terras, para o Estado desistir das acões. Sobre o 

assunto, consultar: Jornais: Folha de São Paulo,edição de 

16:02:89 e O Estado de São Paulo, 13:04:83. 

29- ANTONIO,A.P.: 1989 pgs. 9/10 , op. cit. 

30- Conforme jornal O Estado de São Paulo, 19:11:83 

31- AZEDO,L., 1988,op.cit. A autora faz um histórico detalhado de to-

do o processo sobre a construcão ef~gleba XV de Novembro, ou seja, 

ocupacão e retirada dos camponeses das fazendas Tucano e Rosanela; 

formacão dos acampamentos, luta dos acampados ~a rodovia; transfe

rência dos camponeses,provisoriamente, para o canteiro de obras da 

CESP; posteriormente, ainda em caráter emergencial, para as terras 

desapropriadas pelo governo estadual e, definitivamente -para as 

parcelas rurais, distribuídas pela SEAF. 
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32- AZEDO,L., 198R:23a30, op. cit. e jornais: Folha de São Pau

lo,29:02:84; O Globo, 11:03:84 e, O Estado de São Paulo,30:03:84 

33- Sobre os decretos de desapropria,ão, consultar os jornais: O Im

parcial ,23:03:84; O Estado de São Paulo,30:03:84 e Folha de São 

Paulo,06:04:84. 

Sobre as reuniões do fazendeiros em Presidente Prudente, con

~ultar os jornais: O Imparcial, 08:07:84 e O Estado de São Pau

lo,14:07:84. 

34- O jornal O Estado de São Paulo, em sua edição de 24:11:83, relata 

que após a invasão das fazendas Tucano e Rosanela, os fazendeiros 

da Alta Sorocabana, numa reunião, decidiram formar e desenvolver 

uma unidade paramilitar no Pontal, 'corpo de vigilantes do Pontal 

do Paranapanema', destinada à proteção das propriedades da região. 

Eles ressaltaram que o governo estadual revelou-se incompetente na 

solução dos problemas registrados na área,oferecendo aos proprie

tários, razões suficientes para não lhes darem créditCl; portanto a 

milícia armada seria o seu próprio aparato de defesa da proprieda

de privada. 

Outras reuniões foram realizadas em Presidente Prudente e 
• 

Goiânia, em 1984 e 1985, participando vários empresários rurais, 

possuidores de t~rras no Pontal do Paranapanema. A formação de vi-

gilância 

principal 

para se defenderem_das invasões de terras era o tema 

das reuniões. Foi numa dessas reuniões, em Goiâniâ, que 

surgiu a união formal dos latifundiários, -'União Democrática Ru

ralista', junho de 1985. 

A reunião mais importante em 'Presidente Prudente foi realiza

da no dia 05:11:85. Participaram· fazendeiros da região, de São 

Paulo,( capital>, de Goiás, integrantes da recém criada UDR e ofi

ciais aposentados do exército e da polícia militar que comporiam a 

unidade especial. O assunto era a cria,ão da for'ª paramilitar a 

fim de se defenderem dos invasores de terra. Essa informação foi 

divulgada pelo advogado dos fazendeiros, Daniel Schwenck, afirman

do que a medida poderia gerar uma revolutão por cuipa da omissão 

do governo diante das ocupações das fa2endas.<conforme jornal O 
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Estado de São Paulo,edi,ão de 05:11:85>.Convém ressaltar aqui um 

fato curioso: após essa reunião, surgiu uma informa,ão, sem fonte, 

portanto, oficioso, na cidade de Presidente Prudente, de que o 

Presidente Sarne~ havia convidado as principais lideran~as dos la

tifundiários da Alta Sorocabana para uma reunião informal em Bra

sília para explicações à respeito da forma,ão de milícias armadas. 

De concreto pode-se afirmar que esta reunião do dia 05:11:85, foi 

a ~ltima a tratar do assunto paramilitar; a partir dai não obteve

se nenhum depoimento ou declaração oficial sobre a formação do 

corpo de vigilantes do Pontal do Paranapanema. 
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FIG. 6 LOCALIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS OE CAMPONESES NO 
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FIG. 7 - A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS 
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FIGURA B 

ARTIGO DO JORNAL WASHINGTON POST SOBRE OS CONFLI
TOS E DESAPROPRIAC~O DE TERRAS NA REGI~O DE PRESI

DENTE PRUDENTE 

,.Squatters in Brazil's Prosperous South Prod Landowners to Circle 
Wagons" 

.... PRESIDENTE Pft'UDENTE, Brazi 1-By naon,, · the heat inside the pr i-· 
mitive slu:·lters of black pl.'ist.ic slu:•e.•ting .'ind 111ast1-:: t.imber is t.tnbe.'ir.":J.-
ble. But most of the.· '"omen and sick.1!1 children '"ho Iive.· in thi-:: c."lll!P 
are off '"orkinr1 as d,":J!f Iaborers,, picking cotton in the field"5 th1E".':f co·-
v.rt ft~1·r: .in lh·,'«~·.i 1 ··~ ttrt.,"lit #~l"•:'l~f.'trl"•'"'~ ,wg1".ú:u 1 tw·81 l l.\'t,1J1tt11·. · 

They are iust · some o-f the 65. ef.l~ persons in 42 sur:::h camps 
across Brazil 111aiting impatientl!I for fulfillment of the ·!fe,":Jr-old ci
vi 1 ian government ·'s promised agrar ian reform. Some beneficiar ies ot 
redistribution already are on the Jand, sharpening the conflú::t 111ith 
001ners Nho fear confiscat ion of their acreage because it is not being 
ful 1!1 ut i 1 ized. 

ween 
out 
ter 

Here in the extreme south,11est corn1:-r of Slfo P.'it.tlo S't,":Jte, bt:-t·
the.· Paran.i and P.'ir.'inapane.·ma rivers1t é:.'.5f!.lf!.l f.":Jmilies· h.':J.V1:? c.':lmptuJ 

for six month·fii in tatteri:·d shant!lto111ns·,, drink.il1!'1 cont.':J.111.i11at·e.·d 111.':J.·
fron ne.·arb!f st re.":J.ms 

Pastures of head-high grass stretch a111ay to the undu Jat ing ho·
rizon, dotted 111ith charred tree trunks of wh.'it 111as once a forest re
serve.;..-and, of Iate, 111ith sparse herds of beef catt Je. ·"IJhen the c.at-· 
t Ie arrive, rural workers have to Ieave .... , sa!ls a fiel d h."-ind. 

Only eee million'!ii of Bra;!.'iJ 's J.es billion acres of arable Iana 
are activel!I farmed and the natioo.. imports !J.i billion of food staples. 
But . firm opposition to the n~distribut.ion of fallow farm·::i in the.· deve·
Joped s·outh, 111here land values are hight, nas almo·fid h.'iltt~:d th1? pJ,':J.n. 

The encamped fami J ies" hopes have been raised b!I the fi rst tan
gib Ie effects of reform,, for Setl. f.lf-1~ acres of land a 1 ready have been 
expropriated across the nation - seenfing/y as a result of the pressure 
on authorities that comes Nith the camps. 

~ar here,, sett lers Nho used si mi lar squatter 
years ago, today are harvest ing their first crops on a 
fields carved from a former catt le ranclt • Tlie!f receive 
rura 1 e.'<·tension ."-in school ing from the state governm~mt. · 

tactics three 
patchwork of 
farm credits1t 

This in tw·n has helped 'SP.'irk .~ nationwide resi-stance movement 
of farm owners determined to alter the government 's pJans. 
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The e.'<·propr iat ion oi 38. f:.lf:.lf:.l acres in tfris ar1:•a for re-s1:-tt Iement 
of 56<sl familii:.•s frelp1:?d pol.'lriz:e the conflú:t bi:.·tM:•1rn c.::tttle ranch1:•rs 
."ind the Iandlt:.·s .. ::,- .into so111ething CJose to .::t n~nge warir with the goverfl··· 
ment caught bet,11eis·n thi--s t'"º sid1rs. 

rhe Iando,mers .. ft.'t.tr.=J 1 llemocr.'it .ic Un.ion ir noN reg.i-stered .in se·v1:-n 
statt:.•s and '"'ith ,1baut .'f.é.'5f:.l.f:.lf:.lf:.1 abtain1::d from .'1.uctions of tfiousands of 
donati:·d beef catt Ieir Nas born of the t:.'.'<·propriat ians fi1:-ri:.· in 8.~·a f'.=iu·-· 
Jo·'s SOl.lthwirstir Nhicn is .':l miCl"OCOSflT Of tfie tirn.sions bi:.•sett.ing J,=ind 
reform. 

1"he union ·'s found1:-r .=ind maving f'orc1:- is PI inio Jl.ln qt.u:·i r.:;i ir 

whost:· $é.'.8-million!< 7.5f:HJ-acre cattl1:- r.'1.nch ,,,,,1s cme of th1:- i'i' f,'1.rms 
e:<propri.'lt1:::d in i 'i'B:":l t.tnder st.::tte Ja,11-s to res1:·tt 11:- fa111.i 1 i1:-s. 

Junqui:.·ir.':l nas Pl"IE'senti:·d nis cas1E' to f'ri:.·sidl:'nt B.::trn1E'Y and s1:-n.ior 
RTiJitary office:rs as an IE'Xan1p]1E' Of Í"ION Jand refornT .is becom.ing .... non·-· 
c:apitalist·'·' - an appro.:.~ch tf11:· pn:·sident reJ1:::cts • 

.... li/e n:-all!f tfu~·m up to thir:• b.'id exanrplê:''fii of Iand refornr. /ili:· h.::tvi:· 
rai·::;1õ:d a banner .'1.cross Braz:.i I !< .... sa 1.d Jun ctl.l1E'i ra • 

.... 1."hey man.'lfted to estab I ú:;h the A.'l.lra I l>1:·mocrat .fr: · Un.ion b1:•ç.':lt.H!it.' 
tln:-n:· 's support at the: fi:·d1rra I l1:·vi:·J !< "'' s<:t.id 1~ntonio fiarco l>onaton !< re·
giotrn I repres·entative of the· stati:· !'1DV1:-rn1111":0nt. Ht.• addi:::d tfiat tfie un.ion 
is groA1ing .... b1:·c.-.:'1.us·e of de:l,":Ays· .in the nrfornr"·'. 

Janqae.ir.::t prese·nti:·d hitTTselt to Brazil ·'s inteJJigerici.:: chifd'tt 
6e11. l'van 5'oaz."-il fte·nd1-::.· :·':i.!f as a ch.3.nrpion catt Ie breed1::.T '"'ho had even n:· ... 
Cf::.iv1:d Ioans from thi:.· .l'nt1:•r-~111i:•r.ic;rn . l1i:•v1::.·Jop111ent Banck but '"ho had b1:"•· 
en 1t1iped out by Je:ftis·t forc1:-s. 

rhe.· 'iitate:· 9CJVIE'l"l11/TIE'llt .~nd its I.'ind re:farm agenC!:I s·a~ ,)(.fflf:/(.flF.'.ir.'i 
wa~:; pi:•ddinf:t a dangerot.H!i .illasion!I th.'it h.i:::.- de1:·ds .::tn? .irn::.·r::t.tli:u- .9.nd 
th.:.~t h.'ilf of h.i-:; farm t~'as i:·:·t:propri.':lted b1:•cat.fiii1:• it occap.i1:·d th1r -::;.ite of 
a 5tate···o,lfnt::d fori?st re~:.1:•rve·. They ,1 J-so say h.is n.tn-dcu11n pasture:::; "1ere 
ini~:ffic ie:nt. 

Bat thi;.• farmer is· 1ight ing the e.'<·propri.at ions in court .::ind is 
,sathe:ring pol .i t ú:a 1 force amang · farmers tfioúgh a nat .ionwid12 Jecture 
tout. The union -say-:; it '"'iII 1rli?:ct 4r:,1 ri:·pn:-sentativi:-s in th.is Nov1:nr·
be:r·'s polis for a con'liitituticm.'il congri:·ss. It pJans· to ht:."rd .'f.tl.r:.1r:.1r:.1 
st1E'f::·rs into Sra-si 1 i.'i for addi:d e:·Jecto1:>.'i.l eff1u:t • 

.... São P,1u 1 o is· the: poli ti c."A 1 n1:irv1?.' c1:nt1:r for J .'indo,imi:rs. Tfu:• 
0111111;n--s of 4@ pe•rcent of Brazil "-s farmland h.::ivi:· their legal n:-s.idence 
in the state ·"'tt said Jo~ra Pedro Stedi Je of the• Landl1:-ss· t.lork1:Ts ·· hovi:· ·
ment. 

1?ura I 
rhe 
you 

» li/e know that leftists .'ire involved in J.=ind reform .... 11 'fiaid the 
IJenrocratic Union ·'s· regional boss!< fi.~oosevelt Roque dos Santos. ···• 

ke!f issue is to defend f're·e e11terprise and privat1:• propi:.·rt~ - do 
think Nicaragu,1 "s example N.i 11 servi:.· us hen:ir···· 
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No ane fon1et'5 that ane of the c~'lt.'i Jyst-s beh.ind the i964 caup 
brougf,t é.'tl ~fe.·~~rs of tl'lil.it.=-Ar!I rt.t/1:.:~ ni-":.'l"r:· '"ªs a I."itnd·-n~form pJ."An. 

Brazi 1 i.'in Rur.'i 1 Soe iety, ci moder.'ite farmer ·' J obby !t i-s t ry.ing to 
the debate, .'iccepting that both sides must mafl:e C•7nces-sions. 

·''He admit that idle Iand should be t.'ixed and that the govern·
•ent h.'is the right of intervention in arE•as when:· priv.'ite propi-irty i-s 
not p],::l!fing its roJe·''!t s,::fid- .it'S pre-::ddf:•nt, f'"lavio Telles de f'ti:'nt:·.·~:es. 
"'But to l'ermit the invasion of l'rivatt:• property is to take tfu:· la'" in .... 
to !JOUr own ftand-s '"h!I not let people I!!nch each othE'r in the stn:·f::ts?·~· 

'· 

The recrim.in.'it ians· and the state ·'s e.'<·prp1:i.'it ion of r.'inc:he'S in 
the · region n.:·ar Pn::sidente f'n.tdente - .::i cit!:f name.·d for a long f17/"fJi'Jt - · 
ten presidé:nt - have shcum that the n1-r:1:•d for 1."And nE"forn i.s not conf'i·
ned to tfu:· remoti:· frontii:·r n:•g.ions. 

llgribusin1:•ss in Slfo Paulo State produces billi17ns in sug,;ir cane 
:a.nd or.'inge ,iuici:·. tet there are st i 11 11Tore than i~l mi II ion acres dee·-
111ed c.md1::rusi:·d. ro mee:t product· i vi t!I stand.'irs !t rancfuu·s are t ruck ing in 
steers to m.::ike t.tP number'S .'ind 'Seeding pasture."s from ."it.irpJ.::ines. 

lllthough J,rJ.nd titles in the are.::i N1F.'n:' twice in .tfu:o I.::lst c:tmtury 
and the area dec:l.'lr1::?d .::i state forest in ii;•42!t fart.'1f:.'r'!i.Paid Iittle ln~·
ed. Experts say half the farland in Brazil is covered b!I contested or 
false ti.tle deeds. 

ffigr."Ant '11ork1E'J"iii frc>m the.• di:·pre.·~•~"iie.·d north1~'.":l.·::d '"E'rlF.' attn:1cted 
south b!:I 1.::frgé' l.':Andow1rn:rs who nei::ded tlu:·m to cle."il.r the fori~sl"s of M:·-s·-· 
tern h\razi I. Once.· thé' p.!Jsture.·s for beef catt Je weri:· l'r~·paredft they we

. re eiec:ted. ffuc:h of this migrant labor wa'S absorbed in constrw::t ion of 
thrc::.·e· h!ldroe.•Jectric d.::1111 priects nearb!;f. But a debt-led recession st.::ir ·
ting .in 19?16'S c:."J.u-sed m.':lss J.::iyoff-s and th1~ it1bles-s beg.'l:An their é'nc.'l:Amp·-· 
ment-::; to press for hrnd. 

The state.· gov.r:rnment and its electrici.ty uti 1.it!l!t wh.ic:h bui lt 
the da111s!t recogni.zs.·d a di:·bt to migrant f,":J.mi 1 ies .~nd e.'<·propr iat1:d 1.~nd 
for them. Now e. S<:,"t<:,'t more f."imi 1 ies.. are demanding 1 and, though on 1 !:! the 
federa 1 government can gr.::int i t •. v. 

TRANSCRICÃO JORNAL WASHINGTON POST, June 6, 1986 A 39, U.S. 
A •• B~ Richard House, Special to the Washington Post. Este artigo foi 
transcrito no jornal O Imparcial 16:0~:86, Presidente Prudente. 



FIGURA 9 

ARTIGO DO .JORNAL O IMPARCIAL:" PONTAL 
DEFENDE O DIREITO DE POSSEIROS À 

: PROCURADOR 
TERRA" 

.v0'5 passei ros da F'ont·.::t 1 do Para11.::tpane111a n.~"'o s.~·o f 1.~ge 1 a dos. N.~"'o 
precisam por is'501t dt:: c .. 1ridadf::tr ma'5 dtE.' compre:ens.ro. t:arec1: fl'ftr na Vf::rda ···· 
de de tratame11ta tnais di1";'fno,. sem preconceitos 01.1 ranco.•·esA' Este api:1lo 
estJ.i s·endo feito pelo procurador do Estado!' Zelmo Denari !f coordenad1Jr . 
do f'roJt::to Pontal tr aos fa.·~:ende.i ros da regiffotr -~·no 'f!ient ido de qu1: se 
de:.~ .~o homem o mais li:.·gltimo d.in:·ito: o d.ireito - .;l ·- terra 1: .::to traba·-· 
Uu, ···· 

Essa . poslç·,'lo d1:· Zelnro Ben.'lri i:.·s·t.i .incla.z'da m~s ·'·'consid1:-raç8i:":; 
llcc:Tca do Ponta J ·'·'!' um .1rt igo de autor.i.~ do proc(.(rador que e·::;tamos· pu ··· 
blic,'lndo ho,if.:·. No art.igo!f !Jt::nari faz um apanhad1-; geral sobre a s-itua ·
~ão em •itle se i:·ncontr.'l ,":iqu1?.'la reg.i/fo da E·sdado!f 1:·nvolv.ida i:·m um 1.it.z'--· 
gio fand.i::ir .io há mui tos .'lnas e q1.t1:· agorél !f com a poss1: de unr governo 
democr.:itico!f está nr;'lis pi:·rt1-; de uma so/(.(çllo. 

Entre as cans.idi:·rai;.·8i:.·s feitas· o ccwrd1::nador do ProJeto Pont.~l 
·"'afirnra categoricament1:: que ,1 polltica ft.mdi.iria da E"stado de S'/fo pau ··· 
lo para as terras dti·clarada~; d€:volutas ne-st.~ i·eg.i.~"'o ( Pontal ,1 sempre 
foi e:•dre:manrent1:: tole:n.rnt1:• e pi:::rm.is·s.iva !f limitando·-se o pod1:'r pt.fbl.ico 
a reconhec:e:r i:· lê:.·r:1.itifl1ar as· oc:upai;:8es levantada ::; por s·1.tas 1:":lf.f.ip1:·s di:.· 
en gen ha ri <~ 11 as p ri::.ic1~'S"::;os d tE.' I i:.·g i t'.i ma i;: /i'o di:.· Pf:J'f.iS1~"

0

" 

TRANSCRICÃO JORNAL O IMPARCIAL, 14:08:83, p. 1, Pres. Pru-
dente. 



FIGURA 10 

CONSIDERACÕES ACERCA DO PONTAL ZELMO DENARI 

.~·o proietc' f'ont.":Al do f'aranapan1'!f17,":f11 .'ilmpl,;i.mente deb.;i.t.ido t~m f're··
sidente f'rudente!t f:.'f17 suce·:H.dvas reuinl5es com os fa.?:endeiros da re1..~ião!t 
encontr.":A-se em comf..•ass1' de esper.'i 1t na 1:'.'<'Pect.;i.t .i v.l!f de w1u~ respost.'il .~ 
propo-sta de ,":fcordo form.'illizada pi:·lo t?overno do Est.'ildo. 

O momento1t portanto11 parece oportuno para amplo 1r-sc J.:iri:-c imento 
da t-:JP.in.i.~·1-:J l~tibl.ü:,~ ,~ l"til'~'•1'tr,H't:? rft1~ 11rní:1rnd.i1111u•nt1.,tit' hJi1V.id1'Js .i:.té .i pr1E'·ffu:·nte 
dat.":J e dos resu 1 ta.dos .":f lc.;i.nJ;ados 11 até porque o t1E'ma 'Sl.l"Sc i t.":J vivo .int1'0'··'· 
res·.:;e e é acompa11h.l!fdo atentamente 1E'm toda a regiifo. 

Quando se alude ao Proieto f'ontal11 três .=ireas distintas estlío 
em causa: o i4~ f'erlmetro11 no e.'<·tremo oe-:;te do Estado de S!fo f'aµJo!t na 
confluência dos rios f'araná e f'ar.'ilnapanema11 encerrando .:;irea de 82.(i+(:,l(:,l 

ha; o i5~ Perimetro!t nas encostas do Horro do P.i.'ilbo!t com .=ireà de 
89. tltltl ila; E' o i6~ f'E"r lmetro!t ao norte do Horro do Pi .. 1.b01t às m.l!frgen-s 
do rio f'ar.;i.ná mf:.•dindo 'i-161

• f:.lf:,lft.l h.'il. 

1"od.;i. 'fii 1S'Sl'li'Ji .=.i ri::· as ~:;lfo obJ1:·t- o d1::.· .;i.i;:lf1s•s· d.i ::;e r .i m.i n.-;i t dr.ia:-;; p ropo:-s t .-;is 
pel .. 1 f~,ute.•nda do t~.·-st.~idOtr fi.:i m.=J..is di:· 2<:,l .:;inos1t e· potff::.·m iii!!l'r de•clar.7.d.':.iiii dfE'' .. 

volutas11 isto é, pt:Ttencentes .=:io Gov1:·rno do estado d1S' Slío Paulo. 

ANTECEDENTES 

E111 passado recentE'!t d.iversas ações di-scriminatór i.=A'fii foram ,;i.J'ui
zadas ·nesta regilío, com a mf:.•sm.=A fin;:~lid.::ide. 

Somente P~":Jr.=A cit."Ar .::ilgumas, podemos lr.:mbr.=Ar ,=As d.iscrin1.in.=:itdr.i.=:t'iii 
do 2S, 3S!t 4~ e 5S f'erlmetros de f'resid1?:nti:• f'rudenti..=:; 3-~fl 4S 1?.' J(:,l~ f'e"·· 
rlmetros de Pre:sident1? <'E'nceslat.t~.=:tlém d~1 Gleb.=:t C.=:tit.tá·-<',:;.-.=:ido; t.r e 2~ 
Pe·r1metroiii de 5'anto lwast.:íc:.io. 

Todas· e'Sttto .ilJ]f1ad.'i.'!ii, i:•m c:ar.:iter definitivo, 1:0 st.U:l'fâ' terr.=:t'fi fo ·
ram declaradas devolut.=As. Em tod.'is ficou assentada .;i. imprestabi 1 idade 
do tltulo .... f'ir.'iPÓ - S.'into Anastácio .... 11 formid.:ivi::I .~·gr.i Jo·'·' P1E'rPri?:tado 
por Hanoel Goulart e João Evangelista· de· Lim."A!t n.'i déc,=:td.-;i de· 188@ e 
posto em pr,itic.':A!t a partir de i9é.'8, PE'lo Cel. Alfredo 11.'in:ondes Ca·-
braJ. 

Sem embaraço, a pol lt ica fundiária do Estado para a-s terras de-· 
e/aradas devolutas nesta região sempre foi extremamente tolerante e 
permissiva11 limitando-se o poder público a reconhecer e legitimar as 
ocupaçõe-s levantadas por suas equipes de engenharia nos processo-s de 
legitimaJ;ão de posse. 

Huito dessE'S procE•ssos ainda n.~·o 1?:stlfo concluldcJs. autro'fS se 
perderam nos e.·sc:."Aninhos das veln.'il'fii re·p,':lrt i1;:é11?:s. Div1:·rso :'!I' p1?:rder."Am in·
teressE' por forJ;a das disposiçl:fe.•iii da /..ei Org.inic.=:t dos rflJnif:lpios ( 
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art,, 6~) qus .::1tr.ibt.t.i .::1os mt.miclp.ios e .::1os distritos .::1s terr.::i~-:.· d1=volt.t .... 
tas localizadas no r.::tio de:· cin::ulo de 8 a 6 quilômetros, cont,::tdos do 
ponto central das rt:·spe.·ct ivas ·::isdes. 

l>c:· todo modofl t' fato dt:· o t:/overnl':J t1=r e.'C·pedid1' tltulo-s de doml-·
nio a todo-s os ocupante-s de terras di:.·volutas dest."i. n=gi.~'o - inclt.tsivs 
a latifundiários - bi=.·m demonstr.::i que· o Est."i.do de 8ão Paulo Jam."'A.is co·-· 
gi tou de .'idotar uma pol it ic,;i n=a ! mente dist r ibut .i va das terr."'As pdb 1 i ··· 
cas. 1~ dê''Sf'e.ito dt.• t1:-r s.id1' dtu::larado o car.=iter devoluto da"E .::Jn:oas 
discrim.inatóriasfl o poder pi/bl.ico outr."il cois.'i nffo fez,, se não, 1:'.'<'Ptf:d.ir 
titttlos aos ·::ieus oct.tpantes,, sem qualqui=:."r preocup.?.i;:/fo com a natureza da 
s.'<·pJor~1i;.So t.· mu.ito met1os com a f:.wt1:·ns/fo d."'A .::irea 11:·9.it.inr.:i.vel. 

Oiant.:.• desta real .idt~de,, ná .. o h.:i. e.'C\r:l!]ero em '5e pnJcl,1111,r:lr a .ino·-· 
cuidad1:• das ai;:õi:.·s di-scrim.inatór.i.<As até a•?Lt.i propostas. lJ1:·sp.idas de 
qual•':lU1:·r sentido soc.i,:;i.1 :r 51:-rvir,:;i.m tlfo sonm:nt1:•11 pan-:t constat."'Aç,ª'º e po::; .. -
terior n:::conhec:.imento de situai;:êi1:os poss1:"::;sârias. f'or outra::; palavras: 
onde i:.·nc:ontraram o ""grilo·'' o .sacraiTTcnt,"ilram!' infundindo·-lhe Ji:.·g.itim.ida .. 
de. 

PROJETO PONTAL 

Nâ'o será r.:sse!< certamente!< o destino das terras componentes doi!i 
perlmetros i?:m discri111inai;â'o no Pontal do Paranapan1:·ma. 

lie re•pente !< o .'1.tua 1 govi:.orno teve ,:;i. ptr:rcepç.~ .. o do dbvi o, .isto é 11 
si: di:.·u conta di=.· •':{ui:·, uma vi:·z declaradas de domlnio pdbl.ic1,, as t1:rra-s 
do Pontal poderiam ser aprovt.•it.'id.::is pi=.•Ja implantaç.~'o de an1 proJ.1ram.r:l de 
e J evado .~ 1 c:anc:e soe .i .:.d a e r .i ai;.~'o d1:· ndc 11:os de co l on i z-.~,-.~·o, 1111::-d.i .~~n te 
dist r ibaiçlfo de pe.'•it.ti:•m1s g 1 eb.JS' aos l ."ivradores. 

O governo 1:·stá conv1:•nc.ido de: .:rui: o .~1.urff1nto 'fliUbii;t.~n1:.i,:;i. l do 1E'-:-1to·
qae d1:· ,:i n:'.=.~ s .~gr i Ct.t l t ,:i.vei s Si.tSC i t ar.:i. v1:•r t .i g .inoso e l"IE'5C .i nm·n to da F' rcJdu·-
1;:á .. o agrlcola!< capaz- d~ mudar o pi:-rfi 1 "!iidcio·- ec:onômic:o desta reg.Ufo. 

f'.'ira c:onst:•gc.tir 1-=ste n:.''f.it.tltado11 pn:•t1~:nd1= leg.itinrar 1= l'F.'.'<·ped.ir tl-
tulos di:• do111lnio a todos· os· ocap.~nt1:sf' s.ign.~t.ef.r.ios d1:• wu,"-!I ampfr:J .~c1,rdo 
judic.i.'i l !< mediante o p,"J.g.1mentoi' ao Estadoit de quant i,'!f equiv,r:f lente .'i B5 
por ci=.·nto do valor das tern1s. Ess.'i .import.incia ser,-4 1:'mpregada na for .. -
mação d1= um Fundo d1: CiJlon.iz·,r:fi:;.;;o com d1=st.in."'Ai;.·.~Jo e-spec.z'f.ica: .~ coloni·-
2:ai;:l#.'o do Ponta 1 do f'a ranapan1:ma. 

Segundo é'studog e l.'iborados pe 1.::1 CE..:JP, a re:ip 1 if::ii;.~"o dess·e·s re ·
cursos i:.·m t1:rras d.'i me.''f!itrra regi.~'011 Pf~rm.it.ir.:í implantar tri:.·::; proJetos,, 
nos moldes do qui:• foi exe:cut.'ido na Lag1,.'i São f'aulo!< pela própria C't."SPfl 
em terras do i t"+~ Per Ímê't ro. 

H.::1 Í'!ii rec1s•nt 1:·ment 1:0, po-ss·i b .ili ta r.:i 11 1:'m terttTo"!ii ,r:lp ro.'<'.i m.'idos 11 o 
aproveitamento de 4t"+. t"+t"+c? ha. de terras,, ,'i impl,=J.nt."'Açá .. a de mais de é'tl@tl 
lotes, e a gerai;: ão de itl. f:.lftNt,l emf•rego-s diretos e indiretos em toda re
gião. Istofl sem contar o notável incremento da produç.~Jo .'igricoJ,-::i. 
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os POSSEIROS DA STA. RITA E RIBEIRao BONITO 

Hais ainda, a i111Planta•ão desses núcleos serviria, ta111bé111, para 
solucionar o tormentoso p1·oblema de reassentamento dos posseiros das 
glebas Santa Rita e Ribeirão Bonito, que ltá 111ai-s de lt> anos enfrentam 
a a111ea~a se111pre renovada de despeJo judicial, co111 seu séquito de des
gra•as: destrui•ão dos ranchos, perda de colheitas, êKOdo rura 1, .,an
tas111a do desemprego. 

. Nesta altura, cu111pre fazer u111a advertência. Critica-se, co111 
frequência, os planos de coloniza~ão do governo, sob o lundamento de 
que, . e.'<pedido o t ltu lo de do111lnio, o lavrador se acomoda e dei .... :a de 
cultivar a terra que lhe 'ºi destinada. ,qo cabo de alguns anos, atral
do por tentadoras alertas, vende sua ·gleba ( com lrequência, a lati
fundiários), e abandona o campo, frustando assim, a poli'tica de ocupa
~ão do solo que se pretendia implantar11 com tanto entusiasmo· e oba_. 
oba. 

A crltica é procedente e decorre da pol~'tica l'undiária paterna
lista posta e111 prática até a presente data e que acaba por converter o 
opro111idq e111 opressor, através de u111 processo de 111i111etismo cultui·al, 
que induz o lavrador a reproduzir o estilo de vida capitalista. 

Como isso reàlmente preocupa, a atual administra•ão conta 
viabilizada a idéia - i111plantar o projeto Pontal segundo parametros 
diversos.----------

Os lavradores selecionados não receberão .tltulos de donu'nio das 
respectivas glebas mas si111ples pér111issão de ocupa.ão, a tltulo precá
ri.o. E111 troca, serão agrupados em cooperativas, terão acesso a linhas 
oiiciais de f"inancia111ento agrlcola, cu111prindo-lltes observar as norm.'is 
técnicas de preparo e conserva•ão do solo, plantio e colheita, sob 
orienta•ão de agrôno111os da Secretaria da Agricultura , 

O governo. do Estado de São Paulo tem plena consciência de que o 
sucesso dessa iniciativa depende1;j. da observância desse critério dis
tributivo das terras públicas. 

A QUISA DE CONCLUS~O 

Sequndo velho adágio, conselho, água benta não lazem 111al a nln
gué•. ~ oportunidade é boa, para um apelo aos lazendeiros. 

Os posseiros do Pontal do Paranapane111a não são flagelados. Não 
precisa111 de caridade, mas de compreensão. Carecem, na verdade, de tra
ta{'ento 111ais digno, se111 preconceitos ou rancores. 

Recentemente, e111 depoimento prestado a rAESP e divulgado por 
~ste jornal, ( edi•ão. de 2'l':(Jó:83 J, u111 conhecido pecuarista desta ci
dade, revelando profundo desapre•o pelos posseiros, cha111ou-os de »ro
ct1iros», sugerindo a que111 de direito doar terras » para essa gente» e111 
Hato Grosso e não no Estado de São Paulo. 



1~ sensibi I id.3.de11 provavelmc:•ntel' 
dadel' nwi to'S dos •-.rt.ti:· tio.Te osti::.·ntam com 
çlío de "'pecuarista ·'·'I' Já foram I' em 
"'pt:·Õe'fii "' /1 1:- ,J t é ·''boi ,J s- fr i .=J. s "'. 

76 

!fie oft.tscoa a memdrial' M~ l.'er·
Jt.tstific.-:ív1:-I orgt.tlfu":JI' a C1":Jndi ·
p,~ss ... ~tffJ l "SC1:-nt1:'t1 ... ·r·i,1::-.:·i1 .... ,s"', 

Nem por is·sol' s·ão di'fiicrimin.":J.do-s. e! b.=J.stantt? prov.'ivel I' .":J.tél' •-:tue 
priv1:·m da amiz.=ufi:.· da•':lt.tele pi::.•ct.t.":J.rist.::i11 o que faz: crer qt.te .;,quel.=:f decla
ra1;:~to s·1:- devi::.· miE·no'!I; .~ m.=Jl form.":J.i;:llo do s1:·u car.:itc:-r do qae a prc:-concei ·
tos acumulados ao longo dos anos. 

De uma vs·z por toda.si' o momento é d«F.· campreens.~'o da !-tora pre
sente •?t.ti:'I' se é cr.z't ica e d.if.z'c.i l para todos nd'ffi11 pc:-queno~-; burguesê:.'S11 
é dr.":Attt.i.tica p.;,ra todos· aqueles· qae nós· estendem as m/fos. N.~·o para pe
dir um l'r.":Ato de co111.id.~ ( camo s·ê:.·r ia I' ta 1 vezl' do ,":J.grado de nw.i tos· ,11' 

mas para reclamar am pedaço de ch/.ío11 reivindicando o mais leg.z'timo di -
reito qt.ti:.· um homem ,iama.is reivindico(.(: o direito .~ terra 1:- ao traba-
1 no ·''. 

TRANSCRIC~O - JORNAL O IMPARCIAL, 14:08:83, p. 3, Pre5. Pruden-
te. 
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FIGURA 11 

O IMPARCIAL SOBRE OS CONFLITOS DE 
AS LIMINARES JUDICIAIS NA ALTA 

SOROCABANA 

EH ? LAUDAS, A PETIC~O DOS FAZENDEIROS 

f..'m f'n:·5 .i d1:•n te.· f'rud~n t ~, tJ-s J~dv1':Jg,w.d1':J'il 0-mn .i 1n• 1 .S1:1111n•n1:·ft· li' ,J,;d r l.td ~ 
do Na-s1-::inu~nto1< c!':mtrat.~dl':.''fii p1:·I.'il. <'.ic~1r S'/iQ ·- Comi:"rt:.:ial 1:· ,~gro f'astor.i 1 ir 
prop·riet,:.~· r.i.=.~ d~~ F~1."'!.·1:•111":l".~ fi.\1,~"fl·J.~ni:•J 1.i tr d1E"!iid1~· .t' ~·.-:•·4fl in forrrr,:.~r.~111 •Zt.le d1:T.'il.tr. 

entn1.dJ.~ nt;J ditJ. J,<;r ,~s; J& fu-,r~1-s n1-:.• f"orum d.'il. Cot1r.:;irc\'il. de 1·éodoro 8a1.rrpaii:;, 

c~m .'ltt1:\~'1:~ dis~ #,~tHU~.;·ttit' iil'ª 1f1E' '""'ªª':ffü'ff i.~'Qfttf'#.1 .t"túffHN! ~!€1 f.\üt/.~h N€1 /sf:?t~ N:i.fi?i ··· 
e i o di:.· Li ma 1< ·'·'vu 1 go J.?.C.'il. r1-f ···• ~· f\'1~mi Ca v.-::t 1cant1:·. 

Segundo os· advoga.dos ''s e i tados sâ'o 1 lderes da .ini.,a-:; lfo coman··
dando mais de 3ft."+t"+ pr:·s·-;;oas· ·~ae 1:•stlfo no)-; é.'b'ft."+(~l alque.i.•·· t;.·s. O advogado 
Ja.ir L1.1.i2: do N.~scimento .infortrrou .'il.ind.":J. ·~ui:· Nelson N.ic.:ic.io de t . .imair 
ma.is conftecido por Jacaré é vereador do P{if)B em Tt:·odoro 5'anrp."I. .i o 1:' Remi 
Cavalc:antE'!t integrante do Ph1JBfl 1~m Teodoro S.":J.mpa.io. 

~ PiF.'tiçlfo 7 J."1.1.tda-:;1< cita •:iue os invasores A' e-::itlío ."l.canton.'il.dos 
em b.=.trn~cas de lona e •-:rw:· ."I. sup 1 ic."l.nte mantém pos-se .incont1;;oste man-:;a e 
pacifica de.· tod~1 a gleba dt::scrita!t 1:· 1:rue a mes·nr.":;! é obr.igad.'il. a /TrJ~nter 
uma re.·s·1:·.1··v.=.' 1:/1:· nn~tair de .'il.cordo co11"1 a prdpr.i."I. leg.i·::;Jai;:.~'o f'ed1rra1····. Os 
iJ,dvogados citam ;.u"nd.'i!t que .vde uns dias a esta parte.· corriam ·in-s.i-sten·-· 
tes rumores de que as t1~rra-s da 1rmpre.·s.-::i Cam.-::irgo Corre."l.!t que 1~st.ro ad·
jac:entestr seriam invadid.":Js por pe-:;soas quie s1~ d .i2:.iam des·empn::gadas····. 
Citam a.inda!< ····que as prÓpri.=ls autor.id.":J.d1~s estadu."l.is do Poder e:"<·1~c1.1ti ·-· 
vo h;.~v.i.?.m sido av.i~-;adas de.·-ss·e.· p1:"r.igofl e que in f't:•J i2·rn-enl"f:· concret· .i~:tou
s& a rrE' t'er .ida i n v.~ s.#'o. i.7s· a t f:h"'i t t.t rba t .i vos· con s .i ~-; t e.'tff 1:·1n d1:·-::ima t am·en to dê' 

ári:·as ·~UE' e.·s·tlfo s·E·ndo roç.'il.da5. f'ar."I. p1:•nt;.•tr.-::trem nas gleb.-::is turbadasir os 
invasori:·s tiveram ·~UE' romper 1:·m vdr icJs pontos os aram·e-:; das cercas de ·-· 
man:::atdrias·!I •=!Ue marge.·iam a Rodovia SF' t;:i3. Chegaram i:·m cerca d1~ 5él 
conduçêlé·s·fl entre ca1rr.inhões1< traton;;osir j.ipe-s e.· automdve.is com placas de 
Sâ'o Paulofl Teodoro Sat1rpaiofl Terra~.ir"::."I. 1~ Cuiab.:i Paul.i-st.'il.. Os .inv.":J.sore-s 

' es t .~·o s·ob o c:omanfio dos· t ré:s sup l .i ca dos que!< na qu.'il.1 i d,'il.d1;;o d1~ 1.z'deres tr 
comw1icam-si:· com -:;eu-s lug.":J.res tenentes por interméd.io de antenas de 
•édio ."1.lcanci:·fl comunicando-se também por rádio-tr."l.nsm.issor com pessoas 
de f'ora11 di:·ntre as quais o P.":J.dre (lig.:irio da Pardquia de Teodoro Sam··· 
pa.iofl vereadores e até mesmo deputado..'ffe. estaduais que estar.i.'il.n1 1 .ig.?.dos 
ao e.'<·tinto f'.C. do B •• Enqu,"l.nto um.=l turma ."ibate as árvoresft outra 
plaina o terri:·nofl wna terceir."I. mont.":J. 1:;1 b,-::trr.?.co d1:• lon.'il. 1:" nr.'il.de.ir.~ e um."i 
outr."i perfur.":J. poç1:;1str num.~ org.-.;in.i.··~:."ii;:.~'o digna de f."1.2.'t:'I" inveJa .~-:;células 
guerrilheiras di:· Cuba e S.=l lvador·~· 

Ão fina 1 da pet ii;á"'ofl os advog."l.do-s requerem ao Juiz de Direi to 
de Teodoro Sampaio .v a imediata e.'-1."PE'd.ii;:ão de mand."l.do 1 iminar de manu·
tenç:.i"'o de posse i=·m f~1vor da sup 1 ic."l.ntefl -sobre toda ·"" área qu1;;o está 
sendo objeto de.· .":J.to-s turbativosfl co111c.micando--:;e ·-Ihes .i mult.'il. d1~ hum 
mi !hão de cruzeiros·''. 



Os .':ldvogados inform.':lr."lm ainda que o ·~'.Juiz de.• Direito d1:· Te.·1,doro 
Sampaio, achou por bem, marcar uma audiência de iust i ficai;ão de posse 
para o dia 83 deste trtês·v 

JUÍZ N~O CONCEDE A LIMINAR CONTRA INVASORES DE TERRAS 

O Juiz PauJ,, Di.=As n'ibeiro, da co111arca de reodoro Sa111paio, inde
firiu o pedido de ·"'mandado 1 i111inar de 111anuteni;ão de posse·"' impretado 
pela VICr!IR S.A. Co111erc ia 1 e Agrop,gstori 1, proprietár i.=A da Faz:end.=A Ró- . 
sanella contra os invason:·s de t.tfll,'9. .=ire.'9. de Jtltl ,":Jlque.ires de terra. A 
informação fo.i d.'9.d,'9. 1'nt1E'm Pi.:'IO .':ldvo.gado do S'.indif::.~ito do'!!i T'r,'9.b,=J]h,'9.d1,re-s 
ft'urais de:· 7"i.:0od1,ro S'a111p~~ioir Emídio Severino d.'9. S'i Jv,'9.. 

Pedido idêntico foi feito pela C.'9.margo Correa ·que teve parte de 
sua área de BfJtl al·~ueirc:·s, ane,•<a a F.'1.zenda RosaneJJ,':i, também invadida. 
Segundo Emidioir ao não conceder o pedido de 1 iminar da (IIC1~R S'. A., ·'' o 
Juiz levou em consider.'9.i;,fo não o aspecto material do direitoir mas, S"o ·
bre.'tudott a Vi.:'rdade.·ira Ju-;:;tii;:.'9. iiOC.ial. As t1:.-rr.'9.s· - prosiit::'1:nte o .'9.dvogado 
-, estito sob iúdice e n/fo se sabe se pertencem .=Ao Est,=Jdo ou aos fazen
deir'ostt numa Juta que vem sendo desenvolvida desde i .f'56ir com uma .v 
ai; ão discriminatória·''. 

Apesar de nli.'o ter sida contrat.=uf1' ofic,..i.':J.ln1ent1:.- p,=Jr."i fa.-:r1E'r .'9. d1E'·
fes~.1 dos invasorl'~s, Et"ldia .i:tev1E'rino di~:;s1E' •:CUt?, c.'9.s-o v1:.-nh.'9. ~:i fa.?:1a•r .::1 

defesa, ·'·'Jev.'9.rei €m cons.idi.:orai;fi'o o f,"lto das terra'fii nlfl.'o pertencerlE'm por 
inteiro ao'iil· 5upostos donos!I dada a ai;ão discriminatória""'. Para 1E'le!t a 
melhor sai'da para resolver o caso sera a Procurador ia do E-stado efet i
var o seque-stro da área • 

. vté um.'i. tariE'fa árdu."i i:· . a medid.'9. mais corri:•t,"i a s1:.-r to111."1.da S€rá a 
f'roctÚ",'i.dor i J.~ e f'1E0 t .i v.=J r 1::i si=• qa1:·s· t ro da .:i nra L1t.t1E' cotH:i.i s t 1:.• no E"s;t ado J"i.:"·· 
quen:·r ,'Jo .;u.i'i!: a possi:· provi ·su:Jr .u~ d."i .=:i ri.:'."i ,'i. t é L1ue '51E'.ia d1E'c i d.i d.'i. .'i. .:iç â'o 
discriminatória·"' 

ésta foi!I aliás, a sugest.ro feita pelo advogado.~ comi-ssâ'o no
meada pelo governo do t:stado para-e.'<amin,:Jr o problematt durante contato 
telefônico com o Pal.ício das Bandtdr.'i.nt1::"s!I ondé 1E'-;st:~v.'i.m r1E't.tnidos os 
advogado'iil· Hi l ton Gare ia, o deputado Hauro Brag,:Jto e ,:Jsse-ssores !f que 
estão estudando a tomada de posii;ões iurldicas e poJ lticas para r€sol
ver o impasse. 

O iuiz Paulo Dias Ribeiro 111.'9.rcou para o dia 83 uma audiênci.'9. de 
iustificai;ão, quando os fazt:·ndc:·iros deverlio comprov.'9.r 1' pt:.•d.ido feito e 
a argun1i.:·ntai;:.ro c:ont id;~ na ~1 €t içlfo par.'i que.·, de-;;sa form.?., ·:ru:.·i.'i. fm·m,'i.do 
o iuizo. 

TRANSCRICÃO - JORNAL O IMPARCIAL, 19:11:83, p. 7, Pres. Pruden-
te. 



FIGURA 12 

JUSTICA CONCEDE PRAZO DE 5 DIAS PARA 
(do correspondente em Pres. Prudente 

INVASORES 
, F.S.P.> 

79 

Concedidas du.'is I iminares p.'lra a reintegr,'li;:.~'o de pos'Se d.'is fa·
zendas Tucano e fi.\os.'lnela!I no f'ont.'ll do Par.'lnapant::ma!I ocup,":Ad,"l.'5 por la·
vradores sem terra!' autoridades iudiciai"S requisitaram fon;.'ls poli·
cia.is p.'Jra fazer cufTTprir os mandado"S. !Je .-.:icordo .cofTT as l.imin.'lres!I os 

. invasores t€~m prazo dê.• cinco dias p.'lra dest:u::upar .'ls .:ir1:-,0Js. 

1~ prime.ira di:-c .i sl!t'o !' con t ní r .i .'l .~ re .i n t eg r ~lli:So p.'l r t .i u do .tu .{2.' 

Pau 1 o Houn.~ 11.\ibe.•i ro!I de Teodoro S.'lmpaio tr que ind1:- f1:-r iu Pf::t ii;â'o .'lpre·-· 
sentada pelos advogado5 da C."1.margo Corre.·a n.'l sexta·-fe.ira. Horas depo.is 
o J:~ Tribunal de tHi;:ad.'l Civil dê' Siío f\'iulo .'inulou a se.·nti:-ni;.'i do Jui~: 

•de Teodoro Samp~1io!I concedendo mandado de si:·gur.'ln1;:a ,:i C."Am·argo Cf:Jrrea. 
·A segund.'l liminar favoravel .:i (lic,'lr Comerc.icJ 1:- 1~i:1rop,'lstor.i 1 tr com si:::de 
em · S'.~"o paulo,. fc.•.i dad.:~ onti..~'lfl!I ,:is· .t'.t'h3f:.'+!I pelo Jui2: di:· 1i.-::odoro 8arrrp.~.~.i:Jft 
L7U& anti:•s t1:mtou um acordo entre ,'Js· p,'Jrtes e.·nvolvidas. 

Cumprindo determin.'i.i;:â'o Judie.ia!!' os ofic.i~l.is dt:: Just.ii;:.-::i. compa·-
receram às fa.?:endas Tuc,'lno e f\'os.":fnela ,::f fim de cit,'::fr os inv.'lsores. Co·
nro os invasorc:"s -se:· recusar."ilm .'l s.::lir d.'l'S ti:-rras,. as ac.ctorid.'ldes it.td.i·
ciai-:s n:•qc.t.isitar.~n1 ff;,•·i;:as po!.ic.iais p,"ifn~ cumprir .::t sia·nteni;:.::t. Ont1:-n1 ,:i 
tarde:·!' o comando e .'l of.ic i.~ 1 idad1::• f:fo i P./.~ BfW/i 1::i:;t .i v1:-n:ur1 re.•t.m .idch·;; em 
f're.·sid1-::nte Prud:::11t1:• a fi1T1 dia• acert,'Jr os detalhes d.'l opt::raçii.'o no Pontal 
do f'ar.'in.'ip.:Jnc:.·ma- Os ptJl.iciais militares!! si-:::gc.tndo .infonnaçlJes do c:oman·
do do BatalhJ.ro!I primeiro darão cobertur.'i aos ofici,::t.i'ii de justú;;a 1:-!I em 
'fieguid.::t!f c.iJso os invas·ores continuem ,;i oct.tpar as .:in::.::ts!I passarli.'o a 
agir. tJ p ra.~·o pa r.::t dest:u::up.iJi;:â'o dJ.~ s f'a.'?.·ir-:nd.::t s é d!:' e .i nco d.ia -s. • 

TRANSCRIC~O - FOLHA DE s~o PAULO, 22:11:83, p. 15, s~o PAULO 
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FIGURA 13 

LIMINAR PARA POSSE DE TERRAS NO 
PONTAL" 

O Jalz -sabst i tu to d,; Com .. 1rca de reodoro Sampaio,, h~:ir io Edt.u!f.rdo 
Guinrar!fe-s de Sou2·,3.,, prolatou quint,3. feira uma -sentença sobre .3.-s ações 
de desapri.:Jpriaç.~'o de uma án:·a de 15. iitl hectari:·s de t1:rras no Pontal 
do · f'aranapant:.•ma,, concedendo a imissifo provisória do. E-stado na · pos~e 
des'Sa gleba. 

~~ dec: i mtlo j ud:I. e t.:.~ 1 .::i fr:trni;:at.t .r:i mp 1.3. ri:p1E·rct.ts-:'.;.~·a regional tr po.i-::.· 
f!l?J. Ot§:!'H' l=ff:' ~ htWINH# ftl':JNH;t J#Pl':Í'lll '' gov1=:rn.r.~dcw do Est.r:ido t1:r 1it'::term.inado o 
depósito de Cr$3.45b'.4f:.l7 • .t@f.>',.f:.lf:,l p,3.r.;t effi.'tivar a desapropr.i.::iç.~·a. 

14 ·de'S .. 1propr.i .. 1ç.-.~'o,, '!lln't'.f1Jnd1':J Odil ."At;l!/<1rtli Pl"t:JPt:h'iitlU!i p1a•l1':J l~r. P1:rdro 
Ubirat!f de ~zevt::do,. da pj-oct.tr:~dor.ia 1~dministrativ.::1 do Estado,. al c .::inç.::i·-· 
rá as terras dos seguintes fa.?:ende.'iro'f.>· : ti1-::b.::ist-.i!:fo 1~rim=.!'l .in,. Luiz f'anta ·-· 
len;.~, Bene:dito Carlos hano,, Plínio Junqt.11:•ira .Junior,, Jos é List:Js Segun 
do,, Justino de l#ndrade,, Ione Gargione Junqueira,. José .. Joaqt.tin1 h~::i nol e 
o Espól eo ,.1g.:Í.pi to li:·mos. 

A .im.i'S-sá"'o de l'CJ'Sse .. 1gar .. 1 conced.id.3. n~a · .iu'fiit.ii;:.'i d.:;i C1w1.:;iri:·a de 
Teodoro 5' .. 1mpaio,. rE"l'i:-rt:"- si-T .~ maior gleba d:~'fii três .:ín:'.::ts •1u1:• o gov1:rno 
prtE·t1:•nde 1:-:,'t·propriar,. agu.r:ird.9.ndo .:;is ft.dt.U-.'il'i!i di:·c.i'fiiô'1:·s sobr1:-: a::; gl1:bas 
Santa Rita e fl'ibeir/fo b'oni to. 

lJut.Hii .interpretações distint·as i:·st.~'o s1::?ndo d.:;idas ~ iniciativ.'i do 
a.tua! governo do E-stado. :~ primeira refere ·-se a seriedadi-T com •'{t.t1:- se 
ocupa o govi::-rno n .. 1 proposta d1'1 reformul.r:iç.fo d.::i polit'.if::a f'und.i:i.r .ia,. na 
i-i:•gi/fo,. -::iolt.tcio11ando eirT definit"ivo o probl e ma do Pontal do P.r:iranap.::in1:- ·-
11a. A segunda pé:.-rspi:·ct iva é de qt.tE',, a partir dt?ssa 1 iminar se reabram 
as ne:gociai;:Ões para o f'ro.ieto Pontal entre o Estado e os fa2:1~nd1:-iros. 

S'egundo .::ilguns especialistas11 ao deposit.::ir os quase Crfl.3 bi
lhões i:· Stltl milnÕe'fi;,. o governo do-Est,r:ido proc1:det.1 a uma .=Av.'illi.r:ii;.~·o mais 
pro.'·<"lm.tJ do va Ior da'!5 te.-rr.::i-s· na re.·r;.ilfo do f'onta I do f'.::ir.:;inap.::inema 11 d1: ·-· 
r1onstr.:;indo com i'fil"S1':J,, de.• forma cab.r:il,, o .::ilto inter1E''fiise: 'iiiocú:d na-s· desa ·
propriar;:Õe'iii e a inarredável disposir;:â'o de levar à frente o ProJeto 
Pontal, e'Stimulado pelo ê,'<ito já .::ilc,'inçado n.::is 1~gro-vilas d.'i Lagoa São 
Pau lo 

INCONSTITUCIONALIDADE DA DESAPROPRIACÃO 

Comentando ontem a este jorna 1 a sentenr;:."!I do Jt.tlz de Direi to da 
r:onrarca de reodoro S.=Ampaio, o dr. Daniel Scnawenk" .~dvogado dos fa:i!:en-· 
r/eiros 11 considerou a ,3.r;:/fo proposta pela Procuradori.3. do Est.::ido w11 .vato 
r/e afogadil1-to·''11 pois segundo tde,, os oficia.is de Justiça ê.''!5t!ío c.it.::indo 
'erssaas mortas11 outras que .f,i. nlío têm a prapried:~d1~ n.::i .~rea e outras 
que nem são proprietárias • .... Talvez seja uma falha do cadastro imobi
liário da Procuradoria·"· disse o causi.'dico. 



~ssinalcu.t também!' que.~ s1:•nteni;:a or.!l prolatada1t pi:'l"m.it.indo ,!J 

imi-r;são em c,1nitE'I" prov.isdrio 1M gleba di:· i5 mi 1 hect,!ln:s A' n.~·o é c.::w·-· 
sa de preocupai;:lfo aos· fa.?:end1:iros·v ti:ndo é-.'m vista qu1: o rribt.tnal de 
Just .ii;:~.~ di:•vi=· se mtu1.i festar pro.'<·im.!lmente .~o mand.:.~do de ·::;egt.trani;:.~ impe·-· 
trada contra c•s dt~cretas de des".!lpropr.iaç,#'o do gov1:rno • .\'Nosso mandado 
de:· segurança - di~-;si::· - fundament,!J-se n,!J lei mt~.ior ·~t.t1:• eman.~ da Consti·-· 
tuii;:!.fo1t o art.igo J6r:,'+ •::t.te conPere sonrente .~ Un.i,#'o ,:;i des,::ipropr .iai;:li'o por 
interesse soe.ia 1. r.::/ 1~rec.iso dizer também que t2st.~mos .::igt.t,!lrdando um 
protntnc.i~rnrento da Prc,icaradoria Geral d.!l ft.'ept.ibl.ic.::i qae foi cons·t.tltada .~ 
resp1:ito i:• de t.tm,:;i di:·c.i~'ii.'ro do S't.tpn:·mo T"ribunal .Ff:.•deral qt.te enr 1~rdx.i1'rta 
ri:.·uniã'c,• p lf::•n;.ir.ia dever.:i. dec:id.i r sobre a const i tac.(ona 1.idade ou nli'o dos 
decreto'5 do governador Fran(:·o 1"fr:mton:r~·. 

TRANSCRIÇÃO - JORNAL O IMPARCIAL, 01:06:84, p.3, PRES. PRUDEN-
TE. 



FIGURA 14 

ARTIGO DO JORNAL O IMPARCIAL SOBRE AS MANIFESTACõES 
DOS LATIFUNDIÁRIOS CONTRA AS DESAPROPRIACÕES DO 

GOVERNO MONTORO 

"FAZENDEIROS DO PONTAL SE REUNIR'50 NO SENAC DIA 13" 

.... O Sind.ic:~to f\'t.traI · de f'residi;·nte f'rl.tdente f'an:í l.tma ret.tn.z.=:ta no 
prd:dm1' di,"l i3 de Jt.tlho ( se.'<·ta-fe.ira.t .~s .f.4 hor.9.s no S'enac rar.=:t d.is·-· 
cutir com o [)r. f".:i.bio h'e.i.· .. ~:lli:.·s!t 1-1 re~-;.id1:·nte ela f"af:·s·pi' todos· os· r~roble· ... 
mas do Pontal do f'ar."lna1-1 an1:•111,"l!I com sel.t-s proprietários. 

S'egundo ~lciedes· Rope!Ji!I presidente do S'indicato ·'·' 1:-ste encon··-
. tro é de s·uma im·portllncia !I tendo em v.ista o s·ér.io e gravlss.inro pnu::e .. ·· 
dente :ibt:-rto cotrt ,':J di:.·s.=:tpi·apria1;:.ro pelo l.'"iov1:-rno do E"stado de propr .ii:-da ···· 
dt:.•-::; rurais!' f:.'frl st.ta grandt::.• m.=:t.ior.i~'l c:on'Sideradas cotrro empre~-;a"f:i n.tr.-::i .is·!I 
provocando o dfi.'S1:•n1:·,'ldf:'.'i1.t1u:·nto d1:· um nrovi1m.=·nto de notdr.ias or.ig::·ns!I com 
inva·f!;Õe-s dt.• terraiii em outras regiÕti.'S i:.· também outros Estados·!' tra:::endo 
intran··wil.id.'il.de e total falta de si:.•gt.u-.=:tnça à toda clas;:;e rural·'·' 

rodos 
parE·cer cotn 

os <.~ssoc.iados· do S'indicato l":?st.~"1-:F s1:-ndo convidados a com·· .. 
] i " T • • i' J o ape o 1 E' ql.le .. su.;i pres·ene;:a i::· it1rpresc .rn1 .l ve para que 

pos~•.,~mos· mo~;trar ,:.~real -s.itt.ta.i;:lfo do probl1:·111.~!I Ct':JITI .~nrplt~ d.isct.ts-::1/fo e!I 
enseJar por l'.i.nrtt a un.ili'o de ti":Jdo'S na defesa dos si:l'l.l-S l1:•glt.i117os ~=· in.~ .. ·-
1 ien.:i Vt:l'i s direitos .... 

TRANSCRIC~O - JORNAL O IMPARCIAL, 08:07:84, p. 10, PRES. PRU-
DENTE 



CAPiTULO TRÊS 

A ALTA SOROCABANA E A ORGANIZAC~O 
DO ESPACO CAMPONÊS 
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Pretendeu~se neste capítulo, analisar a organização do espaço 

nos assentamentos rurais a partir das políticas fundiárias, oficiais, 

na Alta Sorocabana. Para tanto, procurou-se, in.icialmente, fornecer 

alguns subsídios à respeito das problemáticas: dinâmica populacio 

nal . e a~ricultura, - lavouras e pecuiria -, nesse território paulis

ta, que apresenta-se com ir~scente esvaziamentos econ8mico e demográ

fico, sem condições, até o presente momento, de reduzir a pobreza que 

aí se expande. Num segundo momento procurou-se analisar qual foi o 

papel do Estado, principalmente após 1964, no sentido de resolver a 

questão jurídica das terras e no sentido de promover a integração des

se território ao processo de desenvolvimento do estado de São Paulo. 

t. As problemáticas dihimica populacional, agricultura e o Esfado. oa 

Alta Sorgcabana. 

Segundo os censos demográficos, da FIBGE1, esse territórip pau-..... 
lista que em 1960 contava com 385.312 habitantes obteve um acriscimo 

populacional de 40.617, num período de 10 anos, - 1960 a 1970, repre

sentando uma taxa de crescimento de 0,99~ ,fato este que não ocorreu 

na década seguinte, - 1970 a 1980 -,-.onde obteve-se uma taxa de cres

cimento negativa, < -1,89X >. O quadro 1, ilustra a evolução popuJ·a

cional, bem como os resultados da mobilidade rural - urbana, no perío

do de 1960 a 1980 



QUADRO 1 

Evolução da população total, urbana e rural, 

na Alta Sorocabana, no período de 1960 a 1980 

POPULACÃO 

ANOS !---~----~-----------------------------------------· 
TOTAL .URBANA- RURAL 

-----------:------------:-------------------------------
1960 

1970 

1980 

1 . .. 385.312 

425.929. 

4i7.934 

153.922 

229.872 

312.616 

231.890 

196.057 

105.318 

FONTE: FIBGE, Censos demográficos de 1960, 70 e 80 • 
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Em 1970, 53Y. da população regional estava residindo nas cida

des. Já em 1980 a popula~ão urbana atingiu 74,8%, confirmando o cres

cente esvaziamento da população rural 

A principal causa desse esvaziamento populacional rurpl está na 

irregular distribuicão de terras, onde a pequena producão agrícola2 

tende a diminuir, para dar lugar h pecuária de c-0rte, que vem se ex

pandindo nesse território paulista. Entretanto, mesmo ocorrendo o êxo

do rural, a pequena produção não~everá desaparecer, pois ao c~pital 

não interessa expropriá-la, totalmente. Ela poderá coexistir com os 

butros setores produtivos que se subordinam entre si. ~ atravjs ~essa 

coexistência, - grande e pequena producão -, que o capital se mantém e 

se reproduz. < D'INCA0:1977)3 

Outro aspecto a ser considerado está relacionado ao uso do solo 

na região. 

As pastagens naturais e plantadas, ocupavam, em 1960, 58,BY. da 

área total das terras utilizadas pelas atividades agrícolas. Uma déca

·da após, 1970, essa proporção eleva-se para 76,6Y., e em 1980 permane

~eu, praticamente, inalterada, 76,BX, havendo entretanto, um aumento 

;das pastagens plantadas, ocorrendo consequentemente um decréscimo das 



pastagens naturais. Em 1983, nos 26 municípios, da Alta Sorocabana, a 

participação da área ocupada com pastagens era de 1.238.453 hectares, 

enquanto as lavouras, perenes, temporárias e áreas florestais, ocupa

vam 352.392 hectares. E~cetuando-se o Município de Iepê, onde as pas

tagens ocupavam 46,8% das suas terras agricultáveis, os demais municí

pios utilizaram mais de 50% para essa atividade pastoril. Em 22 muni-

cípios, a participação das pastagens ultrapassou a 90Y. das terras 
~-

agricultãveis; C I.E.A., 1985 )4 

Por outro lado, as lavouras , temporárias, com algodão, milho, 

amendoim, feijão, mamona , dentre outras, obtiveram um decréscimo 

acentuado. Em 1960, essas lavouras participavam com 20,1r. das ativida

des agrícolas, decaindo para 14,2Y., em 1970, e 11,3Y., em 1980. 

A distribuição dos estabelecimentos agropecuários, neste terri

tório paulista é um outro aspecto a ser considerado. Em 1960 existiam 

30.714 estabelecimentos , ocupando uma área de 1.188.·845 hectares; em 

1980 diminiu para 14.901 estabelecimentos, e , com um agravante, a 

area cadastrada pelo IBGE aumentou, totaliza~do 1.663.941 hectares. 

Em 1960, as classes de áreas de 0 a 10 e de 10 a 100 hectares, 

representavam 95,67Y. ·dos estabelecimentos, ocupando 40,89% d~ ~rea to

tal desses estabelecimentos agropecuários. Em 1980 tiveram suas parti

cipações reduzidas, isto é , passaram a representar 75,23Y. dos estabe

lecimentos e 16,10Y. da área total. CFIBGE:censo agropecuários de 1960 

e 1980 , op. cit >. 
Por outro la90, as classes de áreas de 100 a 1.000 hectares, 

passaram a representar, em 1980, +2,44X dos estabelecimentos ,e 32,52Y. 

da área total. As classes de 1.000 a 10.000 hectares, com 341 est~be

lecimentos, 2,23r. do total, ocupavam 45,34Y. da área total, ou seja, 

754.463 hectares. Estas duas classes, - de 100 a 1.000 hectares e de 

1.000 a 10.000 hectares, juntas, ocupavam em 1980, 77,8% da área total 

dos estabelecimentos agropecuários. 

Como consequência imediata, da redução dos estabelecimentos de 

até 100 hectares, os pequenos produtores rurais vêm se assalariando no 

campo e / ou migrando para outras áreas, principalmente urbanas. Em 

1960, 9.268 pessoas trabalhavam como empregados temporários; aumentou 

para 16.566 trabalhadores, em 1980. A parceria que representava, em 

1960, 4.102, diminiu para 179 do pessoal ocupado nos estabelecimentos 
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agropecuários. O quadro 2 ilustra o fenômeno; verifica-se, também um 

aumento do número de pessoas empregadas, como trabalhadores permanen

tes. 

QUADRO 2 

Pessoal ocupado nos estabelecimentos agropecuários· 

nas categorias: parceria e empregados, < 1960, 1970 e 1980 ). 

ANO 

1960 

1970 

1980 

PARCERIA 

4.102 

305 

179 

trabalho 

permanente 

8.694 

6.437 

10.481 

EMPREGADOS 

trabalho 

temporário 

9.268 

8.225 

16.566 

FONTE: FIBGE - Censo agrícola de 1960 e censos agropecuários de 

1970 e 1980 

Em 1970, a Popula~ão Econõmicamente Ativa, - P.E.A. -, da Alta 

Sorocabana, < 26 municípios), apresentou-se com 69.135 pessoas desen

volvendo atividades no setor agropecu,rio. Já em 1980, ocorreu um de

créscimo de 29Y., reduzindo para 49.022 o número de pessoas nesse se

tor. 

Entretanto, o setor secundário que apresentou-se, em 1970 com 

uma P.E.A de 15.211 pessoas, obteve no periódo de 1970 - 1980, um 

crescimento de mais de 100r., atingindo 32.989 pessoas. O setor terciá

rio acompanhou esse crescimento positivo, isto é, obteve uma taxa de + 

61,9Y. ; em 1970 apresentou-se com 43.534 pessoas, aumentando para 

70.493, em 1980. 
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Pelo exposto, concluí-se que o principal problema da agricultu

ra, da Alta Sorocabana, - que , também, é g problema brasileiro -, é a 

irregular distribui~ão de suas terras, isto é, uma forte distorção po

larizada pelo sistema latifúndio - minifúndio, resultando uma contínua 

concentração da propriedade nas mãos de poucos latifundiários e de ~ma 

insignificante oportunidade de acesso a terra aos camponeses. 

Essa forte distorção na estrutura fundiária, nesse território 

paulista, e que se manifesta desde a sua ocupação, deve ser entendida 

como uma exigência do capital na estratégia de expansão, apropriação 

do espaço e sujeição da renda da terra. 

Segundo MARTINS,< 1986: 160 >, " a tendência do capital é domi

nar tudo, subordinar todos os setores e ramos da produção e, pouco a 

pouco ele o faz. Só não poderá fazê-lo se diante dele se levantar um 

obstáculo que o impeça de circular e dominar livremente, que o impeça 

de ir adiante. A terra é esse obstáculo. Sem a licença do proprietário 

da terra, o capital não poderá subordinar a agricultura. Como o capi

tal tudo transforma em mercadoria, também a terra passa por essa 

transformação, adquire preço, pode ser comprada e vendida, pode ser 

alugada. A licença para a exploração capitalista da terra depende, 

pois de um pagamento ao seu proprietário. Esse pagamento é a renda da 

terra". é a sociedade, como um todo, que vai pagar essa renda da ter

ra, pois a mesma vem embutida no preço da mercadoria, entregue ao con

suin1dor. 

Assim, o modo capitalista de produção desenvolve relações hete

rogêneas e a partir daí têm-se rei.ções desiguais na sociedade e entre 

os espaços' diferenciados. A Alta Sorocabana não foge à regra. Apre

senta-se com um território com poucos latifundiários, concentrando uma 

vasta área, e milhares de camponeses sem ter uma posse para habitar e 

trabalhar. Convivem lado a lado, mesm~-~endo contrários, num desenvol

vimento desigual e combinado, possuidores e despossuídos, latifundiá

,rios e camponeses Sem-Terra, detentores e não detentores de posses. 

Através desde dado teórico, que se abstrai do empírico e da 

análise, explica-se o por quê da Alta Sorocabana ocupar uma posição, 

idiferentemente, subordinada em relação a outros territórios que com

põem o estado de São Paulo, no aspecto do seu desenvolvimento econômi

co6. 
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A drenagem de capital, produzido pela pecuária de corte, nos 

municípios que compõem a Alta Sorocabana, principalmente os do Pontal 

do Paranapanema , e reinvestido em outros territórios, - do próprio 

estado, e ainda, nos estados do Hato Grosso do Sul e Paraná -, tem 

agravado a situação?. O principal fator de não se investir nesse ter

ritório paulista, está relacionado a devolutividade das terras8, visto 

não se ter garantia sobre os investimentos realizados ou a realizar. 

é nesse quadro de monopolização e devolutividade das terras, de 

conflitos sociais, de empobrecimento populacional e de esvaziamentos 

demográfico e econômico que o Estado é chamado a intervir, com planos 

de desenvolvimento , para integrar esse território, Alta Sorocabana, 

ao contexto sócio econômico estadual. 

Como já foi salientado, o Estado, - cooptado e conivente com os 

agentes ativos do sistema econômico -, ao ser chamado e pressionado 

pelos latifundiários, regionais, e pela sociedade, para resolver os 

conflitos de terras, e, ao ser pressionado pelos governos municipais, 

para investir , nesse território, iniciou, em 1973, um plano de desen

volvimento regional. 

O Projeto Pró- Pontal, foi o primeiro a ser desenvolvido, e o 

governo Laudo Nate19, 1969, procurou atender, sobretudo, o território, 

Pontal do Paranapanema -, cuja miséria da população e carência de 

recursos, só comparada às do Vale do Ribeira, deveriam ser soluciona

das com urgência. 

Investimentos para construção de estradas vicinais, infra-es-

trutura e saneamento nos pequenos .-entres urbanos, foram os principais 

projetos implantados e tiveram uma certa continuidade no governo se

guinte, Paulo Eg~dio Martins. Entretanto, os programas de atão, ini

ciados em 1973, para promover o desenvolvimento regional, sofreu drás

ticos cortes de verbas no governo Paufo-·Haluf. Esse governo priorizou, 

através da CEsp18, PAULIPETRo11, e iniciativas empresariais a retomada 

desse desenvolvimento regional. As empresas responsáveis pela prospec

,ão de gás e pela construtão das usinas hidrelétricas, proporcionaram, 

com recursos públicos, milhares de empregos e criaram expectativas de 

desenvolvimento desse território12. 

Observa-se, claramente, que a intervenção do Estado, nesse 

território paulista, principalmente, no perí9do de 1964 a 1982, foi de 
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total conivência com os interesses da classe hegemônica regional; so

mente algumas questões de ordem conjunturais foram resolvidas. As 

questões, estruturais, como por exemplo a regularizacão das terras, 

com acões discriminatórias nas terras públicas e devolutas, foi deixa

da para um segundo plano. A ocupacão ilegal dessas terras, por campo

neses e grileiros e os conflitos sociais, rurais, resultantes dessa 

ocupacão, que necessitavam de solucões urgentes, com a continuidade na 

execucão das discriminatórias, foram engavetadas e 'esquecidas'. Em 

seu . lugar surgiram atos políticos, demagógicos, com promessas de solu

cão. 

Com a extincão da Paulipetro e a falta de recursos da Eletro

brás e Cesp13 para a continuidade das obras das três usinas hidrelé

tricas, no governo Franco Montoro14, 1983, tem-se o aumento da estag

nacão regiona11~. 

Faz-se relevante considerar a questão das usinas hidrelétricas, 

pois foi a partir da desaceleracão de suas obras e a consequente dis

pensa de milhares de trabalhadores que os conflitos existentes, e que 

eram acobertados pelos vários governos anteriores, revigoraram e se 

tornaram visíveis perante à opinião pública. Concluí-s·e, com isso, que 

as demissões , em massa, por parte da Cesp e das empreiteiras16, foi o 

estopim de uma situacão crítica, que já existia. A partir daí, tornou

se público, o movimento camponês , denunciando todo o processo irregu

lar na ocupacão das terras e seu conflito11, secular, provocando a in

tervencão imediata do Estado. 

O governo Franco Montoro, -1983, foi o único após 1964, que re

solveu atacar essa problemática regional, ou seja a questão jurídica 

das terras18. A partir de um relat~rio19 referente aos graves e anti

gos problemas desse território paulista, sobretudo do Pontal do Para

napanema, envolvendo disputas possessórias em terras públicas e devo

lutas, o governo deliberou adotar as seguintes medidas2•: 

" 1a. Celebracão de convênio entre o Governador do Estado e o 

Instituto Nacional de Colonizacão e Reforma Agrária tendo por objeto 

as acões discriminatórias em curso, conforme entendimentos já mantidos 

com o Ministério para Assuntos Fundiários. 

2a. Desapropriacão de uma área21 para implantacio de um plano 

público de aproveitamento e valorizacão, com a finalidade de produzir 
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alimentos e gerar postos de trabalho tendo em vista a necessidade de 

promover o equilíbrio sócio-econômico e o aproveitamento múltiplo pro

priciado pelo programa de obras desenvolvido pela CESP na região. 

3a. Desapropriacão das áreas litigiosas denominadas " Santa ri

ta " e " Ribeirão Bonito ", com o objetivo de dirimir conflitos pos

sessórios e regularizar a ocupacão produtiva já existente. 

4a. Promocão de acordos individuais com aqueles que tiverem in

teresse em solucionar, rápida e definitivamente, os litígios pendentes 

nos ·perímetros em discriminacão."28 

A necessidade de um aparato jurídico e administrativo para fa

zer cumprir as medidas tomadas, pelo governo Montoro, fez surgir a 

partir de 1983, entre outros, os seguintes orgãos: coordenadoria Só

cio-Econômica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Instituto 

de Assuntos Fundiários e Instituto de Cooperativismo e Associativismo. 

·Esses orgãos foram os responsáveis pela execucão do Plano de Valoriza

cão Regional das terras do Pontal: Gleba XV de Novembro22. 

A acão governamental se evidenciou pela quantidade e qualidade 

das medidas tomadas23, que tiveram efeitos práticos e representaram o 

início do fim da defasagem de mais de vinte anos da legislacão agrária 

estadual, com instrumentos legais, indispensávéis a uma política fun

diária no estado e principalmente no sudoeste paulista. Essa política 

governamental, de ocuPacão produtiva de terras públicas, - reservas 

florestais e terras devolutas -, teve um sentido social e econômico 

relevante, na Alta Sorocabana, poí.$ atendeu, parcialmente as reivindi

cacões dos camponeses Sem-Terra, - arrendatários e parceiros -; ao 

mesmo tempo resolveu, também parcialmente, a questão das acões discri

minatórias, com 'acordos de cavalheiros' entre o Estado e os latifun

diários, beneficiando, também, os campO-neses posseiros. 

O governo Montoro, demonstrou, através de sua acão, a preocupa

cão de resolver as reivindicacões dos latifundiários e políticos re

gionais, ou seja, a não continuidade nas acões discriminatórias, 

proporcionando a estes grandes fazendeiros, através do processo de re

gu 1 ari zacão , com emissão de t ít u 1 o·s de propriedades24 - , a garantia 

definitiva da posse de suas terras. Esta medida garantiu, definitiva

mente, a ap 1.icacão de investimentos da in ic iat i va part icu 1 ar na re-
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gião, fortalecendo, ainda mais, o sistema econômico vigente. 

O governo Orestes Quércia, 86-90, ao executar o programa de de

senvolvimento do estado de São Paulo, 1989, através do Conselho Esta

dual de Desenvolvimento Econômico2', CEDE, e inserido neste, o Conse

lho para o Deenvolvimento do Pontal do Paranapanema, - com o Fundo de 

Melhoria e Desenvolvimento -, procurou dar uma continuidade a essa 

iniciativa particular. A dotatão de recursos públicos, através de uma 

linha de crédito, subsidiados, durante toda a década de 1990, procura

rá, segundo o governo atual, recuperar e desenvolver economicamente 

esse território paulista. 

Pelo exposto, verifica-se que as medidas governamentais, esta

duais, tomadas, a partir de 1983, - diferentemente das do período an

terior, 1964 a 1982 -, assumiram um caráter, aparentemente conflitante 

e contraditório, pois sendo o Estado uma instância cooptada pelo sis

tema econômico vigente tomou decisões contrárias ao grupo econômico 

hegemônico, regional, promovendo o desmembramento do latifúndio e o 

assentamento de camponeses. Mas como já foi apresentado, as circuns

tâncias da questão jurídica das terras necessitavam de tais atões. O 

latifúndio ao ser desmembrado, permitindo a continuidade da pequena 

produtão, assegurou a integratão desse território ,- Alta Sorocabana

' ao desenvolvimento econômico estadual 

O Estado, ao permitir a destruitão de algumas áreas do latifún

dio, permitiu, também , que esse território deixasse de ser devoluto, 

'' o momento da lógica capitalista passa, pois, pela recriatão daquilo 

que ela mesmo destrói "; < OLIVEIR-A: 1987:93>26. 

O Estado, a partir dessa interventão, assumiu, também , a ins

titucionalizatão dos conflitos e um caráter paternalista junto aos 

camponeses. As atões estatais, mesmo sendo de cooptatão aos movimentos 

camponeses, trouxeram a esses, num pri~eiro momento, a certeza de que 

obtiveram apoio efetivo para conquistar a terra prometida. 

Salienta-se, entretanto, que tais assentamentos, embora ofi-

ciais, apresentaram e apresentam, nos seus espatos rurais um conjunto 

1
articulado de elementos estruturais da sua produtão. A forta de traba

lho camponesa, a parceria, o trabalho acessório, a forta de trabalho 

assalariada, a socializatão do camponês, a propriedade da terra, a 

propriedade dos meios de produtão, e a jornada de trabalho formam es-
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ses conjunto de elementos da produção camponesa, citado Por TAVARES 

DOS SANTos27, e justificam a análise que se fará sobre a organização 

do espaço rural dos assentamentos, onde o uso e manejo do solo e, as 

associações de produção, assumem, também, características peculiares. 

A comercialização da produção camponesa, dependende da agricul

tura capitalista, será, também, analisada, pois, essa categoria, tem 

contribuído para agravar a problemática da pequena produção, que se 

caracteriza com o segundo momento da luta camponesa, ou seja a luta 

contra os interm~diários e os agentes financeiros para não serem ex

propriados de seus pedaços de chão. 

2, As rel1cõ11 1oci1i1 de trabalho ~ campgn1s, na f111 pri-as11nt1mento 

Ao analisar a organização na produção e as relações sociais de 

trabalho, apresenta-se, inicialmente, algumas considerações sobre a 

força de trabalho familiar, força de trabalho assalariada e sobre a 

propriedade da terra, que faziam parte do conjunto de elementos da 

produção camponesa, na fase pré-assentamento. 

Constatou-se que 40Y. dos entrevistados, hoje assentados, na 

gleba XV de Novembro, trabalhavam como assalariados rurais, - sendo 

10r. como trabalhadores permanentes e 30Y. na condição de trabalhador 

temporário. Outros 30Y., exerciam atividades urbanas, quer como força 

de trabalho assalariada, - temporciria,< 11% >~ permanente, < 15% > -, 
quer como força de trabalho autônoma, < 4Y. >. 

Na gleba Lagoa São Paulo, 38X dos entrevistados, estavam na si

tuação de força de trabalho assalariada, rural, < 14X ,permanente e 

24Y. temporária >; entretanto, apenas 3* exerceram trabalho assalariado 

urbano, < temporário >. 
Nos demais assentamentos, - Rosana e Rebojo -, constatou-se que 

a totalidade dos entrevistados, exerceu, na fase anterior ao assenta

•ento, atividades rurais, com força de trabalho familiar; Tabela 1. 



TABELA 1 

FORCA DE TRABALHO DOS CAMPONESES NA FASE PRÉ-ASSENTAMENTO 

< dados P•rc•ntuais ). 

FORCA DE TRABALHO REBOJO LAGOA S.P. GLEBA XV ROSANA 

familiar 100 59 30 100 

assal.rural 38 40 

assal.urbana 03 30 

100 100 100 100. 

FONTE: Pesquisa de campo, 1988 
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Considera-se a for'a de trabalho familiar um elemento que en

volve toda a família do camponês, - posseiro, proprietário, arrendatá

rio e parceiro -, nas tarefas ligadas à terra. Esse elemento tem um 

certo grau de autonomia, relativa, de decisão, sobre sua atividade, em 

relacão aos outros elementos tais como: forca de trabalho assalariada, 

rural e urbana. 

A tabela 1, apresenta a predominância da forca de trabalho fa

miliar, revelando que a maioria dos assentados, entrevistados, não ti

nha vínculo empregatício, apesar ..de estarem, no caso,os camponeses,

arrendatários e parceiros28 -, 'presos' à questão da renda da terra. 

Conclui-se portanto, que 91~ dos entrevistados, nos quatro pro

jetos, tinham, na fase do pré-assentamento, uma estreita ligacão com 

as atividades ligadas à agricultura. R~ssalta-se, ainda, que os campo

neses que ofereceram forca de trabalho assalariada urbana declararam 

que seus pais estavam, também , ligados ao setor primário, - agricul

tura -, em seus lugares de origens. Dos entrevistados, não ·houveram 

casos de forca de trabalho familiar na situacão de camponês - proprie

tário; entretanto algumas famílias informaram que seus pais tiveram 

terras, com título de propriedade, por heranca, ou por compra. Na gle

ba Rebojo, 36X , dos entrevistados, declararam que seus pais, ou avós, 



tiveram, ou ainda tem propriedades; na Lagoa São Paulo, foram 42X: Ro

sana,40X e, em menor número, 20X, os dos entrevistados na gleba XV de 

Novembro. 

Os dados coletados sobre os elementos for'ª de trabalho fami

li ar, for'a de trabalho assalariada e ainda sobre a propriedade da 

terra, na fase que antecedeu ao assentamento assumem, ainda, uma sig

nificativa importância nas explica~ões do porquê da luta pela posse I 

propriedade de uma parcela rural, individualizada e, do porquê da re

sistência desses camponeses na prática da associa~ão e ou cooperativa 

nos projetos de assentamentos. 

Através de depoimentos dos entrevistados, pôde-se perceber que 

a heran'a cultural, de seus pais e avós, permanecem bem vivas no uso e 

manejo do solo, bem como nas rela~ões sociais de trabalho. 

3. A oraanizacio dg espacg campgnis, a estrytura interna da prodycãg 

ngS 111entam1ntg1 1 

Na análise que se fará a seguir, sobre a estrutura interna da 

produ~ão camponesa, nos referidos assentamentos, procurar-se-à expli

citar mais detalhadamente as rela,ões sociais de trabalho e os outros 

elementos que se articulam nesses espa~os rurais. Procurou-se, também, 

dentro do contexto organiza~ão do espa'º' dar um enfoque especial à 

questão do uso e manejo do solo e...a comercializa,ão da produtão. 

Segundo MILTON SANTOS, o espato apresenta-se como " um verda

deiro campo de fartas cuja aceleratão é desigual 'se definindo' como 

um conjunto de formas representativas de relatões sociais do passado e 

do presente e por uma estrutura repr~6entada por relatões sociais que 

estão acontecendo diante dos nossos olhos e que se manifestam através 

de processos e fun~ões "; < SANTOS, M.,: 1978: 122 > 29. 

O espace, aqui representado pelos assentamentos Rebojo, Lagoa 

São Paulo, XV de Novembro e Rosana, foi observado, descrito, interpre

tado e explicado a partir desse campo de fartas cuja aceleratão, tam

bém e desigual, onde ocorrem" formas especiais que convivem e ao mes

mo tempo se chocam " e que explicam as realidades existentes, resul-
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tantes do" do trabalho e dos conflitos entre o capital e trabalho"; 

LEMOS : 1986-1987: 287 )30. 

Esses espaços, com camponeses, são portanto os resultados dos 

confltç_9_s entre o capital e o trabalho; são, também, o resultado da 
. ·- · .. 

sujeição da renda e do trabalho ao capital, pois" o camponês repõe a 

cada ciclo de atividade produtiva os meios de produção e a força de 

trabalho para a repeticão pura e simples dessa atividade produtiva " . 
' 

OLIVEIRA: 1986:71 , op. cit. ). É esse processo de reprodução da 

produção camponesa que explica as diferentes situações vividas pelos 

camponeses articuladas com os elementos que compõe a estrutura inter

na da produção camponesa •• , já citados por TAVARES DOS SANTOS,1978, 

op. cit •. 

Esses elementos são estratégias que a pequena produção, campo

nesa, utiliza para se colocar dentro do sistema capitalista. é através 

desses elementos, funcionando como jogos de forças que os camponeses 

sobrevivem. A força de trabalho familiar é um dos elementos mais im-' 

portante que se coloca na estrutura interna da produção camponesa.A 

utilização dessa força de trabalho se dá no espaço de forma individua

lizada, onde cada familia camponesa desenvolve atividades produtivas 

na sua parcela agrícola. É através do trabalho familiar que se conse

gue manter o padrão de produtividade relativamente estável, pois " a 

família camponesa é um verdadeiro trabalhador coletivo "; ( TAVARES 

DOS SANTOS:1987, op. cit. ). 

Os dados percentuais da tabela 2 apresenta o trabalho familiar 

como o elemento mais importante nJl estrutura interna da produção cam

ponesa. O preparo do solo, o plantio/ semeadura, a adubação e os tra- , 

tos culturais são as principais fases executadas pelo trabalho fami-

1 iar; elas representam, em média, 80~ da utilização da força de traba- : 

lho nos assentamentos, nas suas diferentes fases do ciclo produtivo. 



TABELA 2 

A UTILIZAC~O DA FORCA DE TRABALHO FAMILIAR NAS FASES 

DA PRODUC~O, NOS ASSENTAMENTOS. C dados percentuais >. 

TRABALHO 
FAMILIAR REBOJO LAGOA S.P. GLEBA XV ROSANA HéDIA 

prep. do solo 64 72 94 90 80 

plantio/semead. 64 83 92 80 79 

adubatão 73 87 94 90 86 

tratos cult. 64 83 90 80 79 

colheit/benef. 36 49 60 40 45 
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FONTE: Pesquisa de campo: 1988, <dados compilados das tabelas 3 

a 7>. 

A utilizatão da forta de trabalho na fase colheita I beneficia-

mento é muito variável, isto é depende do produto colhido. a dife-

renta se torna mais visível entre as lavouras do algodão e da mamona. 

Nas lavouras , com algodão, - muito comum na Alta Sorocabana e 

nos assentamentos -, utiliza-se mais força de trabalho na colheita do 

que nas outras fases da produtão 

A fase colheita , do algodão, - fevereiro a abril -, coincide 

com o período das chuvas; é necessário utilizar-se mais força de tra

balho nos dias de estiagens para que não se perca a produtão e ou a 

qualidade do algodão. Nesse período,-~ comum contratar-se forta de 

trabalho assalariada e ou ainda , solicitar a forta de trabalho even

tual, sem remuneratão. Nos assentamentos, essa forta complementar ao 

trabalho familiar, normalmente é executada através do mutirão, ou tro

ca de servitos, troca de dias, e ou, ainda, através de pagamento em 

dinheiro, por arrobas colhidas, entre os grupos familiares, sejam eles 

parentes, compadres ou vizinhos. Salienta-se que esse trabalho even

tual sem remuneratio é comum, também, nas lavouras de feijão. 
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Portanto, o fato da força de trabalho familiar apresentar-se 

com uma média mais baixa, 45X, na fase colheita, constante na tabela 

2, justifica-se pela utilização de mais força de trabalho eventual e 

ou assalariada, nos momentos mais críticos do ciclo produtivo; justi

fica-se, ainda, sobretudo, pelo fato da força de trabalho da mulher e 

das filhas do camponês, - que solicitou força de trabalho complemen

tar -, diminuirem o ritmo de trabalho na colheita. Elas vão se ocupar 

mais com os afazeres da casa, tais como, fazer merendas, para os tra

balhadores envolvidos na colheita do algodão. 

As lavouras, com mamona, - observado nas parcelas agrícolas da 

gleba XV -, apresentam-se com maior participação do trabalho familiar, 

60X -, na fase colheita/ beneficiamento, em relacão aos demais as

sentamentos, <tabela 2>. A explicação está, portanto, no produto co

lhido, no caso, a mamona. Esta lavoura, quando atinge a 'fase adulta', 

no seu ciclo vegetativo -, fornece cachos de mamona, em diferentes 

dias e sem interrupção, durante um a três anos. 

A colheita/ beneficiamento da mamona exige um trabalho contí-

nuo. Em dias alternados, a família colhe os cachos, ' maduros ', que 

são espalhados no terreiro para secagem e ' limpeza ' da semente. No 

terreiro, - chão batido e limpo -, localizado sempre perto da casa, a 

semente da mamona, é separada da casca e ensacada; esse trabalho, é , 

quase sempre, executado pela mulher e pelas crianças, no crepúsculo, 

do período vespertino. 

O trabalho, com a colheita / beneficiamento, árduo, contínuo, 

envolvendo a participação da famíU,a, traz, em compensação, segundo os 

assentados, uma maior ' rotatividade ' do dinheiro, pois a venda é 

mais rápida, - diária ou semanal -, e contínua por até três anos. Ape

sar do preço de venda da mamona não atingir bons preços, devido a pre

sença dos intermédiários,- marreteiros· -, ainda assim é compensador, 

pois no dizer dos camponeses " é uma cultura que descansa a terra e dá 

folga para o lavrador " 

é interessante salientar que os camponeses que cultivam a terra 

com lavoura perene, com amoreira, para a criação do bicho-da-seda, 

sericicultura30 _, têm as mesmas reflexões à respeito, isto é, no cor

te, - colheita -, dos galhos da amoreira, que é realizado nos cre

púsculos dos períodos matutino e vespertino -, o trabalho é árduo, en-



98 

volvendo , às vezes toda a familia, mas durante a maior parte do dia, 

das 09 a 16 horas, " é só distribuir os galhos e folhas das amoreiras, 

que ficaram armazenados no depósito para os bichos, no barracão , e 

cuidar de outros afazeres, mais leves " 

Segundo os camponeses, entrevistados, que praticam a sericicul

tura, este trabalho é contínuo mas não traz muita fadiga, isto é, "dá 

folga para o agricultor e descansa a terra", além de trazer uma maior 

"rotatividade'' do dinheiro. A cada vinte e oito dias, durante oito me

ses, vende-se os casulos para as cooperativas especializadas nesse se

tor, que pagam à vista. 

Na gleba Rebojo, os camponeses vem desenvolvendo essa atividade 

há mais de dez anos, e atualmente, 1988-89, a sericicultura está sendo 

introduzida em várias parcelas agrícolas das glebas XV de Novembro e 

Rosana. 

e interessante observar, que enquanto nas glebas XV e Rosana a 

sericicultura utiliza, essencialmente, a forca de trabalho familiar, 

na gleba Rebojo esta atividade vem absorvendo a forca de trabalho asa

lariada. As tabelas 3, 4, 5, 6 e 7 apresentam uma maior incidência 

dessa forca de trabaho, - assalariada -, em todas as fases do ciclo 

produtivo nessa gleba, - Rebojo • 

Dos entrevistados, no assentamento Rebojo, a força de trabalho 

eventual, sem remuneracão, e a assalariada representaram 36X nas fases 

preparo do solo, plantio I semeadura e tratos culturais. Representaram 

27% na fase adubação e 64X na fase colheita / beneficiamento. Uma das 

explicacões para tal fato é que a....composicão familiar desse assenta

mento é menor que as demais. Por ser, essa gleba, mais antiga, grande 

parte dos filhos desses camponeses casaram-se e ou migraram para ou

tras áreas rurais, ou ainda, para as cidades. Deve-se considerar, ain

da, que as condicões de vida, numa s~tuacão relativamente melhor do 

que os outros assentamentos, permitem que esses camponeses, da Rebojo, 

possam se utilizar da forca de trabalho assalariada, com mais frequên

cia. 



TABELA 3 

A UTILIZAC~O DA FORCA DE TRABALHO NOS ASSENTAMENTOS, 
NA FASE PREPARO DO SOLO, < dados P•rcentuais > 

forc;:a de 
trabalho REBOJO LAGOA S.P. GLEBA XV ROSANA 

familiar 

eventual s/ remun. 
assalariada 

64 

09 

27 

100 

FONTE: Pesquisa de campo, 1988. 

72 

26 

02 

100 

TABELA 4 

94 

06 

100 

90 

10 

100 

A UTILIZAC~O DA FORCA DE TRABALHO NOS ASSENTAMENTOS, 

NA FASE PLANTIO I SEMEADURA, <dado• percentuai•>. 

forc;:a de 
trabalho REBOJO LAGOA S.P. GLEBA XV ROSANA 

familiar 

eventual s/ remun. 

assalariada 

64 

09 

27 

100 

FONTE: Pesquisa de campo, 1988. 

--83 

15 

02 

100 

92 

08 

100 

80 

20 

100 

99 



TABELA 3 

A UTILIZAC~O DA FORCA DE TRABALHO NOS ASSENTAMENTOS, 
NA FASE ADUBAC~O < dados -percentuais). 

forç:a de 

trabalho REBOJO LAGOA S.P. GLEBA XV ROSANA 

familiar 

eventual s/remun. 

assalariada 

73 

09 

18 

100 

FONTE: Pesquisa de campo, 1988. 

87 

11 
02 

100 

TABELA 6 

94 

06 

100 

90 

10 

100 

A UTILIZAC!O DA FORCA DE TRABALHO NOS ASSENTAMENTOS, 

NA FASE TRATOS CULTURAIS, < dados perc•ntuais >. 

forç:a de 

trabalho REBOJO LAGOA S.P. GLEBA XVB ROSANA 

familiar 64 " -83 90 80 

eventüa.l s/ remun. 09 15 04 20 

assalariada 27 02 06 

100 100 100 100 

FONTE: Pesquisa de campo, 1988. 



TABELA 7 

A UTILIZAC~O DA FORCA DE TRABALHO NOS ASSENTAMENTOS, 

NA FASE COLHEITA I BENEFICIAMENTO , < dados percentuais> 

força de 

trabalho REBOJO LAGOA S.P. GLEBA XV ROSANA 

----~--------~--------------------------------------------

familiar 

eventual s/ remun. 

assalariada 

3ó 

09 

55 

100 

FONTE: Pesquisa de campo, 1988. 

49 

19 

32 

100 

60 

02 

38 

100 

40 

60 

100 

101 

A utilização da força de trabalho assalariada é muito restrita 

nos assentamentos, exceto na gleba Rebojo, já explicado anteriormente. 

A contrata,ão dessa for'a de trabalho, nos assentamentos, se dá nas 

diferentes fases do ciclo produtivo. As vezes ela se justifica pela 

ausência do trabalho da mulher, por motivo de gravidez, ou por doen'a 

de algum membro da família. Outras vezes, se justifica pela falta de 

implementes agrícolas; neste caso contrata-se, por preço combinado,o 

uso do trator, tombador, ou máquina de veneno, ou mesmo o uso do arado 

e do animal. 

No assentamento gleba Lagoa São Paulo, a for'ª de trabalho as

salariada é contratada no Distrito ·" Bairro do Campinal". Ultimamen

te, 1988, vem se contratando essa força de trabalho, junto aos campo

neses Sem-Terra, acampados na rodovi~-que liga a cidade de Presidente 

E~itácio ao Distrito do Campinal. 

No assentamento gleba XV de Novembro, o percentual foi também 

notório, 38~, em 1988, e este fato se deu mais por cooperação e fra

ternidade do que por ' necessidade'. Naquele momento, houve uma ques

tão circunstancial: o governo Orestes Quércia,transferiu parte dos 

acampados, -camponeses -, Sem-terra, do trevo Euclides da Cunha, para 

uma área emergencial, dentro da gleba XV. 
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Esses ex-acampados, da rodovia,'hoje acampados' - em parcelas 

rurais de até dois hectares, para cada chefe de família -, nas áreas 

de reserva e recuperac;:ão florestais da gleba XV, estavam desemprega-

dos, pois o período novembro - abril , é d~ entre -safra da cana, na 

Destilaria de Alcool Alcídia. 

No sentido de colaborar com essas familias, - que também estão 

a espera de um novo projeto de assentamento -, muitos camponeses da 

gleba XV , utilizaram-se dessa forc;:a de trabalho , assalariada, para 

complementar o trabalho familiar na fase colheita I beneficiamento da 

mamona em suas parcelas agrícolas e, ainda, para auxiliá-los na 

construc;:ão dos barracões, pois estavam iniciando a ser1cicultura 

Alguns camponeses da gleba XV, permitiram , em 1988,, em caráter ex

cepcional, que parte de suas terras fossem utilizadas por esses "novos 

camponeses", na situac;:ão de parceria, nas áreas já cultivadas com ma-

mona; esses novos camponeses receberam, como remunerac;:ão uma fração 

da produc;:ão, em média, 25% • Outros, ainda, utilizaram o elemento par-

ceria, 50X , com produc;:ão de feijão e milho em 

areas que não ultrapassaram a 1/2 hectares de terra, dessas parcelas 

agrícolas. 

Pôde-se observar, também, que a totalidade dos camponeses, en

trevistados, 100X, nos quatro assentamentos, deixou de executar, como 

força de trabalho acessório, atividades fora de suas parcelas agríco-

las. Antes do assentamento, os camponeses, na situação de arrendatá-

rios e parceiros, além de executarem atividades em "suas roc;:as ", se 

assalariavam temporariamente, 

fazendas, na Alta Sorocabana. 

e...m outras roças maiores, ou ainda em 

O assentamento trouxe várias inovac;:ões nas relac;:ões sociais de 

trabalho; antes na fase pré- assentamento, o camponês se assalariava 

para garantir a sua sobrevivência; koje, pós- assentamento, na sua 

parcela agrícola, ele necessita a forc;:a de trabalho eventual, sem re

munerac;:ão e ou da assalariada, para auxiliá-lo nas diferentes fases do 

ciclo produtivo. 

Contudo, e através da forc;:a de trabalho familiar que se cons-

trói o território camponês. é, também, através dos laços de parentes

cos, de compadrio e de amizade, ou mesmo com um mínimo de cooperac;:ão e 

sociabilidade, ainda que de maneira precária, que se realizam as mu-
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dancas sociais e econômicas nos assentamentos. 

As relações sociais de trabalho, que os camponeses buscam entre 

si, são estratégias de luta para garantir suas sobrevivências e suas 

permanências na terra. Entretanto, essas alternativas, embora, sendo 

formas de resistências contra suas expropriações do território con

quistado, elas não eliminam a lógica do sistema econômico vigente. 

é a agricultura capitalista que dá oportunidade para a existên

cia e a reprodução da pequena produção camponesa, e ela se apresenta 

de forma desigual e diferenciada. Portanto, essa pequena produção e 

uma dessas formas e é subordinada ao capital; o assentamento é, assim, 

uma consequência do capital. 

Segundo OLIVEIRA,< 1986: 11, op. cit. >, " estamos pois, diante 

do processo de sujeição do campesinato ao capital, uma sujeição que se 

dá sem que o trabalhador seja expulso da terra, sem que se dê a expro-

priação de seus instrumentos de produção". " Estamos, pois, agora, 

diante de um processo distinto na agricultura; estamos diante da su

jeição da renda da terra ao capital. Esse é o mecanismo básico de ex

pansão do capital no campo. Esse processo se dá quer pela compra e 

venda da terra, quer por subordinação da produção camponesa". OLI-

VEIRA: 13, op. cit. >. 
O campes1nato deve ser entendido como classe social que ele é. 

Deve ser estudado como um trabalhador criado pela expansão capitalis

ta, um trabalhador que quer entrar na terra. C OLIVEIRA. 1986.11, op. 

cit. ). 

Nas entrevistas, com histcirias de vida, pôde-se interpretar a 

visão que o camponês, hoje assentado, têm a respeito .dé" " entrar na 

terra", de "possuir a terra", de ter "o título de posse" de ter li 

a propriedade da terra". 

A maioria, 75Y. , dos entrevistados, reivindica o título de de

fi n i t i v o d e 11 posse" , p ar a d i fere n t e s s i t u,a ç õ e s , t a i s c o mo : f i n a n c i a -

mente,< 32Y. >, herança,( 32Y. >, segurança para a família e garantia do 

futuro, 9,Sr. > e, venda da terra, < 1,2r. >. Outros 25Y. não reivin

dicaram o título de "posse"; segundo estes o título não tem validade, 

o importante é ter a terra para trabalhar e tirar dela o seu sustento, 

" o melhor é entrar na terra e ficar nela para sempre " 
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é interessante observar que a frase " posse da terra " foi a 

predominante, a mais usada pelos entrevistados; poucos utilizaram-se 

da frase ' título de propriedade ' • Observou-se , durante as entre

vistas, que a frase " posse " está enraigada no cotidiano do camponês; 

ele não se utiliza das frases " minha propriedade"; meu sítio: O co

mum, foi : "esse chão", "essa terra"," nossa posse" e "nossa roc;a". 

Segundo MARQUES, ( 1988:4 )32, " a posse deve ser considerada 

como um valor jurídico superior à propriedade. Enquanto que a propri~

dade é uma figura abstrata, que nem os códigos conseguem definir cor

retamente, definem apenas os modos de adquirir a propriedade e os 

atributos do proprietário -, a posse é uma coisa muito concreta, que 

decorre da necessidade de se ter uma moradia ou uma terra para nela 

trabalhar e dela retirar o produto do trabalho " 

Considerando que a func;ão social da propriedade também é abs

trata, deve-se ter como pressuposto concreto, a idéia de func;ão social 

da posse; a posse é tão economicamente necessária como a propriedade. 

O verdadeiro elemento social da posse é baseado no trabalho e na legi

t imac;ão da ocupac;ão.( HARQUES,1988, op. cit.). 

Para os camponeses a terra é a razão de vida, e às vezes de 

morte; daí ser legal a sua ocupac;ão. Ao ocupar o solo vazio, sem des

t inac;ão ele o faz pela necessidade e pela fome; a ocupac;ão é de boa 

fé, e quem define a boa fé é o trabalho e a necessidade do alimento, a 

produc;ão dos alimentos, cuja dimensão social e inegável;< MAR

QUES:1988:21, op. cit. >. 
Para MARQUES, o conceito de posse deve ter uma dimensão socio-

lógica; dimensão essa que ampara a teoria alternativa que realc;a a 

posse em sua legitimidade, fundada na destinac;ão útil que sobrepõe ao 

título, sustentáculo de ociosidade especulativa, 1988: 15, op. 

e i t • > • __ 

Se ao camponês comprar terras, com títulos, com pedac;o de pa

pel, nunca foi a prática, " nunca foi prerrogativa de pobre", a venda 

não será também, ( MARQUES, op. cit.>. A maioria dos camponeses, hoje 

assentados, praticamente nasceram e se criaram em terra de trabalho, 

sem se preocupar com o título de propriedade e, segundo muito deles, 

devem morrer nessa situac;ão, sem ter a preocupac;ão de vender. Apenas 

1,2X dos camponese, entrevistados, vêem o título de posse para uma 
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possível transacão comercial , <tabela 8 >. 

tado, 

A funcão social da posse está tão enraigada no camponês, assen

que quando ele faz contrato de parceria, verbal, cedendo parte 

parcela agrícola a um outro camponês, no caso gleba XV, em 

ele o faz no sentido de ser fraterno ao seu semelhante; ou no 

Gleba Lagoa São Paulo,ele o faz no sentido de garantir a sua so-

de sua 

1988, 

caso 

brevivência e sua permanência da parcela agrícola. 

Nos assentamentos Rebojo, Lagoa São Paulo e XV de Novembro, em 

média, 17X dos camponeses entrevistados, consideraram que o título de 

posse I propriedade não tem validade; não se preocupam com essa situa

cão. No assentamento Rosana esse sentimento é maior, 49X não se preo

cupam com essa s1tuacão, < Tabela 8 >. 

TABELA 8 
A VALIDADE DO TÍTULO DE POSSE I PROPRIEDADE DA TERRA 
PARA OS CAMPONESES ASSENTADOS < dados percentuais>. 

situacão REBOJO LAGOA S.P. GLEBA XV ROSANA 

venda da terra 

financiamento 

heranca 

garantia do futuro 

e seguranca para a 

familia 

o título não tem 

validade 

03 

44 41 

44 - 27 

06 10 

06 19 

100 100 

01 01 

32 11 

27 30 

13 09 

27 49 

100 100 

----------------------------------------------------------
FONTE: Pesquisa de campo, 1988. 



Para os camponeses, do assentamento Rosana, a conquista " de 

um peda1;0 de chão ", " de uma roç:a ", " de uma pequena posse ", sem 

ter que pagar renda é tão importante que metade desses entrevistados, 

49Y. declararam que o " título de posse ", ou " título da terra " 

não tinha importância , não era o mais importante. 

Deve-se, ainda, considerar que esse assentamento é o mais re

cente, 04 de julho de 1986; a maioria dos assentados, cerca de setenta 

e nove camponeses, vieram de ilhas e áreas ribeirinhas dos rios Para

napanema e Paraná. Esses camponeses, - posseiros -, ilhéus e ribeiri

nhos, utilizavam uma pequena posse, - ou seja, um hectare e meio, ou 

um hectare, ou meio hectare, ou ainda uma quarta de hectare -, para as 

lavouras de feijão , milho, mandioca, batata-doce e abóbora. Quase 

sempre se viam obrigados a vender peixes para complementar e garantir 

as despesas com as compras de sal, açúcar, roupas, remédios, entre ou

tros. Deve-se, ainda considerar que a menor parte da produção era para 

a subsistência da família; a maior parte era vendida. 

Os outros cinquenta e três camponeses,também assentados nessa 

gleba, Rosana, vieram de uma situação um pouco pior; cultivavam a ter

ra na situação de parceria, com os camponeses que ocupavam as terras 

da fazenda Rosanela. Huitos desses parceiros não tinham os principais 

instrumentos de trabalho, - arado, tração animal e cultivador. 

É importante observar que apenas 11~ dos camponeses da gleba 

Rosana consideraram o título da terra importante para fazer financia

mento do custeio da produç:ão. O fato desse percentual ser bem mais 

baixo, em relação aos demais assEHttamentos,- cuja média foi de 39~ -, 

tem uma justificativa: os mesmos nunca tinham se utilizado desse expe

diente, - financiamento -, em agências bancárias. Nas suas posses, fa

se Pré- assentamento, dependiam do armazém e ou da COCAMAR, - Coopera

tiva de Cafeicultores e Agropecuaristãs de Maringá Ltda - , no estado 

do Paraná, nos centros urbanos de São João do Caiuá e Terra Rica. 

Para· os camponeses dos demais assentamentos, que responderam 

sobre a situa,ão de validade do título da posse para obter financia

mentos, bem como os que se utilizavam dos créditos bancários, - sem 

terem respondido sobre essa situa,ão -, levantaram uma questão impor

tante sobre o crédito bancário. Segundo eles, as agências bancárias, 

ao fazerem financiamento para o custeio da produ~ão, exigiam, desses 
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camponeses, um avalista e o título de propriedade para garantia do 

credito. Percebe-se aí uma contradicão do Estado, ou seja, as agências 

bancárias, fornecedor~s de créditos para esses camponeses, ''são esta-

tais", - Banco do Estado de São Paulo, Caixa Econômica Estadual e Ban-

co do Brasil - O Estado que tem papel principal no financiamento, 

oferecendo créditos, entra em contradicão, pois promove a falência de 

seus programas ao dificultar a obten,ão desses créditos. 

Salienta-se que foi o próprio Estado que implantou e gerencia, 

até hoje, os projetos de assentamento, exceto o Rebojo, - que se eman-

c1pou do INCRA, em 1978 -. Ressalta-se, ainda, que é esse mesmo Esta-

do que não fornece o título de propriedade aos camponeses, alegando 

que a titula,ão permitiria aos beneficiários a venda imediata da par

cela agrícola e o abandono do assentamento 

Entretanto, concluiu-se que, a explica,ão dessa questão é ou-

tra: é a questão jurídica das terras, da Alta Sorocabana, que está em 

jogo; volta-se ao velho problema: sendo essas terras, consideradas pú

blicas pelo Estado, - devolutas e reservas florestais -, esse mesmo 

Estado não deve e não pode emitir títulos de propriedade, e não pode 

permitir transatões comerciais; não pode abrir exce,ões até que não 

sejam resolvidas todas as questões jurídicas sobre essas terras. En

quanto não se resolver o processo discriminatório, enquanto não se fi

zer acordos de cavalheiros com os latifundiários, - supostos proprie

tários -, tem -se o impasse e consequentemente a contradicão. 

Ainda sobre a validade do título de posse I propriedade, cons

tante na tabela 8, nota-se que pos;teria somar os 32Y. que se manifesta

ram que o título da terra é importante para a heranta aos 9,5Y. dos que 

consideraram que o título de posse garantiria o futuro e a seguranta 

da família. A preocupatão, no final, é uma só, isto é, o camponês quer 

garantia de permanência efetiva na te-rra para a sua família e para os 

seus herdeiros. 

A mais importante manifestatão dos camponeses se deu à respeito 

da situa,ão: validade do título da posse para possível transatão co

mercial, - venda-. Somente 1,2Y. dos entrevistados têm dispositão para 

possível venda de suas parcelas agrícolas à terceiros. 

A quase totalidade dos camponeses entrevistados, 98Y. , tem a 

diSPOSitão, convicta, de não vender, jamais, a terra conquistada. As 
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manifestações, espontâneas desses camponeses, tanto do chefe da fami-

1 ia, quanto da mulher e dos filhos, trazem estampadas no olhar de cada 

um; percebe-se a disposição de nunca mais sair dessa terra conquistada 

com tanto sofrimento. Entre as expressões, dolorosas, enfáticas, cita

se algumas: " o senhor acha que depois de tanta penúria, de tanto so

frimento a gente tem coragem de vender essa posse ''; " vender, nunca , 

nem 

está 

depois de morto "; " o lavrador que vender o seu torrão e porque 

ficando louco, não tem amor nem na própria vida "; " nem por 

doença a gente vende essa terrinha "; " morro, mas não entrego essa 

posse para ninguém " 

Pelo exposto, as respostas, com frases diferentes, traziam , -

sempre estampadas na expressão facial dos camponeses -, a negação so

bre a venda das parcelas agrícolas. São essas respostas que dão a di

mensão sociológica da posse, tão bem caracterizada por MARQUES,< 1988, 

op. cit.> "Para o camponês a terra é a razão de vida, e às vezes de 

morte; sua destinação sobrepõe a posse, ao título; sua destinação é 

pela necessidade da produção de alimentos e pela fome. Essa dimensão, 

sem dúvida é social e inegável". 

Um outro elemento da estrutura interna da produção camponesa, 

que assume um caráter importante é a jornada de trabalho. 

Dependendo do produto cultivado há uma variação dessa jornada; 

no caso das lavouras perenes, segundo os camponeses entrevistados, há 

um " período mais longo de pouco trabalho ", ou " um trabalho menos 

cansativo ". No caso das lavouras temporárias, nas diferentes fases do 

ciclo produtivo, exceto na fase d.e tratos culturais, o trabalho é ár

duo. Na fase colheita I beneficiamento, por exemplo, as tarefas exigem 

rapidez; a jornada de trabalho torna-se mais descompassada, mais fati

gante; às vezes, inicia-se o trabalho no crepúsculo, do período matu

tino , e encerra-se, no pôr-do-sol, na crepúsculo, do período vesper

tino 

Além da característica, - produto cultivado -, há uma outra, 

vinculada à jornada de trabalho e aos meios de produção, que é a di

mensão da parcela agrícola • A maioria dos camponeses, antes do as

sentamento, utilizavam-se de posses, de roças, com diferente~ dimen

sões, mas quase sempre, com áreas inferiores às das parcelas agríco

las, atuais. Algumas dessas roc;:as tinham extratos de áreas que varia-
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vam de um quart, <114>, a dois hectares; nesse caso, incluíam-se, 

principalmente os camponeses ilhéus e ribeirinhos dos rios Paraná e 

Paranapanema; esses, hoje, estão assentados nos projetos Lagoa São 

Paulo e Rosana. 

Outros camponeses estavam em posses com extratos de áreas que 

variavam de dois a quinze hectares, e até de vinte hectares, onde 

às vezes, vários chefes de famílias, quase sempre parentes, - filhos, 

genros e netos -, cultiv~vam a mesma roça, através da cooperação, con

fundtndo-se, às vezes, como " agregados " da família camponesa. 

Dependendo da atividade , no ciclo produtivo, na posse, ante-

rior ao assentamento, o camponês transformava-se, periodicamente, em 

trabalhador assalariado para complementar a fonte de renda necessária 

para a sua sobrevivência. Esse trabalho acessório era possível porque 

a área da posse apresentava-se com uma dimensão pequena, ou porque ha

via uma divisão de trabalho, planificada, na força de trabalho fami

liar, permitindo a esse camponês executá-lo, temporariamente. 

Quando esses chefes de famílias foram transferidos para as par

celas rurais definitivas, nos assentamentos, ocorreu a separação des

sas famílias; o genro, ou o filho casado, ou ambos, que tinham suas 

famílias constituídas, ao serem beneficiados com uma nova parcela 

' romperam', parcialmente , temporariamente, os laços familiares no 

ciclo produtivo, antes coletivo. Contudo, a ajuda mútua, a troca de 

dias e de serviços continua ,pois , na maioria das vezes, as suas par

celas agrícolas estão próximas, às vezes, adjacentes. 

Entretanto, a jornada de tr..abalho e a força de trabalho na nova 

situação, na parcela agrícola do assentamento -, sofreram novos 

ajustamentos. Nessa nova posse, de produção, a distribuição e a dimen

são da parcela fizeram com que cada família camponesa se dedicasse em 

todas as fases do ciclo produtivo. --

Os assentamentos, com seus extratos de áreas, planejadas e exe

cutadas de acordo com o módulo rural regional, tiveram uma caracterí

tica marcante e influenciaram no cotidiano, na jornada de trabalho dos 

camponeses. O quadro 3 apresenta a distribuição e a dimensão das par

celas agrícolas nos quatro assentamentos. 



QUADRO 3 

DISTRIBUIC~O E DIHENS~O DAS PARCELAS AGRÍCOLAS 
NOS ASSENTAMENTOS 

----------:---------:---------:---------:----------------: 
:áreas dos: 

:projetos 

: em ha. 

n2 de : n2 de 

parcelas: benefi

ciados 

extrato de área: 

das parcelas 

em ha. 

----------:---------:---------:-------- :----------------: 
REBOJO : 3.337 143 143 13 a 18 

----------:---------:---------:---------:----------------: 
LAGOA S.P.: 8.800 572 548 13 a 15 

----------:-~-------:---------:---------:----------------: 

GLEBA XV : 13.310 520 483 15 a 42 

----------:---------:---------:---------:----------------: 
ROSA NA 2.582 146 

* 140 

132 08 a 24 

* 02 

----------:---------!---------:---------:----------------: 
* as 140 parcelas, de 02 hectares, estão próximas à represa de Ro

sana e são de uso comum aos 132 camponeses já beneficiados, com 

as parcelas individuais. 

FONTE: INCRA, SEAF / DAF e CESP, 1988 

Segundo os camponeses, < 100X > dos entrevistados, a partir do 

momento que foram assentados nas novas parcelas rurais, não foi possí

vel transformarem-se em trabalhadorés acessórios, dadas as diversas 

tarefas a executar no ciclo produtivo, no seu novo pedaco de chão. Pa

ra alguns, com uma composicão familiar pequena, muitas tarefas deixa

ram de ser executadas, devido a diminuta capacidade de trabalho fami

liar 

Deve-se ainda con~iderar que a jornada de trabalho, estreita

mente ligada aos meios de producão, - no caso a terra com a sua dimen

são -, esteve, também, vinculada, aos instrumentos de trabalho. Foram 
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estas "ferramentas de t raba 1 ho", - arado, su 1 cador, cu 1 t ivador, enxa

da, enxadão, foice, facão, entre outros,-,que permitiram o ato da pro

duç:ão e sem dúvida nenhuma, influenciaram, também, na forç:a de traba

lho familiar e na jornada de trabalho • . 

Muitos camponeses, 12X , dos entrevistados da Rebojo, 70X da 

gleba XV, 75X da Rosana e 48~ da Lagoa São Paulo, não dispunham de to

dos os instrumentos de trabalho, necessários nas novas parcelas agrí

colas. Como esses meios de produç:ão podiam ser adquiridos, - são mer

cadorias, podiam ser compradas -, teve-se aí o início, para alguns, e 

a continuidade para outros, da dependência ao mercado, da subordinaç:ão 

do camponês ao armazém, e ou à cooperativa, e ou, ainda, à agência 

bancária para financiar a compra de insumos e instrumentos de traba

lho. 

Entretanto, nem todos camponeses compraram os instrumentos de 

trabalho,necessários ao ciclo produtivo. Daí surgirem algumas alterna

tivas para amenizar e solucionar a falta desses meios de produç:ão. Uma 

dessas alternativas, foi alugar do vizinho, mais próximo, alguns ins

trumentos de trabalho, tais como arado, cultivador, com traç:ão animal. 

Outra alternativa foi contratar serviç:os de " terceiros" para 

preparar a terra, - arar e gradear -, para a sementeira ou plantaç:ão. 

Esta operaç:ão, com tratores, ou com traç:ão animal, passou então a ser 

executada com forç:a de trabalho e instrumentos de fora de sua parcela 

agrícola. A tabela 9 apresenta as porcentagens de camponeses, entre-

v1c;tados, 

trabalho 

com a respectiva utilizaç:ão dos principais instrumentos de 



TABELA 9 

PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE TRABALHO UTILIZADOS 
PELOS CAMPONESES NOS ASSENTAMENTOS < dados percvntuais 

trac:ão animal trac:ão mecânica 

:---------------------:--------------------------

:arado :culti-: carro-: arado el culti 

:vador : c:a grade : vador 

carreta 

* 
---------:------:------:-------!--------:-------:---------
REBOJO 19 20 04 81 80 87 

---------:------:------:-------:--------:-------:---------
LAGOA SP : 20 47 03 80 53 88 

---------~------:------:-------:--------:-------:---------

GLEBA XV : 21 53 03 78 47 88 

---------:------:------:-------:--------:-------:---------
ROSA NA 23 45 02 77 55 90 

---------:-----~ : ------:-------:--------:-------:---------
MÉDIA 20 41 03 80 59 88 

ii2 

* os tratores e carretas são utilizados,também, para o transporte 

dos camponeses e de suas respectivas produc:ões. 

FONTE: Pesquisa de campo, 1988 

Através de um inventário fornecido pelos técnicos dos orgãos 

oficiais, - Casa de Agricultura, Cesp e Seaf, cadastrou-se os princi

pais instrumentos de trabalho existente nos quatro assentamentos.O 

quadro 4 apresenta tal inventário. 



QUADRO 4 

INVENTÁRIO DOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE TRABALHO 
EXISTENTES NOS ASSENTAMENTOS , 1988 

REBOJO LAGOA S.P. GLEBA XV ROSANA 

Tratores 13 113 30 05 

Arados mecânicos 14 120 30 05 

Grades mecânicas 14 112 30 03 

Carretas 12 85 15 03 

Arados-tra,ão animal 50 365 500 100 

Cultivador- t.animal 30 276 500 100 

Pulverizadores 05 65 22 10 

Carro~as 50 40 50 40 

i13 

FONTE: Técnicos da Casa de Agricultura de estrela do Norte, SEAF 
/ CESP , Teodoro Sampaio e Presidente Epitácio, 1988. 

O importante a ser consideradó;· através da tabela 9, sobre os 

instrumentos de trabalho utilizados nos assentamentos é que a maior 

parte dos camponeses, 78X , se utilizam da mecaniza,ão para arar e 

gradear as suas parcelas agrícolas. A tra,ão animal para arar a terra, 

correspondeu a 21Y.. O uso do trator é, portanto, significativo nesses 

assentamentos; o seu uso para transportar a produ,ão e os camponeses 

para diferentes lugares, por exemplo, levá-los até os centros urbanos 

mais próximos chega a 88X. 
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Entretanto, deve-se salientar que o número de tratores existen-

161 > , nos quatro assentamentos é pouco expressivo, levando em 

consideratão o número de famílias camponesas,<1.306 ), assentadas. 

O pagamento dos servitos, pelo uso do trator e demais emplemen

tos agrícolas, é realizado em dinheiro, a ser pago após a venda da 

produção, ou em espécie, isto é, em óleo diesel; neste caso é combi

nado uma quantidade de litros de óleo por hectare, que depende do tipo 

de servito a realizar e da declividade do terreno. 

Uma outra alternativa, encontrada com certa frequência, princi

palmente no assentamento Lagoa São Paulo, desde 1983, é a do camponês 

que cede o uso de parte de sua parcela agrícola,- para pagamento de 

serviços prestados; uso do trator, por exemplo -, para o prestador 

desses serv1tos. 

Segundo os depoimentos, - 20X dos entrevistados, com histórias 

de vida -, o processo se realiza da seguinte forma: o camponês, com 

pequena força de trabalho familiar e sem os principais instrumentos de 

trabalho, permite que um outro camponês, vizinho ou não, - que tenha 

trator e implementas agrícolas -, venha até a sua parcela agrícola, 

faça o preparo do solo com ara,ões, com gradagens,- para desterrar e 

nivelar o terreno para o cultivo -. Permite, ainda, que esse camponês, 

prestador de serviços, utilize de 70 a 80X da terra preparada e culti

ve ali o que achar conveniente e fique com todo os ganhos e perdas do 

ciclo produtivo; e ele, o possuidor da parcela agrícola, fica com a 

pequena área do terreno, também, preparada, no máximo 30~, para reali-

zar, também, o seu ciclo produti...-.o, com a sua forta de trabalho fami-

liar. Há, ainda, muitos casos, em que este prestador de serviços faz o 

plantio com o cultivador mecânico, facilitando, ainda mais o trabalho 

do camponês que cedeu a parte da terra. 

Essa modalidade que não se cal-acteriza como relatão de traba

lho, com contratos de arrendamento ou parceria, entretanto, aproxima

se desta, ou seja, constitui-se numa parceria "especial" " sui gene

ris", num compromisso de prestatão de services onde há um custo e be

nefícios, mútuos. O camponês cede o uso da terra sem receber renda e 

ao mesmo tempo usufrui parte dessa terra lavrada, sem pagar services. 

Infere-se aí uma diferenciacão e um distanciamento entre esses 

dois camponeses envolvidos nesse elemento, " parceria "; o primeiro, 
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possuidor da parcela agrícola, mas despossuído de outros meios de pro

du,ão , instrumentos de trabalho , necessários ao ciclo produtivo, é 

um camponês descapitalizado. Para ele, ao ceder a maior parte da ter

ra, 70X , não participou, monetariamente, da divisão dos custos e ga

nhos da produ,ão, - produto colhido -, do outro. Entretanto, ele divi

diu os custos de uma fase do ciclo produtivo, - preparo do solo -, dos 

30% que lhes restou, de sua parcela, para cultivo de sua produ,ão. A 

parte desses custos não foi paga em dinheiro ou em óleo diesel, mas 

sim na permissão de uso, 70X , de sua terra. O segundo, numa situa,ão 

melhor, pois tem todos os meios de produ,ão, - detém a propriedade dos 

instrumentos de trabalho ~' é um camponês que se capitaliza. Para ele, 

ocorreu a divisão dos custos da produ,ão. Ele dividiu os custos das 

despesas da utiliza,ão dos instrumentos de trabalho; não recebeu em 

dinheiro, nem em óleo diesel, mas recebeu a permissão de uso de terra 

· alheia, isto é, utilizou-se de uma estratégia para ampliar a sua área 

: de cultivo e consequentemente aumentar a sua renda. 

Não se considera essa prática como pagamento de servi,os, pois 

o camponês, com pequena for'ª de trabalho, poderia simplesmente culti

var pequena parte de sua ·parcela, de acordo com as suas for,as físi

cas, existente, e, deixar a maior parte , sem cultivo, " em pousio ", 

ou ainda, poderia pagar com produto colhido o trabalho executado por 

um outro prestador de servi,os. Na realidade não se trata disso,; tra

ta-se de uma questão mais especifica. 

é interessante observar que os camponeses não utilizam e não 

permitem que se diga as frases ar;:endamento e parceria. Para eles ar

rendamento significa pagamento em dinheiro, ou em espécie de uma terra 

alugada, e segundo eles, esta não foi e nem está sendo alugada; ela 

foi "cedida". Alguns camponeses, dizem, também, não se tratar de par

ceria. Para esses, a parceria siginifíca dividir os custos e os ganhos 

da produ,ão. " eu não ganhei e não perdi nada"; < depoimento de um 

camponês que cedeu parte de sua parcela agrícola a um outro camponês > 

Segundo alguns camponeses e técnicos que prestavam assistência, 

agrícola, nos assentamentos é "proibido" praticar arrendamento e ou 

parceria. Segundo a Cesp, para possuir a posse da parcela agrícola e o 

uso da mesma é necessário permanecer nesta, e não praticar esse ele

mento parceria e nem o arrendamento. Há, ainda uma exigência, ao cam-
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penes, beneficiado com a parcela rural; se o mesmo deixá-la abandonada 

por dois ou mais anos, sem cultivá-la, correrá o risco de perder a 

posse da mesma. 

Uma outra situa,ão, deve ser esclarecida para entender ou ques-

tionar, ainda mais, essa "parceria". Relaciona-se aos meios de produ-

ção e aos meios de vida, - de sobrevivência -, do camponês assentado. 

Trata-se de uma questão fundamental que é a "água". 

A maioria dos solos, 80X , dos quatro assentamentos são tipo 

latossol, - vermelho, fase arenosa -, com muita porosidade, com len

'ois freáticos profundos. É preciso abrir po,os de até cento e dez me

tros de profundidade para encontrar água. 

A quase totalidade dos camponeses assentados não possue recur

sos financeiros para a construção desses poços d'água .Excetuam-se, 

dessa situa,ão, os camponeses que foram beneficiados com parcelas lo

calizadas próximas à alguns mananciais, - 'olhos d'água', minas, cór

regos -, onde os len,óis freáticos estão mais próximos da superfície 

do solo a ser cultivado. Nessas parcelas, os poços são rasos, e as ve

zes é necessário construir ''valetas" para drenar as águas acumulada 

nos solos.Este caso ocorre no assentamento Lagoa São Paulo, nas parce

las que estão próximas às lagoas e ao rio Paraná. 

Sem perspectivas de construir o po'o d'água e até de sua pró

pria moradia; sem os principais meios de produ,ão, - instrumentos de 

trabalho e água e, ainda, a obrigatoriedade de se fixar na nova posse, 

têm levado, os camponeses, a encontrarem alternativas para que suas 

parcelas não fiquem abandonadas e.. assim não determinando a cessão das 

mesmas. Uma dessas alternativas, é a de ceder o uso de parte de sua 

parcela, já descrito anteriormente. 

Inferiu-se, no assentamento Lagoa São Paulo, que a Cesp está 

"permitindo" 

cialmente" 

ao camponês recorrer, -'~momentaneamente", " c i rcunst an

à terceiros , para cultivar a terra. Sem permitir o uso de 

contratos de parceria e ou de arrendamento, ela a Cesp, 'permite', - " 

fecha os olhos ", para tal prática. Segundo um dos técnicos, o que es

tá oco;rendo é simplesmente " um comodato''; modalidade esta, indevida, 

incorreta para tal situa,ão constatada. 

O que se infere, na realidade, é que ao exigir a transferência 

desses camponeses, - ilhéus, ribeirinhos e os que ocupavam a "palha-
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da."-, da reserva. florestal Lagoa São Paulo, para o assentamento, essas 

posses,- 'rocas'-, ficavam praticamente abandonadas, suscitanao, sem 

dúvida, novas ocupacões, novas rocas, por outros 'novos' camponeses 

Sem-Terra. Para a Cesp seria um novo problema, e de difícil solucão, 

pois quando ocorrer o enchimento do reservatório, - Porto Primavera -, 

teria que resolver esse novo problema social, com os "supostos novos 

camponeses - posseiros". 

A solucão, - parcial, especial, circunstancial -, encontrada 

pela Cesp, através da Cooperativa Agrícola Lagoa São Paulo, foi a de 

transformar todo esse território devoluto e público, denominado 
,, 

pa-

lha.da" pelos camponeses, em " terra comum ", de "aluguel", de arrenda

mento, para esses próprios camponeses do assentamento. Segundo depoi

mentos dos camponeses, a situa.cão foi resolvida da seguinte forma: os 

camponeses tomaram posse da nova parcela, no assentamento, promovido 

pela Cesp, mas continuaram morando nas suas cabanas, - casa de sapé, 

de pau-a-pique, de tábuas -, existente nas suas posses anteriores, na 

área da reserva, onde continuam a praticar, - nos solos férteis das 

várzeas -, a suas tradicionais rocas, - agricultura incipiente, até o 

dia em que as águas da represa inundarão as ilhas e a palha.da, dessa 

reserva florestal. 

O contraditório nessa. situa.cão é que o campones, ao continuar 

na sua "ex-posse" paga à cooperativa uma renda, "simbólica",para uso 

da mesma, isto é , o Estado, via Cesp, naõ permite que se pratique a 

parceria e arrendamento, mas, é este mesmo Estado, via Cesp, via Cola

goa, que arrenda essas terras da ·~reserva florestal " aos mesmos cam

poneses, que na realidade são os antigos posseiros dessas mesmas ter-

ras. 

Aceita-se que é uma situa.cão circunstancial, pois segundo um 

técnico ," enquanto a água não vem, não tinha outra solucão"; mas,foi 

uma medida que trouxe descontentamentos, precaucões, desconfiancas aos 

camponeses envolvidos nessa prática. Alguns camponeses acham que há 

"lorota'' nessa história de reservatório. Nos depoimentos de três cam

poneses, há acusacões brutais contra a Cesp ; eles não acreditam que 

venha ocorrer o enchimento do reservatório e que tudo isso não passa 

de pretexto para tomar-lhes a terra. Esta denúncia é realmente grave, 

mas eles têm um certo motivo para tal desconfianca: o enchimento do 
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reservatório estava marcado para 1986, foi transferido para 89; fala

se agora que será em 93; por outro lado, a Usina Porto Primavera esta

rá concluída,em 1996. A segunda parte da denúncia está comprovada, is

to e, o território ,posse do camponês, foi destruído, não lhe pertence 

mais. Para efeitos Jurídicos, essa posse está sob o domínio da coope

rativa e é arrendada aos camponeses. A outra parte da denúncia, sobre 

o enchimento, ou não da represa, só o tempo responderá. 

A realidade é que, enquanto a água da represa não vem, e ainda 

enquanto a água canalizada e a construção da moradia, prometidas pela 

Cesp, também não vem, o camponês espera, e esperando ele vai pratican

do a " parceria ", pois é a alternativa mais viável para não perder a 

posse da nova terra. 

Esta situação, ausência da água e mais complicada nos outros 

três assentamentos; por exemplo na gleba XV. Neste assentamento, al

guns camponeses estão perfurando os "centos e tantos metros" para en

contrarem água, através do mutirão. Outros, com carroças, com cavalos 

, bicicletas e até com 'carrinhos- de- feira', estão indo buscar água 

nos reservatórios dos poços semi - artesianos, existentes nas cinco 

agrovilas deste assentamento. 

Entretanto, deve-se salientar que 10% das parcelas agrícolas, 

dos assentamentos gleba XV e Lagoa São Paulo, já estão recebendo água 

encanada, em suas parcelas agrícolas. Segundo os técnicos e gerentes 

dos referidos proJetos, a preocupação à respeito dessa situação é mui

to grande, mas a falta de recursos governamentais têm entravado algu

mas etapas para. so 1 uc ionar esse pr.cib 1 ema. 

Deve-se, ainda esclarecer, que estes técnicos têm assumido suas 

funções, com eficiência e dedica~ão extremada, em benefício desses 

camponeses. Através de palestras, sobre o uso e manejo do solo, e nos 

"bate-papos" com os assent ades, a 1 gurí~ · técnicos vem tentando conven-

cer, 

das' 

com pouco sucesso, os camponeses para que construam suas 'mora

nas agrovilas dos referidos assentamentos, pois nestas, há água 

encanada, luz, escola e outros serviços essenciais, necessários ao co

tidiano da família camponesa. 

Salienta-se que no assentamento Rosana, 99X dos camponeses mo

ram na agrovila existente e vão, diariamente, trabalhar nas suas par

celas agrícolas. 
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A Cesp, ao assentar as cento e trinta e duas famílias em uma 

única agrovila, justificou-se alegando que " a construc;:ão da agrovila 

significou a economia de recursos em infra-estrutura, recursos estes 

que poderiam ser aproveitados na irrigac;:ão, por exemplo, de um cintu

rão verde para a agrovila, diminuindo assim a dependência das chuvas 

que padecem os agricultores. Esse cinturão verde poderia garantir pelo 

menos a alimentac;:ão, ficando a área de sequeiro destinada a culturas 

perenes "; CESP: 1987 )33. Entretanto, até hoje , o cinturão verde, 

irr~gado, não foi construído. 

Ainda, segundo os técnicos da Cesp, " a construc;:ão das casas 

nas agrovilas, tem outras vantagens, tais como: facilita os contatos 

dos camponeses com os técnicos agrícolas e permite uma melhor assis

tencia médica e dentária aos assentados". 

Nos assentamentos Lagoa São Paulo, Gleba XV e Rosana cada fa

mília recebeu um lote, nas agrovilas existentes. Este lote, "urbano", 

com 1.000 metros quadrados, é, segundo os técnicos, suficiente para a 

construc;:ão da casa e para construc;:ão de poc;:ilga, galinheiro, e horta 

doméstica. 

No assentamento Rosana, cada família camponesa, quando foi as

sentada, recebeu da Cesp, um lote, na agrovila, e uma casa,-barraco de 

madeira, e ainda, luz e água encanada. Este assentamento apresenta-se 

com cento e vinte e uma parcelas agrícolas de 12 hectares para explo

rac;:ão de lavouras de sequeiro; cento e quarenta parcelas de dois hec

tares para lavouras de irrigac;:ão; oito parcelas de 24 hectares para 

pecuária leiteira e dezessete p;w:celas de três hectares,_ denominadas 

de parcelas sociais, de parcelas de assistência social, para os campo-

neses idosos, com forc;:a de trabalho reduzida. Cada família, 

portanto, quatorze hectares, em média. 

recebeu, 

Pelo exposto, conclui-se que á·-jornada de trabalho nas diferen-

tes fases do ciclo produtivo, nas diferentes tarefas a executar, nas 

novas necessidades básicas de sobrevivência, - água -, e nas novas e 

diferentes situac;:ões de explorac;:ão de suas parcelas, têm pressionado e 

condicionado o camponês a uma relativa mudanc;:a social, a uma sociabi

lidade mais estreita, nos assentamentos. O surgimento dos grupos de 

trabalho, as associac;:ões de produc;:ão e de venda, as associac;:Ões de 

compra conjunta, de alguns instrumentos de trabalho e a criac;:ão da as-
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soc1ação, institucionalizada, dos produtores rurais, nos assentamen-

tos, têm sido algumas alternativas, coletivas e sociais, praticadas 

por estes camponeses, para permanecerem na terra conquistada. 

Os elementos da estrutura interna da produção camponesa, aqui 

tratados, tais como: farta de trabalho familiar, meios de produção, -

terra de trabalho, água e instrumentos de trabalho -, jornada de tra

balho e ajuda mútua não devem ser analisados separadamente do uso e 

maneJo do solo e da organização da produção. 

4. O ysg e m101jg do sglg e a organizacig da prodycig 091 1111nt1m1n-

O uso do solo , o seu respectivo manejo e a organização da pro-

dução combinam-se com os diferentes elementos da estrutura internai 

camponesa e fazem parte das "diferentes situações vividas pelo campo-

nês " . . OLIVEIRA: 1986:71, op. cit.> • 

A producão camponesa, nos assentamentos, é canalizada para o 

~ercado ~nterno e ou externo. Os produtos colhidos e o fruto do traba

lho camponês são convertidos em mercadorias para serem vendidos. As

sim, esta produção é produto do sistema econômico vigente, é livre pa

ra produzir, - possui alguns meios de produção: terra e ou instrumento 

de trabalho-, mas subordina sua renda ao capital. r 

Na organização da produção., as lavouras comerciais são as mais 

praticadas, < tabelas 10 e 11 ). Em 1987 e 88, a lavoura do algodão 

representou, em média, 20% do ciclo produtivo, nos quatro assentamen-

tos; o milho 22%, o feijão 22X e a mamona 11X. Estas quatro lavouras, 

representaram, juntas, 73%, em média. ·-



TABELA 10 

USO DO SOLO NOS ASSENTAMENTOS 

AS LAVOURAS TEMPORÁRIAS E PERENES ,1987 - 1988 , 

< dados percentuais das áreas utilizadas ). 

LAVOURAS REBOJO LAGOA S.P. GLEBA XV ROSANA 

Algodão 19 27 20 14 

Milho 27 17 23 22 

Feijão 19 25 18 22 

Mamona 02 23 21 11 

Mandioca 06 06 06 08 

Arroz 07 20 

Amoreira 13 

Cítrico 02 

----------------------------~-----------------------------

Café 06 01 01 01 

Cana 03 

Amendoim 03 

Outros 02 01 . 02 02 

100 100 100 100 

FONTE: Técnicos dos assentamentos, 1988. 

i2i 



TABELA 11 

USO DO SOLO NOS ASSENTAMENTOS 
LAVOURAS E PECUÁRIA LEITEIRA, 1987, 1988, 
< dados perc•ntuais das áreas utilizadas >. 

USO DO SOLO REBOJO LAGOA S.P. GLEBA XV ROSANA 

Lavouras <Y.> 

Pecuária 

Leiteira <Y.> 

Áreas, ~m ha, 

utilizadas 

50 97 

50 03 

2.400 6.700 

FONTE: Técnicos dos assentamentos, 1988. 

79 94 

21 04 

10.684 1.968 
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A forca de trabalho familiar somada a alguns elementos da es

trutura interna camponesa, tais como jornada de trabalho, ajuda mútua 

e parceria, têm reduzido os preces dos produtos agrícolas, nesses as

sentamentos, e têm aumentado " a massa geral da producio de alimentos 

u, < OLIVEIRA. 1986.68, op. cit. >~ 

Entretanto, estes elementos, responsáveis pela reducão dos cus

tos da producio, dos precas dos produtos e pelo aumento da massa de 

produ,5o de alimentos, são passíveis de sucessos e frustacões. Os êxi

tos ou malogros vão estar ~ujeitos, ~~mbém, ~ utilizacio do solo. O 

seu uso e manejo inadequados trarão consequências desastrosas para a 

produ,ão camponesa ,- algumas delas irreversíveis - • 

para 

tor 

O modelo de desenvolvimento da agricultura nacional, dirigido 

a producão de escala, - exportacão -, vem estimulando o agricul

brasi leiro a cultivar produtos pré-determinados pelo mercado, so-

bretudo internacional. A producão na Alta Sorocabana, e nos assenta

mentos, não fogem à regra geral. Os estímulos, através de financiamen-
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to agrícola e de assistência técnica são injetados para que os resul

. tados dessa produ,ão camponesa correspondam às expectativas desse mer

cado. 

Porém o uso, constante, destes solos, atendendo ao mercado, tem 

provocado desequilíbrios ambientais de propor,ões alarmantes. A dete-
-- . · --- ·- ·-- ··- ·-· ·- ---

r1oraç:ão dos solos é notória, na Alta Sorocabana e principalmente no 

assentamento Rebojo. O esgotamento e a erosão vêm preocupando tanto os 

camponeses quanto os técnicos envolvidos na agricultura regional. 

Segundo FREIRE,< 1990:4 )34, na região predomina o solo podzo

lizado d~ Lins e Marília, variedade Lins, muito sensível à erosão. O 

solo tinha, quando da cobertura vegetal existente, - décadas de 1920 a 

·1950 -, camadas superiores a 30 centímetros, chegando, em alguns luga

res, a 60 centímetros," agora exibe a piç:arra inútil "; DENARI: 

1990:4 )35. Não protegido , perde-se cerca de trinta toneladas deste 

solo, no ano, podendo chegar até a cinquenta toneladas, se existirem 

voç:orocas; <FREIRE: 1980:4, op. cit.>; <Figura 15). 

Nos vinte e seis municípios, da Alta Sorocabana, há somente 

7,6X do solo latossolo roxo, que não tem superfície arenosa e, portan

to é menos susceptível à erosão. O latossolo vermelho, fase arenosa se 

distingue com 56,BX. Além disto, a terra mais fértil, no quadro das 

arenosas, ou seja, a podzolizada de Lins e Marília, apresenta relevo 

ondulado e fortemente ondulado. Um fator que, aliado à textura arenosa 

favorece bastante ao esgotamento36; <Figura 16>. 

Esses solos arenosos provocam, também o d•saparecimento rápido 

das águas pluviais e dos lenç:óis d'águas subterrâneos. Para alcanç:á-

1os e preciso abrir poç:os de mais de cem metros, já citado neste tra

balho, nos assentamentos Gleba XV e Rosana. 

Segundo os camponeses, entrevistados, no assentamento Rebojo, 

as despesas com o custeio da produç:ão estão relacionadas à utilizaç:ão 

de maquinas e/ou implementes agrícolas, necessários para o cultivo da 

terra. Entretanto, as maiores despesas estão relacionadas com a compra 

de insumos básicos para o preparo do solo, tais como calcário, adubo 

químico e pesticidas 

A ausência do calcário é, também notória nos assentamentos Gle

ba XV e Rosana. Em algumas parcelas agrícolas foi necessário duas to

lenadas de calcário por hectare, para deixar o solo em condiç:Ões favo-
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ráveis ao cultivo; <Figura 17>. 

Além ~as deficiências minerais, os solos da Gleba Rebojo, são 

arenosos, suscetíveis à permeabilidade e porosidade intensas, portan

to, facilmente erodíveis, necessitando atentão especial no manejo, com 

técnicas adequadas para a sua conservatão37; (Figura 15>. 

Os camponeses , da Rebojo, reconhecem que as suas conditões fi

nanceiras são bastantes precárias para atender às necessidades bási

cas, tais como: construtão de curvas de nível, - murundum, leirão e 

terraceamento -, e bacias de contentão de águas pluviais. 

Hesmo assim, com a utilizacão de algumas técnicas conservacio

nistas,mais acessíveis, com custos menores, alguns camponeses, da Re

boJo, 50~ das parcelas agrícolas, fazem o plantio "cortando as águas 

Outros, 43% das parcelas, fazem o plantio em nível, enquanto que 

somente 4% das mesmas, utilizam-se do terraceamento para conservacão 

do solo; <Figura 18). 

Para evitarem o avance da erosão e do esgotamento total do solo 

, de suas parcelas agrícolas, e , ainda, para não dependerem das ins

tituicões de créditos, alguns camponeses, da Rebojo, têm procurado al

ternativas para protegerem este solo, e continuarem na terra e dela 

tirar os seus sustentes. 

As lavouras perenes, como a citricultura, a heveicultura e 

principalmente a sericicultura, vêm sendo algumas das alternativas 

praticadas por trinta e oito camponeses da Gleba Rebojo. 

A situatão sobre a erosão...e consequentemente o aparecimento de 

gigantescas vocorocas, na Alta Sorocabana, e de tal grandeza e alar

mante que o governo estadual, a partir de 1985, decidiu lantar um pro

grama especial de conservatão do solo e água. 

A recriatão de uma estrutura ~écnica, junto à Coordenadoria de 

Assistência Técnica e Integral, - CATI -, da Secretaria de Agricultu

ra, que atuaria exclusivamente em conservatão do solo, e hoje, entre

gue à Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo, - CODASP -, 

vêm atuando , na Alta Sorocabana, com este programa. 

O assentamento Rebojo vem sendo beneficiado, parcialmente, por 

este programa. Entretanto, segundo os camponeses entrevistados, os 

custos são elevados, já que a Codasp aluga suas máquinas para a cons

trutão de bacias de contentão de águas pluviais e movimentatão de ter-
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ras. Eles salientaram, que mesmo sendo o aluguel, destas máquinas, com 

preco 50Y. inferior ao do mercado é muito difícil contratá-las; segundo 

estes camponeses, não há recursos para tal empreendimento. Uma das al

ternativas tem sido o grupo de trabalho. Utilizando-se do apoio dos 

camponeses que tim tratores e , também, da Prefeitura de Estrela do 

Norte, e sob a coordenação da Casa de Agricultura do referido municí

pio, e, ainda com um pequeno recurso da SERSE, este grupo de trab~lho 

vem realizando a conservação desses solos, impedindo , assim o cresci

mento dos sulcos e das vocorocas existentes na referida gleba. As Fi

guras 19, 20 e 21 ilustram a presenca destes sulcos e voçorocas. 

Segundo os técnicos envolvidos nesse programa, as águas plu

viais não disciplinadas são as principais causadoras dos estragos no 

solo. 

O sistema conservacionista consiste da drenagem adequada do 

eixo das estradas vicinais, levando as águas a se infiltrarem no solo, 

liberando umidade para as lavouras localizadas ao redor. Esse processo 

resulta, também, no enriquecimento do lençol freático, aumentando a 

vazão dos mananciais, beneficiando, assim o referido assentamento. As 

figuras 22 e 23 - fotos - apresentam essas bacias de contenção, na 

gleba Rebojo. 

A Gleba Lagoa São Paulo, apresentava, também,problemas ligados 

à erosão e ao esgotamento do solo. Na maior parte deste assentamento, 

80Y. , - no setor sudeste - , o solo é do tipo latossol vermelho escu

ro, fase arenosa, sujeito a erosão e com limitação moderada de ferti

lidade. A topografia, neste setor é ondulada, com declividade de 3 a 

4Y. e em alguns locais atingem 15Y., que aliado à textura arenosa deste 

solo aceleram a lixiviacão nas épocas de chuvas, provocando erosão e o 

aparecimento de ravinas, sulcos e vo~orocas. 

Contudo, à semelhanca do assentamento Rebojo, esses camponeses, 

da Lagoa, não possuiam recursos financeiros para a construção de ter

racos, - de base larga , recomendados pela Cati. 

A partir de 198ó, o governo paulista, assumiu os encargos,-ad

ministrativo e financeiro -, e através da Cati / Codasp, construiu os 

u murunduns" e terracos , acompanhando as linhas de curvas de nível, 

para resolver, definitivamente, o problema da erosão existente nesse 

assentamento, Lagoa São Paulo; <Figuras 15, 16, 17 e 18). 
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Entretanto, segundo os técnicos governamentais, estes terra,os 

e murunduns não poderiam ser construídos, individualmente, por parce

las agrícolas; estas com duzentos metros de frente para as estradas 

v1cinais e seiscentos e cinquenta metros de comprimento, na prática, 

não permitiam o trabalho das pesadas máquinas, da Cati / Codasp. 

O trabalho foi executado, obedecendo as linhas das curvas de 

nível, sem levar em conta os limites territoriais das parcelas. Contu

do, . em consequência da declividade acentuada, em algumas dessas parce

las, - 8 a 15% -, foi necessário construir terra,os de base larga; por 

outro lado, os murunduns, além de serem altos, - cerca de quarenta à 

sessenta centímetros -, foram construídos uns próximos aos outros, 

reduzindo, ainda mais, a áreas de cultivas tradicionais, dos campone

ses assentados, na Gleba Lagoa São Paulo. 

Ainda que os custos operacionais, de alto valor, não recaissem 

sobre os camponeses, a constru,ão desses terra~os e murunduns, ocupan

do as áreas de cultivo, trouxeram, a estes assentados, muitas preo

cupa,ões e angústias ao perder partes de suas terras. 

Através de várias reuniões, entre os grupos de camponeses en

volvidos e a coordena,ão do assentamento, os técnicos da Cesp, Cati / 

Codasp, procuraram justifica o porquê de tais medidas adotadas; justi

ficaram, ainda , que apesar do desrespeito à vontade desses agriculto

res, o trabalho, em execu,ão, não poderia ser de outra forma. " Foi 

uma solu,ão muito díficil para nós, mas o resultado, positivo, virá 

depressa, no máximo após a terc$t.ria colheita ; a produtividade será 

maior". <depoimento de um dos técnicos>. Este técnico, ressaltou, ain

da, que a não execu,ão dessa opera,ão, significaria a perda irreversí

vel de todas essas terras, em menos de dez anos. Afirmou, também, que 

sobre 

plantar 

os murunduns e encostas dos t ·erra,os, os camponeses poderiam 

lavouras perenes, tais como cana-de-a,úcar e anapiê, - forra-

ge1ras -; essas lavouras trariam retornos imediatos e protegeriam esse 

" solo'', - revolvido e amontoado em cordões -, das chuvas torrenciais. 

Acompanhando, de perto, a preocupa,ão e a esperan'a de sucesso 

de tal empreendimento, durante os três últimos anos, constatou-se que 

o transtorno provocado pelas atitudes governamentais foi absorvido pe

los camponeses da gleba Lagoa São Paulo. 
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Os depoimentos, coletados, junto aos assentados, da Lagoa, jus

tificaram tal assimilatão: "Antes a erosão estava acabando com a nossa 

rota", dizia um deles; "agora acabou o problema"; outro camponês di

zia: "Antigamente eu colocava adubo, calcário, mas não adiantava nada, 

a chuva levava tudo, agora não, agora estou satisfeito". Um terceiro 

camponês narrava: "depois da chuva era uma tristeza, a terra do vizi

nho, ali de cima, vinha em cima da nossa lavoura; a enxurrada era tão 

forte que parecia que ia acabar com tudo, que ia derrubar a nossa ca-

sinha; agora, depois dos murunduns, a terra dele, do vizinho, está 

protegida e a nossa, também " 

é importante fazer, neste momento, uma reflexão à respeito da 

consciência ecológica que o camponês tem à respeito do solo e da sua 

respectiva proteção. 

A maioria dos entrevistados, 80% , nos quatro assentamentos, se 

mostraram preocupados à respeito da lixiviatão e da erosão do solo, 

nas suas parcelas. Os depoimentos, a seguir, demonstram essa consciên-

eia: "A construção desse leirão, - murundum -, foi muito importante; 

antes a chuva estava levando tudo, principalmente a terra; e a terra é 

muito importante para o lavrador". "Porque a gente vive dela, se não 

tiver a terra não tem alimento, não tem vida". "Se todo mundo, aqui da 

gleba, ajudar, se depender de nós, essa terra está protegida para sem-

pre". "A lavoura com amoreira-dá folga para o agricultor e descansa a 

terra". "A mamona é uma cultura que descansa a terra e dá folga para o 

lavrador". 

As frases sobre "a terra é muito importante para o lavrador", 

"se depender de nós, essa terra está protegida", "descansa a terra", 

dentre outras frases, refletem a preocupatão, dos camponeses, com a 

protetão e a conservação do solo. 

A preocupatão dos camponeses, no cotidiano, em depositar, no 

solo, entre as plantas de amoreira, os galhos , as folhas e os deje-

tos que sobravam ao final do ciclo produtivo, - a cada criatão do bi

cho-da-seda -, demonstra que estes sericicultores da gleba Rebojo têm 

consciência e querem proteger este solo. Esta "cobertura morta", de

volve ao solo alguns nutrientes orgânicos ; conserva, também, a sua 

umidade. Ainda, o não revolvimento do solo, - por três a quatro anos 

-, tem proporcionado a diminuição da lixiviação e do ravinamento, des-
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te solo, quando das fortes chuvas de verão 

Salienta-se que as angústias e preocupações dos camponeses da 

Rebojo e da Lagoa São Paulo, à respeito da erosão do solo, felizmente, 

não atingiram os assentados das glebas XV e Rosana. As frustações de 

safras, devido ao esgotamento e erosão dos solos, na Rebojo, e na La-

goa São Paulo, serviram como exemplos negativos, e alertaram os geren

ciadores destes dois novos assentamentos, sobre o uso e manejo do so

l o. 

As técnicas agrícolas utilizadas no assentamento Lagoa São Pau

lo foram aplicadas, no início da implementação do projeto gleba XV, e 

antes da transferência dos assentados na gleba Rosana. Nestes dois no-

vos assentamentos, teve-se, portanto, a preocupação de implantar, " 

antecipadamente", a infra-estrutura necessária para a conservação e 

proteção dos solos e dos mananciais contra a formação de sulcos e vo-

i;orocas, provocados pela erosão, das chuvas torrenciais; <Figura 19 a 

21>. 

Ainda, à respeito do uso e manejo do solo, constatou-se que a 

orientação e a assistência dos técnicos, em agronomia e veterinária, 

sempre estiveram presentes em todos os quatro assentamentos, durante 

os oito anos dessa pesquisa. Apesar das dificuldades de locomoção, es

tes técnicos, assumindo, quase sempre, uma postura de assistente rural 

e social, contribuiram para o sucesso, parcial, destes assentamentos. 

Esclarece-se, e alguns técnicos assumem, que houveram fracassos no ge

renciamento e na produção, mas es1as frustações se deram em função das 

decisões políticas, mal formuladas, dos governos estaduais. 

Ressalta-se, ainda, que, estes técnicos, sempre estiveram pre

sentes nas diferentes fases do ciclo produtivo, orientando os campone

ses sobre a utilização dos fertilizentes, do calcário e dos defensi

vos. Orientaram, também, sobre as lavouras que poderiam e deveriam ser 

consorciadas, e sobre a. importância da adubação verde, - com "mucuna". 

Através de palestras, estimularam, aos camponeses, a prática de grupos 

de trabalho, de associações como alternativas para enfrentar as fases 

mais criticas do ciclo produtivo. 

Constatou-se que alguns malogros na produção, e que afetaram as 

condições de . vida. dos camponeses assenta.dos, foram causa.dos pela au

sência das chuvas. Por exemplo, no período 87-88, nos assentamentos 



i ·=-·~· 1 ... 4 

Gleba XV e Rosana, perdeu-se 100Y. da safra do arroz, do milho e do 

feijão devido a longa estiagem. O seguro, através da COSESP, 

parcialmente os prejuízos destes camponeses. 

cobriu 

Constatou-se, também, que a presen'a dos intermediários, - de-

nominados de 'marreteiros' -, não tem contribuído para a melhoria das 

condi,ões de vida destes assentados. Eles vêm retirando parte expres

siva da renda destes camponeses na etapa da comercializa,ão da produ

i; ão. 

5- A comercializacão e a1 yias de aytonomia e de sybordinacig da prg

dycão campgnesa. 

nesa, 

A comercializa,ão é a etapa mais importante da produ,ão campo

nos quatro assentamentos. Para alguns, 40Y., ela é a última fase 

do ciclo produtivo. Ela é a soma, é o resultado ''do que sobrou de todo 

o trabalho na terra". 

A comercializa,ão da produ,ão é o único referencial que o cam-

penes tem para "medir" a rela,ão plantio-colheita-venda-sobra, isto 

e, o quanto plantou, o quanto colheu, - no ciclo produtivo -, por-

quanto vendeu, - ao marreteiro, ou a outros compradores -, e quanto 

sobrou, - depois de pagar as contas no armazém, ou na cooperativa, ou 

ainda, no agente financeiro- • 

Constatou-se que, entre o~ camponeses, não há a preocupa,ão da 

: o quanto da terra e o quanto de trabalho foram necessários 

. para produzir a quantidade de determinado produto. A preocupa,ão com a 

produtividade, parece não ser relevante para o camponês. Inferiu-se 

que e difícil quantificar esta rela,ãQ. 

Inferiu-se, também, que é a comercializa,ão da produ,ão que vai 

dizer se valeu a pena produzir ou não aquele produto. A maioria dos 

camponeses, entrevistados, 80Y. , considerou que, quando há uma safra 

boa o pre'o do produto colhido e vendido diminue, isto e, quando a 

massa geral da produ,ão aumenta o pre'o do produto reduz; ( OLI-

VEIRA:1986:68, op. cit. >. 
Segundo 65Y. dos entrevistados, a lavoura do algodão é um exem

plo maior da descapitaliza,ão do camponês. Este produto, mesmo alcan-
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com o custeio da produc:ão aumentam demasiadamente, diminuindo assim as 

sobras com a venda do referido produto. 

Nos assentamentos a e><pressão "descapitalizac:ão", está inserida 

no cotidiano dos camponeses; eles tem consciência da sua e><istência. 

Os depoimentos apresentados a seguir demonstram tal afirmação: "se a 

gente não tomar cuidado, não escolher bem o que plantar, a gente afun

da, vai para o buraco". "Tem que prestar muita atenção na hora de 

plantar e vender, senão já viu, é prejuízo, na certa!". "Eu digo sem

pre para meus filhos e para o meu compadre, aqui vizinho, de bai><o,que 

esse mundo e cheio de amargura, se a gente descuidar e errar nas horas 

de plantar e de vender, a · gente cai e é muito difícil levantar a cabe

c:a outra vez". 

A descapitalizac:ão e um fato concreto nos assentamentos. Os de

poimentos demonstram que há uma consciência em relac:ão a esta descapi-

no momento de venda da produc:ão; demonstram, também, que, 

somente após à venda é que estes camponeses, vão decidir o que plan

tar, no prÓ><imo ciclo produtivo. 

Inferiu-se que a decisão sobre o que plantar é, ainda, uma op

c:ão tomada pelo camponês; há, portanto, uma relativa autonomia, e ela 

está se dando, através da diversificac:ão das lavouras. 

Esta diversificac:ão tem proporcionado a solidificação da peque

na produc:ão; um e><emplo disso, ocorre no assentamento Rebojo. Estes 

camponeses têm diminuído a produc:ão das lavouras tradicionais, - amen

doim, algodão -, e em seu lugar introduziram a lavoura perene, - seri

cicul tura -; esta mesma atividade vem sendo praticada, a partir de 

1988, nos assentamentos Gleba XV e Rosana. 

A pecuária de leite é outro e~emplo da diversificac:ão na gleba 

Rebojo. Esta atividade vem ocupando espaço de outras lavouras temperá-

rias. Nos demais assentamentos vem ocorrendo o mesmo; na gleba XV são 

vinte e 

dedicam 

seis parcelas de quarenta e dois hectares, cada uma, que se 

a pecuária leiteira. No assentamento Rosana, são dezessete 

parcelas rurais, de quatorze hectares, cada uma, desenvolvendo, 

bém, esta mesma atividade. 

tam-

A lavoura da mamona, apesar de ser tradicional , na Alta Soro-

cabana, passou a ser, também, um e><emplo dessa diversificação, para os 
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camponeses, assentados. " Acabou o tempo em que todo mundo só plantava 

uma cultura ", dizia um marreteiro, na gleba XV. 

Todavia, é a agricultura capitalista que vai apontar a pequena 

Produção e, e ela que vai dar a oportunidade para a sua existência. 

Nos quatro assentamentos, não representa nada fora do sistema de pro

ducão. Se ela diversifica, plantando várias lavouras, é porque esta 

agricultura capitalista consome essas mercadorias e dá, portanto, con

di~ões para produzí-las. 

Deve-se ressaltar, entretanto, que é através da dependência ao 

marreteiro ou ao armazém, ou à "venda", ou à. cooperativa e, ou banco, 

agente financeiro -, que a maioria dos camponeses sofre um processo 

de descapitalizacão e empobrecimento. O camponês vai, portanto, atra

ves do novo ciclo produtivo repor " os meios de produção e a for'a de 

trabalho para a repeticão pura e simples dessa atividade produtiva, 

desse processo de reprodu,ão da producão camponesa "; OLIVEIRA: 

1986: 71, op. cit. >. 
Esta "forma simples de circulacão das mercadorias onde a con

versão de mercadorias, em dinheiro se faz com a finalidade de se pode

rem obter os meios para adquirir outras mercadorias igualmente neces

sárias a satisfacão de necessidades. é pois, um movimento de vender 

para comprar"; (OLIVEIRA: 1986:68, op. cit. e essa a realidade des

ses assentamentos, dentro do contexto do desenvolvimento da agricultu

ra brasileira. 

Dos camponeses, entrevistados, 97Y. têm a sua produção voltada 

para o mercado e, 71Y. são dependentes do crédito para o custeio dessa 

produção.( Tabela 12 

No custeio da producão, as maiores despesas, 80Y. , estão rela

cionadas com a compra de insumos básicos e com a utilizacão de máqui

nas e implementes agrícolas, necessários para o preparo e cultivo do 

solo. Salienta-se que esse percentual, - 80Y. -, inspira dúvidas, pois 

as informa,ões foram fornecidas "no mais ou menos para isso" e "no 

mais ou menos para aquilo". Foi difícil inferir o quanto estes insu

mos e esta utilizacão de máquinas significaram para o ciclo produtivo. 

No entanto, inferiu-se que essa situacão, - dependência de créditos 

para o custeio da producão -, não tem favorecido esses camponeses, já 

que para tais investimentos, os mesmos necessitam recorrer à emprésti-
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mos bancários, ou ainda, à outros créditos junto aos fornecedores e 

compradores de insumos e produtos agrícolas, respectivamente. 

A busca de dinheiro, junto às instituições de crédito, 71Y. 

dos entrevistados, Tabela 13, é um problema para estes camponeses; 

além de toda a burocracia e garantia exigidas, o juro alto, cobrado 

pelas agências bancárias, tem dificultado tal prática. 

TABELA 12 

DEPENDÊNCIA DOS CAMPONÊSES EH RELAC~O AOS CENTROS URBANOS 
PARA VENDA DA PRODUC~O E COMPRA DE INSUMOS. 

( dados P•rcentuais ) 

REBOJO LAGOA S.P. GLEBA XV ROSANA 

Dependência aos 

centros urbanos 

Município de 

Estrela do Norte 

Município de 

Pres. Epitácio 

Município de 

Caiuá 

Município de 

Teodoro Sampaio 

Distr. de Eucli

des da Cunha<T.5.) 

97 

X 

FONTE: Pesquisa de campo, 1988 

93 98 90 

X 

. ·- - X 

X X 

X X 



TABELA 13 

DEPENDÊNCIA DOS CAMPONESES EH RELAC~O AOS 
AGENTES FINANCIADORES PARA OS CUSTEIOS DE PRODUC~O. 

< dados percentuais). 

REBOJO LAGOA S.P. GLEBA XV ROSANA 

Financiamento do 

custeio da prod. 

Finac. junto aos 

Bancos Estatais 

Financ. junto à 

COLAGOA 

Financ. junto a 

COCAMAR 

73 

<73) 

(--) 

(--) 

62 

<48) 

(14> 

(--) 

72 80 

(72) C10) 

<--) <--) 

(--) <70> 

----------------------------------------------------------
FONTE: Pesquisa de campo, 1988. 

133 

Ao optar pelo crédito junto à cooperativa, comprando insumos, 

alguns instrumentos de trabalho , alimentos e, às vezes, vestimentas, 

os camponeses ficam "presos" a este agente. Há. um compromisso, moral, 

entre a cooperativa e o camponês .. Ele- . .se vê "obrigado" a depositar sua 

produção nos "armazéns" da cooperativa e aceitar o preço cotado por 

esta. 

Segundo, LOUREIRO, as cooperativas transformaram-se de rato em 

agentes privilegiados de atua~ão do capital comercial, industrial e 

financeiro, e não são mais propriamente associat:ões de defesa dos in

teresses dos pequenos produtores rurais, apesar de toda a ideologia em 

torno do caráter de sua atuat:ão; < 1981:133 a 155)38. 
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Verifica-se, portanto, que nesses assentamentos, o capital su-

bordina tudo e todos e a sua reprodução existe como mera consequência. 

Ao camponês, cabe aceitar e assumilar sua lógica baseados numa produ

cão racional e de competicão; o camponês está inseridfo nesta lógica e 

em funcão disso, tem que adaptar-se nesse sistema. 

E por esta razão, que o marreteiro assume um papel importante 

na comercializa,ão da produ,ão camponesa. Segundo 35Y. dos camponeses, 

entrevistados, são estes intermediários que decidem sobre o preço do 

produto colhido. Para 62Y. dos camponeses são os marreteiros que ofere

cem condic5es de compra mais favoráveis do que a máquina de beneficia

mento, ou a cooperativa, pois esses intermediários vêm fazer a compra 

na porta das suas casas. 

Dos camponeses, entrevistados, 95% não possuem um meio de 

transporte para levar a produ,ão até a cidade mais próxima. Os quatro 

assentamentos, juntos, - um mil trezentas e seis parcelas agrícolas-, 

possuem cento e sessenta e um tratores e cento e quinze carretas; 

quadros 3 e 4 >; destes, só a Lagoa São Paulo, pos~ue cento e treze 

tratores e oitenta e cinco carretas, para um total de quinhentas e 

quarenta e oito parcelas agrícolas. Na Rebojo são treze tratores para 

cento e quarenta e três parcelas. A situacão é mais critica na Gleba 

XV, são trinta tratores para quatrocentas e oitenta e três parcelas. 

No assentamento Rosana são cinco tratores e três carretas para cento e 

trinta e duas parcelas agrícolas; C Tabela 14 >. 



TABELA 14 

RELAC~O DE TRATORES POR PARCELA AGRÍCOLA NOS ASSENTAMENTOS 

ASSENTAMENTOS 

REBOJO 

LAGOA S.P. 

GLEBA XV 

ROSANA 

N! DE 

PARCELAS 

143 

548 

483 

132 

1.306 

N! DE 

TRATORES 

13 

113 

30 

05 

161 

RELACÃO DE TRATO 

RES POR PARCELAS 

0,09 

0,06 

0,03 

:i. 3'.'.'i 

A partir desta rela,ão, - 161 tratores I 115 carretas e 1.306 

parcelas agrícolas -, pôde-se inferir a dificuldade que os camponeses 

têm Para transportar suas produções aos centros urbanos. 

Isolados dos centros con~umidores, a solução mais viável é a 

venda para o marreteiro. Nos depoimentos de seis entrevistados na Gle

ba XV percebeu-se claramente a importãncia do marreteiro: "ele vem até 

a nossa posse e compra toda a produção"; "o marreteiro vem aqui três 

vezes por semana, às vezes só vem duas para comprar mamona"; "quando 

ele não vem, eu levo até a estrada e pego o ônibus para vender a mamo

na no Porto Euclides", ele só compra mamona no dinheiro, não usa nem 

cheque"; "mas às vezes ele compra feijão, outro dia ele comprou três 

sacos do vizinho, ali do fundo"; "eu só vendo para ele, ele vem com a 

caminhonete e leva toda a mamona, às vezes ele leva a gente até a ci

dade, ele paga na hora". 

OLIVEIRA, ao se referir aos intermediários afirma que "estes 

são verdadeiros 'testas de ferro', pois são, na realidade contratados 
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do capital industrial que se colocam frente aos produtores como comer

ciantes aut6nomos "; < 1981: 36-7 )39. 

Essa venda ao marreteiro está ligada a dependência que os 94~ 

dos camponeses, entrevistados, têm com os centros urbanos regionais; 

<Tabela 12>. Segundo os assentados das Glebas XV e Rosana, é necessá

rio vender rapidamente as suas produtões para o marreteiro para poder 

comprar, semanalmente, " os alimentos mais comuns, àqueles que a gente 

compra sempre, - arroz, atúcar, óleo, café " 

nês, 

dor. 

Inferiu-se que a presenta do marreteiro é prejudicial ao campo-

pois a maior parte da sua renda é absorvida por este atravessa

Entretanto, por outro lado, este marreteiro, assume um papel de 

·articulação, rápida, entre a venda da produtão e a compra de alimen

tos, viabilizando para o camponês esta articulação. 

Inferiu-se, também, que o marreteiro, - em determinados produ-

tos -, compete e ganha dos grandes compradores; ele consegue concorrer 

com o mercado, pagando preços melhores. A comercialização do feijão, é 

um exemplo que deixa claro, o importante papel que o marreteiro desem

penha no assentamento Lagoa São Paulo. O feijão é plantado logo após a 

colheita do algodão, ocupando, assim grande área, porém a sua comer

cialização, via cooperativa é baixíssima. Para os dirigentes da COLA

GOA, a origem desse problema está no Imposto sobre Circulação de Her

cadorias e Serviços, - ICHS -, cobrado sobre o produto, que ocorre 

imediatamente à sua compra. O marreteiro, ao comprar o feijão não o 

faz mediante nota fiscal, sonegando assim tal imposto, é por isso que 

ele tem condições de pagar pelo produto um preço melhor do que a coo

perativa. 

Independentemente desta · situatão, - sonegação de impostos -, 

salienta-se que, na maioria das vezes~- -º marreteiro é o testa-de-ferro 

da agroindústria; se ele paga um preço, relativamente melhor do que a 

cotação de preços da cooperativa ou do mercado é porque uma outra 

agroindústria está propondo preços melhores para este atravessador. 

No assentamento Lagoa São Paulo, apenas três camponeses confir

maram a relação camponês - feijão - marreteiro; os demais entrevista

dos responderam "indevidamente'', com receio. Entretanto, alguns campo

neses, nos seus depoimentos, deixavam escapar a realidade sobre esta 

relação, diziam: "vendo tudo para a cooperativa, mas às vezes entrego 
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uma parte para o atacadista , na cidade de Presidente Venceslau ou 

Epitácio"; "às vezes vem um daqui do Caiuá comprar "; "Eu só planto 

para o gasto"; "Eu cedi uma parte para o vizinho plantar, a outra é 

para o consumo, às vezes, quando sobra uns saquinhos então eu vendo 

para um senhor que de vez em quando passa aqui na estrada". 

O comportamento dos camponeses ao fornecer, parcialmente, a 

informa,ão,- ao entrevistador -, sobre a comercializac;:ão do feijão ao 

marreteiro e não à cooperativa pode ter algumas explicac;:ões: receio de 

que possa haver uma pressão da COLAGOA sobre a família camponesa, ou 

ainda, receio de que o entrevistador possa prejudicar o marreteiro. A 

presen'a do entrevistador, em carro oficial, chapa branca, - da Uni

versidade - provoca uma certa inquietac;:ão ao entrevistado. 

O que pôde-se inferir é que o camponês não é conivente com o 

marreteiro e não é, também, desonesto com a cooperativa. A sua obriga

'ão moral de ser com a sua dignidade e com a sua sobrevivência; ele 

faz parte do sistema, das leis capitalistas, não tem o que temer, por-

tanto, ele deve acatar a lei do mercado, deve aceitar o prec;:o cotado, 

o maior, é claro; se o marreteiro paga mais, pela sua produ,ão, no ca

so o feijão, ele deve levar. 

é, portanto, na comercializa,ão que aparece o " concreto" da 

autonomia camponesa e de sua subordina,ão à agricultura capitalista. 

A via da autonomia, aparece através do processo de reproduc;:ão 

da produ,ão camponesa, nas diferentes combina,ões dos elementos estru

turais da pequena produ,ão; aparece através da capacidade de decisão 

da produ,ão familiar, na escolha do quê semear e, aparece, ainda, 

através das formas de uso e manejo do solo, com assistência técnica e 

crédito. 

A via da subordina,ão, aparec~_através da venda do produto co

lhido ao marreteiro e ou à cooperativa, - "intermediários" da agroin-

dústria -, e, através do pagamento das dívidas contraídas junto aos 

armazéns e ou à cooperativa e ainda às agências bancárias. 

Não se pretende, neste estudo, formular hipótese de que essas 

vias de autonomia e de subordinac;:ão da pequena produc;:ão estão expro-

priando a família camponesa assentada. Has, no entanto, o estudo rea-

lizado no assentamento Rebojo dá alguns sinais para este caminho. 
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Nesses vinte e cinco anos de existência, - com apenas quatro 

desmembramentos de parcelas agrícolas, familiar e gratuito -, consta

tou-se que 30Y. dessas parcelas foram vendidas para terceiros. Há oi

to situações de compras I anexação de parcelas por camponeses do as-

sentamento; dessas, cinco são contíguas às parcelas dos compradores. 

Há uma s1tua,ão de compra de seis parcelas contíguas, por um profis

sional liberal, - ligado à atividade de registro de imóveis -; há uma 

situa,ão de compra de três parcelas contíguas e uma isolada, por uma 

latifundiária, - de uma fazenda adjacente ao assentamento. Há, ainda, 

uma situa,ão em que três parcelas foram ''tomadas" pelo Banco, por fal

ta de pagamento de dívidas contraídas; segundo um camponês, assentado, 

esta s1tua,ão está tramitando na justiça. 

Das quarenta e duas parcelas que sofreram transa,ões comer

ciais, quatorze foram vendidas por opções diversas, mas as outras de

zoito foram por motivo de senilidade ou de saúde dos camponeses; não 

possuiam as for,as de trabalho, . necessárias, para cultivarem suas par

celas agrícolas e, seus filhos já se encontravam em outras atividades, 

nos centros urbanos 

Neste assentamento verificou-se que a participação dos filhos, 

como componentes da força de trabalho familiar, não é a mesma encon

trada nos outros assentamentos mais novos: Lagoa São Paulo, Gleba XV e 

Rosana. 

HoJe, 64Y. dos camponeses, entrevistados, do Rebojo, têm a for'a 

de trabalho familiar reduzida e, a sua redução é resultado da saída 

dos filhos dos camponeses de suas-parcelas agrícolas; um parte destes, 

sairam para constituir novas famílias, - casamentos -, em diferentes 

lugares, - urbano e rural -, e a outra parte migrou para se assalariar 

nos centros urbanos regionais ou na _cidade de São Paulo. Constatou-se 

nove situações, em que os filhos destes camponeses exercem afividades 

urbanas nas cidades, - adjacentes ao assentamento -, de Estrela do 

Norte e Sandovalina. 

Entretanto o processo de solidifica,ão da pequena produtão, 

persiste; há uma resistência dos camponeses para não sair da terra; há 

uma perseverança para continuar competindo no mercado, sem sair do as

sentamento. 
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6- A 1oci1liz1cio, 1 a11ociacio e 11 diyer111 1lt1rn1tiy11 para 1 

solidificacjo da pt9uen1 producio 

Os diferentes elementos estruturais da produção camponesa, a 

diversificação das lavouras e outras estratégias têm sido as alterna

tivas praticadas pelos camponeses para permanecerem em suas parcelas 

agrícolas 

Estas alternativas fazem crer que a agricultura capitalista 

abriu espaço para solidificar a pequena produção, - os assentamen

tos -, na Alta Sorocabana. 

Assim, como o processo de transformação do campo abre espaço 

para a proletarização, há também a abertura de espaço para a solidifi-

cação da pequena produção. Esse processo, sem dúvida, vem ocorrendo, 

atualmente, - principalmente a partir de 1988 -, nos quatro assenta

mentos 

A socialização é uma das estratégias utilizada pelos camponeses 

para se colocarem dentro da agricultura capitalista. Procurar-se-à, 

doravante, resgatar, além deste elemento, - socialização -, as outras 

alternativas praticadas pelos camponeses para consolidar o segundo mo

mento do movimento social rural, isto é, a luta, a competição no mer

cado. 

A socialização, através da divisão do trabalho familiar, dos 

laços de parentesco, do compadrio, dos grupos de trabalho e da asso-
~ 

ciatão na produção, se constitue no elemento mais importante da repro-

dução da produção camponesa e também na solidificação da luta para 

Permanecer na terra. 

A pequena produção familiar, apesar de estar amarrada às leis 

da agricultura capitalista, tem a tendência para a vida social campo

nesa e .tem, também, a sua maneira de estar integrada nesse campesina

to. e na divisão de trabalho social familiar que se verifica a inten

sidade dessa sociabilidade. A participação da mulher e a iniciação da 

criança ao trabalho assumem aí uma especificidade. A mulher, além dos 

seus afazeres domésticos, se integra em todo o ciclo produtivo na sua 

parcela agrícola. O mesmo ocorre com as crianças; estas participam de 

todas as fases do ciclo produtivo, mas com as tarefas mais simples 



i40 

mais moderadas. Inferiu-se que a iniciação e a integração da criança, 

no ciclo produtivo, ocorrem, principalmente, na fase da colheita I be-

neficiamento. 

lheita 

balho 

Dos camponeses, entrevistados, 30Y. declararam que na fase co

/ beneficiamento têm necessidade do aumento de jornada de tra-

e da participação integral de toda a família. é neste momento, 

colheita da produção, que as escolas, rurais, acusam a evasão dessas 

crianças. Segundo uma professora de uma escola rural, na gleba XV, es

sa ausência, das crianças, para ajudar os pais, tem aumentado o índice 

de reprovação e às vezes o abandono da escola. 

A sociabilidade na divisão do trabalho familiar e nos diferen

tes graus de parentesco, de compadrio, de cooperação e de amizade, é 

que vai dar a especificidade ao camponês para produzir e sobretudo pa

ra competir de uma forma eficiente no mercado. é este padrão de socia

bilidade existente na socialização dos camponeses, nos assentamentos, 

da Alta Sorocabana, que vai adequá-los ao modelo de desenvolvimento da 

agricultura brasileira. 

Os grupos de trabalho e a associação na produção assumem, atra

vés da socialização, uma das alternativas mais praticada nos assenta

mentos. A maioria dos entrevistados, 60Y. estão participando de asso

ciações de produção. 

A associação na produção, sem ser institucionalizada e sem ser 

cooptada pelo Estado e pelo sistema econômico tem sido a alternativa 

para a preservação e consolidação da pequena produção na Gleba XV~ 

Entretanto, salienta-se que- há rivalidade entre alguns campone

ses e esta rivalidade se manifesta nessas associações de produção. Não 

se deve, também, obscurecer que há uma tendência destas associações se 

institucionalizarem, de se agruparem, numa cooperativa, ou ainda de 

ser uma estratégia do Estado que, através da permanência destas asso

ciações de produção, desviam a atenção, destes camponeses, de outras 

reivindicações, esvaziando-as da questão agrária. Esta participação, 

induzida, por exemplo, preocupando-se somente com questões agrícolas, 

não tem cantribuído para o fortalecimento das associações. 

Has, se por um lado a associação corre o risco de ser aborvida 

ou cooptada pelo Estado e pelo sistema econômico, por outro lado ela 

não deixa de ser uma alternativa para integrar o camponês à cidadania. 
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A associa,ão e, ainda, um canal, uma estratégia de luta; é uma saída 

para o camponês não perder os seus meios de produ,ão. A igreja e os 

partidos políticos, nesses últimos anos, 1983 - 1988, vêm atuando no 

sentindo de fomentar a união desses camponeses. 

Na Gleba XV, desde o início do assentamento, 1984, a maioria 

dos camponeses, independentes das combina,ões existentes entre os seus 

diferentes elementos estruturais e independentes da heterogeneidade de 

suas especificidades na sociabilidade, têm praticado e têm participado 

efetivamente das associa,ões na produ,ão como forma de luta para per

manecerem em suas parcelas agrícolas. 

No assentamento Gleba XV, no setor dois, tem-se um exemplo de 

associação que assumiu um caráter de unidade camponesa e está rela-

cionado com a compra e venda de mercadorias, necessárias no cotidia-

no, sobretudo alimentos. 

São nos centros urbanos mais próximos, tais como Euclides da 

Cunha, < 20 Km ), Primavera, 15 Km >, que o camponês, da gleba XV, 

vende parte de sua producão e também faz as suas compras. A maioria 

destes camponeses, pelo menos uma vez por semana, desloca-se para es

ses centros urbanos. Estes deslocamentos têm . apresentado inúmeras di-

ficuldades, pois os meios de transportes não são suficientes para 

atender as suas necessidades. 

Os camponeses, do assentamento Gleba XV, se utilizam dos trato

res e de outros veículos utilitários, existentes, além de um ônibus, 

de uma empresa particular que faz, duas vezes ao dia, o itinerário, 

ida e volta: Teodoro Sampaio - Gl.eba XV - Euclides da Cunha - Primave

ra - Rosana. Na Gleba XV, este 6nibus percorre algumas estradas vici

nais, denominadas de "reta" ou " linha". Este assentamento com uma po

pulação de aproximadamente quatro mil pessoas, possui duzentos e cin

quenta quilômetros de estradas vicinais. 

Para amenizar o problema, - t~ansporte de passageiros - algu

mas liderancas, das cinco associacões, existentes na gleba~ se or-

ganizaram e foram reivindicar junto ao poder público municipal, 

Teodoro Sampaio -, a utilizacão do ônibus escolar para colaborar com 

os camponeses nos seus deslocamentos habituais, preferencialmente, nos 

finais de semana, - sábado e domingo - para "fazerem a feira". 
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Contudo, o ônibus escolar, também, não resolveu o problema, 

pois o " fazer a feira " envolvia vender parte da produ,ão, - mamona, 

feijão, abóbora e milho, dentre outros - , e comprar mant~mentos, 

arroz, óleo, sal, ª'úcar, café, entre outros-. Cada camponês ao se 

deslocar para o centro urbano, - Euclides da Cunha -, levava , em mé

dia, sessenta quilos de mercadorias, produzida na sua parcela agríco

la, para vender na feira. Quase .sempre criava-se transtornos no inte

rior do ônibus, que às vezes chegava a transportar setenta pessoas; o 

bagageiro também não era suficiente para carregar estas mercadorias. 

As presen,as dos camponeses, da Gleba XV, somados aos das Gle

bas Rosana e Santa Rita do Pontal, nas feiras livres de Euclides da 

Cunha, deram um impulso de tal ordem no comércio que provocou um in

cremento nas casas comerciais e a abertura de novos estabelecimentos, 

e dentre eles, o entreposto de uma cooperativa do estado do Paraná, -

COCAMAR -. 

Entretanto, a questão, - deslocamento de passageiros -, através 

dos meios utilizados, não atendia às necessidades eminentes das famí

lias camponesas, da gleba XV. 

Nova alternativa foi idealizada e criada por um grupo de campo

neses do setor dois, da Gleba XV, para solucionar parte desse proble

ma. Este grupo, formou uma assQcia,ão na comercializa,ão da produ,ão. 

Iniciaram, em junho de 1989, uma feira do produtor, aos sábados, no 

próprio assentamento, no setor, ou agrovila dois. Come,aram vendendo 

produtos básicos: milho,- semente -, feijão, feijão-de-vara, mandioca, 

abóbora, abobrinha, chuchu, bat~a-doce, entre outros. O mercado con

sumidor era formado pelos próprios camponeses dos outros quatro seto

res, agrovilas -, e sobretudo pelos " novos camponeses " da área 

emergencial, da gleba XV. 

A maioria desses "novos camponeses ", aguardando a terra prome

tida pelo ~overno, - Qüércia -, pratica uma agricultura incipiente nos 

quase dois hectares, por chefe de família, cedido provisoriamente, pe

lo Estado, mas não consegue produzir o mínimo para sua subsistência. 

Algumas, destas famílias utilizam-se, também~ da parceria, mas a prin

cipal fonte de recursos, neste momento, advém dos salários; são dia

ristas, bóias -frias, na Destilaria de Álcool Alcídia, - trabalham na 

safra, "corte de cana", no período de maio a outubro - São esses "no-



143 

vos camponeses" os principais consumidores da feira do produtor da 

Gleba XV. 

Oferecendo mercadorias à preços abaixo dos praticados em Eucli

des d~ Cunha, essa feira do produtor, passou a atrair feirantes, não 

produtores, deste centro urbano e provocou um processo inverso. Hoje, 

muitos feirantes, - pequenos comerciantes ambulantes -, também conhe-

cidos como marreteiros é que solicitam e alugam veículos , perua 

Kombi, caminhonetes -, para vender seus produtos no assentamento. Den

tre os produtos mais vendidos por esses marreteiros estão os cereais, 

a linguiça e os artigos de bazar. 

Recentemente, alguns marreteiros, - feirantes de Teodoro Sam

Paio, < 53 Km >, e de Presidente Prudente, ( 176 Km >, têm compareci-

áo, à essa feira, para vender a suas bugigangas, quinquilharias. 

Apesar de continuarem sendo "explorados" por estes feirantes, -

marreteiros -, há um certo regozijo entre os associados da gleba XV. 

Segundo um dos idealizadores do empreendimento coletivo, do setor 

dois, a feira do produtor " fez a gleba XV virar cidade; claro que 

falta, ainda, muita coisa; aqui a gente vai usar o barracão, quando 

ele ficar pronto. Agora, na feira tem quase tudo, mas falta alguma 

coisa; mas está bom demais " 

Inferiu-se que a feira do produtor é o concreto da autonomia e 

da unidade camponesa, mas nem por isso anulou a interdependência da 

relacão campo - cidade . Os ônibus, escolar e particular, e os outros 

meios de transportes, com destino ao centro urbano de Euclides da Cu

nha, continuam sempre lotados. 

Os camponeses, após a instalação da feira do produtor, passaram 

a ter no marreteiro, uma via de articulacão mais rápida e mais comple

ta. Agora os marreteiros, tanto os que compram produtos agrícolas, 

quanto os que vendem manufaturados ~-produtos beneficiados, realizam 

suas atividades na gleba XV, preferencialmente no setor dois. 

Esta nova alternativa, apesar dos altos preços das mercadorias 

compradas e dos baixos preços das mercadorias vendidas,trará um refe

rencial mais próximo da comercializacão. A associação recém criada, 

com certeza, irá discutir esta questão. Por enquanto, deverão conti

nuar sustentando-se nessas duas novas alternativas : compra e venda 

aos marreteiros na própria gleba, com a feira do produtor e, compra e 
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venda, com a feira livre, com a casa comercial e com o "fregues com

binado" no centro urbano de Euclides da Cunha. 

Has, o mais importante à inferir é que a feira do produtor da 

gleba XV ao estreitar os la,os de amizade, também aumentou a competi

'ão entre os próprios camponeses. Constatou-se nesse campo de forcas, 

que a desigualdade vai se tornando aparente, mas por outro lado a 

criacão do '' novo " está latente. Assim como a autonomia camponesa, 

através da associa,ão, neste momento, criou a feira, poderá, também, 

criar outra alternativa para a permanência na terra. 

A partir deste exemplo, constatado na Gleba XV, inferiu-se que 

a forma,ão das associacões, dos grupos de venda da produ,ão nas feiras 

livres, - nos centros urbanos próximos -,e na feira rural, direta ao 

consumidor, são alternativas executadas pelos camponeses assentados 

para não serem expropriados de suas parcelas agrícolas e ao mesmo tem

po para não se descapitalizarem.E, ainda, inferiu-se, que eles têm 

consc1ênc1a de que devem se unir, se associar para competir no merca

do. 

Entretanto, constatou-se, também que há uma heterogeneidade e 

uma especificidade em cada assentamento. Por exemplo: a alternativa, 

feira rural , ou feira do produtor, não foi encontrada nos outros as

sentamentos, considerados mais antigos, Glebas Rebojo, < 1964> e Lagoa 

São Paulo, 1980 >. 

A Gleba Lagoa São Paulo, com quinhentas e quarenta e oito famí-

1 ias assentadas e, ainda, com cento e oito famílias de trabalhadores 

rurais, Sem-Terra, acampados desda. 1987, ao longo da estrada Presiden

te Epitá.cio, que " corta " esse assentamento em dire,ão ao Distrito do 

Camp1nal, não apresenta o caráter de unidade camponesa, - associa

c~o-, concretizada através da feira do produtor encontrada na Gleba- XV 

de Novembro. Neste assentamento a ass·<K i,ão dos produtores é concret i

zada através da COLAGOA, - Cooperativa Mista Lagoa São Paulo-, locali

zada na agrovila 1. Salienta-se que esta cooperativa tem por objetivos 

o crédito, a produ,ão e a comercializa,ão. 

Inferiu-se que há uma semelhan'a com a gleba XV e com os demais 

assentamentos em rela,ão à autonomia na produ,ão e à interdependência: 

produ,ão - mercado e mercado - produtor. 
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Entretanto, esta rela,ão de venda da produ,ão e compra de man

timentos necessários no cotidiano assume especificidades heterogêneas 

entre os próprios camponeses associados e entre estes e à cooperativa 

e a outros centros comerciais. 

Durante as entrevistas, os camponeses relataram que realizavam 

suas compras em diversos lugares. A totalidade dos assentados nas pro

><1midades das agrovilas 1 e 2, no cotidiano, adquire mantimentos no 

centro comercial do Distrito do Campinal, cujas distâncias variam de 1 

a 6 quilômetros. 

Segundo esses camponeses, " a compra do mês " é feita em Presi

dente Epitác10. Apenas 10~ , destes entrevistados, compravam no arma

zém da COLAGOA. 

Outros camponeses, assentados à uma distância maior do Campinal 

mas, próximos às agrovilas 3, 4 e S pref•rem fazer suas compras, - fi

nais de semana-, nos centros urbanos de Caiuá, < 15 Km >, de Presi

dente Epitácio, < 20 km >. Às vezes vão, também aos centros urbanos de 

Presidente Venceslau, < 26 Km ) 9 e do Campinal, < 8 a 10 Km >. Desses 

entrevistados, apenas SX fazem compras de mantimentos no armazém da 

COLAGOA. 

Constatou-se que esses camponeses se integram a essa diversida

de mercantil para comprar gêneros alimentícios e outras mercadorias, 

pr1nc1palmente pelo fator "proximidade " destes centros comerciais. 

Inferiu-se que o estudo da rela,ão dos camponeses com a coope

rat 1va e delicado, na sua análise, principalmente no que se refere a 

venda da produ,ão a esta associa(i<ão de produtores. Os dados coletados 

são esparsos e contraditórios. 

Inferiu-se, também que a associa,ão desses camponeses, repre

sentada pela COLAGOA não revela o caráter de unidade entre os seus 

componentes. A entrega da produ,ão à ~ooperativa, para posterior ven

da, é resultado de uma subordina,ão; e esta sujei,ão anula a sociabi-

1 idade desses camponeses. 

A subordina,ão e uma certa rejeitão à cooperativa está relacio

nada a origem dessa associa,ão. A mesma,naquele momento, 1980, não 

surgiu do sentimento coletivo, do espírito de coopera,ão dos campone

ses associados; ela foi imposta pelo Estado, via Companhia Energética 

de São Paulo, - CESP. 
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Historicamente, a cooperativa nasceu no seio do próprio campe

sinato e o princípio fundamental da sua o~igem está estruturado na de

fesa de seus interesses, tais como: " compra I venda em escala, conso-

1 idando e fortificando o camponês e permitindo assim, a sua reprodu

cão "; < OLIVEIRA: 1986: 72, op. cit. >. 
O princípio fundamental desse empreendimento coletivo se conso

lida através da unidade dos elementos estruturais da produc:ão campone

sa. Mesmo havendo diversidade na sociabilidade, é através do espírito 

de cooperac:ão, do sentimento coletivo e da ajuda mútua que a associa

cão ou a cooperativa nasce entre os camponeses. O surgimento da COLA

GOA não atendeu a esse princípio. Naquele momento, 1980, no início da 

transferência / assentamento, esses camponeses estavam se recompondo 

das perdas de suas posses, na reserva florestal. As condic:ões de par

ceiros e arrendatários na '' palhada ", e a condic:ão de posseiros 

ilhéus e ribeirinhos, foram rompidas, naquele momento, não pelo lati

fundiário grileiro, mas sim pelo Estado. Nio havia " consciência crí

tica " para qualquer empreendimento a não ser a consolidac:ão do pri

meiro e do segundo momentos do . movimento social, ou seja o de se apos

sar da nova parcela rural e o de fixar-se, definitivamnte, nessa nova 

morada. 

O Estado, através da CESP, queimou etapas desse movimento so

cial que possui suas especificidades; ele foi autoritário, opressor e 

controlador nas decisões camponesas. Ele afetou a sociabilidade desses 

camponeses e procurou destruir os elementos internos dessa estrutura 

camponE:!sa. 

O Estado substimou o campones ao entregar a parcela rural e o 

título de domínio no " novo '' assentamento. Ao exigir a filiac:ão dos 

camponeses ~ COLAGOA para " ganhar " a terra, o Estado promoveu anti

patias, desconfianc:as e resistências entre esses e a cooperativa. 

Os camponeses não foram consultados para a formac:ão da coopera-

não conheciam as condic:ões necessárias para se criar uma asso

desse nível, institucionalizada, além do que, naquele momento, 

não sentirem necessidade de sua eKistência. 

O Estado, além de não consultar os camponeses, para tal empre

endimento coletivo, promoveu palestras, ministradas por técnicos espe

cialistas em cooperativa, no sentido de consolidar esse componente 
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fundamental " no processo de reprodu,ão da produ,ão camponesa '' <OLI-

VEIRA: 1986:72, op. cit ). 

Além dessa violência , estatal, que afetou a sociabilidade do 

camponês, as falhas administrativas cometidas pela COLAGOA, nos pri-

meiros cinco anos de existência, em prejuízo dos associados, 

ram, ainda, mais suspeitas à respeito desse empreendimento. 

trouxe-

Inferiu-se que a COLAGOA apresenta-se como um "mecanismo atra-

vés do qua l o Estado disciplina o pequeno produtor no uso de créditos 

e insumos modernos, ao mesmo tempo que oferece ao Estado uma organiza

~ão relativamente fácil de penetrar e manipular" e "garantir condi,ões 

mínimas contraditórias para a reproducão camponesa; SORJ: 1986: 

76)40, e OLIVEIRA: 1986:72, op. cit.). 

Fo i através de garantias, - aval -, de financiamento junto às 

agências bancárias e, também, através de créditos ao camponês associa

do, fornecendo-lhes sementes, pequenos instrumentos de trabalho e ain

da alguns mantimentos, que a COLAGOA conseguiu se manter até os dias 

atuais. Ela atuou como agenciadora, como intermediadora, paternalis-

ta, dos camponeses nos momentos mais críticos, patrocinando a eles o 

uso de mecanizacão de algumas lavouras, sobretudo o plantio de algo-

dão, a um custo relativamente baixo. Ela administrou créditos, débi-

tos, e, ainda, conseguiu com que várias safras perdidas, pelo excesso 

ou pela ausência de chuvas, fossem indenizadas pela Companhia Segura

dora de São Paulo, - COSESP - • 

Muitas dívidas de camponeses, junto aos bancos estatais, foram 

quitadas pela COLAGOA e até hoje_!)ão foram saldadas por esses. Entre

tanto essa cooperativa, através de suas administracões, promoveu, tam-

bém, vícios, privilégios e inadimplência a alguns camponeses, tanto 

junto aos bancos, quanto junto à própria cooperativa. 

A insolvência, por várias vez~• esteve na contabilidade da CO-

LAGOA. A emissão de cheques sem fundos e o atraso no pagamento das 

dívidas junto aos bancos e às empresas agroindustriais, 

de insumos, foram fatos ocorridos nessa cooperativa 

fornecedoras 

Como alternativa para permanecer junto ao assentamento, a COLA

GOA, ª partir de 1986, passou a admitir outros associados, de fora do 

projeto, no sentido de ampliar a comercialização da produção. Ainda, 

naquele mesmo ano, se associou a uma outra cooperativa de segundo 
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grau, Federacão Meridional de Cooperativas Associadas, FEMECAP ' 
que fornece bens, insumos, services técnicos e consegue mercados na-

cionais e internacionais para as suas associadas, de primeiro grau, 

que é o caso da COLAGOA. 

Entretanto, o perigo de insolvência ainda não desapareceu; os 

débitos junto à FEMECAP, são elevados, e o não pagamento poderá pro

vocar a absorcão da COLAGOA à esta cooperativa de segundo grau. 

A relacão com a agroindústria e com a FEMECAP, é que caracteri

za a COLAGOA como um agente à service da agricultura capitalista, pois 

ela e vendedora de insumos e instrumentos de trabalho agrícolas e é 

receptora, depositária e concentradora da producão camponesa para os 

empreendimentos agroindustriais. E, ainda, ela é um mecanismo, do Es

tado, - via CESP -, da manutencão da ordem social. 

Através de entrevistas, constatou-se que, apesar de praticamen

te todos os camponeses assentados serem associados da COLAGOA, metade 

desses, - 52Y. -, não vêem nenhuma vantagem; consideraram-na, indife

rente, " como se fosse uma casa comercial que vende mercadorias e um 

atacadista, - intermediário - , que compra "fiado" a producão". 

Outros 30Y. dos entrevistados, - esse percentual aumenta mais, 

55Y. , nos assentamentos próximos às agrovilas 1 e 2 , foram as primei

ras 218 famílias assentadas, 1980,82 -, vêem a COLAGOA, como um empre

endimento colaborador na producão camponesa; " tem apoiado todo mundo 

durante todos esses anos '', segundo um iamponês entrevistado. 

Outros 10Y. dos camponeses entrevistados, fizeram muitas críti

cas à essa cooperativa; esse pe.i:.centual também aumentou, 25Y., junto 

aos assentados, próximos às agrovilas 3, 4 e 5. 

No conjunto, a maioria dos entrevistados, 80Y. declararam que a 

COLAGOA trouxe um certo descontentamento e receio aos associados, 

quanto ao crédito e ao depósito da p~O'ducão na cooperativa. 

A demora nas vendas dos produtos armazenados na cooperativa à 

espera de uma agroindústria compradora ou do repasse para a FEMECAP, é 

um dos aspectos negativos, denunciado por alguns associados. 

A preocupa1;ão com os vencimentos dos empréstimos bancários e os 

descontos elevados das despesas, - com insumos, instrumentos de traba

lho e alguns mantimentos -, nas "contas" dos camponeses associados são 

outros aspectos negativos, segundo alguns entrevistados. 
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Inferiu-se, assim, que os assentados, ao se associarem, não o 

fizeram por acreditar que a cooperativa seria um orgão que os ajudasse 

na melhor colocação do seu produto no mercado, mas o fizeram por sim

ples obrigatoriedade. 

Por fim, inferiu-se, também, que a preservação da cooperativa, 

junto aos camponeses da Lagoa São Paulo, é um mal que se tornou neces

sário. Por um lado, ao camponis subordinado, violentado nos seus prin

cípios, a COLAGOA proporcionou a integração desses à agricultura capi

talista de uma forma mais direta, ao viabilizar financiamentos e ven

das da produção, deu-lhes condições de permanecer nas sua parcelas 

agrícolas. Por outro lado, essa cooperativa atendeu, principalmente, 

ao Estado, que assegura, através desse empreendimento, - assentamento 

, a regularização fundiária, isto é, a consolida,ão do assentamento e 

da COLAGOA, consolida definitivamente a propriedade privada das terras 

que eram públicas. 

Todavia, em momento algum, pode-~e afirmar que tanto esses cam

poneses do assentamento Lagoa São Paulo, quanto os demais, nesse teri

tório paulista, foram " testas - de - ferro " ou " bodes espiatórios " 

do Estado para resolver uma questão maior, a questão jurídica das ter

ras. 

Concluiu-se que, mesmo sem essa questão, de magnitude secular, 

o movimento social rural adquiriria proporções, já analisadas neste e 

nos capítulos anteriores deste estudo. As características e as especi

ficidades desses movimentos sociais são respostas para a própria so

ciedade e interessam ao desenvolvW.ento do sistema econômico. 
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Z, Al;ym11 concly1õ11 1obrK; a int1ry1ncio do E1t1do. 1 guc1tig jyrí-

dica das terras. g mgyimentg sgcial ryral e sgbre a prgdyci0 cam-

pgnesa ngs assentamentgs, 

Ao finalizar este trabalho considera-se que, algumas conclusões 

Ja . foram emitidas, quando das análises específicas, constantes nos ca-

pítulos deste estudo. Procurar-se-à, doravante, apresentar algumas 

dessas, juntamente com outras conclusões, sobre a intervenção do Esta

do, a situa,ão jurídica e aregulariza,ão das terras , sobre os movi

mentos sociais e ainda sobre a produção camponesa nos assentamentos. 

Portanto, conclui-•~ 

- que vários territórios públicos, - reservas florestais e ter

ras devolutas -, da Alta Sorocabana, foram indevidamente e 

irregularmente ocupadas por camponeses, latifundiários e gri

leiros; 

- que a ausência de ações discriminatórias, por parte dos go-

vernos, a partir de 1942, foram as responsáveis pelo surgi-

mente d~s conflitos de . terras; 

- que os movimentos sociais rurais, na Alta Sorocabana, no pe

ríodo de 1960 a 1990, foram legítimos e acirraram os confli

tos de terras; 

- que os meios utilizados pelo Estado para regularizar essas 

terras,para que as mesmas deixassem de ser públicas, foram e 

são contraditórios, mas tornaram mais forte o sistema econô

mico vigente; 

- que o Estado j um promotor· 4e políticas a favor das classes 

dominantes e formulador de planos para as classes subalter

nas; ele é conivente, é produto de subordinação de uma classe 

à outra; 

- que ao intervir, para amenizar e institucionalizar os movi

mentos sociais, o Estado demonstrou que tem uma postura clara 

de incorporar as reivindicações, de atender e manter o con- · 

trole das aspirações dos camponeses. Demonstrou, ainda, que é 
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dominado pelos grupos econômicos hegemônicos, mas é permeável 

pelos interesses das classes populares, devido à uma pressão 

dessas; 

- que o Estado permitiu que o movimento social rural, institu

cionalizado, a partir de 1983, se organizasse na luta . pela 

conquista da terra de trabalho. Has permitiu, também, que os 

latifundiários se organizassem contrapondo aos resultados 

desse movimento social; 

- que a intervenção estatal, a partir de 1983, teve o objetivo 

de resolver, definitivamente, a situação jurídica das ter

ras; e ao permitir que os interesses da classe hegemônica ru-

ralista, regional, fossem ameaçados, permitiu, também, que a 

sociedade conhecesse a situação jurídica das terras, em ques

tão, demonstrando que as mesmas são públicas; 

- que a intervenção do Estado, com desapropriações de terras e 

acordos de cavalheiros, promoveu o desmembramento do latifún

dio, dando lugar à pequena produção, concretizada através dos 

assentamentos rurais; 

- que ao permitir a destruição de algumas ireas do latifúndio, 

criando o assentamento, o Estado permitiu que o território 

deixasse de ser público, garantindo , assim, os investimentos 

de grupos econômicos, regionais, ou não; e promoveu a inte

gração · da Alta Sorocabana ao processo de desenvolvimento do 

estado de São Paulo; 

- que o Estado ao fazer OÃ. acordos de cavalheiros , com os su

postos proprietários de terras, para promover os assentamen

tos, desistiu, definitivamente, das ações discriminatórias, 

nos territórios, que envolviam as partes interessadas. O Es~ 

tado assumiu, através dess~s acordos e das regularizações 

fundiárias, a responsabilidade ao privatizar e valorizar mo

netariamente as terras que eram públicas; 

- que o Estado realiza, via regularização fundiária, uma das 

medidas mais importantes para integrar essa região ao desen

volvimento estadual; utilizou-se , também , do sistema ener

gético, via CESP e PROÃLCOOL, para se impor com mais vigor e 

eminência perante à sociedade; 
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- que o Estado promoveu e incentivou, com recursos públicos, 

respectivamente, a construtão de três usinas hidrelétricas e 

a instalatão de três destilarias de álcool nessas terras,para 

atrair e garantir investimentos na região e ao mesmo tempo 

foram medidas implantadas no sentido de amenizar os conflitos 

e tensões sociais; 

- que o Estado suscitou a sociedade para que esta clamasse por 

medidas governamentais para solucionar a questão dos confli

tos de terras. O Estado ao assentar os camponeses, justificou 

à esta sociedade que estava atendendo a uma questão social, 

de magnitude, pois estava, enfim, atendendo a uma classe so

cial desprovida de todos os meios de subsistência; 

- que o desmembramento do latifundio contribuiu para a expansão 

do trabalho familiar no campo e consequentemente a preserva

ção da pequena produção subordinada ao grande empreendimento; 

contribuiu, também, para o fortalecimento da propriedade par

ticular, sustentáculo do sistema capitalista; 

- que o perfil de mobilidade populacional rural dos camponeses, 

Sem-Terra, quase sempre se caracterizou com constantes migra

ções, - tão comuns, nas décadas de 1960 e 1970 -, vem tomando 

rumos diferenciados. A tendência, nessa década de 1980, a ní

vel nacional, e a Alta Sorocabana não foge à regra, é de per

manência, de luta e de resistência. A luta maior dos movimen

tos sociais rurais, ago~a , é não migrar e questionar o uso 

da terra; e esse questionamento de terra de trabalho versus 

terra de especulatão tem provocado o desmembramento e a divi

são do latifúndio, criando o novo, o assentamento. 

- que para o camponês, hoje a~sentado, a terra é a única e úl

tima alternativa para a sua sobrevivinc~a; 

- que a produtão familiar no campo, através do assentamento, 

trouxe ao camponês a esperança de viver com dignidade e trou

xe, também, a farta de vencer a outra grande luta: a de não 

migrar e, se preciso for, resistir contra tudo e contra todos 

para permanecer no seu canaã; 
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- que o governo , Franco Montara, contribuiu, em determinados 

momentos, nas organiza,ões do espa'o rural e da produ,ão nos 

assentamentos, fornecendo, parcialmente, infra-estrutura para 

o sucesso da pequena produ,ão; 

- que o Estado não contribuiu nas questões fundamentais da or

ganizatão da produ,ão, tais como : custeio e comercializa,ão 

da produ,ão. Os camponeses têm-se utilizado dos seus elemen

tos estruturais de produ,ão para competir no mercado; 

- que várias alternativas foram utilizadas, nos assentamentos, 

como forma de proteger o solo contra a lixivia,ão e esgota

mento, causados pelas lavouras temporárias. D manejo do solo, 

com orienta,ão dos técnicos , em agronomia e veterinária, vêm 

trazendo resultados satisfatórios aos camponeses; 

- que a introdu,ão da pecuária leiteira e da lavoura perene, 

com diversificação, - sericicultura, heveicultura, citricul

tura e cafeicultura - , têm sido as alternativas para prote

ger o solo e uma forma de resistªncia, relativa, ~ dependên

cia aos intermediários e ao mercado regional; 

- que os diferentes elementos estruturais, combinados, e outras 

estratégias têm sido as alternativas praticadas pelos campo

neses para permanecerem em suas parcelas agrícolas; a for'ª 

de trabalho familiar, a socializa,ão, a parceria, os grupos 

de trabalho e a associa,ão na comercializa,ão vêm sendo algu

mas dessas alternativas PAra diminuirem os custos de produ,ão 

e ao . mesmo tempo uma forma de resistência para não se desca

pitalizarem , ainda mais; 

- que a venda de parte da produ,ão entre os próprios campone

ses, através da feira rural~-~º assentamento, e diretamente 

ao consumidor, nas feiras livres dos centros urbanos regio

nais, vêm sendo outras alternativas praticadas pelos campone

ses assentados; 

- que os intermediários, bem como as cooperativas de comercia

liza,ão têm sido responsabilizadas pela descapitaliza,ão dos 

camponeses; mas, contraditoriamente, têm sido os marreteiros 

os articuladores e viabilizadores mais rápidos na venda da 
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produc:ão , para a compra de mantimentos necessários à sobre-

vivência desses camponeses; 

- que as vias de autonomia e subordinac:ão da pequena producão à 

agricultura capitalista se dão porque esta, agricultura 

-,abriu caminhos para a solidificacão desses pequenos empre

endimentos; 

- que não se pode pensar o assentamento como isolado do sistema 

lutando contra a agricultura capitalista; 

- que o assentamento, com a pequena produc:ão familiar,deve ser 

entendido como criacão da própria agricultura capitalista e 

não externo a ela; 

- que as condicões de vida dos camponeses melhoraram; 93X dos 

entrevistados disseram que: " a.vida aqui na gleba é bem me

lhor " do que na fase do pré-assentamento;" "Falta um pouco 

de tudo", mas tem-se a esperanca de que um dia se terá de tu

do,um pouco; 

- que alguns camponeses, continuam desacreditados da situacão 

atual, mas, esperancosos quanto à producão e venda; no dizer 

desses assentados: " no final de tudo sobra ainda o pedac:o de 

chão ", " de terra "; " no fim de tudo sobra a terra que vai 

ser tombada, e plantada, para depois ser colhida, vendida, e 

aí, comeca tudo de novo ''; " no final, depois da venda, sobra 

só uma coisa: a esperanca de um bom tempo, de uma nova co

lheita, de um prece mel,h.or para o feijão,o algodão, o milho, 

a mamona e de tantas outras coisas que a gente até se esquece 

de dizer, mas , a esperanca, essa a gente nunca esquece " 
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8. Alguma• 9uestõ11 1gbr1 gs as11nt1mentg1 na Alta Sgrgc1b1n1 e 1gbr1 

os papéis da Uniyersidade e dgs pesgyisadgres ng5 estydg1 dos mgyi

mentos sgciais/assentamentgs. 

Após as conclusões apresentadas, coloca-se aqui algumas ques

tões sobre os assentamentos e sobre os papéis da Universidade e dos 

pesquisadores nesses estudos. 

Sabe-se que o Estado ao transforma~ as terras públicas em ter

ritórios particulares e que os movimentos sociais rurais ao provocarem 

o desmembramento do latifúndio recriaram a pequena produção e fortale

ceram os laços necessários para a permanência do camponês no campo; 

Sabe-se que esses movimentos sociais que se contrapõem aos in

teresses dos latifundiários e que possibilitaram a constituição dos 

assentamentos, na Alta Sorocabana, se inserem na lógica da regulariza

ção fundiária, promovida pelo Estado como, também, na lógica da agri

cultura capitalista. é esta agricultura que está dando oportunidade 

para a permanência desses assentamentos; 

Sabe-se, também, que através de acordos de cavalheiros está se 

demarcando os territórios devolutos e reservas florestais e regulari

zando-os, permitindo somente ao latifundiário o direito de usufruir, 

definitivamente, entre 70 e 7SY. destas terras, restando ao Estado 

somente 25 a 30Y., que irá distribuí-las à população mais carente, so

bretudo , camponeses, Sem- Terra; 

Sabe-se, ainda, que essa composição amigável significa a entre

ga de milhares de hectares de terras devolutas, do Estado, do povo, a 

uma minoria de fazendeiros que se dizem no direito de possuí-las por 

terem somente " títulos falsificados.- . burlados, por um grupo de lati

fundiàrios e grileiros, portanto não idôneos, no início da ocupação 

desse território. 

A questão fundamental, à espera de uma resposta, é a de que se 

a sociedade civil, - que é composta por instituições como igreja, mo

vimentos dos sem-terra, por sindicatos de trabalhadores urbanos e ru

rais, por partidos políticos não coniventes com os grupos econômicos 

hegemônicos -, não intervir, não participar das discussões sobre es-

sas regularizações fundiárias, estará, automaticamente, seguramente, 
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permitindo o monopólio e a concentra,ão de terras e das riquezas, ou 

melhor, estará permitindo " ••• seguramente a marcha do desenvolvimen

to do capitalismo monopolista, onde a solu,ão interna é encontrada nas 

necessidades externas dos outros. A sociedade civil tem que acordar já 

e ir a luta ou poderá ser tarde demais para 'chorar' o leite derrama

do, "; <OLIVEIRA: 1987:59, op. cit. >. 
Coloca-se, ainda, outras questões para tecer algumas considera-

i;ões: 

Durante a fase de pesquisa de campo, junto aos camponeses as

sentados, surgiram algumas questões sobre a atua,ão do pesquisador em 

rela,ão ao seu trabalho científico; por exemplo: quais são os papéis 

da universidade e do pesquisador nesses assentamentos, dirigido pelo 

Estado?; qual a participa,ão do cientista social que utiliza-se do as

sentamento, como área de estudo, como matéria prima da sua produ,ão 

científica?; qual a sua contribuii;ão para com o camponês?, deve ficar 

passivo?, deve pensar criticamente?, como fica a questão da informa

i;ão?. 

A partir destes questionamentos inferiu-se que: 

- A Universidade é o principal veiculo que pode e deve transmi

tir a realidade dos camponeses junto ao seu gerenciador, o 

Estado; 

- A Universidade é a única via pacífica, encontrada até agora, 

pelos camponeses para reivindicarem e conseguirem alguns be

nefícios, em alguns setores da sociedade, e que poderá aten

der a algumas aspira,Õe5..que extrapolam aos dois ideais míni

mos conquistados no início do movimento social; 

A Universidade é a única via com condi,ões de analisar os 

elementos da estrutura interna da produi;ão camponesa, com 

suas especificidades; 

A Universidade é, também, a única via capaz de constatar, re

latar e emitir informa1;ões sobre os fracassos e sucessos dos 

assentamentos. As suas informai;ões servirão de parâmetro para 

as novas iniciativas de interven,ão do Estado nos movimentos 

sociais e nos assentamentos e, ainda, nos projetos de coloni

za,ão de novas áreas, com iniciativas estatais e ou particu

lares; 
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- O papel da universidade não é mostrar a inviabilidade dos as

sentamentos e nem suprir as carências dos camponeses, de uma 

forma assistêncialista; ela deve promover e discutir formas 

de ª'ão conjunta, - universidade - camponeses - sociedade -, 

e fazer valer as reivindica,ões dos assentados. 

- Os estudos devem valorizar os assentamentos de camponeses, 

com suas especificidades, para colocá-los como uma classe so

cial nos jogos de for,as que existem no sistema econômico; 

- Os estudos devem verificar como os camponeses assentados so

brevivem e ver como a agricultura capitalista conseguiu 

transformar latifúndios, de uma região que estava sofrendo 

esvaziamentos econômico e populacional, em vários territórios 

minifundiários, permitindo a recria,ão e a continuidade da 

coexistência da pequena e grande producões; 

- Ao cientista social, ao pesquisador, cabe analisar com pro

fundidade, a partir de um trabalho social, quais são as va

riáveis que possam favorecer a pequena producão, no sentido 

de proporcionar melhorias nas condi,ões de vida desses campo

neses; 

- Todo trabalho científico não tem neutralidade; ele serve para 

denunciar ou para conservar a realidade; 

- Para o camponês assentado, o pesquisador é a continuidade e o 

reforco da sua luta; ao mesmo t~mpo em que eles vêem no pes-

quisador 

sobretudo, 

um representante do governo, eles vêem, também, e 

que este pes..guisador é o interlocultor entre eles 

e o Estado e a sociedade; 

- Para os camponeses , o cientista social, executando o seu pa

pel, será a última esperan'ª' mesmo sendo assistêncialista, 

para melhores condicões d~-vida da sua família; ele é '' um 

salvador '' , u um colaborador u para resolver os seus proble

mas, as suas angústias. 

Ao pesquisador caberá captar as maquiagens das informa,ões co

letadas e as contradicões existentes e corresponder às expectativas 

dos camponese~ assentados. 
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A questão do retorno, da resposta, ou ainda, de algumas solu

cões para os camponeses assentados e para o pesquisador podem se dar, 

durante o trabalho científico, no campo. A partir do momento que ini

cia-se a pe~quisa, integrado aos movimentos camponeses, passa-se a ter 

contatos mais intensos com as famílias, com a pequena produ,ão; passa

se, também, a observar, a descrever, a interpretar e a explicar partes 

dessa realidade, dos seus conflitos, das suas angústias e das suas 

reivindicacões; passa-se, ainda, a " se integrar na prática da reali

dade a partir de uma opcão de trabalho junto aos grupos que sofrem do

m1nacão e pobreza e a participar dos movimentos populares ''; C LEMOS: 

1987: 286,op. cit.> 

" e ••• >, a rela,ão de participacão da prática científica no 

trabalho das classes populares desafia o pesquisador a ver e compreen

der tais classes, seus sujeitos e seus mundos, tanto através de suas 

pessoas nominadas, quanto a partir de um trabalho social e político de 

classe, que constituindo, a razão da prática, constitui igualmente a 

razão da pesquisa "; e BRAND~O: 1985: 13 )41. 

Ressalta-se, ainda, que, durante a pesquisa de campo realizada 

nos assentamentos, assumimos uma postura de partilhar, de discutir os 

problemas mais iminentes e de colaborar na procura de alternativas pa

ra melhorar as condi,ões de vida dos camponeses, e, ao passarmos a ter 

uma v1vªnc1a mais próxima dos problemas, anal.isados, assumimos, tam

bém, o compromisso de jamais ficar alheio às aspira,ões dessas comuni

dades camponesas. 



ANEXO TRÊS 

NOTAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGR~FICAS SOBRE O 
CAPiTULO TRÊS 

1. BRASIL, . Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

- FIBGE, Censos demogràficos de 1960, 1970 e 1980. 

2. A pequena produção se fa2 presente na Alta Sorocabana desde o ini

cio de sua ocupacão. À semelhanç~ de outras áreas rurais brasilei

ras, se deu, inicialmente através da frente de expansão formada 

por pecuaristas, sul de Minas -, e num segundo momento pela 

frente pioneira, constituída por cafeicultores, sobretudo paulis-

tas. Portanto, sempre coexistiram grande e pequena produção. En-

tretanto, no início do povoamento, enquanto o grande empreendimen

to desenvolvia atividades para os mercados nacional e internacio

nal, a pequena produção se dedicava à atividades de subsistência e 

para os mercados local e regional. 

3. Segundo D'INCAO, (1977: 39-40 > ~e ••• >, ~ coexistincia do lati

ftlndio e da pequena propriedade foi característica, entretanto, de 

sua conf1guracão inicial; ••• , o povoamento da Alta Sorocabana se 

efetivou dentro d-0 contexto da retomada da marcha do café em dire-
• 

cão ao extremo oeste paulista, logo após o término da Primeira 

Grande Guerra. Duas figuras marcaram presenç~ nesse povoamento: a 

dos grandes empresários de café e a dos especuladores de terra. Os 

primeiros realizavam a posse~da terra nos termos legais vigentes, 

isto é, em função da instalação e cultivo da mesma. Os especulado

res faziam aquisições legais ou ilegais de grandes glebas, com in

tuito de vendê-las aos que chegassem depois. Essas glebas eram lo

teadas e os lotes vendidos a prazo para atender a uma população 

menos provida de capital que para cá se dirigiam com o intuito de 

plantar café; ( ••• >assim grandes e pequenos empresários rurais se 

empenhavam simultaneamente na limpeza do solo, revestido de mata 

virgem, para o plantio de cereais e café. Os cereais eram planta

dos visando principalmente à subsistência e apenas o excedente era 

vendido. O caf~ se apresentava como o principal empieendimento" • 
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D'INCAO, M. C. - Bóia - Fria, Acumulacão e Miseria. Sa. edicão. 

4. Editores Vozes. Petrópolis. R.J., 1977. 

4.S~O PAULO, Secretaria da Agriculttira e Abastecimento, In•tituto 

de Econom1~ Agrícola, - I.E.A.1985. 

5. Para uma análise mais profunda sobre a expansão do capitalismo e a 

renda da terra consultar: MARTINS;J.S. - Os camponeses e a políti

ca no Brasil, ps. 151 a 177. 3a. Edicão, Editora Vozes, Petrópo

lis, R.J., 1986. 

6. ~egundo D'INCAO '' é comum na Alta Sorocabana o pecuarista que pos

sui fazendas no Estado de Hato Grosso ou mesmo no Estado do Paraná 

" Com isto tem-se uma verdadeira drenagem do capital.<D'INCAO: 

1977: 45, op. cit. >. 

7. Cm pesquisa realizada por ANTONIO,A.P. , SILVEIRA,F.R. e FAVARETO, 

M.J., - A origem do capital imobilizado na terra na Alta Sorocaba

na, 1986, constatou-se que todos os fazendeiros qup 'possuem' pro

priedades agropecuárias acima de 400 hectares, no Pontal do Para

napanema, não residem nestas e nem nos ~eferidos Municípios, onde 

se localizam as mesmas~ 

8. Na Alta Sorocab~na, a devolutividade das terras estã a~ompanhada 

de outro aspecto: desde o i~ício do séctilo, estava ocupada, tam

b~m, por camponeses - posseiros-, e segundo MARTINS < 1983:116>, 

a presenca do posseiro nesta sociedade compromete um dos seus re

quisitos fundamentais, que é o de propriedade capitalista. Além 

disso, onde existe o posseiro não há possibilidade de existir a 

renda da terra. E a primeira forma de extracão dessa renda é a .... 
compra e venda de imóveis.'' HARTINS,J.S. - Os camponeses e a põlí

tica no Brasil. C as lutas sociais no campo e seu lugar no proces

so político >. Editora Vozes, Petrópolis, R.J., 1983. 

9. Sobre os planos oficiais propostós9 consultar jornais: O Diário de 

Pres. Prudente, 29:11:83, ps 1 e~ ; Folha de São Paulo, 31:08:74. 

10. Para uma análise da construcão de hidrelétricas no Pontal, consui

tar os jornais: O Esta~o de São Paulo, edic5es dos dias 27:05:79; 

23:12:80,Cp.13>; 10:09:80,Cp.17>; O Imparcial, edicões dos dias 

01:01:80; 30:03:80 e 16:09:80,(p.1). 

11. Sobre as perfurações de poços de gás no Pontal , consultar jornal 

O Im~arcial, 02:04:82, p.l. 



161 

12. O Imparcial, 16:09:80 p~. 1 e 8 ; · O Estado de Sio Paulo,29:05:80~ 

p.13; 22:11:83; Folha .de São Paulo,10:10:74 e 17:06:76. 

13. Conforme artigos jornal O Diário de Presidente Prudente, 04:04:82, 

p. 3 e 30:06:83, p. 1. 

14. Jornais: O Imparcial, 23:07:83 p.7; 03:09:83, p.1; 11:10:83,p.8; 

O Diário de Pres. Pte., 06:09:83, ps. 1 e 5 ; 09:09:83, p. 6, e 

08: 10:83, p. 5. 
·--

15 • C on forme j o r n a i s : O . D i á r i o d e P r e s • . P t e • : 14 : 0 5 : 8 3 , p • 3 ; · 

18:06:83, p. l; 21:06:83, p. 1; 06:09:83, p. ·1; 09:09:83, p. · 6 e 

30:12:83 ps. 1 e 3 ; O Imparcial: 06:09:83, p. 1 • 

16. Sobre a desacelera,ão das obras e dispensas de trabalhadores, con-

sultar os jornais: O Imparcial: 07:05:83; 09:06:83, p. l; 

11:10:83, ps. 1 e 8; O Diário de Pres. Pte.: as:ti:B31 p. i. 

17. O Diário de Pres. Pte.: 26:11:83, p. 5; O Estado de São Paulo: 

15:11:83, p. 1 e 18:11:83, p. 1 ; O Imparcial~. 15:11:83,p.10; 

02:12:83, p. 1., 04.12.83,p.8; Folha de S~o Paulo e Folha da Tar

de, 14:07:84. 

18. Para a análise das medidas do governo Hontoro, sobre a questão das 

terras, consultar os seguintes jornais: O Imparcial: ·07:05:83; 

17:05:83; 24:05:83; 06:09:83; 03:08:83, p~ 8; 06:09:83, p. 1; 

03:12:83,ps.1 e 3 04:12:84, ps. 1,8 e 9; 16:12:83; 23:12:83 e 

29:12:83,ps. 1 e 9. O Di~rio de Pres. Pte. : 06:09:83,p 3; 

04:12:83,p.5; 29:12:83, ps. 1 e 3 • O Estado de · São Paulo: 

13:04:83, p. 10; 28:06:83; 25:12:83. Folha de São Paulo: 29:12:83, 

16:02:84; 29:02:84 e 03:03:84... O Globo: 11:03:84. 

L9. Esse relatório foi encaminhado ao governo · Montoro pelos secretá

rios de Estado: Justi~a: Dr. José Carlos Dias; Agricultura e Abas

tecimento: Dr. Nelson Hancini Ni~olau; Relações do Trabalho: Dr. 

Almir Pazzianotto Pinto e Pre~idente da CESP: Prof. Dr. José Gol

demberg. 

?0. Ao anunciar as quatro medidas com que dá início ~ solução de his

tóricos problemas de terras no Pontal do Paranapanema, o governa

dor Franco Hontoro determinou a mobilização harmônica e coordenada 

de diversos órgãos que compõem a infra-estrutura de atua~ão do Es

tado. Nesta tarefa, eles esgotarão os limites de suas compet~n

cias. 
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A assinatura do convênio com o Instituto Nacional de Coloniza

c;ão e Reforma Agrária <INCRA> dará maior velocidade a tramitac;ão 

Judicial das ac;ões discriminatórias com o objetivo de definir o 

domínio sobre glebas com dúvidas sobre sua propriedade. Julgadas 

devolutas estas áreas - e isto deverá ocorrer até porque o convê

nio reitera como correta a posic;ão do Estado ~esta questão - ~ Go

vernador poderá decidir por indenizar benfeitorias porventura 

existentes nas glebas, com o Estado assumindo sua posse, ou legi-

.t imar,· na forma da le~, os ocupantes de boa-f•. 

A implantac;ão de um plano público para produc;ão de alimentos e 

.Qerac;ão de postos de trabalho, em ârea a ser desapropriada, envol

ve a Companhia Energética de São Paulo <CESP> e a Secretaria de 

. Agricultura. 

A desapropiac;ão permitirá ao Governo e à CESP avanc;arem com 

maior agilidade na implementação de sua orientação administrativa 

segundo a qual os grandes projetos devem, necessariamente, obter 

todos os benefícios - e não apenas a energia - de sua implantação. 

A Companhia vem desenvolvendo programas p~ra restabelecer o equi

líbrio ecológico, tirar proveito da~ condic;Ões criadas pelas gran

des obras e compensar as regiões afetadas por elas. 

Em um desses projetos, Lagoa São Paulo <Presidente EPitâcio> 

foram reassentadas 416 famílias que, na última safra de verão, em 

dezembro passado, colheram S.600 toneladas d~ grãos , em 3.500 ha, 

com receita de Cr$ 2,5 bilhões, . que resultaram em Cr~ 425 milhões 

em ICH, Cr$ 85 milhões dos q~is retornaram ao município; (1983). 

A integrac;ão entre os projetos administrativos da CESP e os que 

deverão surgir das decisões do Governador, permitirão, inclusive 

solucionar o problema das 500 famílias hoje acampadas em condi,ões 

sub-humanas ~s margeris do Km 31 d~ rodovi~ SP-61a, em Teodoro Sam

paio; (1983>. 

A terceira medida, a desapropriação das áreas litigiosas "Santa 

Rita" e "Ribeirão Bonito'', permitirá o encerramento dos conflitos 

existentes e a regulariza,ão da ocupa,ão produtiva já existente, 

em um dos casos, há mais de dez anos. 

A. quarta medida determinada pelo Governador Frarico Mentora~~ 

afirmatão de que o Estado de São Paulo está disposto a dialogar e 
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a distribuir a Justic:a na soluc:ão dos problemas fundiários do Pon

tal do Paranapanema. 

21. Sobre os decretos de de~apropriac:ões e protestos e ac:ões dos fa

zendeiros consultar os jornais: O Estado de São Paulo edic:5es dos 

dias: 30:03:04; 14:07:04; 20:07:84; 01:10:84; 24:11:85; 14:06:86; 

28:06:86. Folha de Sâo Paulo, edic:ões dos dias 06:04:84; 11:08:84; 

25:08:84; 11:03:85. 
"·"-

22. Sobre os decretos de desapropri~c:ões de terras para o Projeto de 

Valorizac:ã·o de Terras no Pontal: Gleba XV de novembro consultar os 

seguintes relatórios: a) Política Fundiária do Governo Democritico 

do Estado de São Paulo, SEAF, SP, agosto de 19S4; b> Balanço da 

política fundiária dos três anos da administrac:ão Hontoro, Secre

taria de Estado dos Negócios e Agricultura e Abastecimento. Coor

denadoria Sóc10-Econ6mica-SP. 08:01:86. c: Lei n2 4925 de 

19:12:85, Lei n2 4.947 de 30:12:85, sobre planos ~~blicos de valo

rizac:ão e aproveitamento dos recursos fundiários - SEAF. Ainda so

bre os decretos de desapropriac:ão de terras, que estavam com ac:ões 

discr1m1natór1as em andamento e que consolidou o Projeto Gleba XV 

de Novembro, consultar: Decreto n~ 22.033 - D.D.E.S.P. 23:03:84 e 

Decreto n2 22.034 - D.O.E.S.P. 23:03:84. 

23. Instrume·ntos que atualizaram a Legislàc:ão Fundiária no Estado de 

São Paulo, no governo Hontoro ps.1 e 2. 

24. A atão estatal, através das negociatas rurais, garantiu a impossi

bilidade de qualquer outro governo futuro entrar com ações discri

minatórias contra os latifundlá.rios e, atendeu sobretudo o inte

resse do capital, pois a regularizac:~o fundi,ria permitiu que es

sas terras passassem a ser comercializadas, consolidando assim a 

lógica capitalista, pois valorizou monetariamente as terras devo-

lutas e criou a propriedade privada. 

25. Com os objetivos de apoiar a am~liatio ~ modernizatão da produc:io 

industrial, promover o fomento da tecnologia de ponto e contribuir 

para o desenvolvimento da grande São Paulo e das regiões paulistas 

mais pobres, está sendo executado o Programa de Desenvolvimento do 

Estado de São Paulo. 

Lan,ado no dia 29 de setembro de 1989, pelo Governador Orestes 

Quércia, o programa é gerido pelo Conselho Estaduai de D~s_e_nvqlyi-: 
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mente Econ8mico, <Cede>, presidido pelo próprio governador e inte~ 

grado por representantes do governo, da iniciativa privada ' e seto~ 

res científicos. 

Uma das propostas priorit,rias do novo plano j o desenvolvimen

to das Regiões mais pobres do _ _Est~do, como o Valg do Ribeira e o 

Pontal do Pilranapanema, por exemplo; outro aspecto é incentivar a 

abertura de indústrias no interior, de · forma a desconcentrar a 

Grande São Paulo. 

O novo programa estabelece uma linha de cr~ditos, em conditões 

muito favoráveis, destinadas exclusivamente • iniciativa privada, 

p~incipalmente os pequenos e médios empres~rios. 

Para a abertura ou ampliação de indústrias os empresários con

tam com financiamentos repassados através do BADESP, com prazo de 

resgate de 12 anos, mais três de carência. Os juros variam de zero 

a 12% ao ano, mais corretio monetária, de acordo.com o grau de 
·-- ·-·- . 

prioridade dos projetos a serem financiados. 

Inserido neste conselho estadual de ~esenvolvimento econ8mico 

tem-se o Conselho para o desenvolvimento do Pontal, Decreto n! 

30.621, publicado no dia 27 de outubro de 1989. Aos primeiros le

vantamentos constatou-se que a região do Pontal do Paranapanema 

uma das mais distantes da sede do governo paulista, era também, 

uma das mais pobres do estado de São Paulo, apresentando enormes 

discrep~ncias em relação a outras regiões mais ricas e que acompa

nham o processo ~e desenvolvimento do Estado. (Jornal o Diário de 

Presidente Prudente, 19:11:89!..p.7). 

Em 26:09:89, o deputado Tadashi Kuriki fez constatar na Consti

tuição Estadual emenda n~ 509 criando o "Fundo de Melhoria e De

senvolvimento do Pontal do Paranapanema" com o objetivo especial 

· de recuperar e desenvolver economicamente a região do Paranapane~ 

ma. Terão Pontal, o prazo de 10 anos para se desenvolver, com o 

Estado destinando percentual no s~u orçamento, para que seJam in

troduzidas inúmeras medidas e providências para o "progresso" da 

região. Este Fundo é imperativo de Lei, que obriga dotação orça.

mentiria, durante dez anos, diferente do CEDE para o Pontal, via 

decreto do governador, não possue princípio de dotação ortamentá

ria, podendo ser considerado apenas um ato político. <Imparcial · 
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2:09:89) 

29:07:89. 

ia. p. esse fundo - Tadashi - foi publicado no D.O. 

25. CEDE: Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico 

26. OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de: Monopólio, expropria~ão e confli

to~. Campinas, S.P., Papirus, 1987. 

27. TAVARES DOS SANTOS, José Vicente - Colonos do Vinho, São Paulo, 

Hucitec, 1978. O referido autor estuda o campesinato a partir 

de sua estrutura interna apresentando um conjuhto de·elementos 

articulados da produ,ão camponesa, ou seja: a força de trabalho 

familiar, a ajuda m~tua entre ns camponeses, a parceria, o tra

balho acessório, a for'a de trabalho assalariada, a .sac1aliza

'~º do camponis, a propriedade da terra, a propriedade dos 

meios de produtão e a jornada de tr~balho. 

28. O elemento parceiro, - parceira -, no caso específico dos entre

vistados, na fase do pré e pós assentamento nos projetos definiti

vos, adquire uma conota,io que o diferencia do elemento forca de 

trabalho a~salar~ado. Entretanto, convjm salientar as d1scuss6es 

em torno desse elemento, no contexto: agricultura brasileira. 

CAIO PRADO JR. (1962> ao fazer uma análise crítica e um levan

tamento minucioso das falhas do Estatuto do Trabalhador Rural con

sidera errado a interpretacão de que a parceria é uma forma pré~ 

capitalista de pagamento da renda da terra, in natura. Segundo 

ele, a parceria deve ser considerada como uma .r:.e.1 .. a~iirLí.-Í.P_i_ca de 

emprego. <CAlO PRADO JR., O Estatuto do Trabalhador Rural. in: Re

vista Brasiliense, 41, maio/jJ.tnho, 1962>. 

Segundo FERRANTE (1976:196) os parceiros - meeiro; terceiros, 

dentro do formalismo jurídico, se distinguem dos locadores de ser

vi,os não sendo propriamente empregado. Entretanto, a maioria dos 

contratos de parceria verificatta na agorpecuária brasileira não 

passam de uma simpl~s rela,ão de emprego, devendo portanto, em 

principio o parceiro ter direitos idênticos a quaisquer outros as

salariados ou semi-assalariados. Diante da generalizacão dos ter

mos legais corre-se o risco, de ser o parceiro excluído da catego

ria de empregado, logo privado dos benefícios da Lei. 

A própria defini,ão dada ao trabalhador rural, reduziu a varia

bilidade das rela~5es de trabalho a um mínimo de situac5es que não 
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reflete o quadro real do meio rural. 

Segundo o Estatuto do T~abalhador Rural, esta categoria, traba

lhador rural, é toda pessoa física que ptesta servi~os a emprega

dor rural, em propriedade rural ou prédio rústico mediante salário 

pago em dinheiro ou in natura, ou parte in natura e parte em di

nheiro. Essa defini,ão apresenta falhas, pois não compreende a ca

tegoria de trabalhador rural, no caso a parceria, que pela nature-
~-

za de suas rela,ões de. trabalho, são autênticos empregados - assa-. 
. lariado rural -, embora formalmente apresente um caráter diferen-

te. <FERRANTE, V.L.S.B.- O Estatuto do trabalhador rural e o FUN

RURAL: Ideologia e realidade. Perspectivas, ano · r, vol. I, n! 1, 

1975 (167 a 195>. Departamento de Filosofia ~ Ciências Humanas, 

UNESP, Araraquara). 

Pelo exposto, concordando com as reflex5es de CAIO PRADO JR ~ e 
FERRANTE, V.L.S.B., salienta-se que, no caso dos -.camponeses-par

ceiros, envolvidos na pesquisa, a conota,ão do elemento parceria 

diferencia-se da força de trabalho assal~riada pela característica 

peculiar do uso da f6r,a de trabalho familiar e pela semelhan'a 

com o elemento ~rrendatário. Esses camponese-parceiros ~presentam 

uma certa autonomia, no sentido de que, também eles pagam um alu

guel pela pequena parcela de terra que usam e tem uma certa auto

nomia na administração de suas explorações agríco1as. Esse elemen

to diferencia da parceria comum na agricultura brasileira onde o 

proprietário da t~rra interfere na administração e/ou nas decisões 

relativas as explorações agrJ'.J:olas fornecendo-lhes sementes, adu

bo, ferramentas, etc. para o ~eu trabalho, recebendo como remu~e

ra,ão uma fração da sua produçio, (1/2, 1/3 .ou 25K da prbdução>. 

JACOHINI, W. - Mobilidade e trabalho dos agricultores de baixa 

renda do Vale do Ribeira. Dissert~~ão Mestrado - USP - ESALO - · Pi

racicaba - SP - 1981, ps. 38 a 54. 

TAVARES DO SANTOS, José Vicente - Colonos do Vinho, S.P., Huci

tec, 1978 ao estudar o campesinat~ a partir da sua estrutura in

terna apresenta dentre os nove elementos estruturais da produção 

camponesa a parceria. Este elemento decorre ''da ausência de condi

c5es financeiras do camponãs para assalariar trabalhadores em sua 

propriedade; assim o camponês, ao contratar um parceiro, divide 
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com ele custos e ganhos; é comum essa relat~o de tiabalho aparecer 

articulada na produção capitalista como estratégia do capital para 

reduzir os custos com a remuneração dos trabalhadores; da mesma 

maneira, a parceria pode ser a estratégia que os pequenos campone~ 

ses utlizam para ampliar a sua área de cultivo e consequentemente 

aumentar suas rendas" <TAVARES DOS SANTOS: 1978, op.cit.>. 

OLIVEIRA, no seu vocabulário critico resume o conceito de par

ceria, ou seja, relação de trabalho na qual o proprietário da ter

ra e o trabalhador dividem entre si, em partes combinadas, os cus

tos e a produção obtida. <OLIVEIRA, A.U. - Modo Capita.lista de 

~redução e agricultura. Ed. ~tica~ Série princípios, 69, 1986, 

S.P.>. 

30 . . LEMOS, Amália Inés Geraiges de - A pesquisa participante em Geo

grafia uma linha de ação; experiencias na per1fer1a de São 

Paulo, < Brasil>. IN: Boletim de Geografia Teorética, 16-17, 

(3la34>: 285 - 288,1986,1987. I Encontro de Geógrafos da Améri

ca Latina, Rio Claro,SP. 

31. ANTONIO,A~P. - Evolução do uso do solo rural no Município de Es

trela do Norte: um estudo sobre o P.I.C. ReboJo. IN: Jornal o 

lmparc1al,18:08:88. Presidente Prudente. 

Neste artigo deu-se um enfoque sobre a sericicultura. Essa ati

vidade, com criação do bicho-da-seda, como alternativa viével para 

diversificaç~o agrícol~ na pequena produção; vem sendo praticada 

por 38 camponeses da gleba Rebojo. 

Para a prática dessa ati'!.ldade, utiliza-se um espa<;o relativa-
• 

mente modesto, em face dos resultados econômicos obtidos. Para uma 

criação ecônomica, recomenda-se ao sericicultor o plantio de uma 

àrea mínima de 08 hectares~ um pouco mais de 03 alqueires, com o 

plantio da amoreira, que constito~ : o alimento básico das lagartas, 

durante toda a cria<;ão. 

A amoreira é uma planta perene, < podendo render até 15 anos >, 

cujo ciclo vegetativo, na exploração racional , é de 60 a 90 dias. 

O plantió é feito no inverno, e já no ano seguinte é possível ini

ciar a criação. A fase máxima de produtão , da lavoura de amoreira 

, vai de 04 a 08 anos, declinando após esse período. Por ser uma 

lavoura perene, apresenta como importante característica a não ne-
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cessidade de revolvimento do solo,anualmente, contribuindo para a 

protetão deste contra a erosão. 

A criação do bicho da seda é realizada nos meses mais quentes, 

setembro a abril. Durante o inverno, junho a agosto, os bichos não 

tªm condições naturais para subsistirem, devido, principalmente, 

às baixas temperaturas, que prejudicam o desenvolvimento das ia

gartas e do crescimento da amoreira, com o consequente aparecimen

to de mol~stias ~ pragas , nesse período. O ciclo de criatio do 

b1cho-da-~eda dura em média 30 dias. Durante um ano pode-se reali

zar cerca de 7 a 8 criatões. 

Com uma ârea de 7 a 8 hectartes de amoreira, pode-se obter ' 
durante um ano, at• 4.~00 quilos de casulos. As despesas giram em 

·torno de 40Y. da receita bruta. 

Dentre os investimentos a serem aplicados na atividade de seri

cicultúra, a construção do barracão, - s1rgaria -, é condição es

sencial para o desenvolvimento do trabalho. A sirgaria exige mate

riais simples para sua construção, podendo variar o material uti~ 

lizado. Geralmente e construído de madeira. ocupando uma ârea de 

350 metros quadrados, - 07 X 50 ms. -

Boa parte dos gastos, da sericicultura , e com a contratacão de 

mão-de-obra.Segundo os camponeses, entrevistados, uma fpmília com 

04 componentes, cuida satisfatoriamente de um barracão; o manejo 

.dessa atividade pode ser ser executado por todos os membro~da fa

mí1ia. 

32. HARQU~S,Nilson - Posse/Propr..,iedade - a luta de classes na questão 

fundiária. Cole,ão Socializando conhecimentos , n~ 4, FASE, . 
R.J. , fevereiro, 1988. 

33. Relatório do Projeto Rosana, CESP, 1987 

34. FREIRE, Octáv10,A difícil taré'fa de salvar o solo. Suplemento 

agrícola, jornal O Estado de São Paulo, 14:03:90, n~ 1.795, ano 

XXXIV, p. 4. 

35. DENARI, Z.A. A difícil tarefa de salvar o solo. Suplemento agríco

la, jornal O Estado de São Paulo, 14:03:90, n~ 1.795, ano XX

XIV, p.4. 

36. FREIRE,O., DENARI,Z.A. e outros; a difícil tarefa de salvar o so

lo, op.c1t •• 
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37. A gleba Rebojo, situada no Município de Estrela do · Norte,SP,"à 

margem direita do ribeirão Rebojo, apresenta-se como uma topogra

fia suavizada,-(declividade de 03 a 08Y., com uma altitude de apro

ximadamente 260 metros)-, semelhantes às do oeste paulista, exceto 

uma pequena área , - Ta~uaruçu - Rebojo - , < altitude entre 350 a 

400 metros >, caracterizada por declives bem acentuados, < decli

vidade de 09 a 15Y. >.Os solos apresentam-se com algumas deficiên

cia minerais, necessitando o uso de adubos oiginicos e fertilizan

.tes ~inerais. Segundo o I.A.C. o PH varia entre 6 e 6,5 , com uma 

acide2 fraca; também é considerado baixos a presença de nitrogênio 

e fosforo- e médios com potãssio e c~lcio. Devido a presença de 

teor de aluminio constatado nesses solos, ~ necessário a calagem." 

< INCRA: 1975:7, op. cit. >. 
"Originário do arenito Bauru, esses solos arenosos, - latossol 

vermelho escuro, fase arenosa, < 64Y. da área do PIC-Rebojo>, pre

dominante, ao lado dos solos podzolizados nas variedades Lins e 
Marília , < 34Y.>, · são suscetíveis à permeabilidade e porosidade 

intensas e facilmente erodíveis. Os solos · hidromórficos aparecem 

em funcão dos cursos d'iguas, - Ribeir~o Rebojo e córregos do Sapo 

e Palmital- • Na primeira metade do século XX, esses espigões e 

vales er~m cobertos por mata tropical, - mata do Rio Paraná-, e 

apresentavam excelente fertilidade nos primeiros anos, apos ao 

dP.smatamento, mas tornando-se de fraca resistência à eras~ e de 

fertilidade efemera quando intensamente cultivado com lavouras 

temporárias, ne·cessitando. ateAc;ão especial no manejo, com técnicas 

conservac1orüstas" ( INCRA: 1975, op. cit.>. 

38. LOURElRO,M.R.G. Cooperativismo . e reproduc;ão camponesa. IN: Coo-

perativas agrícolas e capitalismo no Brasil. LOUREIRO,H.R.G., 

Organizadora; SP, Cortez, 198!~-

39. OLIVEIRA; A. U. - Agricultura e ind~stria no Brasil. IN: Boletim' 

Paulista de Geografia, n! 588,A.G.B. , ·usp, 1981. 

40. SORJ,a. - Estado e classes sociais na agricultura brasileira. R.J. 

1986. 

41. BRANDÃO, C.R., < org.). Repensando a pesquisa participante, S. P., 

Ed. Brasiliense, 1975. 
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FIG. t6 - NÍVEIS DE EXIGÊNaA 045 TERRAS DA ALTA SOROCABANA PARA A APLICAÇÃO DE 
PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS • 
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FIG. t7 - NIVEIS DE EXIGENCIA DAS TERRAS DA ALTA SOROC'.ABANA PARA A APLIC'.AÇÂO 

DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS 
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FIG.18 - NÍVEIS DE POSSIBILIDADES DAS TERRAS DA ALTA SOROCABANA PARA 
· MODERNIZA ÃO AGRÍCOLA . 
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FIGURA 19 

Assentamento Rebojo Foto 1 

Erosio do tipo voçorocas: com desbarrancados, desmoronamento 
provocando o aparecimento de sulcos profundos, que não podem 
ser trabalhados com máquinas agrícolas e que Já penetraram 
no horizonte C. Foto tirada na parcela agrícola, 78. 
23/07/88. 



FIGURA 20 

Assentamento Rebojo Foto 2. 

Erosão em sulcos repetidos, com muita frequência: ie plano -
desmoronamentos; 2e plano - a voçoroca já atingiu o horizon
te e; 3~ plano - sulcos, com desbarrancamentos atingindo 
partes do horizonte B e ainda, ~rosio laminar severa onde a 
11xiviação removeu praticamente todo o horizonte A. Foto ti
rada na parcela agrícola, 79. 23/07/88. 

·~ i : -· t :: · 
.J • • · . . .. 



FIGURA 21 

Assentamento Rebojo Foto 3 

L e i t o d o C ó r r e g o P a l m i t a l z i ol"" o • A p r e se n t a - se e o m um r roe e~; s o 
intenso de assoreamento, demonstrando que há uma total au
sincia de maneJo desta bacia hidrográfica. 
A deposição de sedimentos, no leito do córrego, é um teste
munho do volume de ~guas pluviais, na estação chuvosa, que 
através de enxurradas e dos sulcos e voçorocas, trazem dos 
espigões grande quantidade de soio. 
Devido ao assoreamento a limina d'água tornou-se Muito del
gada; no centro da foto, sobre a "corrente d'água", a pre
sença dos "dois lápis" servem de escala para mostrar a pro
fundidade do córrego. 
No segundo plano, à esquerda, presença de torr5es do solo, 
"regol1to" e do próprio arenito que foram solapados do bar
ranco e, ainda entulhos, testemunham o volume e velocidade 
das águas pluviais. 
Ainda no segundo plano, centro da foto, a presença do pilar 
(de madeira> da ponte recentemente construída pela prefeitu
ra de Estrela do Norte. Foto tirada em 23/07/88. .. 



FIGURA 22 

Foto 4 - Destaque para uma bacia de conten~ão de 
águas pluviais - Assentamento Gleba XV. 

Foto 5 Destaque para uma bacia de conten~ão de 
.águas pluviais - para conter avanço da erosão. 

23/07/88. Assentamento Rebojo. 



FIGURA 23 

Foto 6 - Área preparada para o plantio de Teijão; no 
2~ plano presença do murundum. Assentamento Gleba XV 

de Novembro. 

Foto 7 - Área 
de "leirão", 

com triticultura; no 22 
curva-de-nível; parcela 

Assentamento Rebojo. 

plano presenc::a 
93. 23/07/88. 
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FIG. 28 

.LOCAllZAÇÃO DOS PROJETOS DE ASSENTAMENTOS 
RURpP NA REGIÃO DE .PRESIDENTE __ PRUDENTE-

.. AL TA~OROCASANA 

LEGENDA: 

l LAGOA SÃO PAULO 5 RIBEIRÃO BONITO -·· 

2 REBOJO 6 ROSA NA 

3 AREIA BRANCA 1 XV DE NOVEMBRO 

4 ÁGUA SUMIDA 8 SANTA RITA 

ORGANIZADO : ARMANDO PEREIRJI. ANTONIO • 1.989 I DESENHO: AKEMl SHIMASAKL 

FONTE : SECRETARIA M Pl...lNlJMIENlO Dl PRESIOÊNOA OA REPÚBLICA - IBGE. 
CARTAS - 1 : 2~. 000 : LOANDA - 1985, DRACENA • 1980. PRESIDENTE P.RUOENTE - 1979. 
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A digitalização deste documento foi possível graças ao investimento do 

Programa de Pós-graduação em Geografia Humana (PPGH-FFLCH-USP) e 

realizada com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Essa ação 

integra as atividades de comemoração dos 50 anos do PPGH no ano de 2021. 

Para mais informações sobre o PPGH e sua história, visite a página do 

programa: http://ppgh.fflch.usp.br/. 
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