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"Do ponto d~ vista social n~o h6 espaço 

(granceza f{sica, porém, entidade abs -

trata), mas um espaço-tempo histories -

mente definido, um espaço construido 

trabalhado, praticado pelas relações sg, 

cieis". 

Castells 
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I N T R O D U Ç A D 

, 
O objetivo deste trabalho e o de mostrar algumas das 

transformações que estão ocorrendo no municÍpio de S. José dos Cem-

- , pos quanto ao uso das terras de produçao agraria, a partir de 1960. 

Antes de passar a maior especificação do objetivo e 
' , , - , 
a metodologia e tecnicas usadas creio ser util dar uma vissa histo-

ries e geográfica do munic!pio em estudo. 

1. Caracterização histÓrice e geográfica do municlpio de S.José dos 

Campos 

O munic{pio de São José dos Campos localiza-se no e~ 

tada de São Paulo, no médio vale do Paraíba. Dista de 90 km da cida 

de de São Paulo e de 300 km do Rio de Janeiro tomando-se como refe

rência a via Outra que corta a municlpia (com 40 km dentro do mes

mo). Possui três distritos: S. José das Campas, Eugênia de Melo e 

são Francisco Xavier. D Vale Média Superior ande se encontra são Ja 

sé das Campas apresenta-se da ponto de vista fÍsica como extensa 

depressão que funcionou em toda a história paulista cama "corredor" 

' natural de passagem ligando a vila e depois cidade de S.Paula as 

terras do interior (Minas Gereis) e às do litoral norte de S. Paulo 

e Rio de Janeiro. A planície inundável onde corre o rio Paraíba me-
, 

de de 2,5 a 4 km de largura e e ladeada por terraços fluviais. Es-

tes apresentam-se sob forma de colinas a 520-545 m e 590-613 m de 

altitude; "as mais baixas são tabulares, rebatidas, de pequena dife 

renciaçãa topográfica. As superiores tem aspecto maciça, correspon

dendo às mais altas plataformas da bacia terciária.(l) 
, 

(1) MULLER, Nice Lecocq - "O fato urbana no Vale do Paraíba", p.227 
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À medida que se distanciam da várzea essas -colinas 

- - ' vao perdendo a suavidade e ganhando altitude tanto em direçao a seL 

' ra da Mantiqueira quanto a serra de Jambeiro em terrenos f ormedos 

por rochas cristalinas, de onde desce grande quantidade de ribei -

- , -roes e carregas que vao cortar as colinas terraceades. 

Dada a sua posição geográfica e condições de relevo, 

a região apresenta um ritma de sucessão de tipos de tempo definidos 

principalmente pela distribuição das chuvas, associados eas siste -
, A 

mas atmosferices seguintes: Massa Tropical Atlantica, Massa Equato-
A 

ria! Continental, Massa Tropical Continental e a Massa Polar Atlen-

tice (2). 

As temperaturas, devido ao relevo regional, ficam 

' ' -condicionadas a altitude e as precipitaçaes influenciadas pela tOP,2, 

grafia (1200 a 1300 m / anuais nas porções deprimidas e nas maiores 

elevações 1500 m). Durante a Inverna verifica-se nitidamente a can-
, , 

traste entre o conjunto orografico da Serra do Mar e as areas depr!, 

midas; na vertente interior, nesse período, tem-se verdadeira esta

ção seca que se prolonga até Setembro-Outubro. Da! a caracter!sti

ca climática regional: invernas secos e verões chuvosas. 

O clima e o relevo condicionam as padrões de drena -

gem e as regimes das rias, respectivamente. O regime do Paraíba a

presenta intima relação com o regime pluviométrico: altas águas no 

verão e baixas vazÕes no inverno. A baixe declividade do cursa 
, 

me-

dia faz com que sejam comuns as inundações. 

(2) A descrição f{sica da Vele Média p do Munic!pia foi baseada em 
MILLIET, Sergio - Roteiro da Cafe e outras ensaias. Ed. Bipa , 
1946. 
A8 1 SA8ER, A.N. e BERNARDOL Nilo - "Vale do Para{ba,_Serra da M~ 
tiqueira e arredores de Seo Paulo" - Guia de Excurseo na 4. 
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' Devido a pequena largura do vale, nenhum afluente passa do port2 

de riacho, e a drenagem de toda a região se faz pela proliferação 

desses pequenas cursas provindas de ambas as flancos da vale. Essa 
, 

densa rede de drenagem, ao atravessar a varzea proporcione um natu-

, -ral e eficiente metada de irrigaçaa. 

( O arranja especial das diversas atividades na munic1 
, , 

pia de S. Jase das Campas segue, grassa moda, a esquema tapagrafico 

descrita acima: a cidade fixou-se num das altas terraços quase en

costada em terrenas cristalinas da margem esquerda da Para{ba e en-

centrou nas colinas terraceadas da margem direita amplas espaças 

disponfveis para sua expansão; os traçadas da estrada de ferra e da 

via Outra foram guiados pela faixa plana e seca das terraços situa-

dos a 600 m de altitude; esta faixa ao longo da via Outra, por sua 

vez, apresentou as melhores condições f{sicas (além da localização) 

para a moderna implantação industrial e urbana na municÍpia. O a

tual quadra agrária também tem Intima relação com a morf olagia da 
, , 
area: as varzeas, pela qualidade de seus solos e pela possibilida 

de que apresentam de irrigação natural, são utilizadas principalmen 
, 

te pele rizicultura e bataticultura em moldes avançados, alem da 
, 

floricultura e horticultura; as areas de colinas terraçoadas que se 

estendem ao sul da cidade, constituídas de solos muita desgasta -
, 

dos utilizadas pela pecuaria leiteira e pelos cultivas alimentares 

(laranja, milho, feijão, mandioca) tem sofrido muitas transforma 

çÕes de 1960 em diante devida à expansão das atividades urbanas e 

industriais em sua direção; nas áreas montanhosas do cristalino , 

tanto ao sul como ao norte do municfpio predomina a atividade lei -

teira, com a penetração ao longo das estradas municipais que ligam 
, ~ , -

S. Jose a Paraibuna e a Campos do Jordao, de checaras de recreaçao. 
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As transformações profundas por que tem passado o 
, , 

quadro agrario de s. Jose dos Campos de 1960 em diante devem ser a-

nalisadas tendo-se em mente, primeiramente, o processo mais amplo 

' de capitalização brasileira que tende, no que se refere as ativida-

des agrárias, a especializar e racionalizar a produção, expulsando 

da competição mercantil os produtores que não tem condições de a-
, . 

companhar esse pracaeso. Em segunda lugar, s. Jase dos Campas repre 

senta um das laceis escolhidas da concentração industrial brasilei

ra {em torno da Grande São Paulo). 

Esses dais nf veis da realidade são importantes 

a interpretação mais global das transf ormaçÕes em curso nas 

de produção agr!cola do municf pio. 

para 
, 
are as 

, , 
A historia da agricultura de S. Jose dos Campas, ca-

mo se sabe, tem seu ponta culminante para o desenvolvimento da en-
- , , , 

tao vila de S. Jase quando a cafe ocupa o Vale Media, em meados do 

século XIX. Esgotados os solos da região, a cultura cafeeira prosa~ 
, 

gue seu roteiro em fins do seculo XIX em busca de novas terres, de.!_ 

xando no vale . a rarefação demográfica e a estagnação das ativida -
, 

des agricolas. 

Muitos municlpios de região estagnaram-se a partir 

de então e suas cidades "morreram" com a caminhada do café rumo ao 

Oeste Paulista. Tal não aconteceu com S. José das Campos. Entre 

1920 e 1935, enquanto os antigos centros cafeeiras da vale perdiam 
... , 

populaçao, s. Jose, se bem que lentamente, ganhava. De acordo com 
, , 

Sergio Milliet (1), o municipio de S. Jose dos Campos, de 30.681 ha 

(1) "Roteiro do Café 11 
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, 
bitentes em 1920 passe para 31.606 em 1935, enquanto Taubate, por e 

xemplo, passava no mesmo período de 85.433 para 68.040 habitantes. 

A , 

Diante da decadencia da economia agraria representa-

da pelo café e da aus~ncia de estimulas à revitalização das cidades 

do vale, alguns fatores tornaram-se importantes e pautaram a evolu-

- , çao de s. Jose dos Campos: a) a sua qualidade de ser um entroncamen, 

to ferroviário importante e, juntamente com Campos do Jordão de se - , , 
constituir em estaçao climatica para a cura da tuberculose; b) alem 

, 
disso algumas atividades industriais ja existentes expandiram-se 

A - A principalmente as de ceramica e da produçao textil (das quais as 

mais antigas empresas são a fábrica de cerâmica Bonadio e a Tecela 

gem Parayba instaladas na década de 20 à beira da ferrovia). 

A produção agro-pecuária do municlpio, depois da de-

cad~ncia da café passou a ;1rer em torno da criação extensiva de 

gado leiteiro que desde 1920 aproximadamente ocupou .Principalmente 

os solos desgastados das encostas do cristalino. Em 1935 a 
, 

varzea 

do Paraíba ja produzia arroz e batata e nas colinas terraceadas e-
A 

ram produzidas as tradicionais culturas de subsistencia brasileiras : 
- , , 

milho, feijao e mandioca, alem da pecuaria leiteira. A cana para a 

produção de aguardente esteve presente no munic!pio até meados da 
, 

decada de 40. 

A evolução econÔmice e populacional do municÍpio, éa 

, -1940 em diante, sera pautada pela funçao industrial que se manifes-

ta quando começa a ser estravasado o crescente parque industrial de 

S.Paulo em direção ao vale. Os dados sobre a evolução da população 

total, urbana e rural.do municÍpio de 1940 a 1970 são expressivos: 
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, 
S. Jose dos Campos 

~ PoEula~ão Poeulascão Urbana PaEulascão Rural 
Total Nb % Nd % 

1940 32.324 14.047 43,4 18.277 56,5 

1950 44.804 25.892 57,7 18 .. 912 42,2 

1960 76.997 56.493 73,3 20.504 26,6 

1970 148.332 132.482 89,3 150850 10,6 

Fonte: 
, 

Censos Demograficos. 

Par outro lado as dados sobre a estrutura de emprego 

no munic{pia de 1950-1970 mostram enfaticamente as "caminhos" da po 

pulaçêa (Vide Tabela I). 

,. 
A partir da decada de cinquenta e principalmente de-

, , 
pais . da decada de sessenta s. Jase das Campas passou a se caracter!, 

zar pelo enorme impulso industrial. Veja-se as dadas das Censos In-

dustriais de 1940 a 1970: 

ANOS 

1940 

1950 

1960 

1970 

, 
s. Jose dos Campas 

NC DE ESTABELECIMENTOS 
INDUSTRIAIS 

45 

65 

72 

284 

PESSOAL OCUPADO 
TOTAL ÔPÊRARIOS 

2.030 

3.515 

6.003 

17.866 

3295 

4894 

15256 

, 
O processa de crescimento industrial de s. Jose foi 

rápida e se baseou em unidades de produção de parte considerável co 

ma se percebe na lista de empresas de mais de 100 empregados forne-



TABELA I 
, 

s. Jose dos Campos 

Estruture de emprego (População de 10 anos e +) 

Anos Setor 
, , 

Primerio 
, 

Setor Secundaria Setor 
, 

Tercierio 

NQ Total " NC Total " Ng Total % 

1950 5.966 37,58 5.302 33,40 4.606 29,02 

1960 4.996 20,03 8.920 35,?? 11.024 44,20 

1970 4.119 8,67 21.093 44,38 22.318 46 ,96 
' , 

Fonte: Censos Demograficos de 1950, 1960 e 1970. 

TABELA II 
, s. Jose dos Campos 

Valor da produção industrial (em Cri.de 1970) 

1950-1970 

1950 1960 1962 1965 1967 1970 

1 Total 35.904 105.36? 295.348 434.009 540.658 835.657 

Fonte: Departamento de Estat ística do Estado de S.Paulo 
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, 
cide pela Prefeitura local em outubro de 1973 (3). Alem disso, tre-

ta-se de uma industrialização cuja forme de produção é baseada na 

-expensea das aligopalios internacionais - as chamadas multinecio 

neis. 

-As razoes que levarem essas empresas, em processo de 

- , expansaa, a se instalarem em S. Jase podem ser encontradas, de a -

cardo com as informações 
, 

colhidas por Nice L. Mfiller e Lea Freneis 

coni (4) na posição de municÍpio pr~ximo a S. Paulo e situado no e!, 

xo de comunicação vital do paÍs, fator reforçado pela construção da 

via Outra em 1950 e pelo fato de existirem terrenos "bons e baratas 11 

pare o uso industrial. Algumas empresas, de acordo com as autoras 

, ' -citadas, referem-se tembem e doaçao de terrenos e e incentivas fis-

cais por parte de prefeitura local, favorecendo a instalação indus-

trial (vide Tabele II). 

- , , 
Outro fator presente na evoluçao histories de S. Jose 

A , -

dos Campos e que vem acentuar seu crescimento economico e e açaa e~ 
, , 

tatel que instala em 1950 o Centro Tecnico de Aeronautice - o C.T.A. 

- e posteriormente passou a desenvolver na municf pio núcleos de in-
, , 

dustrie aeronautice e de pesquisa espacial (EMBRAER, AVIBRAS, NEIVA, 

INPE, etc.). Mais recentemente (1973/74) a Petrobres instalou refi-
, 

naria de petroleo. 

Esse crescimento industrial e urbano teve necessida 

de cada vez maior de terras pare sua expansão. Num primeira momento 

(inÍcia de década de 50) as terras requisitadas foram aqueles loca-

(3) Esse liste consta do trabalho da CEBRAP sobre S. José dos Cem -
pos in Estudos de População, pág. 11 do Cep. II. 

(4) MULL~, N. Lecocq, op. cit. e FRANCISCONI, Lee - ver sua disser 
teção de Mest~edo sçbre "A mãa-de-obra açupeda na atividade in: 
dustrial de Saa Jose das Campos e Jacarel: movimentas migrato -
rias e movimentas pendulares", defendida em 1978 na DepQ de Gea 
grafia da LISP. 



Empresas NC de empregados 
(outubro/1973) 

General Motors ••••••••••••••••o•••••••••••••• 8.214 

Alpargatas ................................... 3.386 

Ericson ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2.650 

Embraer ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20480 

Johnsan ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2.414 

Parayba ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.959 

Rhodia •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.79? 

Kaneba ••••••••••••••••••••• ~.................. 948 

Fiel.......................................... 870 

Matarazzo..................................... 677 

Granja Itambi ••••••••••••••••••••••••••••••••• 675 

Eaton ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 630 

Bundy •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 612 

Kodak ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 433 

Weiss ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 419 

Neiva ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 360 

LaticÍnio Tecelagem ••••••••••••••••••••••••••• 352 

Matsushita ••••••••• º•••••••••••••••••••••••••• 285 

Cooperativa de LaticÍnios ••••••••••••••••••••• 196 

Aerotec ••••••••••••••••••••••••••••••••••• e••• 189 

Amplimato •••••••••• º ••••••••••••••• ~····•••••• 115 

VIII 



TABELA I!Ia 
, 

s. Jose doe Campos 

Ãree produzida pelos principais produtos e por pastagem - 1964/1972. 

(Ha.) 

Anos Arroz Batata Mandioca Milha Cena Frutas O) Produtos Total Pastagem(3) Ref loreste 
(forreg.) HortÍcolas(2) mento(4) -

1964 6.050,0 242,0 482,0 482,0 500,0 834,0 72,5 8.662,5 107.500,0 820,0 

1965 4.117,0 484,0 500,0 482,0 500,0 680,0 105,8 6.868,8 - 840,0 

1966 2.471,0 - 500,0 484,0 500,0 456,0 108,0 4.519,0 - 800,0 

1967 2.178,0 348,0 500,0 992,0 500,0 106,0 30,2 4.654,2 - 840,0 

1968 2.057,0 800,0 400,0 1.210,0 600,0 196,0 10,7 5.273,7 - 928,0 

1969 2.381,0 606,0 169,0 1.306,0 415,0 101,0 10,7 4.988,7 - 928,0 

1970 2.541,0 - 120,0 1.452,0 605,0 135,0 30,8 4.883,8 75.020,00 1.290,0 

1971 1 2.160,0 266,0 120,0 1.370,0 605,0 156,0 51,0 4.728,0 - 1. 370, o 

1972 2.057,0 - 120,0 1.210,0 605,0 167,3 63,3 4.222,0 - 1.520,0 

Fonte: Instituto de Economia Agrfcala da Secretaria da Agricultura da Estada de S.Paulo (Previsão de Safra - mês de junho). - , - " (1) Inclui: limao, tangerina, laranja, mexerica, abacate, abacaxi, caqui, mamao, pessego, figo, uva, banana. 
, - , 

(2) Exceto tomate, inclui: alface, cera, batata doce, pimentao, quiabo, repolho, abobora, cenoura, milho, vejem, 
beterraba, chicoria, pepino. 

(3) Naturais e artificiais 

(4) Pinus e eucalipto. 



Ãrea total Area de 
Anos do pastagem 

MunicÍpio 

1964 114.200 105.000 

1970 114.200 75.000 

19?2 114.200 -

, 
S.Jose dos Campos 

Ãrea total do municÍpio e áreas ocupadas pelas 
atividadea agrárias e reflorestamento 1964/70. 

(HA) 

% sobre área Area ocupada % sobre fl.rea de , 
total do por prod. are a reflores 
municÍpio agr!calas total do tamento7 

m1 ini ~ini n 

90 8.662 7,6 820 

65 4.883 4,2 1.300 

- 4.222 3,7 1.520 

Fonte dos dados brutos: I.E.A. da Secretaria da Agricultura de S.Paulo. 

, 
% sobre area 

, 
Soma das areas % s/ârea 

total do ocupadas p/agrl total da 
munic!pio cult~fªr~astagem municipio e re o ntam. 

0,6 113.020 96 

1,2 81.300 70 

1,3 - -
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, 
lizadas ao longo da via Outra; em seguida (meados da decada de 50 

e década de 60), paralelamente à expansão industrial são promovidos 
, , ' , 

loteamentos habitacionais operarias proximos as industrias; a cida-
, 

de começa tambem a ser estravazada principalmente para o sul onde 

encontra terras apropriadas. 

A 

Como consequencia verifica-se a alta geral do preço 

das terras no municlpio, incluindo naturalmente, as terras de prod.!:!. 

- agrária. Estas vão sendo selecionadas de acordo condi-çao com suas 

çÕes f Ísicas e de localização para transformarem seu uso. 

A alta dos preços das terras acentua, portanto, a no 

va "ciivisão" do espaço que consiste na substituição das terras de 

- , produçao agraria, pelas atividades urbanas e industriais. A Tabela 

III mostra através dos dados sobre a evolução das áreas plantaras 

com os principais produtos no municÍpio de 1964 a 1972, que a 
, 
are a 

total cultivada cai em mais de 50% e a de pastagem em aproximadame!!. 

te 25%. 

2. Metodologia 

, 
Verifiquei atreves deste estudo um processo de trens 

formação no uso das terras de produção agrária através de 
, 

varias 

formas, dentre as quais destacam-se os loteamentos habitacionais,os 

loteamentos de chácaras de recreação, a instalação industrial, etc. 

' -Porisso refiro-me neste trabalho a "urbanizaçao das 
, ' terras agrarias". Ora, a me dida em que avancei nas descobertas qua!!. 

' - , to as formas de utilizaçao das terras nos !moveis entrevistados pe.E, 

cebi ser muito tênue a separação entre "terras agrárias" e " terras 
' , A 1 

urbanas" e, as vezes ate inexistente, apesar da aparencia dos imo -

veis. 
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, 
A analise dos dados da pesquisa de campo e a expe 

riênc ia empÍrica qu8 tive no municÍpio durante mais de três anos 

me l evou a questionEr a chamada "dicotomia entre campo e cidade" e 
, . 

a r epensar o conceito de espaço geograf1co. 

Não é meu objetivo responder a essas questões, mesmo 

porque , elas surgiram mais agudamente durante a fase de redação fi
c i to.1 

nal. Gostaria, no entanto, de expli119r alguns pontos de partida que 

- , orientam as descriçoes e analises feitas neste trabalho: 

1. D solo (a terra, o espaço) é aqui considerado não como solo ou 

espaço flsico, mas como uma mercadoria particular do sistema capita 

lista e como mediadora de relações sociais. f mercadoria particular 

- , 
porque nao pode ser reproduzi da atreves do trabalho, o que determi-

na, pela apropriação individual, um monop~lio. 

, 
2. Posto que a terra e um bem limitado, a sua propriedade individual 

, 
reclama um tributo para ser usada que se da sob a forma de rende , 

, 
tal como a definiram os economistas classicos. 

, 
3. Esse tributo exigido pelo proprietario da terra a quem queira u• 

, , 
tiliza-la da-se sob quaisquer formas de uso: seja a terra considera 

da para fins de reprodução agrária ou como espaço-base para toda a 

atividade humana (5). 

(5) Segundo Marx em D Capital (Cap. XLVI, pág. 718, ed. espanhola): 
"Temos que levar em conta aqui dois elementos: por um lado a ex 
ploração da terra para fins de rep~odução ou de extraçãg, por 
outro o espaço, elemento indispensavel de toda a produçao e de 
toda a atividade humana. Pois bem, esses dois aspectos da pro
priedade da terra reclamam seu tributo". 
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4. As rendas que são ou podem ser extraídas das terras determinam 

seus preços. As diferenças de preços decorrem pois, das diferenças 

entre as rendas potenciais, mesmo que interfiram no mercado outros 

fatores tais como uma demanda excepcional por certo tipo de terra. 

5. Disso resulta que, nos casos em que transformações sociais e eco 

nÔmicas exigem extensões de terras de produção agrária pare ativid~ 
, 

des urbanas e industriais, o que move os proprietarios rurais a con 

tinuarem as atividades agrárias ou a desistirem delas ~ e compara -

cão entre a renda gue essas ativi dades lhes proporcionam efetivamen 

te e a renda gue outros usos possíveis poderiam lhes proporcionar a 
, 

traves do preço de venda da terra. 

A 

6. Sabemos que na sociedade capitalista as ativi dades economicas s e 

orientam em vista da otimização dos lucros; as formas de utilização 

- , 
da terra sao tambem determinadas pelo capital, mas este tem seu ren 

dimento afetado pelas condições intrínsecas das terras. A existên -

eia ou não de certas condições podem orientar num momento dado o u

so da terra. Ou seja, mesmo levando-se em consideração o desenvolv.!_ 

menta atual das forças produtivas que conseguem transformar deser -
, 

tos em area de cultivo, havendo possibilidade de escolha os diver -

sos usos acomodam-se nas t e r~ as que lhes são propÍcias com o m!nimo 

de investimentos. 

7. As condições intrínsecas das t erras são: condições naturais (ti

po de solo, topografia, dr enagem, etc.) e condições geo-econÔmicas 

(localização e acessibilidade em relação ao mercado, ~ cidade, ' as 

estradas, aos rios, etc.). Se teoricamente as terras limltrofes en-
, - , 

tre a cidade e as areas de produçao agraria oferecem a possibilida-
, , 

de de serem agregadas e converterem-se em areas urbanas, na pratica 

isso depende das características das terras. 
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8. A evolução do capital provoca uma diferenciação espacial entre 

solo agrário, solo urbano e solo industrial. Essa diferenciação, na 

prática, não coincide com a divisão formal da "zona urbana" e da 

"zona rural" estabelecida pela linha do perlmetro urbano do municí

pio em estudo. As diferenças entre as terras são consideradas neste 

trabalho do ponto de vista social, ou seja, partir dos usos dados 

' , -as terras pelos proprietarios entrevistados. Sao elas: 

a) Terra de uso agrário: - cuja finalidade é a produção agr{cola , 
, 

pecuaria, extrativa vegetal ou agro-industrial, destinada a suprir 

as necessidades.do proprietário e de sua família, com ou sem lucros, 

com ou sem empregados. 

-b) Terra de uso urbano: - utilizada como base para atividades nao 

, ( - , -agrarias moradia, recreaçao, comercio, etc .), por populaçao que e 

xerce atividades urbanas com ou sem lucros e/ou rendas. 

c) Terra de uso industrial: - utilizada como base para a instalação 

de unidades industriais. 

d) Terra de uso especulativo: - aquela que, com ou sem investimen -

tos (terra inculta, terra loteada, terra com cultivas e benfeito 

, , -rias agro-pecuarias) e destinada a esperar maior valorizaçao para 
, 

venda futura que traga vantagens financeiras aos proprietarios. Sa-

bemos que o que caracteriza a especulação, como a pr~pria etmologi a 

, -da palavra sugere e espera e observaçao. Espera de que? De que a so 
, 

ciedade como um todo, o proprio Estado e os capitais individuais pro 

duzam nas vizinhanças de determinada terra os melhoramentos e os 
, 

meios de acesso ate o mercado, que possibilitem usos futuros mais 
, , 

rentaveis a seu proprietario. 
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Esses quatro tipos de uso muitas vezes se superpoem 

num mesmo imóvel, mostrando como é diflcil distinguir funções numE 

sociedade em que todas subordinem-se ao movimento geral do capital. 

O embricemento espacial dos diversos usos, consequên 

eia histórica da di versificação das atividades da população, apaga 

a dicotomia entre campo e cidade. Por outro lado me leva a concor -

der com Cestelle (6), que define ~ espaço como suporte de 

relações sociais. 

, 
3. Objetivos do trabalho e tecnicas de pesquisa 

O intuito inicial da pesquisa em 1973 quando comecei 

o curso de pós-graduação era o de testar a hipótese da tendência 
.. 
a 

racionalização das atividades agrárias em 
. . , 
area em que e intensa a 

valorização das terras. 

A pesquise de campo que constou basicamente da epliE_E 
- , . , , 

çao de questionaria minucioso ecc 1P. as atividades agrarias nos imo-

veis rurais cadastrados pelo INCRA em 1972 (7) foi frustrada pare ~ 

tender àquele objetivo. Os dados obtidos são incompletos e impreci-

( 6 ) 

(7) 

CASTELLS, M. - "A Questão Urbana - Postfacio" in Seleção de Tex 
tos 3. AGB, set./1977, pág. 6. -, , 
No C'dastro de !moveis Rurais a unidade pesquisada pelo INCRA e 
o Imovel Rural definido da seguinte forme: ---......... -........... , , , , "lmovel Rural, para fins de cadastro, e o precio rustico, de a-
r~e continua, formado de uma ou mais parcelas de terra, perten
centes a um mesmo dono, .que seja ou possa ser utilizado em ex -
ploraçao agricole, pecuaria, extrativa vegetal ou agro-indus 
trial, independente de sua localização na zona rural ou urbana 

o munic}pio, com as seguintes restrições: , 
1. Os imoveis localizados na zona rural do municÍpio cuja area 
total for i~ferior 9 5.000 m2 (O,? ha2, não são abrangidos pele 
classifiçaçao de Imovel Rural e nao sao objeto de cadastfo. 
2. Os imoveis rurais localizados na zona urbana do municipio so - - , -mente sereo cadastrados quando tiverem erea_total igual ou supe 
rior a,2 ha (20.000 m2) e que tenha' produçao comercializada". 
(Estatisticas Cadastrais/! - Ministerio da Agricultura - 1972 -
pág. IX). 
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A , , 

sos seja pela desorganização ou inexistencia contabil dos propriet~ 

rios, seja pelo seu temor em fornecê-los, ou ainda, porque, em mui

tos casos, as questões não serem aplicáveis por se tratarem de im5-

- , veis de usos nao agrarios. 

A vivência adquirida durante a pesquisa de campo ·' J a 

me havia alertado para a tendência em curso no rnuniclpio: a substi

tuição das atividades agrárias pelos usos urbanos e industriais es-

peculativos. 

Dentre os dados obtidos atrav~s do questionário, ve-

rif iquei que alguns poderiam ainda ser trabalhados e corresponder ' 

- ( f ao novo tema. Essa "adaptaçao" reciproca entre dados dispon1veis e 

o novo tema, por um lado, permitiu realizar esta Dissertação, mas 

por outro , deixou lacunas em muitos pontos da investigação. Poderia 

nizer que "se eu tivesse em mente desde o inÍcio este tema, o ques

tionário teria sido outro~ 

Uma outra opção que se apresentava era a de despre -

zar . completamente os dados de campo e utilizar unicamente os da -
, , 

dos secundarias sobre os imoveis rurais. Mais uma vez fui levada pe 

lo conhecimento empÍrico que havia adquirido sobre a área, a orien

tar o trabalho a partir dos dados e observações de campo, mesmo in-

completos. 

, 
Posso mesmo afirmar que se os unicos dados utiliza -

dos tivessem sido as fichas do INCRA, os resultados deste traba -
, 

lho seri~m diversos daque les a que cheguei atreves da pesquisa de 
, 

campo. A analise dos dados de campo confirmou, de forma veemente, a 

existência de muitas alternativas quanto ao uso da terra, mostrando 
, , 

dois caminhos principais : aquele que leva os proprietarios dos !mo-

veis rurais à acumulação de terras, de capital e de rendas em ativi 
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dades agrárias e/ou urbanas; e outro, que leva à decadência dos em-
, , 

preendimentos agrarios e ao uso do imovel para fins urbanos. 

Pretendo neste trebelho mostrar algumas das formas 

em que se deram essas transformações. 

, 
A area escolhida para a pesquisa de campo dentro do 

municÍpio situa-se num raio de aproximadamente 15 km, a partir do 

centro da cidade e corresponde às terras de maior valorização e de 

maior diversidade de usos, cortadas por estradas de rodagem tais co 

mo a Outra, a estrada S. José-Campos do Jordão e s. José-Paraibuna 

(vide croquis). Essa delimitação foi feita a partir da análise do 
, 

mapa de uso da terra baseado nas fotos aereas de 1973 (8), da carta 

morfolÓgica do municÍpio (9) e de um croquis das faixas de praças 

da t erra, baseado em informações locais (10)> Nesses mapas p~de ser 
, 

observado que a partir da ares drenada pelo rio do Peixe ao norte 

do municÍpio, o uso do solo uniformiza-se pelas pastagens e matas 

naturais, usa esse determinado principalmente pela topografia sei -

- ' dentada e pelas maiores altitudes; ao sul, em direçeo a serra de 

Jambeiro verifica-se a mesma coisa. Optei, pois, por desprezar as 
, - , 
areas mais distantes cujo uso parecia nao guardar misterios e nem 

- , - , estar em processo tao rapida de transformaçao, dados tambem os pau-
, 

cos recursos de que dispunha para realizar pesquisa de campo em a-

res tão extensa. 

(8) Fotos tiradas pela Vasp em junho de 1973, na escala aproximada 
de 1:25.000. , 

(9) Carta Mo7fologica do IGG, 1966, escala de 1:25.000, contenda cur 
vas de n1vel e cotas de altitude, drenagem, estradas. 

(10) A informação principal sobre preços da terra nessa fase de pe~ 
quisa !oi conseguida junto ao,Sr. Possidonio de Freitas, na !
mobiliaria Freitas, em S. Jose dos Camposft 
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, , 
As fontes de dados secundarias sobre os imoveis ru-

reis foram os nois cadastramentos do INCRA - o de 1967 e o de 1972. 
, , , 

D numero de imoveis rurais cadastrados em 1972 e de 1335, ocupando 
, , , . , 

a area total de 92.056 ha. O numero de imove1s localizados na area 

r.e pesquisa é de 683, correspondendo a 51% do número total e abran-
, , 

gendo 31.568 ha, ou 34% da area total de todos os imoveis cadastra-

dos. 

, , 
D numero de imoveis a serem entrevistados foi deter-

, 
minado por amostragem estratificada aleatoria e correspondeu a 90, 

Esse número foi distribuÍdo proporcionalmente segundo três agrupa -
, , 

mentas preliminares dos 683 imoveis, feitos atreves dos dados do 

INCRA-72: a) classe de área; b) localização; e c) atividade predom!, 

nante. O primeiro agrupamento determinou (11) três classes de imÓ -

veis de 0,5 a 10,0 ha; de 10,0 a 200,0 ha; e de mais de 200,0 ha. 

P 
- , , . 

ar localizaçao dos imoveis foram determinadas duas areas distintas 
, , ( 

(12) : a area de varzea do Paraiba e as colinas terraceadas situacas 

à sua margem direita, que se estendem para o sul do municfpio em 

direção a JacareÍ e Paraibuna; e a área mais acidentada do cristali 

no, que se estende para o norte em direção a Campos do Jordão e rio 

co Peixe . Por atividade predominante foram destacadas preliminarm&nte 
, 

(13) : l& pecuaria; 2. lavoura de arroz e batata; 3. horticultura e 

floricultura; 4. reflorestamento; e 5. usos mistos e imprecisos nas 

fichas do INCRA (que posteriormente verifiquei tratarem-se de mora

dias, sÍtios de lazer, e tc.). 

(11) 
(12) 

(13) 

, 
Atreves da Curva de Lorenz. 
Os dados de 1972 continham a localização dos imóveis pelos ba!,r 
ros e pela distância de sede; O mapa do IGG por sua vez deter
minava a localização dos bairros, o que permitiu esse agrupame!!. 
to inicial. , . 
Os dados sobre as areas cultivadas pelos diversos produtos per-
mitiram, mesmo que imprecisamente, um agrupamento. 
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, 
Foram aplicados sessenta questionarias. Os trinta 

, - , 
imoveis restantes nao foram encontrados depois de varias tent8 

, , -
tivas, ou seus proprietarios e responsaveis nao quiseram responder, 

-etc~(vide lista, em anexo, no final do trabalho). Porisso nao tem 

est P. trabalho a pretensão de generalizar as observações e deve ser 

considerado como um estudo de caso. 

4. Apresentação geral dos 60 imóveis entrevistados 

, 
Dos 60 imoveis rurais, 29 (quase 50%) possuem 

, 
are a 

total entre 0,5 e 9,6 ha; 17 (pouco mais de 30%) possuem área total 
, 

entre 12,0 e 98,6 ha; 12 (pouco menos de 20%) possuem area total en 

tre 103,0 e 588,0 ha. 

, . . , . 
Encontrei varias tipos de uso nos 60 1move1s (14) u-

sos urbanos variados, usos de transição de agrários para urbanos, ~ 
, , 

grarios de tipo familiar, agrarios de tipo empresarial, refloresta-

mento, uso pGblico e uso especulativo puro (15). Esses usos corres

pondem aos seguintes nGmeros e porcentagens em relação ao nGmero to 
. , 

tal de 1moveis entrevistados: 

(14) 

(15) 

u 5 o 5 NQ DE IMÔVEIS % 

Urb!Jnos 23 38,3 
Agrarios de tipo empresarial 18 30,0 , 
Agrarios de tipo familiar 7 11,6 
Transição 6 10,0 
Reflorestamento 2 3,3 , 
Uso Publico 2 3,3 
Uso Especulativo 2 ...li1. 
TOTAIS 60 99 8 

, ' , 
A Tabela V mostra o ganorama geral 9os 60 imoveis quanto as a-
reas, usos e profissao dos proprietarios. 
Todas essas caracterizações serão feitas no decorrer do trabalho 
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Ãre11 total, u~o dll tPrr11 e prorlssão doo proprl~tÓrloe 0011 60 1mÓve1a 

rur111• entrcvlstanns em 5 .Jo o~ dos ~empoo 
- 1975 -

lmÓvel11 de 0,5 11 9,6 he. 

Ãrl!ll tot11\ Uso dedo pelo proprlrtÓrio Tipo de usoCl) 

0,5 

2 o,s 

) 0,6 

0,8 

0,9 

6 1,1 

7 1,1 

8 1,2 

9 1,2 

10 1,2 

11 1,6 

12 1,8 

}) 2,4 

2,4 

15 2,4 

16 2,4 

2,lo 

18 2,lo 

19 2,4 

20 2,lo 

21 lo,5 

22 4,8 

2J lo,8 

•Pomar per11 consumo• 

moradia de velhos l!x-11vi
cultores 

morartle de velhos ex -11vl
cultores 

chÓcar11 de recr e11çtio 

c11rplnterl11 

"pomar p11r11 consumo• 

desepropriede pel11 repre s a 
do Jaguar! 

moradia ope rÓr ie 

111or11die operÓria 

•pomar pera consumo• 

•pomar pare consumo" 

moradia ope rári o 

produção 
r11mi 11er 

evltultu 

evlculture de tipo 
elll CIPCedênc i o 

bar e morndll 

mored111 de campo 

uslne de 11 xo 

mor11d111 de cempo 

chÓcer11 de recr eei;eo 

MOrBdle 

24 produçeo aqr f col a. dr. tipo 
-------------'-=-o,,,11lor Prn <1r c 1u111nc le 

5,4 

25 7,2 bar e mor11dle 

26 7,7 moredl11 rte campo 

27 7,2 produção egrf col n rt e tipo 
_____________ f;__:n mlllnr ---fl'!!!~~!S:i!ll!!!!!i~ 

28 8,t. prot!uçiin nrir f cnln !IP. tlpn-
-------------'-=-ªm....:.1.:..1 .:..l.::.nr_J_f~1t_n_~l ------ -llim 

29 9,6 ~ore~ ln dr cnmpn 

, 

Proflss ôo do propril!tÓrlo 

funclonÓrlo 

e11-11v1 cultor 

ex-avicultor 

benc.Ór io 

e11-evicultor 

pequeno funclonÓrio 

come rciante 

•oricultor 

•orlcult or 

•llrlcult or 

com11rc hnte 

tuncionÉrlo eposentedo 

func1onÓrio 

prof es:ior 



ND Ãr r. ri t otril 

)0 12,0 

)l 12, 1 

)2 13,2 

3) 14,4 

)4 Hi ,l 

)5 16 ,) 

36 l?' l 

3? 20,9 

)l) ;>8,0 

lmÓveis dr. 12,~ e 90,6 he. 

u,,n dndo pe ln proprletérln 

Produção aar 1colri de tipo 
femil! or 

produção eg r{ co lu de llpo 
empr enar 1 fl l 

prnduç Õo eqr l co l u ae t ipo 
frimlll Ar cm dec od~n: le 

, *1. -.: _~ ,,; ; -
pec ue r le l r lt c l r e e ~-

cultura de ti po femlll a r 

"crimpo pe r edo" 

chéc ere de r ec r e aç eo 

moredla de campo 

produçÕo aar!cole de tipo 
empresorlul 

)9 29 ,0 pecuérle de leite de tipo 
~~~~~~~~~~~~~~~~ l } l er em dPc ua~nc le 

i.o 29,9 

i.1 43, 5 

i.2 1,8,0 

"' 48,0 

1,4 48,2 

i.s 81,6 

lo6 96,0 

4? 98,6 

pec ué rle de l e ite de tipo 
femlll e r 

pecuérle de leit e de tipo 
empresaria l 

rirrende per a produtor 
rigrlcola de ti po 
empresa r i a l 

chác ara de re c rpeçêo 

refloreet em!'" n 

r e rl9res trimen to e 
pecue rie de c or t e 

arre nde pe rri pecuária 
leiteira de tipo empre
eeri ol 

reflore s tamento 

Tipo de ueo(l) Profissão do proprietério 

rigrlcultor 

rigricultor 

egrlcultor 

pecuririete 

m~d l c o 

6en~ore renti s te cm S.P. 

induritrlBl 

ricvogedo 

rigricultor 

pecuarista 

pecuarista 

topÓgrefo 

, 
viuva de fazen de i r o 

funcionário 

e11•e11icult or 

edyogedo e com re len t e ae 
imoveis 

pecuririste 

e11-pecuorlste 



:ont1nu11çio de TABELA V) 

lo8 

49 

51 

52 

5) 

55 

56 

57 

56 

59 

60 

Im~vete de ! Ol,O a ~88,0 h11. 

An• total 

10),0 

14'- ·º 

150,0 

172,0 

172,0 

218,0 

288,0 

290,0 

)10,0 

))6,8 

408,0 

lo52,5 

588,0 

Uso dado pel o pr oprl e té r lo 

pecuért11 de leltr de tlpo 
r-111ar 

avlculture dP. tl po 
eapresarlnl 

pecuária de leite de tipo 
f pressri11l 

11rrend11 per a pecuerie l et
teira de tipo empresariel 

produção 11gr!cole de t1po 
irmpresariel 

revende de gedo l eiteiro 
de t1po empre~11riel 

pecuerie de leite de tipo 
empresarial 

arrenda pera agricultura 
de tipo empresarial 

pecuerie de leite de tipo 
empresarial 

pecuária de leite de tlpo 
empresarial 

revende de gedo leltelro 
de tipo empresari al 

produção egr{cols de tipo 
e presaria! 

pecuerle de leite de tipo 
rapresariel 

(1) uso egrfcole 

c=J uao pecuér1o 

uao urbano 
r 

Tipo de uso( l) 

• 

~'fl 
trenslçâo de uoo eg'th:o+a per• uso urbano 

O a. caráter especulativo 

Proflasão do proprietérto 

pecu11rlat11 

1ndustr1el 

pecuarista 

pecu11riste 

agricultor 

pecuerht11 

edvogsdo ç proressor 
universit.ario 

comerc1ente 

pecuerlste 

pecuarista 

comerciante 

egricultor 

advogado 
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Em relação à área total dos imóveis, os usos distri-

buem-se da seguinte maneire: 

, , 
a) os usos urbanos predominam na faixa de area de ate 9,6 ha; 

b) os usos agr!colas de tipo familiar aparecem nos imóveis entre 4, : 

e 12,0 ha; 

, . , 
c) os usos pecuarios de tipo familiar nos imoveis entre 14,4 e 81,0 

d) os usos agrários (agrícola e pecuário) de tipo empresarial situam· 
, , 

se predominantemente nos imoveis em areas superiores a 100,0 ha. 

(Vi de Gráfico I). 

Quanto à localização, os imóveis entrevistados dis -

tribuem-se da seguinte forma: 
, 

Aqueles utilizados por atividades agrarias de tipo empresarial si -
, , 

tuam-se principalmente na varzea e nas areas montanhosas mais dis -

tentes da cidade; os imóveis de usos urbanos situam~ee nas colinas 

terraceadas, ao sul da cidade e ao longo das estradas que ligam 5. 

José dos Campos a Paraibuna E a Campos do Jordão; nessa área aindü 

permanecem usos agrários de tipo familiar e os de "transição"; os 
, , , , 

dois imoveis de uso especulativo puro situam-se tambem na area pro-
, 

xima ao sul da cidade, assim como os usos publicas. 

5. Plano do trabalho 

Este trabalho contém quatro capítulos além da Intro

dução e das Considerações Finais. 

No Cap{tulo I procuro dar uma visão geral da trens -
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formação das terras de produção agrária no municÍpio desde que se i 

nicia o processo de estravazamento do parque industrial paulista em 

direção ao Vale, at~ 1975. Tento mostrar, em linhas gerais, as for

mas de comercialização das terras assim como quais os seus agentes. 
, -Faço tambem a distinçao das faixas de preço da terra, vinculando a.JB 

,., ' - ' variaçao a localizaçao e as possibilidades de uso das terras. Essa 

visão geral tem a intençio de servir como "pano de fundo" para as 

descrições e análises contidas nos demais capítulos, que tratam de 

algumas das formas particulares em que tem se dado essas transf orm!! 

-çoes. 

No segundo capítulo tento mostrar as transformações 
, , 

que tem ocorrido nos imoveis que produzem ou que produziam, ate da-

ta recente, alimentos para comércio, em moldes familiares (16). Des 

taco e tento explicar as causas ~a proletarização e ~as outras al -

ternativas ~' e trabalho ~ ' de vida t-: ncontrar!as pela população ·mtre -
, , . 

vistada que passa a utilizar os imoveis rurais como moradia operar12, 

abandonando as atividades agrárias. 

No terceiro capítulo trato das formas de uso da ter

ra nos imóveis que se constituem em explorações agrárias de tipo 

empresarial (17). Através cie alguns exemplos mostro as alternativas 
, 

encontradas pelos, proprietarios no sentido de auferirem maiores re!!. 
, , 

das fundiarias - agrarias ou urbanas - e as consequentes transforma 

çÕes dos usos da terra. 

No quarto capítulo trato dos outros usos da terra de 

tectados n~ pesquisa: os arrendamentos, os usos especulativos, as 

chácaras de recreação e os usos pÚblicos. Procuro caracterizar o 

sentido dessas formas de uso no processo geral de mudanças observado 

no municÍpio. 
-(16) e (l?) Esses conceitos serao oportunamente nefinidas no trabalhoº 



CAPÍTULO I 

A URBANIZAÇAO DAS TERRAS AGRÃRIAS NO MUNICÍPIO 

DE 5~0 JOS~ DOS CAMPOS DE 1955 a 1975 

] 

Este primeiro capítulo, tem o objetivo de dar um esb.E. 

ço do processo de conversão das terras agrárias em urbanas, mostran-
, 

do os agentes que atuam no mercado de terras em S. Jose dos Campos , 

no perlodo que vai desde 1955 aproximadamente, quando se inicie o a-

tual processo de transformação do uso da terra agrária para outros 
, 

usos, ate 1975 (1). 

De acordo com os depoimentos obtidos junto aos pro 

prietários de terras e junto à Imobiliária Freitas (2),o processo de 

urbanização das terras agrárias realizou-se a partir de 1950 da se -
, 

guinte forma. Num primeiro momento - meados da decade de 1950 - a 

procura de terras no munic{pio deu-se principalmente para a instala

ção industrial, dado o estravazamento do parque industrial paulista 

para o vale do Paraíba. O Estado contribui de forma decisiva para 

tal, com a construção da rodovia Presidente Outra, o grande eixo en-

tre 5. Paulo e Rio. 

(1) 

(2) 

, , 
Muito embora as analises feitas ~ respeito da maioria dos imo 
veis entrevistados abranja o periodo 1960/75, no que se refer~ 
ao processo geral de urbanização, julguei relevante partir da dE_ 
cada de 50, que os entrevistados apontam como sendo o seu momen
to da "largada". 

, , , 
A !mobiliaria Freitas foi fundada em S. Jose dos Campos na deca-, 
da de 30. Seu proprietario, Sr. Possidonio de Frei~as acgmpanhou 
pessoal e profissionalmente todo o processo de urbanizaçao das 
terras do municÍpio. Quando eu lhe pedi p9ra consultar um arqui
vo que eventualmente existisse na !mobiliaria ele me disse: " Cu 
sou o arquivo, pode perguntar". 
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As terras escolhidas para a usa industrial foram pri!!_ 
, 

cipalmente aqueles localizadas ao longa da Via Outra, em ereas farm.ê_ 

das par terrenas secas e de topografia levemente ondulada, separadas 

do ria Paraíba por aproximadamente dais km de terras inundáveis dó 
, 

varzea. 

Até inicias de 1950 essas terras eram utilizadas prin 

cipalmente para pastagem de gado leiteira ou então permaneciam incul_ 

tas, cobertas par mata ou par vegetação de cerrado. Diante da deman-

" da de terrenos industriais, alguns fazendeiras começaram a vende-las, 
. , 

diminuindo suas areas de pasta ou utilizando outras terras. A transa 

- , çao de compra-venda era feita entre o praprietario de terra e a em -
, 

presa industrial, atreves de corretores. 

, 
Em seguida (a partir de 1955), começou tambem a haver 

- , a promoçao de loteamentos habitacionais em terras localizadas proxi-

' , ' -mo as industrias, atendendo as necessidades da populaçao urbana cres 

cente no municÍpia, principalmente operária. Pera tal os proprietá -
, 

rios rurais entravam em sociedade com empresas imobiliarias - as 

"companhias" - paulistanas. A estas cabia limpar, arruar, lotear 8 

, , 
area, promover campanha publicitaria e comercializar os lotes. Aos 

, 
proprietarios rurais cabia somente entrar com a terra. Os lucros ab-

tidos com a venda das lotes eram divididos na base de 50% para cada. 

, , 
Ainda, na decada de 50, substituindo as areas de pas-

tagcns ou aproveitamento de terras incultas, o Estado aparece nova -
, 

mente como grande promotor de areas urbanas e industriais, instalan-
, 

do ali o CTA e, em seguida, as empresas aeronautices (EMBRAER, NEIVA, 

etc.). 

, 
Na decada de 60, espande-se ao longa da Via Outra 

tanto a instalação industrial privada e estatal como os loteamentos 
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, ' habitacionais. Estes, ate 1967 eram destinados principalmente a pop~ 
- , , 2 

laçao operaria. Os lotes variavam em area de 250 a 300 m e eram ven 
, 

didos em parcelas de 60, 80 e ate em 100 meses. Cada loteamento com-

portava cerca de 200 a 500 lotes, envolvendo de 10,0 a 25 ha de ter-

ras. 

De 1967 em diante, as exigências das poderes pGblicos 

em relação à infraestrutura urbana dos loteamentos dificultaram o 
- , , , 

pramaçao dos loteamentos operarias. Alem dos 35% de area que dev~ 

ser reservada a praças e ruas, exigem-se dos promotores guias de cal 

çadas, luz, égua, etc. A partir de então os lotes passam a custar 
.... 

tr2s vezes mais da que os promovidos na fase anterior. 

Em meados da década de 60, a expansão do nGcleo cen -

tral da cidade transformara antigos bairros residenciais "nobres" em 
, , 
areas movimentadas e povoadas de predios de apartamento. Expulsa da-

li a população de alta renda de S. José transforma-se em consumida-
, 

ra potencial de loteamentos mais refinadas. Alem disso, a tipa de i~ 

dustrialização processada na municÍpia, canstitu{da principalmente 

par empresas multinacionais, promoveu a vinda para a cidade de fun -
, , 

clonarias (gerentes, executivos, tecnicos, engenheiras) nacionais E 

- , estrangeiros. Essa populaçao e consumidora (em parte pelo menos) de 

novos loteamentos residenciais. Para ela formem-se desde meados de 

1960 os chamados "loteBnentos classe A". Situam-se entre a Dutra e a 
, ( , 

varzea do Paraiba, em areas pertencentes a antigas fazendas em lo -
- , 

cais muito arborizados e com ligaçao viaria com a parte sudeste da 

cidade: os "jardins" ExplanDda, Apolo, S. Dimas, etc. 

, , 
Nessa epoca as loteamentos operarias continuaram a 

ser promovidos, mas na maioria dos casos clandestinamente, gerando 

bairros pobres, sem calçamento e sem as mínimas condições de habita-
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bilidade. 

O funcionamento da transação comercial era semelhante 

ao da primeira fase: os fazendeiros entravam em sociedade com as imo 

, - - , biliarias que faziam a limpeza, arruaçeo e diviseo da ares em lotes, 

assim como a sua comercialização. As despezas com a infraestrutura'!: 

bana eram divididas entre os sócios e executadas com o dinheiro obti 

do pela venda dos lotes. 

O crescimento da população urbana assim como a "neces 

sidade" de deslocamento da população de alta renda propiciou outro 

- , , -tipo de promoçaa imobiliaria: as checaras de recreaçao. 

, 
As areas eleitas para tal forem, num primeiro momento, 

, , .. 
meados da decada de 50, as terras onduladas proximas a estrada que 

, 
liga s. Jose dos Campos a Paraibuna, ao sul da cidade, corresponden-

do oos bairros rurais Pernambucana, Torrão de Oura e Putim. 

terras, de acordo com as informações locais, eram utilizadas 

Essas 

por 

pastagens, por cultivas alimentares para abastecimento local ou en -

tão permaneciam incultas (provavelmente guardadas especulativamente). 

, 
Proprietarios de terras entravam, na maioria das ca-

, 
sos, em saciedade com imobiliarias (da mesma forma que para os lateo 

mentas residenciais) e promoviam loteamento em áreas que variavam de 

50,0 a 600,0 ha. Os lates mediam de D,4 a 7,5 ha (4.000 a 75.000 m2 ) 

sendo vendidos e prestação. Al~m da população de alta renda, 
, 

tambem 

se constituíam em consumidores desses lates alguns assalariados urbo 

nos. 

-Essas pramoçaes sofreram arrefecimento de 62 a 68 pa-
, 

re sGrem retomadas vigorosamente na decada de 70. De 1970 em diantE 

os especuladores (particulares ou empresas), principalmente paulist!! 

nos, tomaram de ~ssalto o municlpia, promovendo todo tipo de !atea -
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menta, inclusive a de chácaras. Sua atuação em muitos casos mudou : 
, , 

de sacias de proprietarios rurais passam a comprar as terras, inves 
, 

tindo na infraestrutura necessaria para depois revender as lotes 
, 

com ganhas extraordinarias. Nessa fase a tamanho dos lotes diminui 

mas melhora a infraestrutura urbana requerida pelo marcado consti -
, , 

tuida principalmente par profissionais liberais e funcionarias pu -
, 

blicas locais ou de S.Paula. O pagamento que ate 1970 era feita a-

trav~s de prestações longas passa a ser feita com entrada de 50% e 
, 

a restante em 12 ou 24 meses. De 1973 em diante, as checaras passem 

2 medir desde 2.000 m (0,2 ha). 

As terras situadas ao longo da estrada que vai de 5. 

Jas~ a Campos do Jordão, correspondendo aos bairros Caetê e Buquiri 
, , 

nha foram areas onde predominava a atividade leiteira. Tambem elas 

-passam a ser utilizadas para recreaçao. 
, 

As areas ao longo da Outra continuaram seu processo 
- , acelerado de substituiçao de usos egrerios por usos urbanos e indus 

triais tanta privados cama estatais, acompanhando e ao mesmo tempo 

provocando o aumenta de população urbana do municfpio. 

O principal fator desencadeador dessa transformação 

de uso da terra foi sem d~vida a industrialização, provocando o 

crescimento acelerado da população urbana, significando enorme de -

manda de lotes para moradia. Essa demanda por sue vez eleva o preço 

de terra, principalmentr , o das pequenas superffcies nes áreas urba 

nizáveiP . estimulando e subdivisão das grandes propriedades. 

A presença da Estada reveste-se de grande impartân -

eia nessas transformações, na medida em que a inversão de capitais 

- , na realizaçao de obras publicas e em obras de infraestrutura de ba-

se (e na prestação de serviços) qualifica diferentemente as terras 
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por onde passam. Porisso deve-se levar em conta que toda política e 

conÔmica pode afetar de modo diferencial o espaço, tornando poss! 

vel o uso urbano de certas terras agrárias e ter grande influência 

na especulação fundiária (determinando, como veremos neste trabalho, 

usas especulativas da terra). 

, 
Os proprietarios rurais e os promotores urbanas bene 

ficiam-se em níveis diversas das diferenças de renda que podem ex-
, 

trair da terra; isto e, beneficiam-se das possibilidades de extra -

ção de rendas urbanas em terras agrárias, através da transação co -

mercial de compra-venda onde se concretiza a renda da terra. 

O mercado de terras acima esboçado contava, em 1975, 

com a presença dos seguintes agentes: 

a) produtores (empresariais ou familiares) cujas terras tiveram ex

cepcional valorização e podiam ser utilizadas, sendo vendidas pare 

usas urbanos (residenciais, recreativos e/ou industriais); 

b) pecuaristas que vendiam terras para usos urbanos como os acima 

referidas ou que queriam comprar terras para ampliação de suas 
, 
a -

reas de pasto; 

c) grupos empresariais que adquiriam terras para ampliação ou insta 
- , laçao de suas industrias; 

, 
d) profissionais liberais de S. Jose dos Campos (e mesmo de S.P.)i_!! 

- , teressadas em adquirir terras para a f ormaçao de checaras de recrea 

-çaa ou para moradia; 

e) pequenos agricultores cujas terras localizam-se distantes demais 

da cidade e das ind~strias que desistem da atividade agr!cole e ve_!! 
, -dem suas terras para aumenta de pasto ou para checara de recreaçao; 
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, 
f) empresas incorporadoras e imobiliarias que entrem em sociedade ' 

com os proprietários rurais para a promoção de loteamentos residen-

ciais ou recreativos ou que operam sozinhos, comprando a terra e de 

pois revendendo-a loteada; 

, 
g) grupos estrangeiros que adquirem enormes areas de terra para ne-

la promoverem loteamentos habitacionais operários tais como o "Vis-

ta Verde", ou mesmo "cidades" como a projetada "Urbanova". 
, 

h) O Estado que desapropria terras para usos publicas: estradas, r~ 

presas, usinas de lixo, etc. e para _a instalação de empresas como 

a Petrobras, Centro Técnico de Aeronáutica (CTA), a Empresa Breai -

leira de Aeronáutica (EMBRAER), o Instituto Nacional de Pesquisas ' 

Espaciais (INPE), etc. 

, 
As possibilidades de uso das terras agrarias para 

fins urbanos refletem-se nos preços de terra. Os dedos do IEA (Ins

tituto de Economia Agr{cola) da Secretaria de Agricultura da Estado 

de são Paula, para o per!oda 1969/76 (vidw Iabwle 5e) mostram que a 
, 

crescimento do preço real da terra nua em s. Jase dos Campos foi da 

ordem de 422% (terras de cultura de primeira), 482% {terras de cul-

tura de segunda) e de 526% {terras de pastagem). Esses lndices de 

crescimento são superiores aos do Estado de são Paula e do vale da 

Para!ba, com exceção dos relativos ~s terras de cultura de primei-

ra do Vale que apresentam-se maiores da que as do munic{pia { vide 

Tabelas la, lb e lc).(0~~ s.-okp---t--c.....v.> ~c..,·a&.1..~ ~i"'"'"~· 
~..t-o -.:4 ~c-t:j-·t.AJ- r..-_ ~~~ ~-&.<-. ~ ~ ~ l'IN-) 

O IEA esclarece que entende cama Valar Venal das ter 

ras os: "Preços realmente vigorantes na região, e não os preços pe-

didas ou ofertadas por vendedores ou compradores em potencial". Oi~ 
A N 

tingue ainda tres tipos de terra para a detcrminaçaa dos preços 



TABELA 1 a 

Valor venal da terra nua no munic!pio de S.José dos Campos 

fndice base = 1969 
; 

= 100 CrS 1.000/Ha. 

Valor da terra,de Valar da terra de Valor da terra de valor ca terra ae , 
11 Culture di:? orimei·t11a 11 11 C11lt11ra de senunda" "Para Pastai em" checaras de 

Índice f ndice .,Índice 
Corrente Real de Corrente Real de Corrente Real de Corrente 

(1) (2) crescim crescim. crescim. 
... ~ .. 1 'l"PRl real 

1969 1,25 3,99 100 0,83 2,66 100 0,41 1,33 100. : -
1972 3,.33 6,30 158 2,08 3,93 148 1,25 2,36 177 4,16 

1973 4,16 5,59 140 2,08 3,42 128 1,25 2,05 154 6,25 

1974 8,33 10,64 267 4,16 5,.32 200 1,66 2,12 160 20,83 

1975 20,83 20,83 522 12,50 12,50 582 8,33 8,33 626 -
1976 - - - - - - - - - 300,00 

Fonte: Informações Econômicas - São Paulo, Instituto de Economia Agr!cola, 8, ego. 1976. 

(1) Valor corrente = CrS de janeiro de 1969 
(2) Valor real = CrS de janeiro de 1976 
(3):fndice base = 1972 = 100 (gor falta de.dados disponíveis p/consulta para os anos anteriores) 
Obs: Defletor estimado em funçao da variaçao do fndice"2" da Conjuntura Economica 

menos de 7.2 ha. 
f ndice 

Real de 
crescim. 

real 

- -
7,87 100 

10,26 130 

26,60 338 

- -.. 

300,00 3824 



1 H U t-. L f \ l. D 

DIVIS~O REGIONAL AGRÍCOLA DO VALE DO PARAfBA 

Valor VP-nal ua Terra Nue 1959/7G 

Índice has~: 1969=100 

. ·' . " -.. .; e,.,~ 1 nori/ha 

Valer da terra de cultura Erimeira 
Ano 

Valor da terra de cultura se9unda Valor da terra Eara Easta~em 

corrente(!) rea1(2) Índice de cres- corrente real f ndice de cres corrente 
cimento do real (1) (2) cimento do reãl (1) 

1969 0,48 1, 9l+ 100 0,49 1,98 100 0,42 

1970 D,92 3,10 HiO O,fO 2,02 102 0,4!3 

1971 1, l18 4,18 215 0,78 2,20 111 0,57 

1972 1,78 4,20 2is 1,00 2,36 119 0,78 

1973 2,00 4,08 210 1,30 2,65 13l~ 0,90 

1974 5,40 9,42 l:BG 3,10 5' l1 l 273 1,90 

1975 9,41 12,01 t::19 5,90 7,53 3r.o lf '58 

1976 17,63 16,94 873 11,98 11,51 581 8,01 

Fonte: Informações Econômicas. São Paulo, Instituto me Economia Agr{cola, B, ago. 1976. 

(1) Valor corrente.= CrS de janeiro de 1969 

(2) Valor real = CrS de janeiro de 1976. 

Oba.: Defletor estimado em funç~o da variaçic do fndice ·"2" da Conjuntura Econ;mica. 

real Índice de cres!. 
(2) cimento do real 

1,70 100 

1,52 95 

l,El 95 

1,84 108 

1,84 109 

3,32 195 

5,84 344 

7,70 453 



Ano 

TASELI\ 1 e --·---···--· 

ESTADO DE s~o PAULO 

Valor venal dA terra nua 

Valor de terra ée cultura de primeira 

ccrrenteCl) rcal(2) fndicc de cras
cimento do real 

1969/75 

Va~. ar da terra di:! cul tu rê r~r:: 22ç;ur~'<. 

corrr:ntt: (1) -na,(2) fn~ir~ ~n ~-~r-4'- .J.. ..... . ~ .. , _ -~ .,,, ... l;.._ 

cimento do real 

frqicc ba~c: 1969=1~~ 
Cr~ l.!:'"'':1/~a 

v~1or êa t'._,rr~ pa~ª -~-~~---- - n .. ~ t:.:..; ...... La·-··• 

cQ=rcnte(l) r~e1(2) !r.éice ~= ---
crente ca :-221 -t----------------- - ·--- -·--- ·--------·- ·-··-·--·-----~---- --~-------- ----------------· 

1969 0,70 2,íl3 100 0,52 2,10 100 n, 1 .. 5 

1970 1,10 3,71 131 rJ,73 2,46 117 Q' (;!:1 

1971 1,55 4,38 155 1,05 2,97 l'i 1 C,87 

1972 2,00 4,72 1G7 1, 110 3,30 15? 1,20 

1973 3,30 6,73 238 2,40 4,74 22.G ., nn 
~ . .._..._. 

l 97l• 7, GO 13,25 1,59 5,Díl 10,12 432 4, r,o 
19?5 10,2? 13,10 463 7,G9 9,81 4C.7 6,~2 

1976 15,02 14,43 510 11,20 10,76 !'.:·12 9,52 

Fonte: InfcrnaçÕe9 Econ~micas. São Paulo, Instituto de Econonia Agr{cola, 8, ago, 1976. 

(1) Valor corrente: Cr$ de janeiro de 1959. 

{2) Valar real = CrS de janeiro de 19?6. 

Obs.: Defletor estimado em função da variação do fndice "2" da Conjuntura Econ~mica. 

1,C6 H'íl 

2,[12 l'J9 

2, 11 G 132 

2,!B 152 

'~ , ro 219 
7 i:n 
.~~ l;l3 

8,32 447 
Q , e: ... ' .. _ 492 
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"terra de cultura de primeira", "terra de cultura de segunde" e 

"terra de pastagem". Nesse diferenciação são levados em consideração 
, 

a qualidade dos solos, e topografia e o potencial egrario das ter -

ras. Os dedos não levam em conta e especulação de terras, como 
, 

ja 
, 

foi essineledo, e nem ume serie de fatores que podem influir nos 

preços tais como a situação das terras, a presença de estradas, a 

proximidade da cidade bem como as particularidades de cada parcela 

de terra (3). 

Ora, as chamadas terras de "cultura de primeira",por 

exemplo, correspondem no Vale às terras da várzea do Paraíba, que 
, , , ' 

tambem se localizam em grande numero de casos proximes a via Outra 

e eos centros urbanos da região. No municlpio de S.José dos Campos 
, 

essas terras confundem-se em muitos trechos com as ereas de expan -

são da cidade, muito valorizadas para loteamentos habitacionais e 

para a implantação industrial. 

Por outro lado, as "terras de pastagem" que corres -

- , ' , pondem em Sao Jose dos Campos as areas montanhosas, de solos desga.!!. 

tados tem apresentado novas possibilidades de uso em alguns trechos 
, 

tais como aqueles ao longo das estradas que ligam S.Jose a Paraibu-

na e a Campos do Jordão: as chácaras de recreação. Este fato pode -

ria explicar os maiores Índices de elevação dos preços nessas ter -

ras, apresentados pelo IEA. 

(3) Os dados,do IEA sobreAo preço da terra nua são obtidos a_partir 
de relatarias dos agronomos das Casas de Agricultura e sao bas
ti:nte generalizantes. Retratam no entanto, "grossa modo", a eva 
lução dos preços Qa terra,em sete angs par~ o Estado, para o vã 
le e para ç municlpio. Alem disso, sao os unicos dados publica
dos disponlveis. 
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, 
A analise da variação dos preços por tipo de terra 

pode ser distorcida se não forem levados em conta, no caso de são 
, 

Jose dos Campos, os fatores que possibilitam outros usos da terre 
, 

alem dos 
, 

agrarios e que permitem a obtenção por parte de seus pro -
, 

prietarios de rendas superiores fazendo subir seus preços. 

Procurando chegar a ums noção mais correta dessa va

riação no municÍpio, utilizei os dados e informações obtidos na pe~ 
, 

quisa de campo e na !mobiliaria Freitas para a ano de 1975 (4). Es-

tes revelaram que as preços da terra variam principalmente em fun -

ç~o da diversidade de seu uso e da sua localização de acorde ~ com as 

possibilidades de extração de renda. Assim, 10 - as preços mais al

tos são determinados pela possibilidade de usos industriais e urba-

nos, variendo de acordo com a localização das terras em relação ' a 

' ' .... via Outra, es outras estradas, a cidade e com topografia e existen-

eia de rio. 

-2c - em seguida, os preços da terra sao determinados 

, - ' peles possibilidades de usos agro-pecuarios e variam sm relaçao as 

' diferenças quanto as qualidades naturais das terras (solos, topogr~ 

fia, presença ce rios etc.) que permitam boa produtividade nas ati-

vidades agrárias, assim como da situação das terras em relação ' as 

estradas, ao mercado, etc. 

(4) Os dados fornecidos pelos entrevistados nos im6veis rurais par
tiram da pergunta: "Quanto vale a terra nua, para compra, neste 
bairro?" Outras informações por eles prestadas sobre ofertas ' 
feitas por,compradores potenciais e sobre os usos possíveis _da 
terra tambem foram levadas em conta. Esses dados e informaçoçs 
permitiram que eu fizesse um ma~eamento, localizando os 60 !mo
veis por preço e uso dentro da area pesquisada, em 1975. O Sr. 
Possidanio de Freitas, a quem mostrei esse "croquis", me ajudou 
a completer e a definir as faixas de preço por uso e por locali 
zação das terras. 
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, 
Pode-se distinguir na area estudada 5 categorias de 

uso da terra, correspondendo a 5 faixas de preços: 

1. A "Area I" corresponde ~s terras planas constitu{das por terre -

nos secas da terraço sedimentar, cartadas pela linha da Estrada de 
, 

Ferro Central da Brasil e pela via Outra; area que tem sido utiliz.ê_ 

da para a implantação industrial e expansão urbana. Seus preços va-

riavam de CrS 50,00 a Cr$ 100,00 o metro quadrado (5). 

2. A "Area II~ corresponde a terras de colinas terraceadas, lacali-

, ' zadas nas proximidades e ao longo da estrada que liga s. Jose a Pa-

' , raibuna e a "IIb" as areas de mares de morros ao longo da estrada 
, N ~ , 

S. Jose-Campos da Jordaa. Sao areas que vem definindo seu uso nos 
, . t , .. 
ultimas anos pela predaminio de checaras de recreaçao e de mora 

dias de campa. Seu preço variava de Cr$ 20,00 a Cr$ 150,00 o metro 

qundrado. (Essa amplitude na variação de seus preços deve-se princ!, 

' .. paimente a açao especulativa de que tratarei adiante). 

i ' , 3. A "Hrea III" corresponde as terras planas de solos ferteis da 

várzea do Paraíba e do Jaguari, utilizadas .principalmente para os 

cultivas irrigados e para pastagens artificiais em empreendimentos 

agrários de tipo empresarial. Seu preço variava de Cr$ 25.000,00 a 

Cr$ 80.000,00 o hectare. 

4. A "Area IV" corresponde ~s terras localizadas entre a linha de 

delimitação do perímetro urbano ao sul do munic{pio e a serra de 

Jambeira. são terras em transição de usas agrários (pecuária e cul-

, -tivas alimentares) para usos urbanos: checaras de recreaçao, mora -

dia (tanto as operárias como as moradias de campo), comércio. Seu 

(5) , ' -As unidades de area utilizada1 correspondem a forma como sao 
v~ndidas as terras 9 que tambem tr~duzem,as auantidades em que 
sao vendidas e a propria valorizaçao da area; dal as mais valo
rizadas serem ofertadas a metro quadrado. 



TABELA 2 11 

S. JOS~ DOS CAMPOS 
1975 

Preço de terra nua nos 60 imóveis entrevistados e sua variação, segundo a localização e uso da terra 

CrS/ha Cri de 1975 

Area I Aree III 

50 e 100/m2 (1) 25.000 a 80.000 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Areas IIa e IIb 

20 a 150/m2(2 ) 

TABELA 2b 

S. JOS~ DOS CAMPOS 
1975 

Aree IV 

10.000 a 40.000 

Valor venal das terras no municfpio de S.José dos Campos 

Crl/he 

(3) 

Fonte: I.E.A .. 

Terra de cultura 
de primeira 

20.833 

, 
Terra de checares 
de 7,2 ha. 

30/m2 C4 ) 

Terra de cultura 
de segunda 

12.500 

Ãrea V (a e b) - -
5.000 a 20.000 

Cri de 1975 

Terra de 
pastagem 

8.333 

(1) e (2) = , - , 
Nes~as ereas as terras sao vendidas em menores quantidades - a m2 -, o que ja demonstra sua valori-

(3) 

(4) 

zaç~o. 

Na eree I o preço por hectare é .500.000,00 a 1.000.00D,OO/ha; na área !Ia e IIb 200.000,00 e ••••• 
1.500.000,00/ha. 

= Não há correspondência entre a Ãrea I e os tipos de terra do I.C.A. , 
= O dado e apresentado pelo I.E.A. em CrS/ha = 300.000,00 em janeiro de 1976. 
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, 
preço variava de CrS 10.000,00 a Cr$. 40.000,00/ha, para usos agra-

rios, e de CrS 20,00 a Cr~ 100,00/m2, para usos urbanos (estes de -

terminados principalmente por localização em relação às estradas, à 

proximidade da cidade, à paisagem, etc.). 

5. As "Area Va"e "Area Vb" correspondem às terras que apresentam tQ 

pografia acidentada e solos desgastados (cristalino), localizadas ' 

ao norte do municÍpio em direção à Mantiqueira, e ao sul, na serra 

de Jambeiro. São utilizadas, predominantemente, para pasto e seu 

preço variava entre Cr$ 5.000,00 e Cr$ 20.000,00 o hectare. 

Apesar das diferenças entre os critérios utilizados 

nesta pesquisa para a determinação dos preços das terras e aqueles 
A 

utilizados pelo IEA, verifica-se uma correspondencia nos resulta -
, , 

dos. Primeiramente, as "areas" determinadas atreves da pesquisa de 

campo correspondem "grosso modo" aos tipos de terra do IEA. Assim, 

a "terra de cultura de primeira" corresponde à Area III; a " terra 

de cultura de segunda" à Area IV; a"terra de pastagem" à Area Va e 

Vb; e as "terras de ch~caras de menos de 7,2 ha" às Areas IIa e IIb. 

As Tabelas 2a e 2b mostram pare o ano de 1975 os resultados das 

duas fontes de dados. 

As cinco "~reas" que caracterizam o espaço estuda-

do estão representadas no croquis sobre "A Utilização do Solo no Mu 

nic!pio de são José dos Campos · (1975)". Esse croquis é fruto de 

muitas pequenas cartas e de anotações feitas durante a pesquisa d8 
, 

campo e a analise dos dados. 

Pretenr- representar o espaço estudado, sintetizando 

os vários elementos que interagem no processo de mudança e que dão 

uma configuração particular a esse espaço. 
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Os fatores escolhidos como significativos das trens-

formações estudadas são: 

I A 

1. - a topografia da area, representada por tres unidades de relevo. 

2. - Os principais rios e estradas. 

, 
3. - as industries com mais de 300 empregados e proporcionalmente 

, 
dimensionados pele area que ocupam, a partir de 10,0 ha. 

4. - o perímetro urbano oficial de 1973. 

, -Os 60 imoveis rurais estao representados o mais aprQ 

ximadamente poss!vel na sua localização real e são caracterizados 
, 

de acorda com sua area e tipa de usa. 
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CAPÍTULO II 

D DESTINO DA POPULAÇAO E DA TERRA NAS EXPLORAÇ0ES DE TIPO FAMILIAR 

Dentre os 60 imóveis rurais entrevistados em são Jo-
, 

se dos Campos, alguns podem ser caracterizados neste trabalho como 

explorações agrárias do tipo familiar, isto é, explorações cujos 

produtos destinam-se ao mercado e cuja força de trabalho utiliza-

da provém basicamente da familia, com eventual auxilio de assalarie 
, , 

dos. As areas totais desses imoveis variam de 1,2 a 103,0 ha, com 

predom!nio daqueles at~ 13,0 ha. 

, 
Os dados de campo mostram que so conseguem manter-se 

como explorações comerciais os imóveis que: lQ) contam com um mÍni-

mo de investimentos de capital que possibilite o cultivo da terra 
, 

em moldes competitivos; 2Q) comercializam os proprios produtos nas 
, 

feitas e no mercado de S. Jose dos Campos e 3Q) contam com força 

de trabalho familiar maior de 16 anos e/ou com a possibilidade de 

empregar alguns trabalhadores. 

Os produtores que não tem essas condições estão pas-
, -sendo, assim como seus imoveis, por enormes transformaçoes que re -

tratam, como veremos, algumas das muitas formas que assume o proce,2_ 

so de urbanização das terras no municÍpio. 

Estudos recentes têm mostrado, em relação às explor_!! 
- , çoes de tipo familiar, seu crescimento no Estado de s. Paulo nos ul 

times anos. Entre eles o trabalho de Juarez B. Lopes (6) indica o 

, ' (6) "Do Latifundio a Empresa" - Cadernos Cebrap 26, SP, 19?6, p. 22 
e 23. 
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, 
processa de capitalização das empresas paulistas ate 10,0 ha, segu_!l 

da dadas sobre hectares cultivados par trator e dadas sobre a "pro

dução perdida, consumida ou estocada" dos Censos de 1950,60 e 70 e 

' -da INCRA 1972. O mesmo autor em outro texto (7) chega a conclusao , 

segundo várias estimativas, de que a participação da pequena produ

ção familiar (até 50,0 ha), no setor agrário paulista cresceu de 
, 

1950 a 1970, em termos de area de pessoal ocupado e de valor da pr_!! 

duçãa. 

Não se trata aqui de contestar as conclusões da au -

tar (e nem tenho dados para isso). Aliás, ele mesmo no primeira tr.!!. 

balho citado, em nota ng . 64, adverte tratarem-se aqueles dados para 

todo o estado "obscurecendo situações distintas, pouco mercantis 
, 

em pequenas areas de estudo". Cita os exemplos do litoral paulista 

e do sul do estado. 

, 
O que parece interessante assinalar e que os casos 

estudados em s. José dos Campos revelam algumas situações particul,!! 

- ' -res que nao correspondem aquelas conclusaes gerais. 

Se a estudo de alguns casos não permite apontar ten

d~ncias, revela, no entanto, as condições em que esse tipo de expl_!! 

ração pode crescer e se desenvolver, assim como as alternativas de 

trabalho e de vida para sua população. Por outro lado, as transfor

mações observadas em algumas das explorações familiares, assemelham-

' s~ em muitos pee~ee aquelas examinadas por Kautsky (8) a respeito 

das pequenas explorações camponesas de Bélgica e da Alemanha no fi-

(7) "EmprefBS e Pequenos Produtores no Desenvolvimento do Capitali~ 
mo agrario em s. Paulo (1940-1970)", Estudos CEBRAP 22, 1978. 

(8) 11 A Questão Agrária", Ed. Laerrmert - 1968. Capitulo VIII - A pro 
letarização dos camponeses, pp. 183 e sega. -
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nal do s~culo passado. O autor mostra que, com a evolução do capit!! 

' lismo, aquelas explorações tornam-se insuficientes para atender as 

necessidades familiares por não poderem arcar com os Ônus impostos 

à agricultura, tais como adubos, defensivos, etc. Aquela situação 

crítica leva a população agrária a procurar trabalho accessÓrio fo-

ra de suas propriedades e a proletarizar-se, tal como tem ocorrido 
, , 

em alguns imoveis em S. Jose dos Campos. 

Neste capítulo procurarei mostrar quais os recursos 

disponíveis nas explorações de tipo familiar entrevistadas assim co 

mo as tr•nsformaçÕes que tem se dado em algumas delas quanto ao uso 

ca terra e quanto ao destino da população. 

São quinze os imóveis que constituiam-se em explore

çÕes de tipo familiar em 1967 (9). Desses só alguns permanecem na 
, 

categoria, tendo os restantes transformado , por varias formas, o 
, 

uso agrario da terra em usos urbanos. 

1. DR agricultores de tipo familiar que permanecem no mercado 

Dos seis imóveis que na ocasião da pesquisa corres -

pondiam a explorações de tipo familiar, tr~s (7,2; 8,4 e 12,0 ha) ' 

~edicam-se ao cultivo de produtos agr!colas tais como: frutas, man

r: ioca, feijão, milho, abobrinha e rosas; dois à criação de gado lei 

' -teiro (29,0 e 103,0 ha); e um a suinocultura (14,4 ha). Todos sao 
, , 

proprietarios ctos !moveis. 

Com exceção dos produtores de leite, os demais -sao 
, , 

tambem comerciantes: vendem seus proprios produtos nas feiras e no 
A 

mercado da cidade onde tem banca registrada. Todos os membros das 

(9) Segundo as informações obtidas atrav~s das entrevistas comple -
mentadas em alguns casos pelos dados do INCRA de 1967. 



16 

seis familias, a partir doe 10 anos de idade trabalham na terra ou 

no transporte e comercialização dos produtos. As explorações que 

não contam com filhos ou com parentes acima de 16 anos contratam 

trabalhadores fixas (dois cada uma), além de diaristas, algumas ve-

zes ao ano, para tarefas tais como carpa, limpeza de pasta, etc (vi 

de Tabela 3a). 

A produção não é especializada: cultivam produtos va 

riadas ao lado das que consideram principais. Estes são: laranja e 

caqui, pankã, rosas, leite e parcas e as secundárias: mandiaca,fei

jão, milha, jabaticaba. Os pecuaristas, além da leite, produzem ca

na, milho e batata doce para a alimentação do gado. Os produtos 

principais são totalmente comercializadas enquanto as secundárias 

são utilizadas em pela menos 10% para a consuma da familia. 

Esses produtores possuem alguma fonte de dinheiro 
A , , -

tres utilizam-se de credita bancaria para a aquisiçaa de 
, 

maquinas 

agrícolas ou de ve!culo (perua Kambi); um recebe em dinheiro sua 

parte na parceria de uma alaria em suas terras, e dais recebem ren

da de aluguel de casas. O n!vel de investimento em capital nesses 

empreendimentos reduz-se ao mínima necessário em insumos e equipa -
A , 

mentas: adubo organico, calcaria, inseticidas e fungicidas e ainda 

no casa dos agricultores, perua Kombi para a transporte das pradu -

tos até o mercado, e a caminhão, na caso do suinocultor~ As máqui -

nas utilizadas são de segunda mão ou são pequenas tratores (cambin.ê. 

das) e motor para irrigação. Os pecuaristas, além do pesta natural, 
, A -plantam uma area de pasta Napier 8 tem picador de raçaa (a motor). 

As seis famílias moram nas imóveis; são compostas por 

quatro a dezessete pessoas, num total de 45 das quais 29 trabalham 



NQ Aree total 

1 7,2 

2 8,4 

3 12,0 

4 14,4 

5 29,9 

6 103,ô 

Area cultivada, destino da produção e tipo de comercialização nes 

seis explorações agrárias de tipo familiar (1975) 

Area explorada 

4,0 

8,0 

8,0 

12,0 

28,0 

95,0 

Produto principal 

rosas 

laranja 

ponkan 
jaboticaba 

Porcos 

leite 

leite 

Outros produtos 

abobrinha 
mandioca 
feijão 
milho 

mandioca 
feijão 
milho 

milho 
(p/porcos) 

Destino (x) 
da produção 

, 
comercio em 
transporte , 
proprio 

, 
comercio em 
tr,nsporte 
proprio 

, 
comercio em 
tr~nsporte 
proprio 

, 
comerc io 
em trsinspo!. 
te proprio 

, 
batata doce comercio 
cana e milho p/ 
forragem 

cana e milho p/ 
forragem 

, 
comercio 

Forme de 
comercia 
lize ão-

no local 
e na fei 
ra em 
banca re 
istradã 

no merce 
do em 
banca re 
gistradã 

no local 
e no mer 
cada em 
banca re 
istradã 

para 
açougues 

coopera
tiva ge 
laticl
nios 

coopera
tiva ge 
laticl
nios 

Fontes de 
dinheiro 

, 
credito , 

bancaria 

, 
cred!to 
bancaria 

alui~uel 
de eree 
para 
olaria 

aluguel 
de casas 
na cidade 

aluguel 
de casas 
na cidade 

Fonte: Pesquisa de Campo , 
()() Todos declaram produzir p/comercio mas usam uma carte dos alimentos oara o"gasto", equiva-

1 Pnt.P d~ 10 a 20% do total oroduzido_. 
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nas explorações, só ficando à margem das ·trabalhos os menores de 10 

anos (vide Tabela 3b). O horário de trabalho é de seis horas da ma

nhã ~s seis horas da tarde todos os dias. O n!vel de escolaridade é 
, 

Primaria e Ginasial. 

, 
Os !moveis localizam-se nas terras de colinas terra-

ceadas, ao sul da cidade, nos bairros de Bom Retiro, Putim, Pernam-
, , 

bucana proximos a estradas municipais ou variantes e a, no maximo , 

15 km da cidade. As terras são de maneira geral pouco férteis e des 
- , gastadas pelo uso descuidado, com exceçao de um imovel que se lace-

liza em terras de várzea (produção de rosas), mas esse problema 
, 
e 

, , 
contornado pelos produtores atreves de uso de adubos e de calcaria. 

Quando inqueridos sobre o futuro, quatro deles res -

ponderam que pretendem continuar como estão (um deles disse que sa

be de "gente que vendeu a terra e piorou de vida"); um declarou que 
, 

alem das rosas pretende cultivar plantas ornamentais "que não tem 
, 

preço"; outro pretende vender a terra (12,0 ha) para industria (re-
, , 

cebeu oferta de compra da terra de uma industria aeronautica iteli,!! 

no) e comprar outra terra maior em Monteiro Lobato, onde a terra 
, 
e 

mais barata, para continuar na atividade (10). 

Os dados e informações dispon!veis permitem tão so

mente que se destaque e importância de alguns pontos para a manuten 

ção dessas explorações no munic!pio: 

a) os produtores tem acesso a algumas fontes de dinheiro o que lhes 

possibilita capitalizar minimamente os empreendimentos; 

(10) Verifique}, posteriormente (1979), que este produtor vendeu ~e 
fato o imovel e ~e no local foi promovido loteamento de "che
caras" de 2.000 m2. 



~rea total ng total , 
do imovel de Iessoas 

fam lia 

7,2 4 

8,4 4 

12,0 17 

14,4 5 

29,9 7 

. 
103 o0 ) 7 , . 

- · 

TABELA 3b 

ATIVIDADE DA FAMÍLIA E USO DE ASSALARIADOS NAS SEIS EXPLORAÇ0ES DE TIPO FAMILIAR 
19?5 

Pessoas da familia que traba- Total de pessoas pessoas da 
lham na terra e/ou na comer - da familia que f amÍlia que 
cializaçao dos produtos cult!. trabalham na trabalham Pessoas da fam!lia 
~adas. terra (3) f ara da 

, 
que moram no imovel , 

filhos filhos imovel rural 
chefe mulher < 16a / 16a 

1 - - 1 2 1 filha fun-, 
cionaria-Pre 

3 

feitura Aru1á 

1 - - 1 2 - 4 

2(2) - 6 4 12 - 17 
- ---- -· 

1 1 - - 2 - 5 

1 - 4 1 6 - 7 

1 1 2 1 5 - 7 

!2!!,: Pesquisa de Campo 

(1) 6?,0 + 36,0 arrendados 

(2) Os agricultores são 2 irmãos e/suas respectivas familias 

(3) Em todos os casos os filhos que não trabalham são menores de 10 anos. 

Ng de assalariados co 
tratados/ano. 

fixos volante 

' 2 2 e 3 

2 -
- 2 a 3 

2 -
- 12 

- 5 a 6 
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( , ' b) a atividade agricols esta associada a atividade comercial; 

e) todos os membros das fam!lias acima de 10 anos trabalham na ex -

ploração, reduzindo a necessidade de contratação de empregados; 

d) o n{vel sócio-cultural da população é suficiente para fazê-los .!:!. 

,. 
tilizar processos racionais de cultivo e de exercer com exito 

a atividade comercial. 

2. A transformação dos agricultores familiares em operários indus -

triais. 

Alguns dos produtores familiares entrevistados -nao 

~stão conseguindo sobreviver enquanto categoria e têm sido levados 
, , . , 

a empregar-se como operarias nas industrias de s. Jose dos Campos. 
, , 

Dentre eles ha oe que procuram manter as atividades agrarias para 

comércio. Nestes casos, que chamarei de "primeiro grau de transfor

mação", os chefes de família ainda trabalham na terra ajudados pela 

mulher e pelos filhos menores, tendo os maiores se empregado em in-
, 

ciustrias locais. 

Noutros casos, os próprios chefes de familia desisti 
, 

ram do trabalho na terra e se empregaram como operarias. Restam na 

terra somente os cultivas que podem ser mantidos pela mulher e pe-
, 

las crianças. O uso dos imoveis paesa a definir-se basicamente como 

moradia de famílias operárias. Esses casos constituem-se no que es 

tau chamando de "segundo grau de transformação". 

Vejamos como estão organizadas esses imóveis e de que 

modo estão se processando tais transformações. 
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Primeira grau de transformação 

, 
Nas seis imoveis entrevistados, a atividade princi -

, , , -
pal do chefe da familia e o trabalho na propria terra. Sao proprie-

tários (um por aquisição, três por herança e um por usocapião) de 
, 
ereas que variam de 2,4 a 81,0 ha (vide Tabela 4a). 

, , 
Em todos os imoveis em.: gue ha filhos maiores estes 

estão trabalhando em indústrias do munic!pio ou declaram pretender 

fazê-lo a curto prazo. Dessa forma o trabalho na terra é executado 

pelo pai, ajudada pelos filhos menores e pela mulher. 

Os produtos cultivados são: frutas (laranja, abacate 1 

tangerina), milha, mandioca, arroz, batata, eucal{pta e ainda é pr.Q. 

duzida a leite. Esses produtos são destinadas ao consumo familiar 

com vendas do excedente no local ou em quitandas da periferia de S. 

José, onde chegam de carroça, salvo o leite e o eucal{pto, comerei!! 

lizadas através de intermediário (Cooperativa de Latic!nios, no ca-

so do leite) ou a consumidores no local (vide Tabele 4b). 

D n!vel técnico dessas explorações é precário: os in 

sumas utilizadas reduzem-se a formicida (todas as casas), insetici-

da (dais), estercas (~ais); as equipamentos reduzem-se a enxada (to 

das), charrete e cavala e arado a tração animal par um das produto

r es que não possuindo boi aluga um) e cocheira. Dois declaram con -

tratar empregado diarista durante alguns dias por ano. 

Nenhum das entrevistados recorre a financiamento ban 

, -cario e nao possuem qualquer outra fonte de dinheiro. Os filhos que 

estão empregadas coma assalariados na cidade contribuem mensalmen-
, 

t E para a renda familiar. Moram todas no imovel rural. 



T A S E L A ~ e 

At1v1dede de rem{l1e nes nove explorações rem111eres em decedênc1e (1975) 

Pessoas de rem!l1e Que trabalhem na terra Pessoas de rem!lie que trabalhem fora e tipo de trabalho 

NC tote Total dos 
de pes- Chefe Mulher Filhos F ilhes Que trab.!!_ Cher e 
soe{ de < de > de lhem na 

NC 'ª"' lia terra (2) 16 anos 16 anos 

1 5 - l 1 - 2 1 - pedreiro 
ne cidade 

2 5 - 1 - - 2 1 - pe~reiro 
em industrie 

3 5 1 1 1 - 3 -
4 6 - 1 - - 1 1 - meeiro 

na febrice-
çâo de f er.!. 
nhe na ex 
plorer;ão dÕ 
genro. 

5 e l 1 - - 2 -

6 4 l 1 - 2(1) 4 -
7 7 1 1 5 - 7 -
e 7 l 1 1 - 3 -

9 12 1 - 6 - 7 -

~: Pesquise de Cempo 

(1) Mes está procurando emprego nes lndÚstriee 

(2) Em todos os casos os filhos menores que neo trabalham tem menos 
de 10 anos ou são moças casadas. 

(3) Filhas cesedes. 

Mulher Filhos Filhos 
~ de 7 de Total que tre 

16 anos 16 anos belhem fora(l) 

- - 2 - opçrérioa 
em industries 

3 

de S. Jos~ 

- - 3 - opçrérios 4 
de industiie 
em S. Jose 

- - - o 

- - ·2 - opçrérioa 3 
de industfieS 
em S. Jose 

- - 6 - opçrérios 6 
em indus~ties 
de S.Jose 

- - - o 

- - - o 

- - 3 - opçrérios 3 
em indus~rias 
de S.Jose 

, - - 3 - operarias 3 
em indústrias 
de S.Jos~ 

Total de pes-
soes 9ue morem 
no imovel 

5 

5 

5 

sº' 

e 

4 

7 

7 

io0 > 



NO 
Aree sotel 
do .imovel 

1 1,2 

2 2,4 

3 2,4 

.. 2,4 

5 4,8 

6 5,4 

7 13,6 

8 29,0 

9 81,6 

Fonte: Pesquise 

(1) pega 

produto volume 

milho &t> 
consum lcx. 

Comi!!. 
cio 

X 

milho(•) 10 ex. , 
consumo comer-

X cio 

milho 2 i;x. 
consumo comer-

X 
cio 

milho 10 i;x. 
co.n•. e•) ccmer-

X 
cio. 

milho 10 c:x. , 
consumo ccmP.r-

(•) cio 
X 

de Campo 

Aree. vo1ume doa produtos cu1t1vmdoe e t~po de çomarc1~i1 _ u ~ U u 

nee nove explorações rem111eree em decedênc1e. (1975). 

produto volun.e produto volume produto volume outros 

reijeo 20 se mendio- 20 i;x. laranja 15 i;x benena cachos , , 
consu- comer- ce comer- consumo comerc. cone. comerc. 
mo(•) cio cons(•) cio 

X X X X 

mand1o- 200 ex lerenja 10 ex 
ce<•) é reio consumo co 

X X 

laranja 10 ex , 
consumo comercio 

X 

laranja 10 ex 
consumo comércio 

X 

mendio- 2009x tanger.!, 15 ex. bate te 2sc 
ce -co_!! comerc. na-con- comérdo consU!IQ com. 
sumo X sumo. X X 

laranja 10 ex , manga 3 ex 
consu o CD e reio cons. com. 

X X 

, 
carreto pare levar os produtos ate e feire 

(•) vendem o excedente no local. 

1 

Tipo de co-
produtos m~rcielize-

çao. 

No locel a 
consumido-
res. 

No local e 
consumido-
res. 

ebecate Jcx Na feire e 
consumo-co111. consumidores 

X 

Eucelip. No locel a 
Clenha) consumidores 
cons.-com 

X 

cene -48om2 leite 5/lf No local e 
cons(•)com. dia - consumido-

cons. com. res 
X X 

galinhas EuceUp. Leve de char 
200 cbs. 200m) rete e Pie--
cons. com. cons. com. dede e vendç 
X X e intermedi_!!! 

rio. 
F ar1nha de 
mandioca No local 9 
cons. com. intermedia-

X rio. 

galinhas 10 10 l/die No local e 
cebs. cons. com. consumido-
con. com. X res. 

X 
arroz-l,2he ie1te•c• Cooperative 
cons. com. 30 l/die de latic -

cons. com. nios 
X X 



, , 
Dentre esses i1110veis lBll se destaca pela area que pos 

sui: 81,0 ha. Trate-se de un ex-assalariado agr{cola cujo patrão a-
, 

bandonou a terra ha mais de 10 anos. a entrevistado pretendia, em 

1975, requerer usocapião. A familia é constituída por doze pessoas 
,. 

- e casal e dez filhos dos quais os tres maiores de 16 anos traba -
, , 

lham om industrias de S. Jose {GM, Coenge, Ericson). Dos 81,D ha , 
.. 

72,D sao utilizados com pasto natural para 22 cabeças de gado lei -
, ' , teiro. O imovel localiza-se a beira do rio Porangaba e em sua var -

z~a são plantados 1,2 ha de arroz para consumo da femÍlia. Não pos-
, 

sui maquinaria nem utiliza adubo. Declare que em 1970 a terra era 

•melhor• e que •produzia quatro vezes mais•. O trabalho com o gado 
, ,. 

e com o arroz e executado pelo chefe com a ajuda de tres filhos me-
, 

nores (13, 12 e 10 anos). Usa tambem 1.111 trabalhador volante elgunas 

vezes por ano para conserto de cercas e outros serviços. O leite 
, , 

(30 litros de tipo C por dia) e comercializado atreves de Cooperat! 

va de Laticínios. 

, 
Apesar da quantidade razoavel de terras bem localiZ,! 

.. , 
das nao parece haver perspectivas tambem para que esse produtor CD!!, 

tinue desenvolvendo a atividade agrária. Além de não ter condições 

econômicas para capitalizar seu empreendimento, não poderá compen -

ser a falte de insumos e de mão de obre assalariada com o trabalho 

familiar ja que os filhos estão abandonando paulatinB111ente o setor 

agr{cola pelo industrial. Além disso, pelo fato de não ter docunen-
.. , .. , , 

taçao de propriedade do imovel nao pode eeBCHtrer a credito bancaria, 
... 

a arrendamento ou e venda das terras. 

A 111.Jdança de atividade da população desses 
, 

imoveis 
, , 

pode ser mostrada pelos seguintes dados: nos cinco imoveis o numero 
, , 

total de filhos maiores e de 14 dos quais 12 trabalham como opera -
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A 

rios industriais e 2 pretendiam faze-lo (vide Quadro 4a). 

As informações obtidas a respeito da atividade prin

cipal desenvolvida par essa população na década de 60 indicam que 

três foram pecuaristas até 1968, quando diminu{ram a n~mera de cab,g, 

ças por "não dar canta da trabalha e não ter recursas para contra -

tar empregados" e dais eram agricultores que viviam de venda de 

produtos agr{colas "no tempo em que se podia transportar as produ -
, 

tos de carroça ate a cidade" e quando "a terra produzia mais". 

, , 
Alem da falta de recursas tecnicas e financeiras des 

- , ses produtores e da reduçaa da numero de braços para a trabalha,tB!!!. 
# - A bem a comercializaçao das produtos ve-se dificultada pela criação 

de lei que praibe a circulação de veiculas à tração animal na cida-
, 

de de S. Jase das Campas. 

A familia não consegue mais sobreviver com as produ

tos da terra; estes passam a representar uma complementação da ces-
, 

ta de consumo operaria~ 

Segundo grau de transf ormacão 

Nas cinco casas acima descritas foi dada um passa 

na direção da praletarizaçãa da fam!lia quando as filhas maiores 
, 

se empregam cama operarias industriais, tornando, pela falta de br!_ 

çaa, mais difÍcil a manutenção das explorações agrárias. 

A 

Nos tres casas que veremas agora outra passo decisi-
, , , { 

vo e dada: - alem das filhos maiores, as proprios chefes de fam lia 

empregam-se como assalariadas industriais. Um deles,no CTA como pe

dreiro, outra na GM como servente e o terceira como meeiro em terra 

alheia, na fabricação de farinha de mandioca. 
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, , -
As areas tateia deaaee !moveis sao: 1,2; 2,4 e 2,4 ha. 

São produzidos milho, feijão, mandioca, banana, laranja para consumo 

com vendas de excedentes no local ou em quitandas da periferia de 5 • 

.bsé. Os trabalhos na terra são executados pela 111.Jlher do chefe, em 

um dos casos ajudada por un filho de 11 anos. Os filhos maiores de 
, , , 

16 anos trabalham como operarias nas industrias de S.Jose, e moram 
, 

todos no imovel rural. 

Um dos entrevistados declarou que se pudesse adubar 
, 

a terra venderia bastante, outro que se pudesse chegar ate o merca-

do com a carroça poderia ter condições de trabalhar só na terra. 

' ' Os equipamentos reduzem-se e enxada e a carroça e o 
, , 
unice insumo utilizado e o formicida. Os membros de mais de 16 anos 

das três familias são, como nos casos anteriores, analfabetos ou 

têm primário completo. 

Os dados sobre as atividades passadas revelam que a-
, 

te 1966-68 cultivavam os mesmos produtos que eram levados de carro-
, 

ça ate a cidade para serem comercializados em quitandas e no merca-

co. 

Perspectivas dessa população e de seus imóveis rurais 

Alguns entraves sérios ficam n!tidos nesses oito ca

sos e explicam a fragilidade dessas explorações em relação à sua m~ 

nutenção enquanto produtores mercantis: 

I A -lg. - A causa basice e geral da falencia dessas exploraçoes pode 
, 

ser encontrada no bojo do proprio desenvolvimento capitalista, que 

tende a especializar e racionalizar todas as atividades produtivas. 

Mesmo levando-se em consideração que as condições de manutenção das 
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explorações agrárias de tipo familiar não são as mesmas que as de ti 

po empresarial por caracterizarem-se por um sobretrabalho e um sub -

consumo familiares, os produtores que não conseguem acompanhar os nu 

vos padrões de produçêo e de produtividade são impelidos a retirar -

se do setor. 

2c. - As condições particulares dos produtores acima descritos podem 
A 

explicar um pouco mais sue felencia: 

a) não dispõem de nenhuma fonte de recursas financeiros para a 

introdução de insumos, maquinário e equipamentos que possibilite u

ma produção rentável e competitiva e uma renovação da fertilidade da 

terra, o que leva ano a ano ao esgotamento do solo que produz "ceda 

vez menos"; 
, -b) a falta de recursos financeiros e tal que nao permite sequer 

, 
a compra de uma perua Kombi para o transporte dos produtos ate o mer 

- A ' cedo. Sua comercializaçao se ve, pois, restrita a venda no local ou 

a intermediários (as quitandas da periferia da cidade); 

c) além da falta de condições econômicas e de úxdem geral essa 

população não tem a necessária habilitação (escolaridade, qualifica 

ção técnica, etc.), para o exercício de uma atividade produtiva eu-

tÔnoma; 

d) todos os fatores de pressão somados à atração exercida pelo 

emprego industrial que efetivamente é ofertado no municÍpio levam a 

população a largar o trabalho agrícola e a se empregar nas indÚs 

trias locais e a projetar seu futuro no desenvolvimento industrial 
- , da cidade. .Com isso reduz-se nessas exploraçoes o numero de braços 

para o trabalho na terra,sendo este um fator decisivo de entrave na 
A 

sua permanencia. 
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3C. - As condições particulares do municÍpio de s. José dos Campos 
A 

podem esclarecer um pouco mais as causes da falencie desses explora 

çÕes agrárias e da praleterizeçãa de sue população: 
, -e) Pode-se dizer que as terras ferteis e com condiçoes de boa 

produtividade se reduzem atualmente na municlpio às terras de vár -
, - , 

zea prapriae principalmente pera a produçaa de arroz, alem da bata-

ta e do feijão. Ora, essas terras eetão , nae mãos doe grandes produ-
, 

tores; alem disso, tais produtos necessitam para seu cultivo em mal 
A 

des competitivos de equipamento mecanico especializado, de muita 
- , mao de obra e de emprega de tecnicas adequadas de cultiva. Na casa 

da arroz, estas vão desde a escolha da variedade até aos cuidadas 

que devem ser dispensadas com as mudas, com as adubações, com o CO!!!, 

, 
bate de pragas e malestias, etc. Tudo isso implica em investimentos 

de capitel e em racionalidade da produção. 

Um produtor de tipo familiar deveria, se quizesae 

competir na mercado, primeiramente possuir terra localizada em ter-
, 

ras f erteis (ou poder compensar o desgaste do sola com fertilizen -
, , 

tes), e utilizar todas as tecnicas, insumos e maquinaria modernos e, 

finalmente, contar com muitos braços pera a lavoura (no caso dos 

membros da famÍlia, principalmente dos adultos). 

' , No que se refere a pecuaria leiteira acontece a mes-

ma coisa, já que a criação de gado leiteiro em moldes rentáveis ex!, 

ge investimentos de capital em instalações, em equipamentos e na 

sua alimentação. 

Estão mantendo-se e curto prezo no setor as produtores 

que não têm condições econômicas pare a instalação de equipamentas(ll) 

, 
(11) Em 1975 eram necessarias, aproximadamente, 200 mil cruzeiros pa 

ra a aquisição desses equipamentos e instalações. 



e cuja terra não tem dimensão e a qualidade que permitam a alimenta 

ção adequada para o gado. 

b) O munic!pio de são José dos Campos, pelo tipo e 

pelo grau de crescimento industrial, pode promover a incorporação 
- ... , dessa populaçao rural a sociedade urbano industrial, atreves da 

criação de empregos, principalmente pelas grandes unidades tais co

mo B GM, Ericson, Alpargatas, CTA, EMBRAER, Itambi, etc. Poder-se -

ia objetar quanto a isso que justamente essas empresas por utiliza-
. , -rem equipamentos e tecnicas modernas nao necessitariam desse tipo 

de mão de obra sa!da do campo sem qualificação e semi-analfabetos. 

No entanto, segundo informações que obtive em conversas com funcio-
, . , 

narios e gerentes, essas empresas, alem de necessitarem de grande 

nGmero de empregados qualificados, também se utilizam de nGmero con 

siderável de força de trabalho para tarefas braçais tais como: em-

"" balagem, carga, dE2rarga, vigilancia, etc. Nessas tarefas mais sim-
, , , - , 

ples tambem e provavel a utilizaçao de menores. Alem disso, empre -

... -sas como a GM, por exemplo, costumam dar treinamente a mao de obra 

chegada do campo, promovendo, desse modo, a possibilidade de empre

go dessa população (12). Também deve ser levado em conta na oferta 

de empregos para a população do tipo da entrevistada o setor de 
... , , 

construçao civil, que e de grande dinamismo em S. Jose dos Campos 

(13). 

{12) Segundo o diretor de grande empresa local: "nossos operários 
são os antigos . plantadores de arroz". 

{13) Não foi encontrado na pesquisa nenhum caso em q~e os produtores 
de tipo familiar se assalariam ~a atividade agraria em outra 
propriedade, nem no setor terciario. 



Nas casas estudadas as filhas mais velhas, na maia -

ria das vezes analfabetas e sem nenhuma qualificação das requeridas 

pela saciedade urbano-industrial, abandonam a trabalho agr!cola pa-
, 

ra dedicar-se a qualquer emprego industrial em busca de um selaria 

monetário. f quando isso acontece que as dificuldades com os culti

vas da pequena exploração familiar aumentam e duplica-se o trabalho 

"' ' da mulher e das crianças que tem de suprir dois, tres, e as vezes ' 

mais braços adultos. O chefe da família vê o futuro dos filhos meno 

res na cidade. f o inÍcio da transformação. 

Em seguida, como vimos, ocorre o abandono da traba -

lho agr{cale também pelo chefe da fam!lia. Seu nível sÓcia-econÔmi-
, 

co de pequeno lavrador analfabeta ao lhe proporciona trabalhos bra-

çais pouco remuneradas. Da{ a necessidade de trabalho da mulher e 

das crianças no cultivo de alguns alimentos que passam a represen -
- , ~ ter uma complementeçeo de cesta de consumo operaria. ~ interessante 

"' - ' notar, confirmando e importancia dada por esse populeçeo, a manuten 

ção de alguns cultivas, que em nenhum dos casos a mulher do chefe 

emprega-se fora. 

As novas atividades separam totalmente os agriculto-

res do trabalho na terra na medida em que requerem tempo integral 

(com horas-extra frequentemente). Os chefes de fam!lia que se em-

pregam tentam, ainda, trabalhar na terra aos domingos, mas essa si

tuação é transitória devido ao esgotamento fÍsico que provoca. 

Importa ressaltar para os objetivos deste trabalho , 

que o imóvel rural passe então e ser utilizado basicamente como mo

radia operária, sendo e terra um acessório da casa - o "quintal". 

A diferença entre essas famílias e aquelas de operá-



rias que moram na cidade reside no fato de possuírem uma área de 

terra que lhes garante a produção de uma parte dos alimentos de con 
, 

suma familiar e a moradia. Isto e, a diferença reside no fato dessa 

população contar com uma pequena renda proveniente da propriedade ' 

da terra, equivalente, em suma, ao aluguel da moradia familiar e 

aos alimentos para consumo. 

Dessa forma, a propriedade da terra representa, para 

essa população, nada mais que um elemento importante da reprodução 
, 

de sua força de trabalho operaria. 

o fato dessa população produzir parte dos alimentos 
, 

de sua cesta de consumo operaria, poderia ser encarado como fator 

de rebaixamento de salário no munic{pio. Não tenho, porém, dados S.!:!, 

A 

f icientes para avaliar a incidencia desses casos no total da popul,!! 

çãa operária local. As informações de que disponho me levam, no en-
, 

tanto, considera-los irrelevantes, uma vez que a grande maioria de 
, { , , , 

aperarios do munic pio ja teria atingido o estagio maximo de prole-

- , -tarizaçao, isto e, nao possuem casa e muito menos terra, contando .!::! 

nicamente com sua força de trabalho. 

A nlvel de especulação sobre esse tema cabe reesal -

ter o que em maio de 1979 a Prefeitura de São José dos Campos, com 

o intuito de incentivar o cultivo de produtos hortlcolas e de "apr.Q. 

veitar as áreas disponíveis para dar subsistência às familias caren 
, -tes" lançou o "Programa de Hortas Domesticas". Por ele, estao sendo 

cedidas, a quem queira plantar produtos de ciclo vegetativo curto 

(alface, cenoura, beterraba, etc.), terras localizadas ao longo da 

linha de transmissão da light (15 km de extensão por 110 metros de 

largura) e os terrenos baldios do munic{pio. Os donos destes terre-
, 

nas terão um abatimento de 30% no impoato territorial, por explora-
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los ou cedê-las a interessados. Segundo informações de jornais, em 
A • apenas dois meses de experiencia houve a criaçaa de mais de mil har 

, 
tas domesticas. 

A idéia básica da coordenação do programa é que as 

f am!lias possam vender os excedentes de suas produções para o entr~ 

posto de abastecimento da cidade - o Ceab - e, com isso, ser comba

tida "a poluiç~o da miséria". 

, 
Esse programa poderia, talvez, ter algum efeito a m~ 

dia prazo na custo da reprodúção da força de trabalho local e, por

tnnto, na redução dos salários. 

f preciso assinalar que as transformações por que tem 

passado a população e os imÓveis estu~edoe não se confundem com aque 

las experimentadas por populações que deixam a agricultura pela tr_!! 

balho urbano deslocando-se geograficamente, abandonando ou v6r.~~ndo 

a terra que possuem e inda morar na cidade. No processo de mudança 
, 

observada , as imaveis rurais alterem seu uso tornando-se fundamen-

talmente moradia. Isso é poss!vel, na medida em que, por um lado,as 

indústrias da municÍpio, como já foi natado, podem absorver esse 

mão de obra recém-sa!de do setor agr{cole; e, por outro, os imóveis 
, , -

rurais entrevistados situam-se em arees proximes (neo ultrapassando 

15 km) e de fácil acesso às indústrias (14). 

, , , 
(14) A area onde se localizem esses !moveis e toda cortada por es -, -tredes e as industrias que sao citadas nas entrevistas como 

empregadoras situem-se predominantemente ao longo de via Outra 
ou da estrada S.Jose:Pare!buna (vide croqu!~). Os meios de transpo!. 

te utilizados sao: nonibus da firma, onibus municipal, cerni -- , -nhao, bicicleta e caminhada a pe•, coincidindo essa informaçao 
com os dados obtidos em 1973 por Lea Francisconi (ap.cit.peg.V). 
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A , 

Por esse motivo, a falencia das atividades agrarias 
, -nos referidos imoveis nao implica necessariamente no deslocamento 

geográfica da família nem na venda da terra. Pelo contrário, as en

trevistados mostrem ter consciência de que é mais vantajoso campar-

tilhar familiarmente o terreno que possuem para nele construir tan

tas casas quantas forem as novas fam!lias constituídas pelos filhos, 
, 

do que dividir a dinheiro que obteriam pela vende do imavel. 

Isto parece contradizer o fato da valorização inten-
, , 

sa da terra na area. Mas e preciso que se lembre que essa mesma va-

lorização atingiu principalmente as áreas urbanizadas, com grande 

demanda de moradias, fazendo com que um terreno urbano ou uma casa 

-modesta na periferia da cidade custe muito dinheiro. A comparaçao , - , , 
pois, que faz essa populeçao e entre a venda do imovel rural que 

comporta toda a familia e a possibilidade de adquirir, com o montan 
, , 

te obtido pela venda do imovel rural, varias casas na cidade. 

A 

A importancia do usa da terra como moradia familiar 
, , 
e mais aguda se pensarmos que ha casos em que 1,2 ha pertencem a 

~ez herdeiros (que por sua vez tem várias filhce cada). 

Para os imóveis de maiores dimensões (13,2; 29,0 e 
, 

81,6 ha) (15), a alternativa de venda seria mais viavel na sentido 

de poderem comprar outro imóvel de maior área em munic!pio onde a 

terra é menos valorizada, para continuar na atividade agrária; ou 
, 

ainda de adquirirem casa modesta na cidade e abrir pequeno comer -

cio (em geral quando isso ocorre, abrem um bar ou pequeno armazém). 

A primeira alternativa implicaria, no entanto, num projeto mais r,!! 

cional de agricultura ou pecuária, o que é quase impossível dadas 

as exig~ncias atuais de produção e a habilitação dessa população. 
, , 

(15) No caso deste ultima essa hipotese fica descartada por tra 
tar-se de "usa capi~o". 
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, 
A mudança pare e atividade comercial atreves de vende de terra tam-

bém desembocaria na melaria das casas na praletarizaçãa total dessa 
.. A I 

populaçaa com a perde da terra e a f alencia da pequena comercia. 

Essa situação, se bem que temida par esses agricultg 

res, acorre principalmente nas casas de imóveis rurais cuja explora - , , , 
çao agraria esta falida e que se localizam em areas muita distantes 

(mais de 20 km), de difÍcil acessa à cidade e às indústrias. Esse 
, , , 

fato dificulte a deslocamento diaria desses navas operarias ate as 

locais de trabalha, tornando impassível a utilização da imóvel cama 

moradia. 

, .. .. 
Alem de nea terem outra alternativa de trabalha sea 

' atraídas par uma oferta aparentemente vantajosa de compra de terra. 
, 

A esse respeita forem-me relatadas alguns casos acorridas com ima -

veis localizadas nas contrafortes de Mantiqueira, na extremo norte 

e noroeste da municÍpia - a chamada •serra• Cérea não inclu{da nes-
, 

ta pesquisa): imaveis com 150,0; 165,0 e 35,0 ha de terras pratica 

mente improdutivas para a agricultura (salas desgastadas, tapagra -

fia muita acidentada e de difÍcil acesso), foram adquiridas em 19?5 

par pecuaristas, par menos de Cri 5.000,00 a ha 
, 

para aumenta de a-
, .. 

ree de pasto. Os agricultares tornaram-se operarias e neo se sebe 

se puderam adquirir casa na cidade. 

Os casos de perda de terra se constitu{rem na prale

terizaçãa completa dos produtores familiares. Este é um risca que 
~ 1 A ' correm todas as explareçaes egreries em decadencia, devida as pres-

sões da mercado de terra urbana e industrial na municÍpia. 
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A 

Desta forma a crescimento economico experimentado p~ 

lo munic{pio, de 1960 em diante, expulsa esses produtores do traba-

lho agr{cola ( 
, 

ate da terra ) incluindo-se no processo de indus 

trialização e de acumulação ••• como força de trabalho industrial. 

3. A transformação de agricultares de tipa familiar em comerciantes 

, , 
Alguns proprietarias dos !moveis rurais entrevista -

dos, forçados a desistir da atividade agr{cola encontram alternati-

va para o uso da terra na atividade comercial instalada no 
, 

proprio 

imóvel rural. Três são esses casos: duas "vendas• e uma carpintaria 

(associada a comércio de frangos). 

' As•vendaa• (7,2 e 4,8 ha) localizam-se a beira da Vl! 
, 

riante (V2) da estrada de Paraibuna, no bairro do Putim. Alem da 

função principal de venda (armazém, como dizem os entrevistados) os 

imóveis servem como moradia de seus proprietários e de suas fam{ 

lias. Na terra há a produção de laranja, milha, mandioca, e num de~ 

les hé criação de 60 porcos. Esses produtos são consumidos pela fa

mília e o excedente comercializado nas vendas. 

Num dos casos (7,2 ha) a fam{lia é constitu{da par 

casal e dais filhos adultos e trabalham todas na venda. Utilizam 

para o trabalho na terra um empregado fixa que ganhava salário mln! 

mo (em 1975) e não era registrado. Durante a colheita da milha uti-

lizam um ou dois empregadas diaristas. 

Antes da instalação da venda (por volta de 1965) e-

ram agricultores familiares que comercializavam seus produtos na ci 

dade desde 1947. Declaram ter aberto a venda porque a atividade a

gr{cola "não dava mais". Os dais filhos tem primário completo e pr~ 



tendem continuar na atividade comercial familiar. O trabalho em in-
I ~ 1 ~ 

dustria nao e declarado como perspectiva dessa populaçao. COIRO fon-

te de renda possuem 5 casas de aluguel, construidas na área do imÓ-

- , , ~ vel rural. Declaram nao utilizar credito bancaria porqu2 nao querem. 

A familia tem aspecto próspero e a venda ~ ampla e 

com bom sortimento de produtos. 

No outro caso, a familia é canstitu{da por um casal 

de velhos e cinco filhas casados. Até meados de 1960 a terra era u-

tilizada {2,4 ha) para cultivas alimentares {milho, mandioca e lar.!n 

ja) para comércio. Os produtos, da mesma forma que as outros casos 
, ' citadas eram levadas de carraça ate a mercado e as feiras da cidade. 

A , 

A f alencia da atividade agraria e a possibilidade de emprego nas 

indústrias para as filhos maiores levou a familia a se proletarizar. 

Os pais passara11 a cuidar do •quintal• que produz laranja e milho ' 

para consl.lllD da familia. Os filhos casarant-se e trabalham na cidade 
, , -

coma operarias em industria de construçaa civil, mas permaneceran ' 
, ' ·morando no imavel rural. Um deles instalou a porta de sua casa a P.! 

, 
quena comercia. 

Esta venda é de n!vel bem inferior à primeira aqui 

descrita; trata-se de LAn barzinho pequena e suja, com pouca varie-
, 

~ade de produtos. Seu praprietario declara estar procurando empre-
, , 

go nas industrias e na verdade quem cuida da venda e a mulher, aJ.!:!. 

da~a pelas crianças. 

A 

A existencia da alternativa desse tipo de usa na 

terra pode ser justifica~& nas dois casos pela localização dos i-2, 

veis à beira de estrada 1110vimentada nas limites do per{111etro urba-
, ' , 

no, proxima a Granja Itambi, em bairro povoada por checaras de re-



creação, pequenos sítios de famílias em processo de proletarização, 

moradias modestas, etcw 

O terceira imÓvel (0,9 ha) cuja atividade principal 
, , , 
e o comercio pertence a japoneses. Estes eram avicultores ate 1965, 

aproximadamente, quando devido ao aumento dos custos de produção e 

do fato de perderem a mão de obra dos filhos que foram estudar e 

trabalhar fora da propriedade, substitufram aquela atividade pelo 

com~rcio de frangos. Posteriormente o proprietário (62 anos) abriu 
, , 

tambem uma carpintaria no imovel. 

, -Um dos filhos mora no imovel mas naa exerce nenhuma 
1 A 

atividade produtiva na empresa familiar: estuda para tecnico mecani 
, 

co; o outro mora em S,Paulo, onde trabalha como bancaria e estuda ' 

na Faculdade Metropolitana Unida (FMU). Cabe à mãe (60 anos) cui -
, 

dar do comercia de frangas e ao pai a carpintaria. 

, , , 
Alem de maradie.e ponta com~1Lial o imovel ainda e !:!. 

, 
tilizado cama fonte de renda uma vez que a proprietario tem uma pe-

quena casa ~El~ a.tV<JVBl em parte do terreno. 

, , 
Tambem neste caso, a mudança do uso agrario da terra 

(produção de avos) para usa comercial foi favorecida pela localiza-
- , , 

çea ~o imovel nas proximidades da industria Kanebo, bairro de Colo-

nia Paraizo, nos limites do per{metro urbeno,de s. José. 

O nível cultural da família permitiu a passagem para 

une atividade artesanal - a carpintaria - e a ascensão social dos 

filhos, através do estudo, em profissões urbanas. As mudanças oper.!!_ 
, 

~as em imoveis pertencentes a produtores familiares comerciais japo 

neses merecem um item espec{fico pois, dadas as diferenças de esco-
- , laridade e de mentalidade dessa populaçao, seu destino e diferente 
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da das demais familias até agora descritas. 

4. Avicultores Japoneses de tipo familiar, em transformação 

, 
Foram ainda encontrados na area pesquisada mais cin-

co casos de familias de japoneses (pais nascidos no Japão e filhos 
, 

na Brasil). Seus imoveis localizam-se igualmente no bairro Colonia 

Paraiza com áreas de: 0,5; 0,6; 1,6; 2,4 e 2,4 ha (vide Tabelas 5a 

e 5b). 

, 
Os entrevistados declaram que desde meados da decade 

ce 60, a atividade agrária em moldes familiares e a produção, em P.! 

quena escala, começaram e dar prejuizos, deixando de ser compensado 
, 

re. Isto pode ser atribuido, nos casos estudados, alem das -razoes 
, , 

genericas do proprio avanço das forças produtivas que exigem certos 

padrões de produtividade, ao fato dessas pequenas empresas terem 

deixado de contar com a participação da mão-de-obra familiar consti 

tu{da pelos filhos. 

, , 
Em dois dos !moveis (2,4 e 2,4 ha) ainda ha a produ-

-çao de ovos, na base de 1.500 ovas por dia, com 6.000 poedeiras e 

outro 4.000 ovo• por dia e 12.000 poedeiras. Trabalhem na pequena 

granja os chefes de familie, a mulher -e em muitos casos, a mae do 

chefe e um parente ("em troca de casa e comida"). 

O total de filhos dessas f emÍlias é de seis. Os meno 
, , 

res (dois) estudam o ginasio em S. Jose e dos quatro maiores, dois 
, , , , 

fazem cursos universitarios em Teubate e Rio de Janeiro, um je e 

formado em engenharia eletrônica, uma trabalha em S.Paulo e outro 
, , 

faz curso tecnico em S. Jase. 



T A 8 E L A 5a 

S. JOSf DOS CAMPOS 

Aree total, volume do produto comercializado e outros usos de terra nos seis im~veis pertencentes 

e avicultores ou ex-avicultores japoneses 

(1975) 

NC Are e Produto Volume Forma de comer- Outros da t erra total comercializado cielizeção usos 

1 2,4 4.000/die 
, 

Cultivo limão e ponkã ; ovos Venda a intermediaria de pare 
consumo 

2 1,6 - - - Cultivo de hortaliças para 
consumo 

3 0,5 - - - Cultivo de hortaliças e laranja 
pare consumo 

4 0,6 - - - Galinhas e cultiva de harteli-
çes e laranja para consuma 

1.500/dia 
, 

Cultivo 5 2,4 ovos Vende a intermediaria de hortaliças pare con -sumo 

6 0,9 Aves e - Venda no local a can- Aluga uma casa em parte da 
carpintaria sumi dares t e ~ rena, para operarias 

Font e: Pesquisa de campo 
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Atividade ~a ;a:n{Ua nos seis i111Óvl?i!l.pcrtcnr.ent.cs 

a avicultores ou ex-avicultores Japones~s - (1975) 

ND total ..-cssoas ~D fft~lli1t (!"...;:: = ~:.: a::1~!?1 r.a P<::!:=""OJ!S L8 Outras etl V i~l9dr!'7 ~2~ cr:::!'i~i'!i ~~ ·l!!':lt l. 11t1 vi~l!lr'"!!" ~~~ :-:~~ f'r:{!!1t (tJC Ili: p~snaa~ [;hef e :-:ul:oer fil:-:c~ _ ~, '."il:-.os J lG da rand-
Ua. 

1 6 1 l - -

2 lt: 
(x) 

l - - -

l 9 l l - -.. 

,. 9 1 1 - -

5 , l(xx l - -

6 .. - - - -. 

-
fonte: Pesquisa de C:9111Po. 

11arreu 
e !Bis a mãe da chefe e out:-~ ~a:-~nte 
tres filhos ca~ados mora~ e~ S.?Eulo 

trra~el~a.~ Chcf e -~ae 
na terra. 

2 - -

l - -

2 - -

2 F'ez •bt- -
cos• no 
:OC~!'!r de 
~sp~:tttt: 

:!a Ya.,:!bO 

.. - -

- 1 carpin 1 co-
telra - .é reio 

de 
rnn-
QO•· 

(x) 
(xx) 
(xxx) 
(..cxxx) 
(xxxxx) 

dais filhos c2:Je(.os more~ ~~ ~.?aula e um filho cotu~a,c!rl~uteçãc ~m S.C:2P.tano 
ur.i filho estuc!a na F'MU Er.\ ~.Fau!c e tre::ialha cano ba_n::a:-i=. 

F'ilh:Js( l!'. ~ ! !ha:J /> 16 

:l .i. 
estu~~ n!. ,,.::;tud'!lll, 
nesial cu-~o t~c-

nico. 

' 
, - op.;r~rln:o 

r~pec!1tl!z11t 
C:os ~11 Y.an!: 
bo. 
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Na ocasião de pesquise os filhos que ainda estudavam 
, 

eram ajudados financeiramente pelos pais, enquanto aquele que ja h!!_ 

via se profissionalizado contribuía mensalmente pera a renda fam1 . -

li ar. 

,. 
Nos outros tres casos (0,5, 0,6 e 1,6 ha) os chefes 

de família tem respectivamente 68 e 72 anos (16) e já desistiram da 

atividade grangeira. Os imóveis são utilizados essencialmente para 

moradia dos velhos que cultivam no "quintal" hortaliças e laranja ' 
, 

para consumo. Do total de doze filhos, cinco que ainda estudam gin_! 
, 

aio e colegial, por que trabalham na Kanebo, moram no imovel. Os º.!:!. 

troa (dois universitários e cinco técnicos em contabilidade) moram 

em São Paulo, Suzana e S. Caetano. 

A trajetória dessas familias fica clara: desistência 

, ' ' da atividade agraria condicionada a velhice dos pais e e ajuda fi-

nanceira a estes par parte dos filhos profissior.e~\ZE~ca. Estes se 

encaminham na vida num projeta de ascensão social bem sucedida, mes 
, ,. , 

,fora da atividade agraria. Cama cansequencia, a imavel rural, dada 
... , ' , , ' 

sua lacalizaçao proxima a area urbanizada e com facil acesso a cid_! 

de, converte-se em moradia, com cultiva de alguns alimentos para 
, 

.consumo dos v~lhos proprietarios. 

5. •Pomar para consumo• 

são assim denominados neste trabalho as pequenas Pª!. 

celas de terra (05; 1,1; 1,6 e 1,8 ha) utilizadas para o cultivo de 

elimentoF· para consumo, por população constituída de pequenos fun-
' 
cionários e pequenos comerr.iantes que moram e trabalham na cidade. 
J 

(16) O imóvel de 1,6 ha é alugado por família c2mposta pela mãe e 
tres filhas adultas que trabalhElm cama mecanicoe na Kanebo. 
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, , 
As atividades exercidas pelos proprietariaa. dos imo-

-veis sao: motorista do CTA, dona de pequeno bar na cidade de s. Jo-
, - , - , , , 

se, funcionaria do DER em Saa Jose e funcionaria do SESI em Taubete, 

ganhando salário mínimo ou até Cri 900,00 por mês (em 1975). 

Apesar de exercerem atividades urbanas, não estão t.Q. 

talmente desvinculados da terra na medida em que utilizam como par

te integrante de sua cesta de consumo familiar, os frutos dos lotes 

rurais que possuem. Estes foram, nos quatro casos, adquiridos a pr~s 

teçÕes na década de 60, quando loteamentos forem promovidos no muni 

c!pia em áreas de antigas fazendas nas bairros de Putim, qnm Retira 
, 

e Cajuru. 

, , 
Em nenhum dos caso~ ~s proprietarios moram no imovel 

, , 
rural; todas possuem pequena case em bairros perifericas de s. Jase 

das Campos. 

-Os produtos cultivados nos lotes rurais sao: milho , 

feijão, mandioca, laranja e eucelÍpto. Os trabalhos são executados, 
, , 

em dois casos, pelos proprios proprieterios, durante 2 a 3 dias por 
, 

somana (o dono do bar e o funciona~io do DER); nos outros, os pro -
, , { prieterios mentem na terra f am lia de parceiros e um casal de empr~ 

gados (17). 

-Os produtos sao destinadas basicamente ao consumo da 

famÍlia, mas aqueles que trabalhem diretamente na terra vendem o ex 

cedente no local (geralmente a vizinhos) ou, no caso do comerciante, 

na bar que possui. Este declarou que tentou produzir pera vender na 

feira mas que•não deu certo•, preferindo continuar exercendo como 

(1?) Trata:se de um casal de yelhos que ganhava (sÓ o homem) lt$200~0 
por mes em 19?5 e de familia de parceiros que, 2m troca de seu 
trabalho, tinha direito a 20% da pequena produçao e ao uso da 
casa e de luz. 
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, , 
atividade principal o comercio, atreves do bar. 

Os filhos IRBiores de idade trabalham como 
, 

operarias 
A I 

(chepeedor, instrumentista), padeiro ou mecenico, em S.Jose. Os 
, 

pais tem primaria e os filhos possuem ginasial e um deles colegial. 

Não pretendem vender o imóvel e nem sabem seu preço 

de venda. Suas perspectivas futuras são as de "continuar cama estão". 

Pela descrição feita sobre a vide e o trabalho dessa 

população, assim como sobre a utilização dada aos imóveis, percebe-

-se que nao podem se der eo luxo de deixar e terra •parada•, sem uso 
- , algum, esperando sue valorizaçao. Percebe-se tambem que o atual uso 

, -e importante pera e complementeçao de sua cesta de consumo de pequ.!_ 

nos assalariados urbanos. Besta ver-se o tempo de trabalho dispend! 

do por alguns deles e e presença do parceiro e do empregado ( este 

recebia Cri 200,00 por mês de um patrão que ganhava Cri 900,00!) 

Não lhes interessa, por outro lado, morar nos imÓ 
, 

veis rurais porque possuem casa em locais mais proximos ao trabalho, 

' e escola e ao lazer. (Este consiste, na verdade, no "movimenta" do 

próprio bairro ande morem e na televisão) (18). 

Algumas diferenças poderiam ser apontadas entre esta 

população e aquela (comentada no item 2 deste capítulo), constituí

da por pequenos produtores familiares em processo de proleterização. 

(lô) Dois deles forem entrevistados em sues cases que se situana em 
bairros pobres (V. Nair e V. Marie), de ruas sem calçamento , 
muito p2voades e sujas. As cases são modestag, com q1Jetro a ' 
cinco camadas mobiliados, com cadeiras e safas de plestico,com 
televi,ão e geledeir!• O pequena comerciante more na cidade de 
s. Jose, em bairro neo muito afastada do centro, na parte do 
fundo rte c9se utilizada p9re bar. , 
O questionaria do funcionaria de,Taubate foi rçspondida por um 
sobrinho que se enco9trave . no imovel rural e ao pude apurar a 
respeito do prop[ieterio, que trabalha no SESI e que ganhava 
Cri 900,00 por mes em 1975. 
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' Pertence~ . a categoria de assalariadas cuja diferença fundamental com 
, , -o praletaria industrial esta numa qualificaçao de sua força de tra-

balho que lhe permite desempenhar tarefas não manuais: escritório , 

setor p~blica, contabilidade. São, entretanto, tarefas não profis -
, 

sionais que proporcionam selarias baixas. 

Além disso, essa população cuida da educação dos fi-

lhos garantindo-lhes a conclusão da ginásio ou de cursos 
, 

tecnicos 

o que os torna operárias com uma certa qualificação de sua capacid!!_ 

de de trabalho (chapeadar, instrumentista, mecânica, padeiro). 

Essas familias têm hábitos de consumo mais diversifi 

cedo e se empenham por adquirir objetos de consumo a prestação (ne.ê_ 

se sentida poderia talvez ser compreendida a compra de lotes de ter 

ra em questão). 

Ficam estas considerações no nível da observação em

p{rica e de especulações pela fato de não se ter inf ormaçães mais 

precisas sobre o passada dessa população, assim como dos motivos 

da compra das lotes rurais. 

, 
Sabre o passada dos dois funcionarias nada foi apur!!_ 

do. O dono do bar (34 anos) declarou que comprou o lote rural com 

a dinheiro ganho na atividade comercial na cidade, e que tentou prg 

duzir para vender na feira, assim como pensou em abrir um bar no 
, 

proprio lote rural. 

O motorista do CTA (53 anos) declarou que morava no 
, , 

imovel rural ate 1964, e que cultivava produtos para consumo desde 

1960, quando adquiriu a terra. Veia para a cidade "por motivos pes

soais" (separou-se da mulher) e para as filhas estudarem, empregan-

da-se como motorista. 
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Poderiamas nos perguntar, diante da iniciativa de 
, 

Prefeitura de S. Jaee das Campas de promover a "Programa de Hortas 
' , , 

Caseiras" mencionada anteriormente a pag. 28, se a pratica indivi -

dual expantânea de complementação da cesta de alimentas cultivanda

se alguns produtos na "quintal", não teria inspirado a referida pr.Q. 

grama. Assim cama a "tradição" ditada- pela necessidade, de construir 

casas sob a forma de mutirão entre parentes e vizinhas, deve ter 

inspirado o projeto "Mutirão de .onstrução de 
. , 

·BSB •ropria". 

Para finalisar as observações a respeito dos "pama -

res para consumo", pode-se pensar que da mesma forme como ocorre 

com as agricultares proletarizadas, a venda desses lates para ou -

A -tros usas ficaria na dependencia das necessidades de expansaa da ci 

dade. 

O fato mais importante a ser destacada neste capitu

lo é a trajetória da população entrevistada em direção à cidade. Co 
- , mo vimos, essa populaçao e impelida, cada vez mais, e, de todas as 

formas poss!veis, a produzir sua força de trabalho em atividades ur 

banas "adaptando" o uso da terra que possuem nessa direção. A terra 

neeeee casos torné-se mediadora de relações saciais que se estabele 

: cem no processo de reprodução da força de trabalho urbana. 

Vimos que e população entrevistada por dispor de te.!:. 
, 

ra encontra formas variadas de complementar seu selaria urbano, ª!. 
, , 

saciando aos usos urbanos da imovel (moradia, comercio, etc.) a usa 
, , 

agraria (cultiva de alimentos para consuma). Essa pratica mostras ~ 

ma interpenetração de usos revelando outro fato importante: o espa

ço torna-se ao mesmo tempo lugar de moradia, base de atividades co

merciais e lugar de produção de parte dos alimentos consumidos. 



C A P f T U L O III 

O USO DA TERRA NAS EXPLORAÇÕES DE TIPO EMPRESARIAL 

, A , 

Vimos, ate agora, a permanencia de usos agrarios da 

terra ou sua transformação em usos urbanas, nos casos de explora 

çÕes de tipo familiar. A primeira alternativa baseia-se na utiliza

ção de um m!nimo de investimentos na produção, de muito trabalho f.!!, 

miliar e na associação da atividade produtiva à comercial. Na segu!!. 
, A 

~a, encontramos produtores agrarios em falencia, buscando outras 

formas de trabalhe e de vida, dentre elas a trabalho assalariada i!!. 
, 

dustrial, o comercin, etc. A terra, em todas esses casas, passa e 

ser utilizada basicamente coma moradia e/ou ponta comercial. 

, , 
Vejamos agora nas casas em que o imavel e utilizada 

f unc!amentalmente cama meia de produção e cama campo de investimento 

de capital, as alternativas, quanto ao uso da terra, encontrada pe-
, 

las proprietarias. 

Tratam;se de imóveis rurais denominados neste traba-
- , lha de exploraçoes agro-pecuarias de tipo empresarial. Caracterizam-

se por empregarem basicamente força de trabalho assalariado e por 

especialização e racionalização da 
.. 

epresentarem produçao. 

Neste cap!tulo pretendo mostrar, primeiramente em li -
nhas gerais e na conjunto (19), a funcionamento dessas explorações; 

, -em seguida, ilustrar, atreves de alguns exemplos, as transformaçaes 

processadas quanto ao uso da terra em áreas tradicionalmente utili-
, 

zadas pelas atividades agrarias. 

(19) Uma vez gue as dados obtidos são incompletos, impossibilitando 
comparaçoes quantitativas. 
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São dezenove as explorações de tipo empresarial en -

trevistades, das quais seis dedicam-se à produção agr{cole, dez ' e 

produção do leite ou à revende de gado leiteiro, dois ao reflorest_!! 

' -menta e uma e produçeo granjeira. 

A. As explorações egr{coles de tipo empresarial 

, , 
Todos os !moveis localizem-se em terras da verzea dos 

rios Paraíba, Jaguar{ e Perengabe e sues áreas totais variem de 

12,0 a 452,5 ha, predominando os imóveis de mais de 50,0 he ( 

Tabele 6e). 

.. 
vide 

- , O cultivo principal em todas as exploraçoes e o do 

arroz irrigado, em rotação com a batata ou com o feijão. Duas ainda 
A , , 

plantem rosas e tres arrendem arees pare pecuaristas e para indus -

trie extrativa de areia. 

- , , A produçao e toda comercializada atreves de vende e 

intermediário (pare maquinista de Ceçapava ou de Jacere{, no caso 

do arroz) ou para entreposto do Rio de Janeiro no caso de batata e 

da feijão, e CEASA no caso das rosas. 

Em nenhuma ~as explorações há e produção de alimen -
, 

tas pera consumo dos proprietarios ou dos trabalhadores. Utilizem 
, , 

as mais modernas tecnices de cultivo e todos os insumos necessarios, 

assim como são equipadas com tratores, colhedeiras, roçedeires, se

cedeires, tulhas, galpÕes, caminhões, jipes, camionetes, etc. Pare 

a aquisição desses implementas todos os produtores recorrem e créd! 
, 

to bancaria. 

-Os trabalhos sao executados por assalariados fixos, 
, , A 

cujo numero varie de um imovel pare outro de tres e vinte e cinco e 



TA8 E: L.A & 

Exploreçõee egr{colea de tipo empresarial 

1975 

U S D da t e r r a n D i • 
, 

1 D V e Passe de 
Outras outras terras 

ND Localização Are a Atividade produtos Outras na municlDio 
total principal cultivados usos arrendadas propr1aa 

1 
, 

Cultiva Varzea da rio 12,1 de Batata e - - -
Par alba arroz rosas 

2 
, 

4a,o<x> Cultivo Varzea do ria de Batata ou - - -
Paralba arroz f'eijia 

3 
, 

Feijão e Varzea do rio 56,0 Cultiva de - 28,0 -
Parangaba arroz abobrinha 

4. 
, 

-Cultivo Pasto para 12 cbs. Varzea dy rio 172,0 de Batata ou - -
Jaguar arroz f'eijão e e arrenda 20,0 ha 

milho p/pasta 

5 
, 

290,oCxx) Arrenda 24,0 ha Varzea do rio Cultiva de Batata ou - -
Paralba arroz feijão p/extração de 

areia 

6 
, 

452,5 Pasto p/40 cbs. Varzea da rio Cultivo de Batata ou - -
Paralba arroz f eijio Arrenda 24,0 ha p/ Cxxx) 

produtores de arroz 
e 6,0 ha p/extraçio 
de areia. 

-Fonte: Pesquisa de Campo 
(x) 

, 
O proprietario arrenda toda a área p/produtor agrlcola. 

(xx) o 
, 

proprietario arrenda 240,0 ha. p/produtor agr{cola. 
(xxx) o , 

proprietario possui 1.480,0 ha. em outro munic{pio do Vale. 
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, 
por diaristas cujo numero varia entre dez a noventa por ano. 

Quatro dos produtores dirigem o empreendimento, os 

outros tem administrador~ Dentre os seis produtores dois são arren-
, , -

datarias que pagam aos praprietarios 25% da praduçeo de arroz em 
A 1 

produto ou em dinheiro, de acordo com a preferencia do proprietario. 

A 1 -Tres das proprietarios sao japoneses que adquiriram 

as terras em 1960, aproveitando as facilidades de um loteamento pr,9_ 

movido pela Cooperativa Agrícola de Cotia na área da várzea do Pa -

ra{ba (20). Produzem os mesmas produtos desde essa época. Os outras 
, , { 

imaveis foram adquiridas no final do seculo passado e in cios deste 
, ~ 

pelas pais dos atuais praprietarios que utilizavam a terra para a 

criação leiteira além da arroz. 

, 
As perspectivas das proprietarios sobre o futura das 

imóveis variam de acorda com o tamanha e a localização das mesmas : 
, 

aqueles situados em areas relativamente menos valorizadas (várzea 

da Jaguar! e do Parangaba) em relação às áreas à beira do Perr.Íba e 

da Outra, gostariam de continuar com as atividades egr!colas e até 
, 

exprimem o desejo de comprar mais terras; os proprietarios de meno-

res áreas (12,0 a 48,0 ha) situados na várzea do Para!ba querem con 

tinuar como estão; aqueles que possuem as áreas maiores (290,0 e 

452,5 ha), cujas terras estendem-se desde o rio Paraíba até a Estra 

da de Ferro ou até a Outra tem outras pretensões: desistir da ativi 

da8e agr{cola nessas terras e vender o imóvel para empresa indus 

trial ou mesmo para outros empresários agrícolas. 

, , 
A historia desses dois imoveis podem exemplificar a! 

gumes cas transf ormaçÕes que estão ocorrendo no municÍpio. 

, -(20) 1Jm grande latifundiario da regiao ~endeu, em 1960, uma fazenda 
a e.A.e. e esta promoveu sua divisaa e venda a associadas, com 
facilidades de pagamento. 
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Fazenda "A" 

Situa-se no bairro do Limoeiro, em terras que se es

tendem desde o rio Paraíba até a via Outra e mede 452,5 ha. Quando 
, 

adquirida, em 1935, pelo pai dos atuais proprietarios, tinha ?83,0 
, , , 

ha. que correspondiam a 383,0 ha de area inundavel da varzea, com 

excelentes condições para o cultivo de arroz irrigado, e a "parte ' 

alta" (os terraços fluviais) com 400,0 ha de terras enxutas e quase 

planas, que extendem-se desde a linha da estrada-de-ferro Central 

do Brasil até ande hoje se situa a ind~stria FIEL (vide Esquema A1 
e A2). 

, 
ftec;cela '~oca as"terras altas" eram utilizadas para 

pastagem natural para 200 cabeças de gado leiteiro ou eram incultas 

e na várzea plantava-se 286,0 ha de arroz em rotação com o feijão. 
, 

O proprietario tinha de 6 a 8 meeiros que plantavam mais da metade 
, 

da area total de arroz (vide Tabela ?). Pela contrato (verbal) o 

proprietário ficava com 25% da produção e só cediE a terra (21). 

Os "meeiros" tacavam de 20,D a ?O,O ha cada um, trabalhando com a 

força de trabalho familiar e com assalariados. 

, , 
O trabalho na area de lavoura do proprietario era e-

xecutado por 40 trabalhadores assalariados e os instrumentos utili

zados eram "enxada e arada a tração animal". O gado leiteira era 

cuidado por 10 assalariados. Toda a população trabalhadora morava 

na fazenda. 

(21) Esses ca9as de cessão de terra sçm mais nenhuma participação da 
praprietaria em sementes, maquinaria, assalariados, etc., em 
troca de uma porcentagem da pra~ução, seja esta em dinheiro gu 
em produta, . levam-ine a considera-los cama arrendamentos e naa 
cama parceria ou meação, apesar das entrevistados referirem-se 
a "meeiras". 



Are a T E R R 
Anos total Area de Arroz 

V~r7ee total 

1935(x) 783,0 383,0 288,0 

1955(x) 687,0 383,0 2ea,o 

1965(x) 534,4 383,0 288,0 

1967(o) 5.34,4 383,0 330,0 

1970(x) - 452,6 383,0 330,0 

1972<0 > 452,6 383,0 278,0 

1975(x) 452,6 383,0 336,0 
-· 

Fontes: 

T A l'J E L A 7 

FAZENDA ",'\" · 

Distribuição ras 
, 
ercan 

1935 - 1975 

A s D E V 

Arroz Arroz 
PAl"C~'l"iB Prooriet. 

200,0 88,0 

150,0 138,0 

150,0 13B,O 

137,0 193,6 

Jl Jl 

a a 

24,o 312,0 

(x) Dados obtidos em entrevista de campo. 

(o) Dados colhidos nos cadastra~entos do INCRA. 

" - , • Nen ba dedng. 

A R z E P. 1 "T E R R A S A l T A 5 11 

-
Porto d E Aro:: a Arca das Are a Pastacern 

Rl",.,iB VC?l"ldida . terras alta! vendida 

- - 400,0 - 300,0 

- - 304,0 9f'l,O 2!:0,C 

- - 151,0 153,n 210,0 

- - 151,0 - 210,0 . 
. 6,0 - 70,0 81,0 100,C! 

6,0 - 70,0 - -
6,0 - 70,0 - (-)de 30; 

Total 330.0 



, 
Em 1950 parte das ªterras altas• e desapropriada pe-

ra e construção da via Outra. A presença dessa importante rodovia , 
, ' ligando s. Paulo ao Rio de Janeiro, imprime novo careter as terras 

situadas à sua borda. Neles irão se instalar, como já foi menciona

do, a partir de inícios da década de 50, as grandes unidades indus

triais que começam. a se deslocar de S.Paula. 

, 
De fato, em 1955 e vendida a primeira parcela de te.!: 

re da fazenda A, correspondente a 96,0 ha de pastagem, localizados 
' , a beira da rodovia, pera a industria Johnson & Johnson (produtosft!.!: 

mecêuticos e de higiêne). O preço da terra foi altíssimo em relação 

aos preços da região, pois com o dinheiro de venda o 
, 

proprietario 

comprou em Taubaté 1.000,0 ha. de terras para criação de gado lei -

te iro. 

, , 
Nesse epoca o numero de meeiros havia sido reduzido 

a 1/3. As causas apontadas dessa diminuição foram: "as leis traba.-
, 

lhistes, que exigiam dos empregadores uma serie de encargos", a 

construção da via Outra e a instalação de indÚstrims no municÍpia, 

que ofereciam empregos mais vantajosas (22). Reduz-se também o nÚm~ 
, 

ro de assalariadas que trabalhavam na lavoura do proprietario e co-
, 

meça a ser introduzido maquinaria na propriedade. 

Pode-se notar, através dos dados sobre distribuição 

das áreas (vid! Tebe.la -i · )que, a partir de 1955, aumenta a área de 

arroz do proprietário, tento em extensão como em relação ·e :doa IM!e! 

(22) Como foi mencionado, os ªmeeir9sª utilizev!m asselariados,con.!!. 
tituindo-se em peguenos empresarios. Por nao contarem com mu!
tos recursos economicas, os ªencargosª gerados pela extensao 
da CLT aos trabalhadores rurais (1943) e, posteriormente(!963), 
pelo ERT - Estatuto do Trabalhador Rural, provavelmente nao P!! 
deram ser çumpridos par es~es pequenos empregadores, causando 
sua desistencia ou sua falencia na atividade. 



'1:>1....,...,-s.. -.................. _ 
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ras. Esses dadas e informações levam-me a reafirmar o processo de 

expulsão dos pequenos produtores que não conseguem manter assala -

riados e nem capitalizar o empreendimento. O processo se acentua na 

fazenda estudada de 1970 em diante quando "começa a ser introduzido 
, 

o maquinaria mais pesado". 

, 
Diminui ainda mais a area de pastagem e reduz-se o 

, 
numero de cabeças em 1965, quando efetuam a segunda venda de terras: 

' , -153,0 ha localizados a esquerda e atras da Johnson, para a promoçao 

de loteamento habitacional (vide Esquema A2). Os proprietários tor

nam-se sócios de empresa imobiliária (50% para cada), entrando com 

a terra enquanto esta investe na limpeza, arruação da área e comer

cialização dos lotes. 

' Em 1970 vendem o restante das terras situadas a bei-

ra da Outra: 28,0 ha para a Kodak (setor de produção de papel e ce

lulose) e 52,0 ha para a Johnson que ampliava suas instalações. Des 
, 

sa forma, entre 1955 e 1975 a area total da fazenda foi reduzida em 

' 330,6 ha, ou seja, em aproximadamente 40,0%, correspondendo as ter-

ras secas e planas situadas em ambos os lados da via Outra. A 
, 
are a 

restante é constituída por terras de várzea. Estas tinham a seguin

te utilização em 1975: cerca de 75% pela lavoura de arroz, menos de 

10% por pasto, 15% por matas e, aproximadamente 2% por porto para 

indústria extrativa de areia. (Esta atividade é realizada por indu!!, 

triais que para isso arrendam terras situadas à beira da Para!ba 
, , 

cerca de 6,0 ha para cada parto - pagando ao proprietario fundiario, 

em dinheiro, o equivalente a 15% do preço obtido no local par metro 

cÚbico de areia extra!da). O arrendamento do porto dava aos propri~ 

tários da Fazenda A a renda de dez salários m!nimoe por mês. Isto 
A 

significava IE$900,00 por hecta~e/mes, em 1975, aproximadamente 
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Comparando-se no tempo, desde a aquisição do 
, 

imovel 

em 1935 até 1975, verifica-se as seguintes transformações (vide Ta

bela 7): aumento da área total de arroz em 15%; redução de área de 

meação que em 1935 correspondia a 80% da área total e que em 1975 

passou pera 10%; redução de área de pesta (peles vendas) em 90%. 
... , 

Nao ha dados precisos sabre os equipamentos utilizados ao longo 
... , 

desses anos mas, segundo declaraçoes dos proprietarios, começam a 
, 

mecanizar a lavoura de arroz em 1965, sendo a maquinaria mais pesa-

da introduzida em 1970-72 (23). Os insumos quÍmicos são utilizados 
, , 

desde 1965 quando tambem passam a utilizar financiamento atreves do 

Banco do Brasil. 

Apesar dos investimentos que vem sendo feitos, do eu 
, , 

mento de area cultivada e de rende obtida atreves de porto de areia, 
, , 

os praprietarios pretendem vender o imovel por achar que a atividade 

agr!cola lhes traz menos vantagens do que e venda de terra. 

Em 1973 foi proposta a compra da fazenda par uma in-
, 2 , 

dustria de fertilizantes - Monsanto - (par 6,50/m ) e as praprieta-

rias teriam vendido não fosse e desistência das compradores que pr~ 

feriram as terras vizinhas, por razões que não consegui desvendar 

(24). 

, 
Quando em 1978 voltei a entrevistar os proprieterios 

soube que uma empresa industrial estava oferecendo, a cruzeiros CD!, 

rentes, Cri 11,50/metro quadrado (Cri 115.000,00 o hectare) pelo i

móvel, e que a famÍlia venderia se o ofertante quisesse fechar o n.!. 

(23) 

(24) 

Utilizavam em 1975: 6 tratores, 1 roçedeira, 4 arados, 1 colhe 
deira, 1 bomba de irrigação, 1 tulha, 2 carretas, etc. -

... , 
Talvez par condiç~es naturais meia favoraveis dessas terras , 
tais como e existencia de um terraço fluvial mais amplo, por 
exemplo, ou mesmo por melhores condições de preço. 
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gÓcio (25). A aceitação desse preço, abaixo da média das terras on

de se localiza o imóvel cArea Ili), deve-se provavelmente ao fato 

dessas terras terem algumas restrições para o uso industrial, que 
, 

consistem no fato de serem inundaveis, requerendo investimentos vu! 

tosas em sue adaptação para usos industriais e urbanos. Dentro da 
, 

logica do capital, os promotores do solo urbano pagam mais peles 

terras que apresentam as melhores condições de construbilida~e, is-

, - -to e, localizaçoes nas quais seja menos custosa e construçao de 
1 A 

predios (industrieis, comerciais ou habitacionais) pele existencie 

de bons sítios que excluam a necessidade de grandes escavações, de 

movimento de terra, etc. (26). 

Por outro ledo, como já foi epóntado, as caracterls-

tices naturais (solos turfosos e Úmidos à beire do Pare{be) fazem 

dessas terras excelente campo de investimento de capitais, princi -

palmente pera a lavoura de arroz irrigado e para a extração de a -

reia. 

O exemplo da Fazenda ·~ mostra a superação da renda 
, 

agreria pela urbana nas terras vendidas e aponte para as terras re.!. 

tentes a possibilidade de extração de rendas urbanas (pela venda de 

terra pare indústrias) ao lado de seu uso agrícola real. 

(25) le•e vontade 9e vender não significa porém que desistam das a
tividades egrarias, uma vez que possuem ainda l.~88 ha de ter
ras no Vale. Pelo menos, dois, dos oito proprietarios,pelo que 
foi apurado nas entrevistas, continuariam no setor. 

(26) Oscar Vujnovsky em "La rente del,suelo y la configuraciÓn del 
eapacio y del media ambiente", pag. 89, CQnsidera a construbi
lidade como equivalçnte, no caso urbano, a fertilidade difere!!. 
cial das terras agrarias. 
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A iniciativa dos proprietários, ao longo dos anos 
. , 

de entrar no mercado de terras como simples vendedores de areas in-
, 

dustriais ou como sacias de promotores de loteamentos habitacionais 

tem objetivos claros: diversificar suas atividades apropriando - se 

das vantagens propor~ionadas pela valorização de suas terras para 

usos urbanos, e ainda as vantagens obtidas pela venda dos lotes. A 
A I I ' permanencia dos usos agrarios nas terras de varzea deve-se as ren -

, 
das que proporcionam mas pode ser considerada como transitaria. Ne.! 

, , -se sentido e sintomatica a declaraçao dos entrevistados de que exe!. 

{ , - , 
cem ainda a atividade agr cala so "para nao deixar as maquinas par.! 

das", queixando-se da pouca rentabilidade da setor, comparado ao i!!. 

dustrial e ao comercial. 

As informações obtidas junto aos proprietários da F,! 

zenda A a respeito das preços das parcelas de terra vendidas de 

1955 a 1970, assim como dos preços ofertados por compradores poten-

ciais permitem que se estabeleça um Índice de variação dos 

de acordo com a Tabela 8: 

TABELA 8 

FAZENDA A 

Preço de venda ou de oferta da terra de 1955 a 1970 

preços 

1970 = 100 (C::rl de 1975/Ha) 

Anos Preço Real Índice de Variação do Preço Real 

1955 7~45 0,4 (venda para indústria) 
1965 55,00 3,6 (venda para loteamento) 
1970 15.515,00 100,0 (venda para indústria) 
1973(*) 65.600~00 433,0 {oferta de indústria) 
1975(•) 100.000,00 666,0 (oferta de indústria) 

(•) Nesses anos a oferta foi feita em cruzeiros por metro quadrado, 
respectivamente 6,50 e 10,00/m2. 



f interessante observar que apesar de se tratarem de , , 
terras ferteis e umidas, excelentes para o cultivo de arroz, os in-

, -teressados em compra-las sao as grandes empresas industriais. Esse 

fato vem confirmar e "vocação" econÔmice dessas terras como base P.!! 

re a instalação industrial. 

Por outro ledo, verifica-se que o valor da oferta f,!i 

ta em 1975 é menor da que as preços alcançadas naquele ano na 11A -
, 

rea III" onde se localize a imovel. Os preços veriam ali entre Cri. 

25,00 e Cri 80,00 o metro quadrado ou Cri 25.000,00 e Cri 80.000,00 

a hectare). 

Nesse rebaixanenta pesam alguns fatores tais como: 

lQ - a grande quantidade de terras a venda a metro quadrada (452,S 

, - ' ha); 2a - as pravaveis restriçoes quanta a construbilidacte da terra 

para a uso industrial e urbano; 3g - a peculiar situação das pro 
, 

prietarios que as força a vender rapidamente a terra. Essa situa -

ção é de •perda" relativa se compararmos as ganhos possíveis atra 
, , 

ves da venda da terra com as ganhos efetivos atreves da atividade 
, 

agraria. 

Além desse caso de trenef ormação do uso da terra em 
, 

que durante vinte anos foram senda vendidas terras egreries pare e 

instalação e ampliação de ind~strias e pare a promoção de loteamen

to habitacional, pode ser citada outro exemplo de empreendimento a

grícola em transformação. Trata-se de um imóvel de 290,0 ha de ter

ras situadas na várzea do Para{ba, entre o rio e a Estrada de Ferro 

Central do ~rasil, no distrito de Eugênio de Melo (vide Esquema B . 

e Tabela 9). 
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Fazenda "8" 

Desde sua aquisição em 1960 era utilizada pelo pro -
, 

prietario para o cultivo de 240,0 ha de arroz e, desde 1970, com 
, 

30,0 ha de rosas. Em 1974 o proprietario desistiu de ambos os culti 

vos para tornar-se comerciante,em São Paulo, de flores produzidas 

em Atibaia (SP). Para se ter idéia da importância da decisão cabe -

ria mencionar que esse produtor plantava 30 dos 48,0 ha de rosas 

do munic!pia, cuidando de 500.000 entre os 800.000 pés plantados e 

possu!a três frigor!ficos com capacidade para 100.000 dÚzias de ro-
... , 

sas cada. Estes foram desmontados e reinstalados em Sao Paulo, pro-

xima ao CEASA. 

A 

Os motivos alegados para a desistencia foram a con -
A 1 

correncia das rosas produzidas em Atibaia, o "clima de S.Jose que 

não é apropriado para essa cultura" (muito quente, sujeito a chuvas 

·- , de pedra) e a poltJ~eo do ar que chega a queimar as petalas das ro-
, , 

ses. Acha ainda a proprietaria que a atividade comercial e mais lu-

crativa e menos trabalhosa do que a agr{cala. 

, 
Coma atividade substitutiva na area em que plantava 

, 
as rosas estabeleceu contrato de arrendamento com industria extrat! 

va de areia, recebendo em dinheiro o equivalente a 15% da produção 
I A 

diaria de areia de tres partas. Os 240,0 ha de arroz foram arrenda-

das. Pelo contrato o prop~ietário cede as terras e as instalações , 

recebendo 25% da produção. Esse pagamento pode ser feito em produ -

- dinheiro, 
... , 

Este esclareceu çao ou em por apçao do proprietario. que 

recebendo em produto 
, 

pode estoca-lo para vender apenas quando as 

condições 
... , , , 

do mercado sao favoraveis. Dessa fbrma obtem, alem da ren-

da pelo aluguel da terra os ganhos proporcionados pelo jogo na esfe 



'lAAoz. i>o!-{rcar· 
Pl\ol'lt i•r.>r,"o 

@ G~!po"is 
E§' silo~ 

@ ÍR1°G-0R. i /1'c..$ 
,.art>... /Lorc..s. 

0
o

0
o

0 Pom"~~ 

[lilJ Ú\-SQ.-s 

-

==- ~ 

1~10 

1 
I 

,,-Ji_ 
1 

"'- .... 

~ 
·"' 

o ° F ººo-o 
0 oº0 o 0 o'é:>l o,po o 1 

1 
\ 

C!::" '7 ~~.,.. .. , . ......... , .,~--- ........ ~ 

• FAZENDA "e)' 

Ese.a fa ~!"·"'~ 1: U'.ooo 
e:=::::; J 

1'i0-

~-P. 
·: .. 

·~ G-ol'po"C.i 
~ Si los. 

ºoº g Po tt'\G\ "-

a o Q ~~s. ele '-"'ff'C.~ • · 

Iliill ~" .. - se.:} ... 

---- e H is.a clêl t:rOfri~. 

~ i'J-e.6A 19-U...4JI>-f.llf 

D Are.a do r~orr•ei. 

-.Rio 
• . . .t1t3é' n oc;z 



51 

ra do mercado (27). 

Esse caso de arrendamento (assim como outros que se-

-rao analisados mais adiante) sugere, quando analisado no contexto 
, 

mais amplo em que se movem seus agentes, o carater especulativo que 
, , 

assume do ponto de vista do proprietario de terra. Isto e, o pro 
, , , 

prietario fundiario desiste das atividades agrarias e arrenda a te!_ 

ra a quem queira nela investir (na agro-pecuária ou em atividades 

industriais como a extrt:~eo de areia) enquanto espera a sua maior va 

lorizacão para venda futura. 

Essa valorização advém da urbanização das terras vi

zinhas e da pr~pria saturação de terras urbanizáveis no munic{pio , 

ou mesmo, como parece ser o caso em destaquP.; das possibilidades de 
, 

lucro em atividades agrarias que proporcionam contratos de arrenda-

mento vantajosos para o proprietário. Nesse caso a valorização se 

concretiza na manutenção desses contratos. 

, 
Cabe mencionar, ainda, para se ter uma ideia das ten 

dências apontadas, que em abril de 1979 a Fazenda 8 foi poste à ven 

da (28) por Cr$ 50.000.000,00 (~$ de 79) com todas as benfeitorias. 

Ao comprador serão passados os contratos de arrendamento do arroz e 
, 

r!os portos de areia. O proprietario declarou que quer vender a ter-

ra porque está velho, não tem mais condições de trabalhar em ativi-
, 

dades agrarias e quer repartir o dinheiro da venda entre seus dois 

filhos. Estes estão engajados em atividades comerciais em são Paulo 

e não se interessam pela agricultura. 

(27) 

(28) 

, 
O proprietario e seus dois filhos adultos revezam-se entre a a 
tiviciade comercial em S.Paulo e os cuidados com os arrendamen':' 
tos. Um dos filhos permanece morando na casa-sede e pode pro -
videnciar a çstocagem. _ 
Notando 9 anuncio no jornal O Estado d~ Sao Paulo telefonei ao 
proprietario e obtive algumas informaçoea sobre os motivos da 
venda, sobre ~ utilização poss!vel das terras, o preço, etc. 



TABELA 9 

, 
FAZENDA n9• (Totalmente compreendida em terras de varzea} 

Distribuição das áreas (ha) 

1960-19?4 

ÃREA ÃREA 508 RESPONSABILIDADE ÃREA ARRENDADA 
ANOS DO PROPRIETÃRIO 

TOTAL ARROZ ROSAS ARROZ PORTO DE 
AREIA 

1960 290,0 240,0 - - --
1970 290,0 240,0 30,0 - -

1975 290,0 - - 240,0 ~ 
Fonte: Pesquisa de campa. 
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' -Quanta a utilizeçaa das terras diz que estas servem 

para a extração de areia da ria Paraíba, pera e lavoure de arroz e 

' para "pastagem pare o futura gado da Brasil" devida a qualidade das 

solas e sua permanente umidade. O uso industrial, seguncta a propri,!ê. 
, 

taria, fica ainda comprometida pela fato das terras localizarem- se 
, , 

em sua quase totalidade nas areas inundaveis da baixada. Essa res -
- - , , triçaa naa e definitiva cama se sabe, pais ja se verificaram exem 

, 
plas de industrias instaladas nesse tipa de sala, coma a Monsanto , 

mencionada anteriormente. 

As informações sobre a Fazenda B permitem que se des 

taque as diversas opções feitas ao longa de quinze anos par seu pra 
, 

prietaria quanta ao uso da terra: 

lC) De 1960 a 1974 utilização produtiva da terra: aplicação de capl, 

tais e de trabalha na lavoura de arroz e de rasas; 

2C) Em 19?4 desistência das atividades agr{calas: 
, 

a praprietario 

pasee a extrair exclusivamente renda da terra 
, 

atreves de arren-

para empresária agr{cala e para 
, 

demento empresaria industrial; 

3c) Em 19?9 - , ' todas as benfeitorias e calocaçao do imovel a venda com 

com os contratas de arrendamento. 

, 
O que parece interessante assinalar e que a proprie-

tária define-se pela desistência da atividade agr{cala optando pela 
, 

uso da terra cama fonte de varias formas de renda: aquelas prove 

nientes de sua ação individual (as benfeitorias, as máquinas, etc.); 

as geradas pela ação estatal e social (estradas, luz, urbanização 
, ' , 

de terras praximas as do imavel, etc.) e, ainda, as rendas prapiC1!!, 
, ' das pelas qualidades naturais das terras (salas ferteis, a beira 

do Paraíba que permitem os cultivas irrl,edca, e a presença da rio 

para a extração de areia). 
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A , A 

A tendencia que a exempla aponta e a permanencia das 

atividades agrícolas extrativas (pela atual proprietário ou por ou -

tro que vier a comprar a imóvel), até a momento em que, dado o nível 

crescente da industrialização e da urbanização do municÍpio e dada 

a localização das terras, seja vantajosa à sua conversão em terra U!, 

' bana, atendendo aquele crescimento. 

A 

Um bom termometro que demonstra ser ainda vantajosa a 

atividade agrária nessas terras - se comparadas às urbanas possíveis 
, "' , -- e: lC) a existencia de produtor-arrendatario que se dispae a exer-

cer a atividade, e 2C) a não efetivação ainda da transação de compra 

-venda para outros usos. 

Essas conjeturas poderão ser respondidas quando vier 

a ser efetivada a venda da Fazenda 8 e quando conhecermos os motivos 

de sua aquisição. 

B. As explorações pec~érias de tipa empresarial 

, ' De uma maneira geral, no caso das imoveis dedicados a 
, A ' 

pecuaria, as tendencias observadas quanto a mudanças de usa da terre 

foram menos acentuadas de que nos casas das explorações agrícolas em 

presariais. 

, 
Isso se da, par um lado, porque em alguns das casos e 

pecuária já se constituiu numa etapa de mudança pela substituição de 

atividades agrícolas considerades pouca rentáveis relativamente e mui 
, ' to trabal~asas, e por outro, porque os imoveis que se dedicam a pe -

cuária localizam-se em sua maiarÍa em terras de topagraf ia acidenta-
, 

da, distantes da cidade e improprias pare outras atividades. 
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Verificam-se, na entanto, em algumas dessas fazend2s, 

transformações quanta ao usa da terra. Constituem-se em casas espe -

- ' - A ciais em relaçaa a lacalizaçaa, a que vem reafirmar a impartancia 

desse fator nas transformações estudadas. 

, ' Dentre as dez imaveis entrevistadas sete dedicam-se a 

produção de leite e três à engorda e revenda de gado leiteira. Suas 
, , 
areas totais variam de 43,5 a 588,0 ha predominando as imaveis com 
, 
area superior a 150,0 he (vide Tabela 10). Localizam-se em sua maio-

ria nas áreas montanhosas ao norte da munic{pia, nas bairros de Cae

tê, Buquirinha e Boa Vista mas lrês situam-se em terras de várzea. 
, , 

O leite produzida e a de tipa "B" e de maneira geral as tecnicas e 

os equipamentos não variam muita de uma fazenda para outra devido ' B 

padronização exigida por lei para a produção desse tipa de leite: u

tilizam instalações funcionais, equipamentos adequadas, mãa de obra 
- , "especializada", cuidam da seleçaa genetica do rebanho assim cama de 

, , - A 

seu estado sanitario. Senda a alimentaçaa fator de grande impartan -

eia na criação de gado leiteiro esta é especialmente cuidada pelos 

-produtores que usam raçao balanceada, complementada por alimente-

ção farrageira; a prática da rod{zia de pastagens é difundida devido 

ao predomínio de salas pouca férteis mas alguns produtores têm apta-

da pela cultiva de pastagens artificiais. 

Tadoazas produtores entrevistadas supervisionam a em-

- -presa e saa pecuaristas tradicionais com exceçaa de dais deles que 

moram e exercem outras atividades em S. Paula (um coma advogada e a 
, 

outra cama comerciante) e poriasa mentem administrador na fazenda. 

Pelas inf armcçÕes obtidas nas entrevistas e pelas da-
, -das da cadastramento da INCRA de 1967, as imoveis que naa se l _acali-

, 
zam em terras de varzea foram utilizados desde a momento de sua aqui 
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sição pelos atuais proprietários, para a criação de gado leiteiro. 

Aqueles que se localizam total ou parcialmente em ter 
, , 

ras de varzea produziam todos, ate 196? arroz, milho, legumes e hor-

taliças com destinação comercial. A partir desse ano um declarou ter 

desistido de todo cultivo alimentar, outro passou a produzir em men2 
, , 

res quantidades para consumo e o terceiro so produz o necessario pa-

ra abastecer os bares e restaurantes que possui em S.Paulo. Os moti-

vos alegados em todos os casos foram a falta e o "encarecimento" do 

mão-de-obra. Para a atividade leiteira utilizam assalariados fixos, 
, , 

que variam em numero de um imovel para outro de 2 a 28. Utilizam -se 
, 

ainda de trabalhadores temperarias para a roçada de pasto e, nos ca-
, 

soe em que cultivam arroz e/ou cana e milho para forragem, nas epo -

cas de colheita e carpa. Os trabalhadores fixos residem nas fazendas 
- , e sao considerados especializados no trato com o cada. Os proprieto-

A 

rios procuram rete-los, oferecendo-lhes algumas das vantagens do an-

tigo sistema paternalista de atendimento à f amÍlia em ocasiões de 

' morte, doenças, etc., e na maioria dos casos, obedecendo as obriga -

çÕes trabalhistas previstas na legislação vigente. 

Dos dez pecuaristas, oito declaram possuir mais ter -

ree no munic!pio ou no Vale (vide Tabela 10). Pretendem ou gostariam 
, 

de comprar mais terras para aumentar suas areas de pasto. Dois deles 1 

além de possu!rem outras fazendas de gado arrendam terras de outros 
, 

proprietarios para esse fim. 

A ânsia de comprar e de arrendar terras para aumento 

das pastagens explica-se por uma razão prática: dado que as terras 

do munic!pio (excetuando-~e as de várzea) são muito pobres e desgas-
- , - , tadas sao necessarias grandes extensoes em ares para compensar seu 

- , rendimento.na alimentaçao do gado. Alem disso, para que haja possibi 
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!idade de rodÍzia de pastagem é precisa que as terras estejam a uma 
A 

distancia que permita a deslocamento do gado em menos de um dia de 

marcha. Poriasa interessa aos produtores a compra ou o arrendamento 
, 

de uma gleba proxima, principalmente se for vizinha. 

Até 1972/73 os pecuaristas compravam terras 
, 

ferteis 
, 

da varzea para pastagem devido a seu alto rendimento na alimenta -

ção do gado. Da{ em diante, dada a elevação do preço das terras em 
, 

geral e das terras de varzea em particular, passarem a promover o ª.!:! 
, , 

menta das areas de pastagem atreves de arrentamentas a baixos preços 

e/ou plantio de pastagens artificiais. 

, 
Todos os pecuaristas entrevistados utilizam-se do,cr~ 

, 
dito bancaria ou de financiamentos especiais para a atividade. 

, 
Vejamos, atreves de alguns exemplos, as mudanças qua.!l 

e ja
, 

to ao uso da sala que tem se processado de 1960 em diante. ama 

foi dito as modificações dão-se principalmente nos imÓveis que se 1.2, 
, 

calizam em areas muito valorizadas. 

Fazenda nc• 

Este exemplo mostra um caso de capitalização e de ra

cionalização da atividadt::., c:datÓria aliada ao aprovei tamente das VB.!l 

tagens da localização das terras. 

A fazenda localiza-se no bairro de Vargem Grande na 
, 
area montanhosa ao norte da cidade, com parte das terras situadas 

na várzea do Para!ba. Foi adquirida em 1958 pelo pai dos atuais pra-
, , , 

prietarios com a area de 276,0 ha. Em 1960 forem-lhe anexadas atra -
, 

ves da compra de 280,0 ha e em 1973 mais 24,0 ha.; em 1975 media 

588,0 ha. 
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, , 
Ate 1972 os proprietarios compravam terras para fazer 

, 
juz ao aumento do numero de cabeças de gado. De 1973 em diante adota 

1 A 

ram outra pratica que custa tres vezes menos por hectare: reforma de 

pasto. Plantaram capim Braquiara que possibilita alimento para maior 
, 

numero de cabeças por hectare do que C9 outros tipos de pasto. Paris 

so desativaram a fazenda entrevistada, mantendo nela somente a gado 

solteiro. Enquanto reformam o pasto utilizam para as vacas em produ-
, 

çãa outra fazenda de sua propriedade localizada praxima a esta ,com 
, 

230,0 ha. Fizeram tambem cinco contratos de arrendamento num total 

de 688,0 ha (144,0; 264,0; 144,0 e 40,D ha). 

, 
O praprietario entrevistado declarou que devido aos 

baixos preços das arrendamentos (29), interessa-lhes arrendar, can -
, ' tanta que se trate de terras vizinhas ou praximas as suas. 

, 
Na area ar~endada colocou 150 cabeças de gado leitei-

ra. À medida que as navas pastagens podem começar a ser utilizadas o 
, 

gado e transferido para a fazenda reformada. 

, 
Para se ter uma ideia das vantagens da reforma de Pª!!. 

ta em relação à aquisição de terras, a partir de 73, vejamos os da

das mencionados pela entrevistado: a compra de terra custa 200% ~ 

mais par hectare da que a reforma de pasto e, cada hectare reformado 

representa um rendimento de 200% a mais na alimentação da gado ( "na 
, A 

area reformada pode-se colocar tres vezes mais cabeças" ). 

A localização do imóvel à beira do Paraíba permite que 

as terras sejam utilizadas ainda de outra forma: alugaram de 1970 a 

' 1975, 2 km lineares de terr.as a margem do rio (num total aproximado 

, 
(29) Em cruzeiros de 1978, o pr~ça mensal da hectare arrendado e de 

Cri 32,00. (Cr$ 32,00/ha/mes). 
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, 
de 12,0 he), para industrie extrativa de areia. A renda auferido 

lhes permitiu comprar em 1970 uma fazenda de 230,0 ha.(30). 

Esse exemplo mostra que a valorização das terras esti 

mulou a capitalização da atividade agrária. As decisões voltam-se: 

1 - pera a acumulação de terras através de compre no período que pr~ 
, , 

cede e maior alta do preço das terras - e sintometico que as rendas 
, 

obtidas atreves do aluguel dos portos de areia convertam-se em mais 

terras -; 2 - num segundo momento investem capitais na racionaliza -
- , , 

çao da atividade agraria reformando pastos e quando se torna necess.9. 

rio o aumento de terras recorrem aos arrendamentos a baixos preços. 

, 
As perspectivas futuras desses empresarios voltem-se, 

, , 
alem da pecuaria leiteira, para a suinocultura em moldes ultra-moder 

, 
nos, "como forma de aproveitar ao maximo cada pedaço de terra". 

Fazenda no• 

- , Neste caso as opçoes feitas pelo proprietario quanto 

ao uso da terra voltam-se para a diversificação das atividades: pe -
, 

cuaria leiteira para revenda de gado, cultivas alimentares em peque-

na escala, um arrendamento para produção de alface; e a exploração ' 

prÓpriei,de areia'!' Isso é poss!vel dada a dimensão e a localização do 
, , 

imovel: 408,0 ha. totalmente compreendidos em terras da varzea do Pr• 

ra!ba, encostados à cidade, no bairro de Serimbura. 

, , 
O imovel foi adquirido em 1966 e nessa epoca, segunda 
, 

dadas da IBRA a area total era de 383,0 sendo cultivados 145,0 ha de 

(30) O total auferido durante os cinco anos com o arrendamento dos 
portas de areia foi cerca de Cr$ 1.000.000,00. A terra adquiri
da custou em 1970, CrS 400.000,00 (CrS?O), pagos em 4 anos, sem 
juros. 
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arroz (dos quais 75% arrendados) e milho, para comércio. As terras 

restantes eram utilizadas pare pasto (130,0 ha.) pera gado leiteiro 

' destinado a revenda. 

, 
Em 1975 a ares total havia sido aumentada em 25,0 ha. 

e houve substituição do uso egr{cole comercial pela pecuária(ll8,0 

ha.) e pela atividade industrial extrativa. A Tabela 11 resume as 

diferenças observadas na utilização das terras de 196? a 1975: 

TABELA 11 

FAZENDA •o• 

Utilização de terra em 1967 e em 1975 
(ha.) 

Anos Are a Area de erra~ Hilhn 
total Propr. ~rrend. 

1967 383,0 33,8 ~13,0 72,6 
1975 408,0 7,2 - -
Fonte: 1967 - Cadastramento IBRA 

1975 - Pesquisas de Campo 

Hortaliraa Cana 
ProfJ .Arrend. Forrag. 

- - -
2,4 4,8 2,4 

Extr. 
Areia 

-
30,0 

Past 
gem 

130, 
216, 

Note-se que o arroz e astartaliças produzidos em 1975 

o 
o 

" , sao destinados a bares e restaurantes que o proprietario possui em 

são PauJo. A extração de areia é feita pelo proprietário que instalou 

ele próprio cinco postos em suas terras. Os lucros lÍquidos dessa ati 

vidade, em 1975, era.~ aproximadamente CrS 300.000,00 por mês ou •••• 

Cri 10.000,00/mês/ha. 

Observe-se pois no perÍodo examinado a ampliação de a-
, A 

rea de pastagem e do numero de cabeças de gado e a desistencia das e-

ti vi dedes agrícolas para comércio. Assim, como no caso anterior, a l.Ç?, 

calização das terras à margem do rio Para!ba, a existência de solos 

apropriados ao plantio de pastos com alta produtividade e a possibil! 
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~ade de extração de areia permitem aos proprietários a diversifica 

çãa das atividades e a obtenção de rendas adicionais. A localiza -

- , ' , -çaa das terras praximo a area de expansao da cidade permit~ ainda 
, 

que as praprietarias "esperem e observem" a momento mais vantajoso 
, 

de destina-las a outros fins, tal cama declaram fazer com 4,8 ha. de 

terras que possuem no mesma bairro. 

Fazenda "E" 

Um terceira caso de exploração pecuário mostra a mu -
, 

dança radical de uso da terra. De usa agrario - pastagens para gado 

' leiteiro destinada a revenda - estava em vias de transformar-se, a-
, , , ~ 

traves da venda da imovel, em checaras de recreaçao. 

Os 218,4 ha de terras localizam-se no bairro do JaguD_ 
, ' , .. ' ri, proximo a estrada de S.Jose-Campos ~o Jordaa e a represa do rio 

Jaguari, área que teve excepcional valorização pela difusão nas ter-
, -ras circunvizinhas de checaras de recreaçao. Em 1975, estava em vias 

, , 
de ser vendido pela proprietario entrevistado que e pecuarista trad!. 

cional e possui, ~inda, outras fazendas (128,0; 214,0; 14,0 ha) num 

total de 472,0 ha. Todas são utilizadas para atividade de engorda e 

revenda de gado leiteira e localizam-se na área montanhosa do municl 

pio, nos bairros Jaguari, Buquirinha e Boa Vista. Pretendia vender a 

fazenda entrevistada para investir o dinheiro dessa venda na com-
' , pra a vista, de maior quantidade de otimas terras em Minas Gerais. 

, , .. , 
A venda do imovel e uma exceçao na vida do proprieta-

' , 
rio que declarou ter a het1to de comprar terras todo fim de ano qua!!. 

do efetua o pagamento da entrada. Trabalha o ano todo para pagar o 
, 

restante. Diz que "so assina escrituras de compra, nunca de venda de 
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tcrrn :. 11 ~ ''r.stn vez, no entAnto, ie vender por Cr~ 20.000,00 o hecta

tc (istn ~. por Cr3 4.360.000,00) para comprar umü fazenda em Hinos 
.. 

Gcrois "n111to mriior" por Cr$ 1.200.000,00 a vi11ta, para ampliar suo 

etividm1c. 

Pnr informnçÕcs obtidas nn árcn e por suposições da 
, . 

proprin 

e~trcvist~do, as terras do Jaguari seriam transformadas cm 
, 

checaras - , , 
d~ rccrc9çao com arca de no mnximo 5,0 he. cada. Supunha, a exemplo 

do que ocorreu em terras vizinhas, que posteriormente seriam vendi -

dDs nn base d~ Cr~ 150,00 o metro quadrado (ou 1.500.000,00/ha). 

Nem so coloca para esse produtor a questão de ee associar 
.. 
as 

, -empresas !mobiliarias para a promoçao de empreendimentos desse tipo. 

Snbc que ~ altamente rént~vel moz dia que ~eu neg~clo "~ com vacas " 

e não com loteomentos. 

e. o reflorestamento 

, 
Essa atividade e muito lucrativa por se enquadrar den -

tre aquelas que tem incentivas fiscais e por não exigir cuidados 

especiais nem muita mãa de obra no seu trato. Este, consiste na !. 

bertura de covas e, a cada cinco anos, no corte. Para tal, empre! 

teiras são contratadas para recrutar e trazer as turmas pare o 

trabalho. 

Em são Jos~ dos Campos essa atividade tem se expandido 

nos ~ltimas anos. Segundos os dados da IEA em 1964 havia na muni

c{pio 820,0 ha plantados de eucalÍpto e de pinus e em 1972,1520,0 

ha. 
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, 
Forant-tne relatados em S.Jose muitos casos de pecu~ris -

tas que abandon11111 a atividade leiteira pelo reflorestaaento. Os 

-dados de que disponho sobre os •ref lorestlldores• sao insuficien -

tes para uma conclusão fundamentada, mas indica11 ser esta uma for 

•• de retirar lucros e rendaa da terra aew1 IMlito investimento e 
, 

sem -..ito trabalho, levando muitos proprietarios de terras a exer 

cerem esse atividade como forma de ganhar dinheiro, enquanto espe 

rem o momento oportuno pera vender as tarras. 
, 

Dentre os 60 proprietarios entrevistados dois utilizam 

a terra exclusivamente com plantação de eucal{pto. Um deles era 
, 

comerciante e adquiriu o imovel (98,6 ha. no Buquirinha), em 195? 
, . 

e, quando catneçou a pecuaria leiteira. Declara ter aba"donado es-

sa atividade por não ser lucrativa, passando então • plantar eu

calipto que •rende bastante e não dá trabalho•. Planta 200.000pÍa 

(90,0 ha) vendendo toda • produção para ind~stria de cerâ.ica de 
, 

s. Jose. 

O segundo entrevistado foi avicultor. Tendo sua terra 
, 

sido desapropriada em 19?3, pela Petrobraa, começou a utilizar O!!, 

tro illÓvel (48,2 ha, também localizado no bairro do Caju~) que 
, 

esteve •parado•, com o reflorestamento. Plantow,em 1974,40.000pm 

(16,0 ha) e pretendia plantar mais 40.000 em 1976. Não foi apura-

do •• exerce ainda outra atividade. 
, 

Para se ter Ufl'a ideia do rendimento dessa atividade ve-

jallOB alguns dados: em 1,0 ha de terra podem ser plantados J.000 

pés de eucal{pto; 1,0 ha de eucalipto rende JOO m3 de lenha; o m
3 

, 
de lenha era vendido, e• 1975, a r;s J0,00 quando vendido no pe e 

, 
a ES 60,00 quando o transporte e pago pelo produtor. 

Assim, ter J.000 pés de eucalipto significava, em 1975, 

um rendimento bruto de, no m{nimo, ~ 9.000,00 e no máximo, ••••• 

ES 18.000,00, a cada 5 anos, sem grandes custos. 
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Dw A Granja Itambi 

, , 
Um dos imoveie entrevistados e a Granja ltambi S.A. , 

' localizada no bairro do Putim, a beira da estrada de Paraibuna, com 

144,0 ha. de terras. 

A granja foi instalada em 1956 e operà em modernos 

moldes industriais. Em 1975 possuia 120 galpões de 1.000 m2 para 
A 

225.000 poedeiras. Produzia 2.000.000 de pintos de um dia por mes. 

Essa produção destina-se ao Estado de s. Paulo, Guanabara, Paraná e 

StD Catarina para granjas reprodutores de frangos para corte. 

, , . 
O numero de empregados e de 650 fixos dos quais 450 

moram na granja. Os outros moram nas proximidades e utilizem-se d~ 

bicicleta, de caminhão ou chegam a pé para o trabalho. Torna-se evi

dente que não há comparações possíveis entre a Granja ltambi e as P.2. 

quenas granjas de japoneses descritas no Cap. II deste trabalho. 

As considerações feitas neste cap{tulo e os exemplos 

citados mostram que apesar das explorações de tipo empresarial serem 

resistentes a mudanças (pelo volume de capitais empregados nos cult!. 

voe, em gado, em maquinéria e equipBnentos em geral) estão no proce~ 

ao de transformação do uso da terra. 

Dentre os fatores imediatos que determinam essas tra!!.s 

formações destaca-se a elevação- do preço das terras no municÍpio, em 

particular de certas faixas de terra. 

Ora, as explorações de tipo empresar:l.al e:· ·.alisac.t'.'la 1.2, 
, 

calizam-se em areas muito valorizadBs P. apresentam vantegens difer~!!. 
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cieis em relação e outras terras: presença de estradas das quais de~ 

teca-se a via Outra, presença dos rios Paraíba e Jaguar{, proximida

de de cidade, fertilidad~ dos solos de várzea, etc. As opções quanto 

às várias formas de utilização das terras baseiem-se na comparação ' 
, 

feita pelos proprietarios rurais entre os rendimentos que podem ob -
, N 

ter~ Muitas vezes, como vimos, a atividade agreria "nao compensa" se 

' sua renda for comparada as rendas de outras atividades potenciais 
, 

que se concretizariam atreves do preço de venda da terra. Como disse 
, 

um proprietario rural entrevistado: "minha terra hoje vale tanto que 
, , 

nela, so plantando arvor~ de dinheiro". 

A I 

A tendencia observada e pois e da vende das terras de 
, 

pastagem e de cultivo para industriais e comerciantes que de formas 
, 

variadas tem convertido terras agrarias em solo urbano. 

Mas essa transformação radical apresenta muitas for -

mas intermediárias de uso, como vimos neste capítulo. São formas de 

uso que correspondem a melhor maneira de valorização das .terras num 
, , -

momento dado; isto e, os proprietarios vao aproveitando todas as po~ 

sibilidades que suas terras oferecem como fonte de renda ed:! lucros. 

Da{ um mesmo imóvel apresentar usos m~ltiplos tais como agrário para 
, 

comercio, extrativo de areia e especulativo, por exemplo. 
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CAPf TULO IV 

OS ARREM>AMENTOS, OS USOS ESPECULATIVOS E OUTROS USOS DA TERRA 

, 
Vimos ate agora as diversas alternativas de usos da 

, 
terra em empreendimentos agrarios de tipo familiar e de tipo empres.!!_ 

, 
rial. As mudanças em todos os casos tem se dado atreves de intensif! 

- - , ceçeo das atividades, ou da substituiçao de usos agrerlce pelos urba 
, 1': - , nos e industrieis ou, ainda, atreves de aâsocieçeo de varias usos da 

terra. 

, -Vejamos agora alguns casos em que os imoveis sao uti-
, -lizados por seus proprieterios puramente pare a obtençao de renda 

, -fundierie, pare e valorizeçeo especulativa e pera •consumo• de popu-

lação de alta rende. 

1. Os arrendamentos (31) 

Em todos os casos analisados os arrendamentos reves -

tem-se de sua característica clássica: obtenção de renda derivada da 
, 

propriedade de terra atreves de atividade produtiva nele exercida 
- , , 

sob a direçeo do errendaterio. Forem observadas na area algumas ai -

tuações particulares que levem o proprietário a arrendar sua terra: 

, , 
lQ caso: - os proprietarios desistem da atividade agro-pecuaria e 

tentem outra; não querendo desfazer-se de terra arrendBn-na até deci 

dir2m-se por Ulll8 ou outra etivir.ede. 

2g caso: - terras são arrendadas nos casos em que e pro~rietério,pa~ 
, -suindo mais de ume ou varies fazendas em produçeo (geralmente gado) -(Jl 1 As noçaes a que cheguei sobre os motivos que levem alguns pro -

priet9rios a alugar ~ outro um pedaço de terra f 9rem conseguidos 
atreves rlas informaçoes prestadas pelos proprietarios que arren 
d~.~arraa da outros assim como daqueles que arrendam sues pro
prlas terras. 
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e não tendo condições de mantê-las todas em funcionamento, arrenda 

parte delas com o intuito de manter em bom estado o pasto e as inata 
- , laçoes. Nesses casos e importante observar que a propriedade de ou -

traa terras, nas quais exerce atividade produtiva, lhe permite obter 

maia esse rende acrescida de vantagem de conservação das benfeito 

rias existentes na terra. 

, -3C caso: - viuvas de fazendeiros nap podem dirigir sozinhas o empre-
, 

endimento agrario e, necessitando de renda pera se manter, arrendem 

terras, muitas vezes para filhos ou outros parentes. 

4C caso: - finalmente ficam nítidos os casos em que o arrendamento é 

motivado pelas condições excepcionais de fertilidade de terra, geran 

do altas rendas por hectare. As terras férteis e com condições exce.c. 

cioneis de fertilidade e de irrigação, localizadas na várzea do rio 

Paraíba e na várzea do rio Jaguari são arrendadas para empresários ~ 

gr!colas pare o cultivo de arroz irrigado ou de legumes e hortali -
, 

çes. Nos contratos fica estabelecido que o proprietario cede somente 

' , -e terra (as vezes tembem as instalaçoes, e as casas dos empregados), 

recebendo como pagamento o equivalente a 25% da produção (em dinhei

ro ou em produto) (32). 

As terras banhadas pelo Para!ba beneficiam-se 
, 

tembem 

de mais uma fonte de renda: aquela obtida pela extração de areia do 
, , , 

leito da ria. Proprietarios arrendam a empreaariaa da industrie ex -

trativa um pequeno pedaço de terra pelo preço equivalente a 15% do 

valor de produção diária de areia extraída do leito do rio. Esse tipc 

, 
(32) A esse respeito foi feito comentaria sobre a rezer·dn B·, 110 

Cap. III. 
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, , , 
de arrendamento e altamente vantajoso aos proprietarios pois, em a -

rea de 5,0 ha aproximadamente, é possível a instalação de um porto 

que pode extrair 250.000 m3 de areia em cinco anos. Pelos dados dis

poni veis (33) um proprietário que arrendasse 5,0 ha para esse fim r§_ 

ceberia em cinco anos uma renda de Cr$ 500.000,00 (Cr$?4), sem nenh,!! 
, , 

ma despesa. Pelo contrario, em alguns ceeoe a empresa extrativa ate 
, 

se encarrega de abrir estrada de acesso ate o rio, no interior da 

propriedade. 

, 
Alem de todas as vantegens financeiras mencionadas, a 

retirada de areia do Paraiba traz um beneficio aos produtores de ar-

roz: o rebaixamento de leito do rio e, portanto, de n!vel das 
, 
aguas 

evita as inundações, proporcionando uma "regulagem" à irrigação natu 

ral da várzea e contribui para maior fertilidade dessas terras. 

2. Usos especulativos da terra 

No caso de S. José dos Campos a "espera e observação" 

detém-se nos melhoramentos passiveis das terras agrárias que identi

ficam-se principalmente com as possibilidades de ocupação urbana e 

industrial das terras. Espera-se e observa-se a concretização das 

condições que determinam a passagem do uso agrário para o uso urbano 

da terra. As entrevistas mostram algumas formas de uso especulativo 

da terra: 

í. 

(33) O~ dados e informações sobre essa atividade foram obtidos atre
ves de pesquisa realiz9da por mim e por leda Areias em 1975 jun 
to a cinco das dez industrias extrativas que operavam no munic! 
pio. Naquele ano o m3 era vendido, no local, por Cr8 15,00. Os 
cinco anos são o limite aproximado desa~ atividade em cerca dç 
5,0 ha de ~erra (1.000 metros l!neares a beira do rio mais a a 
rea necessaria para as instalaçoes). 
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, 
a. arrendamentos com carater especulativo 

, - , Varias sao os exemplos de proprietarios que, dedican-
, 

do-se a outras atividades produtivas, inclusive a agro-pecuaria em 
, 

outras terras, arrendam por preços irrisorios terras localizadas em 
, A 

areas muito valorizadas (34), esperando o momento de vende-las por 
, 

bom preço para industrla ou para usos urbanos. Geralmente esses ca -- , , , 
ses se deo em terras de solos desgastados cujo unice privilegio e a 

localização e situação em relação às necessidades de áreas urbanas 

e industriais do munic!pio. Dessa forma, essas terras são arrendadas 

para pasto a preços baix{ssimos (não chegando a CrS 40,00/ha./mês) , 

se comparados aos arrendamentos em terras propicias à agricultura ou 
, 

pecuaria de alto rendimento. 

Pode-se dizer, pois, que esse tipo de arrendamento tor 
, 

na-se para o proprietario, principalmente, uma forme de guardar a 

terra, até o momento de lhe dar uma destinação mais vantajosa. Esta 
, , 

se concretiza na maioria dos casos atreves da venda do imovel para E 
, , , 

industria ou para as imobiliarias que se encarregam de lotear a arP.~, 

ou ainda da venda direta aos consumidores desses lotes. 

b. a retenção da terra nua ou o"campo parado" (35) 

, 
Foram encontradas casas em que a terra esta sendo gu!!I 

dada (como se guarda jÓias num cofre), sem utilização alguma. 

, 
Um dos imoveis entrevistados exemplifica essa situa -- , , çao: a proprietaria reside em S. Paulo, ocupa cargo burocratica no 

Sindicato da Comércio. A terra (16,0 ha.) localiza-se no bairro do 

Bom Retiro, ao sul do municÍpio em área considerada, neste trabalho, 

""!"""--------- , , ' ' , (34) Isto e, cgmo ja vimos, as terras proximas a via Outra• a areE 

(35) 

de e~pansao da,cidade, ou ao longo das estradas S.Jose-Campos r !r 

Jordao e S.Jose-Peraibuna. 

Expressão usada pelo caseiro de uma das chácaras de recreação. 
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como em transição de usos agrários para urbanos. Foi adquirida na e' ~ 
, 

cada ~e 60 e nunca foi utilizada pelo atual proprietario produtiva -

mente ou para outros fins. 

No imóvel mora um caseiro com fam1lia que "cuida para 

- ' a terra nao ser invadida" e tem direito a criar galinhas e a casa com 
, , , 

pequeno pomar, mas sem selaria. O proprietario "da uma passada" a ca 
A 

da tres meses na propriedade. 

c. retenção da terra com incorporação de capital 

- c1 : A aplicação do questionário e a longa conversa 
, , 

com o proprietario de um dos imoveis me fez concluir tratar-se de um 

caso de guarda de terra com investimento de capitais na atividade a-
, 

graria. 

, 
O imovel tem 81,6 ha e localiza-se no bairro ~o 

1 A 

Putim, ao lado de fabrica de c~ramica, a 13 km da cidade, em local 

privilegiado para vários usos urbanos. O raciocínio de seus proprie-
, , -

terias e o de que uma terra muito valorizada nao pode esperar (outra 

destinação futura) "parada". 

, -Os proprietarios sao advogados que possuem uma 
, , - , 

imobiliaria na cidade de S.Jose dos Campos. Sao tambem promotores de 

loteamentos residenciais de alto padrão em área de uma antiga fazen

da de sua propria~éde localizada dentro do perlmetro urbano. Não vi-
, 

vem, pois, das atividades agrarias. 

, 
O imovel objeto da entrevista foi adquirido em 

, , 
1963. Sua unice forma de uso era o reflorestamento ate 1972 ( 90.000 

pés de eucalÍpto ), quando foi iniciada a criação de gado de corte 

·(30 cabeças) "para fazer juz à valorização da terra porque o reflo -

reatamento e gado de corte dão lucro e não dão trabalho". 
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Declaram as proprietárias que não sabem qual a desti-

... - ' naçaa que daraa a terra no futura. Esperam, auferindo aa lucras das 
, , 

atividades agrarias ate a momento de vender ou de lotear a terra pa-

ra outras usas. 

As fazendas descritas na cap. III, Fazendas A e B po-

dem ser incluídas nesta carecterizeçQo, na medida em que ae :terras 

... , 
vistas venda f utu-sao utilizadas por atividades agrarias com na sua 

, , 
ra; da mesma f arma tambem se inclui um das imoveis utilizados por P!.º 

dutar de tipo familiar que declarou em 19?5 se dispor a vender a te!. 

ra. 

, 
- c2: Outra imavel esteve, em 19?5, senda aproveitado 

, A 

para proporcionar a seu praprietario tres tipos de renda: pela reten 

cão, pela situação da terra e pela incorporação de capital. 

, 
Industrial de S.Jase dos Campos, adquiriu em 19?2 

A 

17,1 ha. de terras incultas, localizadas no bairro do Caete, a 5 km 
, ' , 

da cidade, praximas a estrada que liga S.Jose das Campos a Campos do 

Jordão. Pretendia transferir para essas terras sua indústria que,com 
... , 

a expansao da cidade veio a ocupar uma area central. Num primeiro m.Q. 
, 

menta julgou que o terreno da industria fosse mais valorizada do que 

a terra recém adquirida. Percebeu, no entanto, que esta inseria- se 
, 

numa area muita procurada para o usa recreativo e que, cantas feitas, 
, 

era melhor deixar a fabrica onde estava e promover na nava terra um 

loteamento de pequenas chácaras, dada sua enorme valorização para e.! 

se uso. Com efeito, em 19?2 pagou Cri 2,50 a metro quadrado, mas no 

ano seguinte verificou que as terras vizinhas eram vendidas para o 
, 

uso recreativo ate par Cr$ 150,00 o metro quadrado. Dividiu os l?,l 

2 ha. em lates de 2.000 m e investiu em arruamento, luz, poços arte -

zianas, plantio de árvores '~utÍferas, cercas, etc. 
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, 
Pretendia esse proprietario vender os lotes cinco anos mais tarde 

, , 
"quando as checaras ja estiverem formadas e a terra mais valorizada". 

, 
Dessa forma o proprieterio tinha em viste, a possibi-

, 
lidade de auferir rendas futuras atreves: lg) do aproveitamento da 

... , 
situaçao da terra, fevoravel ao uso recreativo; 2g) da espere da in-

corporação paulatina de capitel nas terras vizinhas, com a transfor

mação em curso das pastagens em área de lazer e 3g) da incorporação 
, 

de capital na propria terra no sentido de oferecer posteriormente ao 
, , 

consumidor nchecaras je fon-nadasn. 

Outros casos de retenção da terra foram detectados na 

área. No entanto, como não me foi possível, nesses casos, por moti -

vos variados (36), a aplicação do questionário, limito-me e fazer a! 
, , 

guns comentarias. Tratem-se de imoveis pertencentes a ~•presas mult!. 

nacionais como a General Motors, Firestone e à Cooperativa Agr{cola 
, 

de Cotia, que constam do cadastro do INCRA - 1972 - c amo arees co-
, 

bertas de mata. So tive acesso a uma delas - GM - para entrevista com 

seu diretor. Este declarou que o imóvel em questão (59,0 ha.) foi 

adquirido no final da década de 50, alguns anos depois de instalação 

da empresa no municÍpio. Sua finalidade era e de serem nele constru! 

das casas para o pessoal técnico e para a diretoria. Isso não se rea 
, 

lizou e a terra permanece ate hoje sem uso. 

O entrevistado colocou ênfase na afin-neção de que sue 

empresa não tem intenções especulativas c om a terra pois "seu negá-
, , , 

cio e produzir e vender automoveis" e e desse atividade que tira 

seus lucros. 

... 
(36) Vide, no final ~este trabalho, a referencia a esses casos, na 

listagem dos imoveis sorteados pela amostragem e que não foram 
entrevistados. 
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A falta de informações sobre esses casos levam-me 
, , 

pois a considera-los indefinidos, mas tudo leva a crer que tambem pg_ 

dem ser casos de retenção especulativa. 

3. Outros usas da terra 

a) Chácaras de recreação e moradias de campo 

O empreendimento imobiliária de urbanização das ter -
, , , -

ras agrarias atreves de seu loteamento em checaras de recreaçao pra-
, 

porciana, cama vimas, altas rendas aos promotores imabiliarias. Cada 
, 

lote, no entanto, funciona para os novos proprietarios coma objetos 

de consumo não lhes proporcionando rendas ou outras vantagens mane-
, 

terias. 

são dez as imóveis desse tipo. Situam-se nas 
, 
are as 

, 
cortadas pela estrada que liga S.Jose dos Campos a Paraibuna (bair -

roa Pernambucana, Torrão de Ouro, Putim e Mato Dentro) e pela estra

da que vai de s. José das Campos a ·Campos do Jordão (bairros Caetê e 

Buquirinha). Pertencem e são utilizadas por população de alta renda, 

constituída por profissionais liberais de S. José (e um de S.Paulo). 

Representam dois estágios da "fuga da agitação da cidade e a procura 
A A , , 

do verde e do sossego", fenomeno que vem ganhando importancia nos UL 

timos anos. 

Num primeiro momento a f amÍlia mora na cidade e util! 

, -za o imavel rural para recreaçao nas fins de semana. Em seguida, da-
.... 

do o encurtamento das distancias pela melhoria das estradas, e cres-
, 

cimento dos filhas que passam a dirigir seu prapria carro e a agudi-

zação dos problemas urbanos, a famÍlia muda-se para o imóvel rural 

optando por morar definitivamente no campo (que, diga-se de passagem, 
, 

torna-se cada vez mais proximo da cidade). 
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, 
Os dados obtidos sobre esses !moveis e sobre sua pop~ 

lação nem sempre foram satisfatórios pelo fato dos questionários, no 
, 

caso das checaras, terem sido em sua maioria, respondidos pelos ca-

seiros. Servem, no entanto, para complementar o quadro da diversifi-

N A ' -caçao de usos do solo e mostram a tendencia a expansao desse tipo de 

usos principalmente em certas áreas do munic!pio. 

, 
Os dez imoveis foram adquiridos entre 1959 e 1973 e 

, , , 
suas areas variam entre 0,8 ha. e 20,9 ha. Os imoveis de menores a-

reas (0,8 e 1,2 ha.) foram adquiridos em 1973 e 1971 respectivamente. 

Apesar dos dados disponíveis não permitirem grandes especulações so

bre o tema, pode-se relacionar essa informação ao fato de a partir r!r1 

, ... , 
1970 ja começar a promoçao de loteamentos minusculos para esse usa, 

A 

fenomeno que se acentua de 1973 em diante com a divisão das terras 
, 

em checaras a partir de 2.000 metros quadrados (0,2 ha.). 

Os proprietários exercem profissões liberais em s. Jo 
, ... , , , 

se dos Campos. Saa funcionarias aposentados, bancarias e ha um caso 
, , -

de vinda de professor universitaria. Alem de casa, cujo padrao situa-

se entre confortável e luxuosa, as terras são utilizadas por pomar, 

jardim, bosque de eucal{pta e de pinus, em alguns casos, piscina ou 

lago. 

, -Os imoveis sao utilizados estritamente para "consuma• 
, , 

dos proprietarios mas dois dos proprietarios declaram que pretendem 

utilizar a terra produtivamente: criação de coelhos e plantação de 

tomate. 

As informações sobre a utilização anterior a 1960 são 
, , , 

imprecisas ja que os imoveis foram adquiridos a partir dessa epoca • 
, -Alguns declaram ter comprado a terra inculta atraves de promoçao i"'.2, 

biliária sob forma de loteamento (bairros Torrão de Oura e Pernambu-
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f , , 
cana no inicio da decada de 60); outros declaram supor que seus imo-

veis constituiam-se em pequenos s!tios produtores de alimentos (Pu -
, 

tim) e outras ainda, que a terra por eles comprada era inculta - "so 

tinha mato" (Caetê, Buquirinha) e não estava loteada empresarialmen-

te. 

, 
O processo de venda de terras para checaras de recre.2, 

ção que estava em curso em 19?5, continua no municlpio de S.José dos 

Campas, em pleno vigor. Pelo que foi por mim observado e pelas info!, 

mações obtidas em visita ao municÍpio em !2Z2. percebe-se que difun -
A 

dem-se os loteamentos para esse uso, com predaminancia de lotes de 

2 2.000 m • 

A 

Seria intersasante mencionar, confirmando as tenden -
, 

cias apontadas, que um dos imoveis analisados neste trabalho como e~ 

ploração agr{cola de tipa familiar foi vendido em 19?9 e que seus 

12,0 ha. foram transformadas, através de promoção imobiliária, em 

chácaras de 2.000 m2 (0,2 ha.). Essas terras localizam-se à beira da 
, 

estrada S. Jose dos Campas-Paraibuna e nela eram produzidos milho , 

feijão e frutas que os produtores comercializavam no mercado da cide 

de. 

Não apurei como foi feita a venda da terra mas creio 
, 

que os antigos praprietarias tenham se associada ao empreendedor im,2_ 
, 

biliario; se realizaram o que pretendiam, em 19?5, devem ter vendido 

a terra por bom preço e adquirido outra área maior em municlpio ande 

a terra é mais barata "para continuar na atividade agrícola". 

b. Usas públicos 

, 
Finalmente, dentre os 60 imaveis pesquisados dois tem 

utilização pÚblica. O primeiro (1,1 ha) foi inundado pelo repreeemen 
.. -
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to do rio Jeguerl,em 1973, e desapropriado pela Prefeitura. Peles i!!, 

formações obtidas na cadastramento do INCRA em 1972 o imóvel produ -
, 

zie mandioca e o proprieterio residia no local. 

, , ' 
O segunda imavel (2,4 he.) localiza-se proximo e es -

trada S.José-Paraibuna, no bairro de Torrão de Ouro e foi desapro 

priado,em 1973, para a instalação, no local, de uma usina de lixo. 
, 

Pelos dados do INCRA, em 1972 eram produzidas, nesse imovel, milho , 

e mandioca. 

Além desses casas de desapropriação que se referem a 

imóveis sorteadas para entrevista, é conhecido no municÍpio o casa 

recente (1972-73) de desapropriação de enorme área na bairro da Cej.!:! 

rÚ (800,0 ha. aproximadamente) pela empresa estatal Petrobrás. Na á-
, 

rea, alem de centenas de pequenas explorações de tipa familiar, in -

cluiam-se 17 loteamentos urbanos (250,0 ha. aproximadamente). No lo-
, 

cal foi instalada uma refinaria de petroleo. 

Vimos neste cap{tulo algumas formas de obtenção de 
, , 

renda da terra por parte doe proprietarios fundiarios: os arrendamen-
, , 

tos classices e os usos especulativas. A respeita destes ultimas alg.!:! 

mas considerações devem ser feitas. 

Sabemas que a expansão das atividades urbanas e industriais e a alta 

dos preços das terras no municÍpio permitem o jogo especulativo com 
, 

as ·· de terras). Este consiste na espera de que os investimentos pu -
, - A 

blicos e privados cheguem ate uma determinada terra pare entea vende-

la, ou então na compra de terras par preços correspondentes aos usos 
, A 

egrarios pare revende-las tempos depois por preços mais altos, pare .!:! 

sos urbanos. 
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Essa situação estimula os investidores privados a promoverem a con-

versão do solo agrário em sala urbana cama foi observado nos casos 

de loteamentos residenciais e recreativas. 

Nas casas analisadas na Capítulo III destaquei as 
, , 

rendas e vantagens auferidas pelos praprietarias rurais atreves de 

varias formas de uso. Neste capÍtula fica ressaltada.na extração das 
, , 

rendas da terra a presença: lC - do proprietaria fundiario que sim -

plesmente espera o melhor momento para vender a terra e 2c - do pra-

-matar de loteamentos urbanos que faz a mesma aperaçaa, obtendo atra-
, , 

ves da venda das lotes uma parte da renda fundiaria. O primeiro pode 
, 

ser considerado pura especulador enquanto a segundo e um dos agentes 

diretos da transformação do uso do solo. 

De formas diversas, como vimas, a terra passa para as 

mãas de população urbana tal como nos mostra a Tabela 12 sobre a 

profissão dos proprietários dos 60 imóveis entrevistados. 



- , , Profiseao dos proprieterios dos 60 imoveis entrevistados 

EXERCEM ATIVIDADES AGRÃRIAS EXERCEM ATIVIDADES URBANAS E INDUSTRIAIS 

Agricul- Pecueris Agricul Pecueris Agricul Avicul- Exerceram 
, 

1960 Sempre exercerem atividades ate meados de urbanas - -
iteres tores tas fami tores ter fa- atividades 

, 
tas em- proprias -

Empresa- presa - familie li ares "emili.! milier , , 
Prof is- Pequ~ Peque - Velhos O per.! Comer - Viuve Ban - lndus- Grandes co-

riais riais res res em ex-avi rios cientes de sionais nos 
, 

caria triais nos merciantes ... -deceden culto- egri- libe - fun - comer - -::ia , 
res cul - reis clone cien--

tor rios tes 

4 6 3 3 5 2 
' 

4 6 2 1 9 6 1 2 1 3 

SUB - TOTAL = 23 SUB - TOTAL = 13 SUB - TOTAL = 22 

TOTAL DOS QUE EXERCEM ATIVIDADES TOTAL DOS QUE EXERCEM ATIVIDADES URBANAS E INDUSTRIAIS 

AGRÃRIAS = 23 = 35 + 2 (x) = 37 

CORRESPONDEM A 38, 3% DO TOTAL CORRESPONDEM A 61,6% DO TOTAL 

ante: Pesquisa de Campo 
- , 

(x) Nao foram relecionados dois imaveis desapropriados: um para usina de lixo e outro por ter sido inundado pele represa do 
Jeguari. 
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CONSIDERAÇ0ES FINAIS 

Os exemplos de uso da terra descritos neste trabalho 

mostrem transformações que convertem paulatinamente terras de prod,!;!. 
- , çao agraria em terras urbanas. 

Essa afirmativa, no entanto, implica conceitos cE'ter 

ra urbana" e de "processo de urbanização" que vieram sendo defini -
, 

dos ao longo das analises sobre os tipos de uso da terra, da ponto 
, , 

de vista social. Isto e, as terras agrarias tornam-se urbanas ma m8 
' , ~~-

d ida em que a população ligada a terra atreves de atividades ~ -
1.Ào4 , 
Rl8El e impulsionada a se inserir de formas variadas na sociedade ur-

bano-industrial; seja porque não lhe restam outras altt:?rnativas 

senão a reprodução de sua força de trabalho em atividades urbanas, 
, 

seja porque as maiores rendas e lucras realizam-se atreves dessas 
, 

atividades. Nesse processo as terras agrarias transformam seu uso 

tornando-se mediadores das novas relações que se estabelecem. 

, 
Por outro lado, as analises feitas revelam um imbri-

camenta tão forte entre os tipos de uso que se torna dif!cil defi -
, , 

nir a espaço da forma classice: como agrario ou urbano. 

, 
Tendo a concordar com Castells que, em seu Pastfacio 

' -B "Questao Urbana", afirma ser a espaço suporte de uma certa trama 

de relações sociais e que, portanto, a caracterização de tipos de 

espaço tem que levar em canta, na casa do sistema capitalista, o do 

mÍnia do capital sobre essas relações. Esse dam!nia expressa-se, 

por ~xemplo, na necessidade de produzir um certo tipo de força de 

trabalho ou na possibilidade da extração de um certo tipo rl.e renda 

da terra. 
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- , No caso de Sao Jose dos Campas, como vimos, treta-se 

~e produzir força rle trabalho urbana. f essa necessidade que estru-
, 

ra o espaço tendendo a unifica-lo como urbano. 

Vimos ain~a que a propriedade individual da terra d!_ 
, 

termina un monopolio, pois se trata de una mercadoria limitada e 

não reproduzível. Os proprietérios entrevistadas, entretanto, posi

cionam-se diferentemente na sociedade de acordo com a quantidade e 

a qualic!ade das terras que possuem (das quais a localização e as 

condições naturais são importantes). Esquematicamente: no processo 

econômica em curso no munic{pio aqueles que possuem pequenas parcE_ 
, 

las de terras pouco ferteis e mal localizadas tendem e se proletar! 

zar, enquanto os que possuem terras bem localizadas e em maiores 
, 

quantidades tendem a concentrar rendas e lucros provenientes das v~ 

rias alternativas apresentadas quanto ao uso ~e suas terras. Isso 
, - ' .. se de em proporçao crescente a me~ida que a produçao social em ge-

ral se desenvolve. Não se pode dizer, pais, que, no caso estudado, 

a simples título de propriedade da terra confira às pessoas poder 
,. 

economico ou poder de qualquer outro tipo. Mas pode-se concluir que 

' -o acessa e utilizaçao das forças naturais e sociais (estrada, luz, 
, 

serviços publicas, etc.) determina um controle do solo que se exer-

ce rela propriedade é. a terra. 

Esse controle do solo tem passado paulatinamente, a

trav~s da venda da terra (ou do título de propriedarle da terra) das 
- , maca dos produtores rurais para as de promotores imobiliarios liga-

,. 
dos ao capital comercial e financeiro, que tem sido os principeis"G 

- - , xecutort?s• das transformaçoes opera~es nas terras rle produçao agra-

ria do municÍpio. 
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Entre essas transf ormaçÕes foram apontadas algumas 
, 

formas intermediarias de uso da terra que se explicam pelo jogo es-

peculativo: a esperança pelas futuras possibilidades de extração de 

maior renda da terra. 

Compreende-se, pois, que durante um certo período 
, , ' 

terras ferteis da varzea ou terras a beira das principais estradas 

possam permanecer sem uso aparente - "p~radas" ou arrendadas a bai-
, 

xos preços, esperando chegar o momento de sua renda maxima, tal co-
, , 

mo ocorre, alias, com terrenos baldios em areas valorizadas das ci-
, , 

dedes. As rendas maximas tem se realizada em s. Jose dos Campos ca-
, 

mo tentei ressaltar neste trabalho, principalmente atreves da venda 

das terras agrárias por preços correspon~entes aos usos urbanos. Na 
, 

maioria dos casos examinados essa renda e dividida entre o produtor 
. , 

rural que vende a terra e a promotor imobiliario que • compra para 
, 

revenda posterior por preço de terra ja urbanizada. 

Estas considerações sobre a terra, espaço construido 

historicamente pelas relações sociais, não seriam algumas das pri -

melras noções para uma teoria do espaço geográfico? 

ººº 
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I.Óvel• •orteados ... que neo for .. entrevlstlldos 

"º Arn LocaU uçâo InforaaçÕe• d•s fichas do INCAA-1972 "otlvo de não ter 
(t:11Jrro) e/ou ob11ervecêo de c11rnoo sic~ entrevl~tedo 

l C.,8 Col.P11raho avicultur11 Aecuaou-se e res-
ponder (~R) 

2 79,lo Ser1mbure A Íre11 
, 

e11t11 sendo lotP11do (RIO 

3 lt.,8 Limoeiro N11 serra, à belre de Dutr11, hÍ uma Não rol procurado 
tabuleta: G.T.I. - Grupo Tecnico (Nf P) 

! Incorporador 

" 8,1 Sontane Cooperativa Agr{ccle de Cotie - (NrP) 
Aeflorest11111ento 

5 llo,l 111le RoBBi japor1ê11 Não roi encontr11d1 
(NH) 

6 300.0 ª""' Retiro 
, 

Pecuerie leiteira (AR) 

7 79,0 Putim 
. . . 

Pecuerle,pertence e CerBftlice (NF'E) 
Becker 

8 13?,9 Rio Comorldo PecuÍr1e e uve ItÍlla (NF'F:) 

9 193,6 Boa Vista PecuÍrie leiteira o proprletÍrlo 
iaorreu 

10 0,5 Jerdl111 de •• Sni reaposte- (SR)(•) (NH) 
Gren1a 

11 lo,8 Pe rnB!llbuc ena ProprletÍrio estrengelro - (NH) 
Reflorestemento 

12 lo 8 Col. Per111so 111voure (NfE) 

lJ 21o 2 Ront:!a Pecuáru (NH) 

lt. 12.l Rond11 Pecuária e lavoure (NF[) 

15 loJ,S V11roem Grande Pecuária (NFE) 

16 60 s Pernombucane Reflorestamento (NFE) 

17 lo 8 Put1rn SR(•) (NF'[) 

18 11,8 Alo CM1Drldo SR(•) (NH) 

19 7,2 Ceetê Peeto Vendida • pecuaristas 

20 6 o Ronde SR (NFf.i 

21 lolol,3 Rio C11111prido Pertence • Ad~inletradore Fiel (RR) 
lndustrlel S/A • 

(011sto) 

22 59,0 (ugen1o r!e Pertence à General Motors - (e entrey1ste fo1 
Hello Refloreotemcnto muito re;iida) 

2) 7,2 Cüct2 V~ndide ~/1ndu~trie! r!c S.Jos~ (NH) 
dos c.,,,ooe 

2lo 59,2 EugenJo,de Pertence à FJrestone - (NF'P) 
"•llo (a Refloreeta-ento e pasto 
beira da 
Outra) 

25 108,0 Cet!tê Puto : Vl!n~:.-.,. cera 
. pecu11r l s~e 

26 1,6 Putlm Frut11e (Ni [) 

27 1,2 Pernl!!!lbuc11n11 (5R)(•1 - Pert~nr.e e,~rnorJP.terlo (Ní[) 

26 2, .. Lol.ll!lrn[!lll 
dr e~Pncle d~ autOfllnvdJo. 

llvlcul tur11 '""' 
29 1,;i Putl'" 5R ( •) (Nfí) 

Jn lo A l:ertê R,_.rJ nr,.!lt.emPl"tn <Nrr> 
f , .,,. " ' \ t . J ~ 1 .... • . J 

(•) 011 ··.,. .. rr.11poatã; reveler11111.:ae: 11111redla opl!rárla, •p-.r p/consun10•, •terra persde• ,etc. 
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