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sobre uma  pequena coletânea de improviso 

 

 Esta coletânea de escritos antigos – uns mais, outros menos – foi 

organizada de improviso para responder a algumas demandas de minhas e meus 

estudantes de dois programas atuais de pós-graduação: o Doutorado em Ambiente 

e Sociedade, da Universidade Estadual de Campinas, o Mestrado e o Doutorado 

em Geografia, da Universidade Federal de Uberlândia. 

 Os textos aqui reunidos são todos a respeito do mundo rural ou, como 

costumam dizer os antropólogos, da sociedade camponesa. A maior parte vem de 

pesquisas de campo. Apenas dois deles são mais teóricos ou têm o caráter de um 

depoimento. Alguns artigos desta coletânea estão em livros ou revistas de difícil 

acesso hoje em dia. 

 Todos, de um modo ou de outro, abordam um destes dois assuntos: o 

dilema das relações em ter a cultura e a natureza ou, o que é mais ou menos a 

mesma coisa, entre a sociedade e o meio ambiente; percepções e compreensões 

a respeito de espaços e lugares de vida e de trabalho, aqui e ali associados a 

percepções dos tempos da vida coletiva e da sociedade local. 

 Há uma enorme variedade de envolvimentos de pesquisa. Em maioria os 

capítulos são parte de livros que resultaram de longos tempos de investigação e 

vivência. De algumas modalidade de observação participante, portanto. Outros 

resultam de tempos bem menores. Uma leitura atenta tornará evidente a diferença 

entre eles. 

 Cada um deles é precedido da capa do livro ou da revista, assim como de 

sua folha de rosto. Os dados essenciais devem ser procurados ali. Não observei 

uma ordem cronológica. Sem muito rigor, estabeleci uma seqüência fundada em 

uma relativa convergência de temas. Espero haver acertado.  
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Os  artigos selecionados para esta  coletânea   

Indico apenas o título e o local da pesquisa:  

 

Do sertão à cidade: os territórios da vida e do imaginário do camponês 

tradicional  

Serra do Mar – Catuçaba – São Luiz do Paraitinga – São Paulo. Cenários e 

momentos da vida camponesa 

 

Serra da Mantiqueira – Pretos de Baixo – Joanópolis – São Paulo.Casa, 

terra, bichos e homens 

Serra do Mar – Catuçaba – São Luiz do Paraitinga – São Paulo.  

 

Representações do trabalho entre lavradores de Mossâmedes 

Mato Groso Goiano – Mossâmedes – Goiás 

A mata e a roça – a ideologia das relações entre o produtor de 

alimentos e as condições naturais da produção 

Mato Grosso Goiano – Mossâmedes – Goiás 

 

Parentes e parceiros – relações de produção e relações de parentesco 

entre camponeses de Goiás 

Diolândia – Itapuranga – Goiás 

 

O cerco do verde – o olhar dos outros sobre a questão do ambiente 

Eldorado – Vale do Ribeira – São Paulo 

 

O desencanto do outro – mistério, magia e religião nos estudos do 

mundo rural no Brasil 

Texto teórico – Brasil 

 

Caipiras de São Paulo: camponeses 

Texto teórico breve – São Paulo 
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Cenários e momentos da vida camponesa: três dias de caderno de 
campo em uma pesquisa no Pretos de Baixo, do Bairro dos Pretos 

em Joanópolis, São Paulo* 
 

 16 de janeiro 

 A Fazenda São José 

 Quando Seo Antônio Fernandes fala de “parentes ricos” e moradores 

distantes, entre o Mato Grosso e Rondônia, ele lembra donos familiares de 10.000 

rezes. Ele que, segundo Penha, a nora, não tem mais do que 40 rezes e 18 vacas 

produzindo leite. Mas comparada com outras de toda a região, a família é muito 

menor do que o tamanho da propriedade e o próprio nome “sítio”, que ele usa, 

aplica-se mal a terras que beiram os 200 alqueires mineiros (ou paulistas, segundo 

os mineiros: 24.200 m²). Não é difícil constatar que os “Fernandes” vivem um estilo 

camponês alguns pontos acima da maioria dos vizinhos sitiantes, muito embora se 

identifiquem com eles mais do que com os grandes fazendeiros e, principalmente, 

com os proprietários empresariais vindos “de fora”. Eles poderiam ser grandes “lá”, 

como os distantes parentes que “foram”, mas não “aqui”, onde é melhor se ser 

como os próximos, parentes ou não. 

 A metade masculina do grupo doméstico é composta de Antônio 

Fernandes, “dono” do sítio e agropecuarista administrador, entre a atividade e a 

aposentadoria; José Fernandes, o filho, plenamente ativo, e os dois netos 

escolares: Giovanni e Gustavo. A metade feminina conta com Dona Bernardina, 

esposa de Antônio, e Penha, mulher de José e professora no Colégio Estadual de 

Joanópolis, o que não a impede de participar bastante das atividades diárias da 

casa e do quintal. 

 A casa de sede do sítio dos Fernandes não tem jardins. Algumas flores 

silvestres adornam apenas o pequeno cercado de bambu que separa a “capelinha” 

familiar dos espaços vizinhos dedicados ao trabalho. Na face voltada para “fora”, 

na direção de quem chega, há um gramado rústico e sem cuidados. A varanda 

muito pouco usada da casa abre-se para esse gramado que serve mais às 

manobras de carros e tratores do que ao deleite dos donos e de seus filhos. De 

todos os lugares à volta da casa-sede, apenas a capela sugere ser um local 

“tratado” (P. Descola, 1983) e dado aos prazeres dos olhos, aos gestos escapados 

                                                           
* Em: NIEMEYER, Ana Maria; GODOI, Emília Pietrafesa de (orgs). Além dos Territórios – para um diálogo entre a 
etnologia indígena, os estudos rurais e os estudos urbanos. Mercado das Letras. Presente também em: BRANDÃO, 
Carlos Rodrigues. O Afeto da Terra - Imaginários, sensibilidades e motivações de relacionamentos com a natureza e 
o meio ambiente entre agricultores e criadores sitiantes do bairro dos Pretos, nas encostas da Serra da Mantiqueira, 
em Joanópolis. Campinas: Editora da UNICAMP, 1999.  
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do trabalho e da convivência multiplamente vivida à sua volta, nos seus intervalos 

curtos. 

 Algumas casas de sitiantes ou de agregados, menores e mais pobres, 

levam para dentro delas algumas oficinas de trabalho e locais de armazenamento 

de instrumentos ou de produtos do trabalho agrícola. Creio haver descrito 

sumariamente esta condição em A Partilha de Vida (1995). A casa grande do 

sitiante “de mais recursos” realiza duas variações que a aproximam das 

residências urbanas: primeira – ela diferencia os cômodos e os individualiza, de 

modo que haja “um lugar para cada coisa” e, no limite, um quarto para cada 

pessoa ou par de pessoas (banheiros privativos nunca, um luxo perverso da 

ociosidade urbana); segunda – ela separa com fronteiras mais definidas os 

espaços do trabalho e os espaços da pura convivência, deixando apenas à 

cozinha a vocação de continuar sendo por completo o lugar de uma coisa e da 

outra, especialmente quando o fogão de lenha é mantido nela e, não, deslocado 

para o lado de fora ou para uma “cozinha caipira”. Separam-se os lugares de “se 

estar” dos de “dormir e descansar”; separam-se estes lugares dos de “comer” e os 

locais do trabalho são deslocados para fora da casa. Sobram para dentro dela os 

“das mulheres”: processar os alimentos, fazer a comida, arrumar a casa, cuidar 

dos filhos pequenos, costurar e consertar a roupa. 

 Quando algumas etnografias do mundo rural apenas desenham na casa do 

campo (mas, jamais, a “casa de campo”) os domínios domésticos de vocação mais 

masculina e os de vocação feminina, entre a varanda e a sala e a cozinha e os 

quartos, elas esquecem algumas variações que qualificam o sentido da vivência 

cotidiana de tais oposições. No rancho caipira mais tradicional, precariamente 

dividido internamente e com freqüência requisitado para ser também o lugar de 

guarda das colheitas do trabalho, maridos e esposas, homens e mulheres da casa, 

trazem para dentro dela o próprio trabalho. Ali, enquanto as mulheres multiplicam 

“os serviços da casa”, os homens reparam instrumentos, processam algum 

alimento, antes de passá-lo ao domínio da cozinha, afiam foices e até mesmo 

tratam de um pequeno animal enfermo. 

 A casa do campo multiplica do lado de fora os espaços e reduz o campo 

dos trabalhos. Quem sai com eles para os terreiros, os paióis e outros redutos 

tornados francamente masculinos, à volta da casa, são os homens. Os vegetais do 

redor da residência ganham espaços melhor delimitados: a horta, o pomar, a 

pequena lavoura de produtos de consumo diário. Assim também os animais que 

são classificados com maior rigor e separados em seus reinos de cercas e 

tapumes: as aves (femininas e das mulheres), os porcos (masculinos e neutros), 

os animais de trabalho e o gado de leite (comum) e de corte, muito raro 
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(masculinos, fora as vacas, simbolicamente o mais feminino de todos os animais 

domésticos, dos homens). No sítio dos Fernandes há uma área reservada às aves, 

criadas soltas durante o dia, outra para os porcos e outra, grande e fundamental, 

para a ordenha das vacas e o trato dos bezerros. 

 Dentro da casa, os homens “estão”, comem, dormem e descansam, 

enquanto as mulheres trabalham, antes de fazer nela o que fazem os homens nos 

espaços tornados lugares ao “ar livre”, à volta da casa. Assim, fora a pequenina 

capela, tudo à volta da sede do sítio divide lugares de trabalho, entre plantas, 

bichos e homens. Fora aqueles de que já falei, restam a garagem do carro e a do 

trator, o paiol, lugares de franco domínio masculino; o forno caipira, a área do 

tanque, território doméstico das mulheres. À volta deste primeiro círculo ao redor 

da casa, as terras de lavouras, os pastos naturais e artificiais, com suas divisões, 

os matos e as matas, as beiras de rios e córregos, as trilhas e estradas entre uns e 

outros, são lugares internos / externos bastante masculinos. 

 Mas apenas separar os espaços segundo os gêneros, desta maneira tão 

usual, ainda quer dizer muito pouco. 

 É provável que uma aproximação entre isto e algumas idéias de Philippe 

Descola possa ser interessante. Afinal, os lugares dos mundos da convivência e do 

trabalho não são “assim” porque são. E nem, sabemos já, uma regra geral de 

espírito utilitário divide uma lógica de espaços e uma rotina dos tempos entre as 

categorias de pessoas. 

 Não seria difícil seguir com uma classificação dos lugares sociais da vida e 

do trabalho divididos entre os gêneros e, através de suas oposições, chegar a 

bons resultados. Mas eles são conhecidos e dizem pouco. A menos que a esta 

geografia dos sexos saibamos acrescentar alguns outros aspectos, em geral 

descuidados nos estudos sobre comunidades rurais. Ora, falando dos Achuar, 

Descola lembra que entre a caça, a pesca e a agricultura, as relações homem-

mulher são mais de complementaridade do que de oposição. Não há, de maneira 

exclusiva, locais e atividades masculinos e femininos, e o que importa considerar é 

como, com presenças diversas nos mesmos espaços e através de atividades 

desigualmente complementares, homens e mulheres realizam a sua parte de 

trabalho de uma mesma atividade. 

 

 

 



6 

 

 6 

17 de janeiro 

A vida dos gêneros 

  Sim, os homens caçam, não há dúvida. Mas as mulheres os acompanham 

muitas vezes, cuidam dos cães e carregam os macacos mortos. Ritualmente, elas 

fazem sortilégios propiciatórios e simbolicamente respondem por uma fração 

complementar essencial do significado da caçada. Os homens atiram nas águas as 

plantas que atordoam e matam os peixes e os ferem. Mas as mulheres os 

recolhem; coletam os peixes na água, como frutas fáceis de pegar com as mãos. 

As mulheres semeiam, tratam da lavoura e colhem. Os homens preparam o 

terreno bravio, queimam e, assim, dominam uma porção próxima de natureza 

ainda não incorporada à sociedade, para que as mulheres exerçam ali uma 

espécie de trabalho duplamente fecundador. Primeiro, ao fecundar com a semente 

a terra pronta para o plantio. Segundo, ao colher e preparar com o fruto da terra a 

condição de vida do grupo humano da unidade doméstica. 

 É com este sentido de complementaridade que uma revisão das dicotomias 

costumeiras poderia ser adequadamente nuançada. Elas são: lavoura X floresta, 

grupo doméstico X estranhos, vegetal X animal, predação exercida sobre a 

natureza X transformação da natureza, ação de morte através da guerra e da caça 

X produção da vida pela concepção e nascimento de pessoas e pela horticultura; 

reprodução biológica X reprodução social. 

 Com o exemplo da horticultura, Descola diz o seguinte a respeito da 

complementaridade Achuar: 

Mythologiquemente attestés, la répartition du takát (o termo Achuar mais 
próximo à idéia de trabalho produtivo, CRB) horticole entre les sexes 
indique assez que, dans l‟esprit des Achuar, l‟horticulture est une activité 
composite Qui suppose la complémentarieté entre travail masculin er travail 
féminin. Concrètement, cette complémentarité s‟exerce au cours de deux 
phases distinctes, Pessartage er la plantation, elles-mêmes divisées en 
deux moments symétriques, le débroussaillage précédat l‟essartage et le 
désherbge succédant à la plantation. La première phase est exclusivement 
d‟ordre masculin et consiste à détruire la végétation naturelle, tandis que la 
seconde, essentiellemnte d‟ordre féminin, consiste à créer et entretenir une 
végétation contôlée en lieu et place de l‟ancienne végétation naturelle. Le 
désherbage des plants adventices, inlassablement poursuivi par les 
femmes, vient prende le relais de la suppression initiale de la végétation 
naturelle inaugurée par les hommes. (P. Descola, 1983, p. 67). 
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 Como em outros casos onde o trabalho humano sobre a natureza se aplica 

envolvendo homens e mulheres, a percepção Achuar da agricultura sugere uma 

atividade unificada, complementarmente dividida entre momentos de trabalho 

masculino e momentos de trabalho feminino. Alguma lógica mais do que apenas 

prática domina a visão da complementaridade? Sim, mas ela não deve ser tomada 

em termos absolutos. No processo social de socialização da natureza – de 

incorporação de espaços, seres e situações vividos e pensados como do mundo 

natural ao domínio da cultura – de uma maneira predominante os atos 

considerados como de domínio-destruição da natureza são masculinos, enquanto 

os atos tidos como de incorporação-fecundação da natureza são mais femininos. 

 Se a caça, menos takàt e mais uma atividade prazerosa e aventureira, 

próxima da guerra, no sentido Achuar, é de alguma maneira um mais-valor do que 

a horticultura, cada uma destas atividades recebe uma atribuição de sentido em si 

mesma, e qualifica o seu bom realizador de uma polar igual maneira. Um bom 

caçador é valorizado quando consegue sucesso na “sua” caçada, do mesmo modo 

como a sua esposa o é quando produz com sucesso na “sua” lavoura. 

 Talvez isso seja possível porque, fora de uma condição social de produção 

para o mercado, onde os bens apropriados da natureza para o mundo humano são 

de imediato transformados, nele, de valor de uso em mercadoria, a lógica Achuar 

não pensa os diferentes momentos do trabalho sobre o mundo natural como uma 

seriação discreta de operações concretas, onde o valor do produto futuro é maior 

do que o sentido do gesto humano no ato de produzi-lo, mas antes como um 

círculo de atividades pensadas em função das pré-condições específicas, 

necessárias às realização de cada uma delas. Ora, há provavelmente uma outra 

razão e eu quero lembrá-la aqui, porque acredito que os homens do campo de 

Joanópolis têm algo em comum com ela, embora estejam cada vez mais metidos 

em uma cadeia de significados de mercado na lógica do trabalho produtivo. É que 

entre os Achuar o trabalho não é concebido como entre nós e, portanto, o seu 

imaginário abre-se  a outros campos de significação que são excluídos, ou são 

muito restritos nos nossos, estando ainda presentes no mundo rural tradicional, 

não esquecer. Ele não se divide no jogo tecnologicamente previsível das 

atividades de transformação do mundo natural em função exclusiva dos interesses 

e das necessidades dos humanos. Ele é, antes, o resultado de um comércio 

permanente entre o mundo social e o mundo de natureza incorporado à sociedade, 

e um mundo natural e supranatural dominado pelos espíritos com os quais é 

necessário entrar em comunicação; aos quais é indispensável seduzir 

favoravelmente, constranger, tornar propiciatórios. E não apenas através de 

performances de sentimentos individuais, mas sobretudo, por meio de técnicas 
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simbólicas apropriadas. E acontece que os direitos de uso, assim como os saberes 

de seus ritos, são tanto uma atribuição masculina quanto feminina. Mais, são, 

como na caça, uma atribuição simbólica feminina que se resolve no resultado 

esperado de uma atividade prática masculina. Isto é: dentro de uma seqüência de 

atos que realizam uma forma complexa de relação com a natureza, como a caça, a 

pesca e a agricultura (acrescentemos o criatório de animais de uso doméstico e de 

venda, importante em nosso caso) e não fora dela ou liminar a ela, estão 

seqüências sociais e simbólicas de ações de que dependem tanto o resultado 

efetivo da atividade produtiva, quanto a atribuição social de seu significado. Como 

algo que, reproduzindo fisicamente a vida biológica do grupo humano através de 

incorporar a ele o próprio mundo natural, constitui-se como a maneira mais 

“natural” e logicamente adequada de atribuição de sentido à própria sociedade e à 

metáfora de seus relacionamentos ininterrompidos com a natureza vivida e 

imaginada cotidianamente. 

 Ao procurarmos compreender processos e divisões sociais de posições e 

papéis na cadeia dos atos do trabalho produtivo, resulta mais realista 

escamparmos dos limites da sua própria realidade mais visível e pensarmos o todo 

de uma ampla atividade, como a criação de gado leiteiro, em toda a sua complexa 

seqüência. Dentro dela estão o cuidado anual com o capim dos pastos, tanto 

quanto o trabalho do benzedor que, com gestos puramente simbólicos expulsa da 

propriedade as cobras venenosas. Estão os conhecimentos tecnológicos 

aprendidos com os veterinários da “Casa da Lavoura”, tanto quanto as antigas 

crenças, sempre reatualizadas, que relacionam homens, santos, deuses e animais 

em um mesmo círculo de trocas e barganhas. 

 Ao retornar dos Achuar ao mundo de Joanópolis, com o que eu me 

defronto? Em primeiro lugar com a evidência de que, “aqui”, o universo das 

atividades produtivas é bastante mais dividido entre homens e mulheres em alguns 

casos, e bastante menos em outros. Mas o trabalho sobre a natureza cada vez 

mais separa homens e mulheres nas atividades de menor importância, como a 

caça (hoje rigorosamente proibida e reprimida pela Polícia Federal), e a pesca, ao 

mesmo tempo em que os aproxima nas atividades de fato essenciais: a pecuária 

de gado leiteiro, o criatório de outros animais e a agricultura do grupo doméstico, 

seguido do beneficiamento caseiro de seus produtos destinados ao consumo 

familiar. 

 Sem pretender tornar isto uma regra de separação absoluta, vejo que quase 

sempre as mulheres são poupadas do trabalho que implica o domínio e a 

destruição da natureza (derrubada de árvores, queimadas, perseguição e morte de 

animais) e convivem com ela através de modalidades de tarefas que sugerem mais 
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a transformação de frações e seres do ambiente já parcialmente socializados, e a 

fecundação da natureza, pelo menos em seu sentido mais ancestralmente 

artesanal, mais individualizado e dotado de afetos e valores inclusive religiosos. 

 Os homens caçam. Na prática pública do passado, na prática furtiva e 

clandestina de agora, assim como no imaginário dos dois tempos, pouca coisa é 

mais “macha” do que a “caçada”. Porque outras práticas deleitosas ou trabalhosas 

como a doma de um cavalo, a castração de touros, o jogo de futebol ou um rodeio 

de “Semana do Boiadeiro” podem e, em alguns casos, até devem ser realizadas 

diante de um público também de mulheres. Mas todo o ritual da caçada é 

masculino e fora casos muito raros ele é integralmente realizado entre grupos de 

homens e animais sem a presença de mulheres. Não conheço costumes ou rituais 

femininos sobre o assunto. Ao contrário, também nas montanhas da Mantiqueira 

subsistem, aos fragmentos, algumas crenças antigas que relacionam o fracasso do 

caçador a poderes maléficos femininos, ao estilo descrito de forma admirável por 

Roberto Da Matta (1973). De uma maneira geral, a caçada foi e segue sendo tão 

masculina que quase sempre os homens caçadores preferem eles próprios 

processar o corpo dos animais mortos, tratando da pelo, quando interessa 

transformá-la e preservá-la, esquartejando o animal e, não raro, preparando a 

comida de suas carnes. Mas não era incomum que fosse dada às mulheres da 

casas a tarefa de preparar a comida da família com a carne de pequenos animais, 

principalmente as aves caçadas. 

 Destarte, o trabalho de caçar reserva para os homens os campos mais 

distantes, as capoeiras e, sobretudo, as matas, como espaços masculinos, de 

maneira muito predominante. Em direção oposta, como acontece com a maioria 

das tribos indígenas das “terras baixas” das Américas, os homens do campo não 

“estão” na mata, não “vivem” nela e não obtém dela (a não ser em casos muito 

raros em minhas regiões de pesquisa) nem bens importantes de uso e nem objetos 

de venda. Ao contrário, como eu descrevi em A Partilha da Vida (1995), “viver no 

mato” qualifica desfavoravelmente o “bugre” (índio) ou o “sertanejo”. Do mesmo 

modo como “viver do mato” desfavorece o homem do campo desocupado do 

trabalho doméstico produtivo e entregue, seja a um trabalho menos valorizado 

(coletar mel silvestre para a venda, etc.) ou lúdico (caçar, pescar). Os homens do 

campo, que se identificam como tal por viverem justamente no intervalo entre a 

mata (natureza plena onde as pessoas “vão”, sem viver “lá”) e a cidade (sociedade 

plena de uma natureza totalmente socializada), invadem as florestas e “vão” a ela 

para o prazer da caça ou para a realização de um momento efêmero de trabalho 

fora dos pastos, fora do campo e da lavoura. Os “matos”, mesmo próximos e 

dentro do sítio camponês, não são tidos como um “lugar de mulher”. Elas apenas 
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se aproximam de suas bordas para “lenhar”, “catar lenha”, isto é, apropriar-se de 

madeira seca e em geral caída de árvores, para obter de sua combustão o 

alimento doméstico diário. 

 A pesca é, menos do que a caça, uma atividade ainda masculina. A não ser 

sob certas circunstâncias, ela não é proibida como a caça e pode ser realizada em 

espaços muito próximos à própria casa da família, como um riacho vizinho ou, de 

preferência, um açude da propriedade. Menos aventureira e muito menos “macha” 

nos gestos e nas alternativas de perseguição e captura dos animais, a pesca é 

considerada mais útil, mais efetivamente produtiva. Tanto uma quanto a outra 

podem ser praticadas coletivamente ou de maneira solitária. Mas desde o passado 

da memória até hoje, a caça é mais coletiva e é vivida muito mais como um jogo 

entre vários atores do que a pesca. De outro lado, a pesca é uma prática bastante 

mais simples e barata do que a caça e exige um conhecimento menos sofisticado, 

podendo ser resolvida de um momento para o outro. Não sei porque, pelo menos a 

pesca caseira, de riachos e de açudes, nunca é pensada e exercida como uma 

atividade feminina, oposta à caça, ou, pelo menos, como um trabalho-deleite 

também feminino. Não falo da pesca dos grandes rios – raros na região – e nem 

de pescarias de canoas, mais distantes e mais aventureiramente perigosas e, 

portanto, mais associadas à caçada. Um simples olhar à tecnologia dos gestos de 

uma e de outra revelaria o quanto a pesca de anzol e mesmo a proibida pesca de 

tarrafa aproximam-se em quase tudo do domínio de conhecimentos e de 

manuseios que as mulheres exercitam em outras atividades da casa e, sobretudo, 

do quintal. A delicadeza do trato com os instrumentos e mesmo com o peixe que 

se captura; a quietude caseira do ambiente e a ausência de repentes de risco, que 

tornam a caça um jogo semelhante à guerra e fazem da pesca costumeira um 

silencioso combate entre seres – o peixe e a pessoa – que em geral somente se 

vêem quando o animal é capturado e posto fora da água, num breve rito de 

passagem fatal para o peixe. 

 As mesmas mulheres camponesas que nunca caçam, raramente pescam. 

Poderão acompanhar “os moços do lugar”, quando moças também. Poderão ir a 

uma fácil pescaria próxima, acompanhando pais ou maridos. Mas afora situações 

em que o deleite do esporte campestre transforma-se no dever imediato de prover 

de carne a refeição da família, dificilmente uma mulher será vista pescando 

sozinha. 

 Uma razão associada apenas ao risco da pessoa predadora pede valer 

para o caso da caçada, pois ela obriga ao uso de armas de fogo, ao deslocamento 

a locais distantes, nas florestas. Mas é difícil imaginar a mesma coisa para o caso 

da pesca, que fora os casos citados por mim (pesca de canoa, pesca à noite e 
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pesca em locais perigosos de rios e lagos), não é sugerida na Mantiqueira como 

uma atividade de risco. 

 Um motivo vinculado à ética dos gêneros poderia caber melhor, pois 

sabemos todos que entre as pessoas do campo não há lugar para a mulher nos 

espaços do mundo natural associados, ao mesmo tempo, ao lazer rústico e aos 

perigos da própria natureza. Uma esposa e suas filhas podem ir “lenhar” na beira 

dos matos e nas capoeiras de perto da casa; podem ir lavar as roupas ou mesmo 

fazer uma pesca rápida e utilitária perto da casa e “à vista de todos”. Mas assim 

como os banhos de rios e açudes são apenas agora, nos últimos tempos, 

controladamente permitidos às moças dos sítios e interditos ainda às mulheres 

casadas ou solteiras adultas, do mesmo modo qualquer tipo de prática deleitosa 

nos domínios do mundo natural é bastante malvista e é interdita a qualquer 

“mulher de respeito”. 

 Mas uma outra razão pode e deve ser lembrada. Tal como provavelmente 

aconteça com os Achuar de Philippe Descola, ela é a menos respondida quando 

pergunto às pessoas sobre a ética dos espaços e das práticas da vida em 

Joanópolis. Por ser a mais esquecida, talvez seja a mais rigorosamente impositiva. 

Também na pesca, onde peixes fisgados no anzol ou “apanhados” na rede são 

mortos por asfixia (ou a porretadas, quando maiores, mais inquietos na agonia e 

mais perigosos, como os peixes com dentes afiados) são as mulheres afastadas 

da morte. São elas as pessoas desobrigas dos gestos individuais que matam, e 

reservadas ao processamento posterior do animal morto, no todo ou em parte. 

 Pois assim também acontece no caso da matança do animais domésticos. 

Mais no passado do que hoje em dia, mulheres matavam as aves do quintal. Mas 

esse rápido exercício da morte é deixado a um homem, se ele estiver por perto e 

disponível. Das aves – um animal de propriedade feminina entre camponeses 

tradicionais, não esquecer – para todos os bichos de maior porte, a “matança” é 

sempre um trabalho dos homens da casa, quando não é dada a algum especialista 

convocado para isso pelo dono do anima a ser morto: um porco, um carneiro, uma 

cabra ou um bode (publicamente), um boi ou uma vaca (clandestinamente); ou de 

um animal a ser “sacrificado” (morto por causa de uma doença, ou um acidente, e 

não comido); um cavalo de estimação, um cão, um gato. 

 Nas matanças usuais do porco doméstico cabe ao homem, ou aos homens 

da casa, o ato de matar. Cabem a queima da pelo com fogo, a sua limpeza com 

água fervente (mulheres podem ajudar nessa tarefa), a abertura do corpo, a 

separação inicial das partes e o tratamento direto das carnes. Não é difícil e nem 

inoportuno aproximar essa seqüência de trabalhos de morte, aos que foram no 

passado e são ainda, muito raramente, executados para o primeiro preparo de um 
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terreno de lavoura conquistado à floresta: derrubar árvores vivas, queimar a “mata 

em pé” ou depois de derrubada, destocar, limpar o terreno para o plantio. 

 Enquanto os homens matam, queimam, esquartejam, as mulheres da casa 

limpam utensílios e preparam lugares para as operações seguintes, em que 

começam a intervir: o tratamento da gordura animal a ser posta em caçarolas no 

fogo e transformada na banha caseira; a separação e tratamento das vísceras e o 

preparo de torresmo, também no fogo2. 

 Voltemos dois parágrafos acima. No trabalho da agricultura, os homens 

respondem pelas tarefas dos extremos. Cabe a eles todo o preparo do terreno 

para o plantio. No passado, sobre terras “virgens” de florestas, vimos que isso 

implicava a sua destruição violenta, com as derrubadas, as queimadas e as 

destocas, a fim de que sobre a terra “nua” o terreno fosse arado para a 

semeadura. Hoje, sobre terras já conquistadas à floresta, as operações iniciais 

tendem a ser cada vez mais mecanizadas e depressa os tratores substituem os 

arados de tração animal. As mulheres que muito raramente participariam das 

primeiras atividades de preparo do terreno, podem, ao lado dos homens, “ajudar” a 

semear os grãos de feijão ou milho, ou de outras plantas de cultivo. A semeadura é 

mesmo uma das tarefas, ao lado da colheita e do beneficiamento posterior dos 

vegetais colhidos, em que mulheres intervêm com mais freqüência. Aos homens 

cabe, finalmente, o trabalho de comercialização do produto. Ficam eles, portanto, 

com as duas pontas do processo: a mais voltada ao domínio da natureza e a mais 

associada às estratégias de relações com a sociedade. A metade feminina do 

grupo doméstico participa da agricultura de lavouras como uma “ajuda” aos 

homens. Isso foi suficientemente descrito em estudos sobre a pequena produção 

no país, e as idéias a respeito em Joanópolis não são diferentes. Pode ser 

atribuída a ela a responsabilidade do trato das hortas, quando de consumo 

preferentemente familiar. Mas também ali é esperado que o preparo do terreno 

para o plantio e os cuidados do cultivo toquem aos homens da casa. 

 Não há uma outra atividade camponesa em que a complementaridade 

diferenciada seja tão visível quanto a pecuária leiteira. Antes de conviver com as 

pessoas e os dias do Pretos de Baixo, eu imaginava que o limite do trabalho 

feminino com os animais era o mangueiro dos porcos, onde homens e mulheres se 

dividem entre tarefas de cuidado muito próximas. Mas o mesmo princípio estende-

se ao trato do gado, cuja importância para a economia dos sítios da Mantiqueira é 

muito maior do que a de todos os outros animais, a menos que se leve em conta 

                                                           
2 Ver a respeito o trabalho de Iara Cecília Rolim (1994). 
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algumas poucas granjas especializadas e os raros sítios de criação de suínos em 

escala comercial. 

 Todo o trabalho do trato dos pastos e do cuidado do gado, ali, é essencial 

ou preferentemente masculino. Cabe aos homens, vimos a seqüência dos ofícios 

“brutos” com o gado e outros animais de grande porte (cavalos e burros). Eles os 

domam, os transportam, os castram, “ferram”, curam de feridas e pragas, matam e 

sacrificam. Mas em número muito crescente, as mulheres da casa incorporam-se à 

“lida do gado” nos espaços do curral e, mais ainda, do mangueiro. Esposas e filhas 

levam para aí a extensão de suas práticas em outros domínios da casa e do sítio. 

Elas “ajudam” os maridos no curral, cuidam dos bezerros novos e tratam deles em 

casos de doença. Elas participam da ordenha das vacas, respondem pela higiene 

do mangueiro (onde a atenção masculina é sempre mais precária) e realizam 

tratamentos mais delicados nos animais. Separadas da morte, da violência sobre 

os animais (como no domar, no castrar ou no marcar o sinal da posse com ferro 

em brasa), elas convivem com os bichos do curral de uma maneira não muito 

diferente a como se relacionam com as pessoas. 

 Lidando com os mesmos animais, os homens se reconhecem sujeitos dos 

atos mais animalmente naturalizados e, veremos, estabelecem sobre esta imagem 

rústica e pretensamente heróica, um ethos épico de seu trabalho e de sua 

identidade. Reconhecem nas mulheres uma prática mais liricamente humanizada. 

 Reaproximemo-nos de Descola. Existem lugares do sítio, do bairro rural, 

dos espaços vizinhos, próximos e remotos da natureza incorporada ao cotidiano, 

da cidade (Joanópolis) e de outras cidades, que demarcam uma lógica de 

domínios e presenças masculinas e femininas. Mas, se as mulheres ancestral e 

atualmente estão mais na cozinha do que na varanda, mais na horta do que no 

pomar e mais no pomar do que na lavoura de milho; se elas convivem mais com as 

aves do galinheiro do que com os porcos e mais com eles do que com o gado do 

mangueiro e, mais ainda, do pasto, um olhar um tanto mais arguto poderia sugerir 

duas coisas importantes. Homens e mulheres estão juntos nos mesmos lugares e 

em tempos iguais ou diferentes, participando desigual e complementarmente do 

mesmo complexo de atividades que, no seu todo, realiza a vida produtiva do lugar: 

a agricultura de cereais e a pecuária leiteira. De outra parte, vistas em toda a sua 

amplitude, tanto a agricultura camponesa quanto a pecuária de produção familiar 

desdobram tipos de trabalhos que vão algo além da seqüência usualmente 

descrita. Os cuidados com o leite obtido da ordenha, a fabricação de queijos, o 

cuidadoso trato de um pequeno bezerro enfermo desdobram o trabalho mais 

visível da pecuária leiteira. De igual maneira, a debulha, o armazenamento e o 

trato dos grãos de feijão ou de milho no paiol estendem por vários meses uma 
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agricultura iniciada a cada safra com o repreparo do terreno: a aração, o 

gradeamento, a correção do solo e a adubação, tarefas antecedentes ao momento 

da semeadura. 

 Sabemos que fora pequenas exceções, cabem aos homens os atos das 

relações extremas: a domestificação primária da natureza e a comercialização dos 

produtos do trabalho familiar. Em uma direção, trata-se de incorporar, por uma 

primeira vez, uma porção do mundo natural ao ambiente cultural de 

relacionamento entre uma natureza socializada e uma sociedade ainda 

razoavelmente naturalizada, tal como as pessoas do campo se imaginam a si 

próprias e ao seu mundo de cultura, quando se comparam com “a gente da 

cidade”, ou mesmo com os seus neovizinhos “de fora”. Trata-se de atualizar um tal 

domínio humano sobre o ambiente. Transformar o domínio da floresta, onde a 

atividade camponesa resume-se à caça, à pesca e à coleta, no que as pessoas do 

Pretos de Baixo se vêem em uma máxima proximidade dos “bugres” ou dos 

“sertanejos” do passado, em territórios de ambientes socializados, entre pastos, 

terrenos de lavouras, novas matas de domínio humano (eucaliptais e pinheirais) e 

outros terrenos de uso social. 

 Em outra direção, muito próxima, trata-se de manter as porções do 

ambiente conquistadas à pura natureza em um estado de permanente domínio. A 

“limpa dos pastos”, uma das tarefas mais indispensáveis e mais duras, enquanto 

um tipo de trabalho atual, pode ser uma das mais resistentes à mecanização e por 

realizar-se através de golpes fortes de foices sobre as “pragas do campo”, poderia 

ser um bom exemplo. Dela – resíduo do trabalho antigo de derrubada das matas, 

sua metáfora presentemente mais doméstica – as mulheres estão sempre 

excluídas. 

 

30 de janeiro 

Sobre indicadores, marcadores do tempo 
 

 Adianta de muito pouco fazer um calendário das atividades agropastoris. 

Elas se distribuem como em outros lugares do Centro-Sul do Brasil. Outros já 

fizeram isso e há bons exemplo por toda a parte. 

 Aqui valem de pouca coisa as “folhinhas” e as previsões do tempo dadas 

pela televisão. Verdade que a cada dia elas invadem mais e se inscrevem neste 

cenário montanhoso da matas e rios, de bichos criados e soltos, de plantas 

naturais, de lavouras perenes (que o censo do IBGE chamará de “permanente”) e, 

mais do que tudo, de lavouras temporárias com os seus ciclos próximos ou 
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desiguais, elas sim e tudo o que muda à sua volta com influência importante sobre 

elas, os verdadeiros marcadores do tempo, aqui. 

 As pessoas não olham no Bairro dos Pretos para o céu com tantas 

perguntas como eu ou os Kaiapó. Elas possuem vagas idéias sobre os jogos dos 

planetas e das estrelas e não os consideram importantes para a sua orientação. 

Lidam com presenças da natureza mais vizinhas à vida e ao trabalho. Mas os seus 

sinais são muito sensíveis. José lembrava ontem que “não tem agosto sem 

trovoada”. A atenção é dirigida para a variação de frio e calor, a chegada do 

“tempo das águas” e a vizinhança do “tempo de seca”. A transição múltipla da 

floração das plantas da casa, das lavouras, pastos e florestas, com muitos 

detalhes de suas características. Não basta a uma Antropologia Cognitiva listar 

apenas classificações de espécies vegetais ou animais. Pois também a respeito 

delas os homens do campo nos dão boas lições de “pensamento camponês”. O 

que importa não é tanto o que cada ser da natureza é em si mesmo, mas a 

maneira conhecida e imaginada de como ele varia; de como a terra e as plantas, 

as plantes entre elas, elas e os animais se relacionam. Este tipo de sutil 

conhecimento ainda em parte oculto à Antropologia e que os pescadores e os 

caçadores, os lavradores e criadores possuem e utilizam de maneiras muito 

oportunas. 

 Sinais no tempo, “no clima”, na variação de composições de nuvens nos 

céus de setembro e outubro, associam-se a mudanças visíveis nos vegetais, pois 

esse é o recomeço do tempo em que as árvores recuperam folhas, reverdecem e 

sugam as águas do solo e dos pequenos rios. Esse pequeno conjunto de 

indicadores vincula-se a outros, observáveis não apenas nas mudanças do todo, 

como uma floresta ou “as águas”, e na “temperatura”, mas em detalhes peculiares 

a algumas espécies vegetais e animais. A floração dos ipês, a lenta frutificação de 

árvores que nessa ocasião atraem certos tipos de animais. Acasalamentos de 

pássaros, o provisório reaparecimento de outros “bichos do mato”. A articulada 

alteração de condutas de tipos reconhecidos de interações entre bichos e plantas, 

entre eles e as sutis mudanças do ambiente. 

 Se uma lógica externa, regida pelas oportunidades do mercado, cada vez 

mais marca os tempos do trabalho e os momentos adequados da produção, os 

indicadores tradicionais da passagem natural do tempo e de estabelecimento de 

ciclos de relacionamentos entre a sociedade e o ambiente, por meio do trabalho 

com a lavoura e o criatório, possuem ainda um peso muito forte. Em seu estudo 

sobre agricultores de Piracaia, fazendo a comparação entre “caboclos” e 

“japoneses”, Thaïs Martins Echeverria (1993) demonstra como uma das diferenças 

mais relevantes é justamente uma diversidade do uso de critérios internos ou 
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externos, tradicionalmente culturais ou inovadoramente importados de outras 

fontes de conhecimento sobre o assunto. Mas ela chama a atenção para como, 

mesmo entre os floricultores japoneses ou nisseis fortemente influenciados pelas 

regras do mercado na orientação de suas estratégias de produção, um código 

ainda fortemente simbólico e muito tradicional de marcação ritual dos tempos da 

vida e do trabalho organiza a experiência familiar e comunitária das relações, 

inclusive com e através da natureza3. 

 Ao observar com atenção os movimentos costumeiros das pessoas do 

Pretos de Baixo, começo a crer que a síntese de toda esta convivência com um 

mundo de vidas ao mesmo tempo tão ilusoriamente estável e tão estavelmente 

mutável, é uma percepção de tudo segundo critérios e sensibilidades, a uma só 

vez, de imutabilidade e de fugacidade. Ei-los, às voltas com Parmênides e 

Heráclito ao mesmo tempo, todos os dias. 

 É sobre a veraz ilusão de que tudo “ali” é real e sólido, como as montanhas 

da Mantiqueira na divisa entre Minas e São Paulo, os montes de matos, pastos e 

lavouras de um lado e do outro do Rio Cachoeira, o próprio rio, corrediço, variável 

ele mesmo, mas solidamente sempre o mesmo, e mais as grandes árvores, os 

últimos jacarandás das matas, os hoje raros antigos pinheiros cuja idade a 

memória das pessoas gosta de exagerar, que os homens e as mulheres 

experimentam o fluir incessante de todas as coisas. Elas vivem isso com um 

sentimento traduzido de muitos modos, de que tal como a vida delas próprias, de 

seus pais e seus filhos, tudo flui e é breve, movente e transitório. Todos os anos as 

lavouras de milho (uma, às vezes duas no ano, mais raras), do feijão (duas: o “das 

águas” e o “da seca”), do arroz e das plantas caseiras da horta, são semeadas, 

nascidas, tratadas, colhidas, vendidas e consumidas no intervalo de apenas alguns 

meses. E os seus breves ciclos são o melhor marcador da passagem do tempo 

que social e simbolicamente conta para as pessoas do campo. Estes tempos 

breves, anualmente retornados, são mais importantes do que os ciclos mais longos 

das mandiocas ou os da lenta espera da frutificação anual de mangueiras ou 

abacateiros. Depois, o tempo medido nos anos em que uma bezerra torna-se uma 

“vaca parida”, produtora de leite e crias. Os anos em que um bezerro vira um “boi 

eirado” e pode ser vendido para o abate. Uma vida mais longa do que a dos porcos 

do chiqueiro, que são criados e mortos dentro de um único ano, ou um pouco mais. 

Mais longa ainda do que a vida das aves do quintal, que nas granjas modernas são 

vistas  surgindo dos ovos e embarcando em engradados de caminhões para uma 

morte distante em menos de meses. Uma vida menor do que a de bois de carro, 

                                                           
3 Uma vez mais remeto o leitor ao trabalho de Thaïs Martins Echeverria (1993, cap.4). 
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raros hoje, guardados para a vida muito mais anos do que os outros, porque são 

mais úteis vivos do que mortos. Mais curta ainda do que a vida de cavalos de 

estimação e os criados para o trabalho, o orgulho do dono; o deleite e a afeição. 

Seres da natureza socializada que, como os humanos, são deixados viver a vida 

inteira e dados à morte apenas quando completam o seu ciclo, ou “por vontade de 

Deus”, antes, por doença ou acidente. 

 Penso que, entre movimentos da “natureza do ambiente” nos ciclos de vida 

e utilidade de vegetais e animais, as pessoas do Pretos de Baixo parecem lidar 

com oito dimensões de temporalidade na experiência do cotidiano camponês. 

Acrescento aos exemplos até aqui outros, e faço a seguinte síntese aproximada: 

1º ciclo – a experiência do mais breve, do mais efêmero; o tempo dos minutos de 

uma amanhecer, de um pôr-do-sol; a duração intensa de uma tempestade rápida, 

antes da bonança; um tempo que vai de um minuto, um momento-que-passa-

depressa, a alguns minutos e enquadra entre os que não são instantâneos – e que 

por isso mesmo excluo de uma escala que mede na cultura rural o sentimento 

coletivo do fluir da vida – os instantes de uma fuga da lentidão sentida da natureza; 

o quanto se leva para ordenhar uma vaca, para carpir alguns metros próximos de 

pasto, para rezar “as ave-marias” ou para finalizar uma “mão” de truco. 

2º ciclo – o tempo com que se mede o que cabe em hora a um dia e é, portanto, 

uma duração muito marcada; o que flui entre o amanhecer e o anoitecer de um dia; 

o tempo necessário para que alguns animais da casa doem aos homens o ovo ou 

o leite; a medida da existência efêmera de algumas flores, de alguns insetos; a 

duração de “uma noite inteira”; a medida de uma chuva mais longa, de “um dia 

todo”; as horas de uma manhã “no leito”; as horas em que a esposa lava a roupa 

da família; o sentimento nos homens e nas mulheres do que foi “mais um dia” de 

trabalho; a medida “ajustada” da jornada de um camarada; o tempo de uma festa 

de padroeiro no domingo da capela do bairro. 

3º ciclo -  a duração estendida de algo como o dia a algo como uma semana; uma 

das fases da lua; o tempo necessário para que algumas plantas de ciclo breve 

germinem; mais ou menos o tempo em que se espera que uma doença sare, 

quando tratada; a história breve de vida de algumas flores e o tempo da floração 

de outras, desde o botão; um tempo em geral indicado para a realização de 

algumas tarefas de ciclo breve (para o caso), como o carpir um pasto, o roçar uma 

lavoura de milho; uma seqüência de dias de festividades religiosas (a Semana 

Santa, a festa do padroeiro, com a novena de orações). 

4º ciclo – o tempo aproximado a um mês lunar, com as suas quatro fases; o tempo 

em que todas as plantas de ciclo curto germinam (feijão, arroz, milho, batata, 

outras) e exigem os primeiros trabalhos de “limpa”; a duração necessária para que 
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os animais de quintal e pasto sobrevivam como crias (o pinto de um mês, o 

leitãozinho, o potrinho, o bezerrinho); a marcação social dos meses com suas 

características simbólicas de bastante valor no mundo camponês: a “quaresma”, o 

“mês de Maria”, o “mês do Sagrado Coração de Jesus”; o período entre o Advento 

e os festejos dos Três Reis Magos; um tempo de significações sociais crescentes, 

com a modernização da vida dos bairros, a escolarização quase plena das 

crianças (praticamente todas cursam pelo menos até a 4ª série) e os 

compromissos sociais urbanos, estendidos ao campo. 

5º ciclo – ele faz a fronteiro entre os ciclos de movimento de breve a médio do 

tempo, e os movimentos de médio a longo. A duração de alguns meses, marcada 

pela troca das estações, mas, mais ainda, com o período sazonal completo das 

principais lavouras: feijão e milho, que definem a parte mais motivada e intensa do 

ciclo anual dos trabalhos agrícolas e o ciclo comercial derivado das colheitas dos 

grãos; a passagem do tempo que torna os animais domésticos “adolescentes” (o 

frango, o leitão, o garrote, a novilha em seus começos); o período médio das 

transições marcadas do mundo natural, com o trânsito do calor com chuvas, para a 

meia estação dos meses entre abril e junho, daí para os meses de frio e seca e 

deles para os meses entre o frio seco e o retorno do calor e das chuvas; dentro de 

um intervalo de tempo aproximado entre três e quatro meses, os principais ciclos 

da natureza local são percebidos e as principais sucessões de períodos de 

trabalho intenso e de vacâncias (mais comum no passado do que hoje em dia) são 

realizadas. 

6º ciclo – o tempo civil de um ano e o tempo natural de pouco mais de um ano; o 

período necessário para o aproveitamento de vegetais de ciclo médio, como a 

mandioca, a mandioquinha salsa e outros; o período sazonal de algumas grandes 

atividades, como a “limpa de pastos”, a vacinação do gado, o preparo do terreno 

para grandes lavouras; a frutificação anual de frutas como a manga, as laranjas, a 

uva, o abacate e várias outras; tudo o que se faz ou acontece “uma vez por ano”; o 

retorno marcado de períodos da seca e da chuva cada um em seu “tempo no ano”; 

a realização ritualizada de “mais um ano de vida”, do “aniversário de casamento”, 

da “passagem de ano” na experiência de todos. 

7º ciclo – ao contrário do 6º, um ciclo de sensibilidade do tempo percebido mais 

nas passagens do mundo natural do que nos marcadores da cultura; a duração de 

alguns anos, fases da e na vida dos seres humanos e dos outros seres vivos da 

natureza; o tempo em que uma “criancinha” vira um menino apto a ajudar nos 

primeiros trabalhos da casa ou do sítio, em que o menino torna-se “um rapaz”, um 

“homem feito, pronto pra casar”; a mesma medida em que os animais domésticos 

de grande porte vivem as fases, mais breves do que os humanos, de suas vidas, 
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do mesmo modo como se imagina que aconteça com os animais selvagens de 

igual tamanho: cães (mais que os gatos), bois e vacas, cavalos e éguas, jumentos, 

mulas, onças, capivaras, antas; a longa duração da passagem do tempo natural 

em que algumas medidas de diferenças ganham sentido (“chovia mais até uns 15 

anos atrás, agora chove menos”) e em que os seus acontecimentos se inscrevem: 

“a geada brava de 76”, “a seca medonha de 94”; o tempo em que mudanças de 

maior importância em uma propriedade rural são realizadas através da soma do 

trabalho de aos seguidos: a “formação” das pastagens, a formação de uma boiada, 

o ponto em que um eucaliptal está “pronto pro corte” (bois ficam “eirados” e 

eucaliptos adultos para o corte em tempo que  varia de quatro anos a sete anos, 

conforme o caso); tempos sociais completos: os anos de estudo de uma pessoa 

(no passado raramente mais de três, hoje até quatro, oito ou nove); o trânsito entre 

o namoro de dois jovens do bairro, o noivado, o casamento e o nascimento do 

primeiro par de filhos; o intervalo entre as “copas do mundo” de futebol. 

8º ciclo – os anos de uma vida, mais curta nos “bichos”, um pouco mais alongada 

nas “gentes”, de todos, o tempo mais dramaticamente biográfico, o demarcador de 

uma existência pessoa (“a minha vida”) e o importante período de existência 

cultural de uma geração de pessoas; os muitos e poucos anos da trajetória de uma 

família: sua formação, o crescimento e o casamento dos filhos, a velhice e a morte 

dos “velhos”, a repartição dos bens e dos sentidos... uma outra mesma história que 

se irá repetir adiante. 

 Assim como para aquém do tempo do 1º ciclo os instantes do dia são 

segundos, frações de momentos fugazes o bastante para serem a medida 

brevíssima dos gestos, mas difíceis de serem uma boa medida do fluir da vida na 

experiência sensibilizada e pensada do cotidiano, assim também, para além das 

percepções de fluir e dos sentidos da passagem da duração dos anos de vidas 

pessoais, naturais e sociais do 8º ciclo, não é fácil imaginar os sentimentos do 

tempo. Mas fala-se muito dos amplos períodos vividos como uma história que se 

sabe, mais do que como uma vida que se vive, de ciclos de gerações: “a minha 

gente, os meus avós, quando vieram de Minas pra cá”; “no tempo dos antigos”, 

“ah, moço, essa dança vem do começo do mundo”; “isso é coisa dos tempos de 

Adão”; “contam que antes dos brancos, gente como nós, aqui era um lugar dos 

índios, de bugres”; “nos primeiros tempos aqui era só mata, mata mesmo, esse 

tempo ninguém daqui alcançou, só os antigos”. 

 É como se uma grande relógio de sentimentos e significados, um desses 

complicados aparelhos de medida do tempo pregados no pulso vivo da cultura do 

bairro, com ponteiros que vão de segundos fugazes à medida do passar dos anos 

de uma vida, estivesse sempre sob os olhos de todos. As pessoas do Preto de 



20 

 

 20 

Baixo o olham e entendem espiando os sinais da vida natural à sua volta: a que 

lhes é dada e os envolve, a que eles transformam com os seus gestos de trabalho, 

inscritos no tempo a uma sua boa medida. 

 Repito. É preciso compreender que o sentimento do tempo vivido como 

imaginário, conhecimento, preceito e gramática da vida individual e coletiva, nunca 

é medido por meio de uma esfera única de indicadores: os da natureza cósmica (o 

fluxo das estrelas, as fases da Lua, o caminhar diário do Sol); os do ambiente 

próximo (a chegada das chuvas, a floração dos ipês, o acasalamento das 

seriemas, a invasão de pragas na lavoura de milho, o amadurecimento das 

mangas); o dos efeitos do trabalho na cultura sobre a natureza incorporada à 

sociedade (o aumento do leite das vacas, a colheita do feijão da seca, o momento 

de arar os campos, a lenta seca sazonal dos pastos e a hora de roçar e/ou 

queimar as pragas e o capim seco); os das relações entre os momento do mundo 

natural e a seqüência anualmente rotineira dos trabalhos e “serviços” dos homens 

e das mulheres na casa e no quintal (a hora de matar o “capado” e produzir a 

banha para um longo período de consumo, o melhor momento de fazer alguns 

doces e compotas, o período adequado para lidar com as madeiras e reparar ou 

fazer cercas, estábulos, utensílios do trabalho); os do calendários dos dias e festas 

do grupo doméstico e de suas pessoas (o aniversário de casamento de cada par 

de “velhos” ou “filhos”, o de cada pessoa, os batizados e crismas, o festejo do 

padroeiro do sítio); os das festas comunitárias em seus vários círculos de relações 

e significados de identidade e aliança: a novena e festa da “Nossa Senhora” 

padroeira dos Pretos de Baixo, do Bairro dos Pretos, os grandes festejos anuais de 

São João, protetor de Joanópolis, as festas juninas, a Semana Santa e o Ciclo do 

Natal, celebrações vividas à volta da mesa em casa, à volta da fogueira no sítio, na 

capela e no terreiro do bairro, na praça da cidade, na viagem peregrina a 

Aparecida. Da mesma maneira como, em outra escala, festeja-se nas escolas e 

fora delas o “Dia da Independência” e o de Tiradentes. 

 Espera-se que a última grande chuva da temporada venha por volta de 19 

de março, com a “enchente de São José”, ou a “chuva das goiabas”. Certas festas 

de santos populares são marcadores observados até hoje para o começo ou o 

término de atividades da agricultura, como o preparo do solo para o plantio do 

milho, a sua semeadura, o começo das limpas, o momento da colheita. Alguns 

tipos de relacionamentos sociais (como as festas religiosas ou profanas), 

interpessoais (como as trocas de sexo no casal), pessoais (como jejum das sextas 

e a abstinência de carne) ou de relações com o ambiente (como a caça, a morte 

de animais domésticos) são até hoje reduzidas ou mesmo interditas durante os 40 

dias da Quaresma. 
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 Imagine o leitor um vetor formado por duas linha em ângulo reto e posto de 

cabeça para baixo. Disponha em 12 intervalos na linha de cima os meses do ano. 

Outras combinações de meses mais apropriadas ao ciclo dos tempos no mundo 

rural poderiam ser observadas. Disponha nos intervalos da linha vertical a 

distribuição dos indicadores que sugeri: 1º- as variações cotidianas ou cíclicas dos 

sinais cósmicos da natureza; 2º- as da atmosfera e do ambiente próximo, 

relativamente manipulável; 3º- as relações entre os dois primeiros e as seqüências 

anuais dos grandes trabalhos da agricultura e da pecuária (pesca, caça e coleta 

poderiam entrar, de maneira complementar, dada a sua reduzida e decrescente 

relevância hoje); 4º- os serviços e trabalho “miúdos” do cotidiano; 5º- os das 

celebrações familiares das “datas” do grupo doméstico, os festejos religiosos e 

profanos que estendem a família à parentela ampla, à vizinhança da fração de 

bairro (Pretos de Baixo), do bairro rural (Bairro dos Pretos, Sabiá Una, Maria 

Alferes, Can-Can), à cidade (Joanópolis) e a outras, vizinhas (Piracaia, Bragança 

Paulista, Atibaia), a universos sociais ampliados (Aparecida do Norte, São Paulo, 

“O Brasil”, a “Santa Madre Igreja”, a Assembléia de Deus, o Coríntians). Ao traçar 

linhas e colunas, o resultado seria uma quantidade de quadrículas onde os 

acontecimentos ocorridos em cada uma das esferas de marcadores culturais do 

tempo se distribuiriam através de um fluxo de fluir do tempo de um ano. 

 As “folhinhas” comuns pregadas nas paredes de todas as casas – não raro 

duas ou três, dadas por lojas das cidades, em uma mesma parede – apontam mês 

a mês os dias das semanas, os fins-de-semana, os dias de feriados. As folhinhas 

católicas “do Sagrado Coração de Jesus” marcam o passar do tempo dia a dia e 

acrescentam aos dados “úteis” do calendário “profano” detalhadas marcações da 

Igreja (festas de santos, os santos do dia, os tempos litúrgicos, as comemorações 

especiais, como o “dia das mães” e outros). Alguns calendários de produtos 

agropecuários acentuam os momentos dos trabalho com a terra e seus seres. Eu 

imagino um grande calendário com o desenho da mistura de tudo isso e mais os 

tempos da natureza, tal como eles aparecem, seguidos de instruções e conselhos, 

nas agendas ecológicas, lunares ou esotérico-espiritualistas. Um calendário 

inscrito na tradição da cultura e nunca escrito para ser pregado nas paredes, onde 

o entrecruzamento entre os ciclos cósmicos, “naturais” e do ambiente pudessem 

ser lidos – como as pessoas do Pretos de Baixo fazem cotidianamente – nas suas 

relações com os tempos dos trabalhos e os das festas. 

 Colhido o milho seco, o feijão das águas e o da seca, colhidos outros 

produtos de iguais períodos e menores importâncias, depois da breve vacância 

entre as festas juninas e os frios de julho, com os primeiros dias mais quentes de 

agosto, começos de setembro, o tempo seco sugere os prenúncios das chuvas. Há 
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quem diga que quando a lua cheia de setembro vem com chuva, outras sete luas 

cheias seguintes serão “trovejadas”. Os olhos vêem nos céus, acima das 

montanhas, as primeiras nuvens “carregadas” e, mesmo antes delas, as árvores 

que perderam folhas nas florestas, campos e pomares recuperam depressa o seu 

verde. E quando as raízes “chupam com mais força as águas da terra e dos 

riachos” e elas baixam o seu menor nível, mesmo depois das primeira chuvas. Os 

que ainda não limparam os pastos fazem-no agora com pressa e os terrenos de 

cultivo devem estar sendo arados e gradeados. As pastagens naturais secas, 

primeiro com o frio e, depois, como os meses sem chuvas, são queimadas, ou, ao 

contrário, são cuidadosamente protegidas com aceiros das queimadas “dos 

outros”, o que acontece mais com os pastos artificiais. 

 Com a passagem do frio ao calor e do seco à água, inúmeros sinais entre 

os bichos e as plantas assinalam mudanças e regularidades esperadas todos os 

anos. O reaparecimento de tipos de insetos e de pássaros, uma atividade maior 

entre animais da floresta e do pasto. O surgimento de flores e frutos da época, 

após a floração dos ipês amarelos e roxos. 

 Sé preciso ler na soma e na lógica de todos e de cada um dos sinais da 

natureza os presságios dos dias e meses seguintes. Pois a cada vez há sempre 

um risco em se plantar logo após as primeiras chuvas, ou esperar que elas 

“firmem”, para que não se perca uma semeadura de milho, de feijão ou de arroz. 

Enquanto uma dependência bastante grande da variação do clima persiste nas 

atividades da agricultura e da pecuária, a decifração dos inúmeros sinais do 

ambiente a cada período do ano continua a ser uma chave quase única nas 

estratégias de orientação familiar do trabalho, principalmente na agricultura de 

conhecimento de lavouras temporárias. 

 Como este jogo cultural de conhecimento  acumulado e decifração 

costumeira dos sinais cruzados da natureza para a orientação dos tempos e das 

estratégias da intervenção do trabalhador rural sobre ela não sugere possuir a 

elegância gramatical dos seus equivalentes entre as culturas tribais, não encontrei 

até hoje um “pensamento camponês” aproximado ao “selvagem” em tudo o que li 

sobre o assunto. Depois de incontáveis anotações sobre ciclos agropecuários e 

seus cruzamentos com outros ciclos e tempos das várias interações possíveis 

entre uma comunidade camponesa e seu meio ambiente, eu menos nunca me 

senti tentado – seria melhor dizer, capacitado, empírica e teoricamente – a 

rascunhar pelo menos uma sua classificação mais simples. E não duvido de que 

haja, aqui como lá, uma intrigante e densa gramática de estruturas lógicas do 

pensamento sobre elas. De resto, mesmo nas culturas indígenas algumas 

monografias sobre o assunto têm chamado a atenção para o fato de que também 
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os índios, mais do que se imagina, usam as relações práticas e simbólicas entre as 

variações do mundo natural e as respostas sociais através do trabalho, como um 

indicador essencial do fluxo dos tempos e da própria ordem de ambos os mundos, 

pensados um pelo outro: o da sociedade e o da natureza. 

 A classificação provisória dos ciclos do fluxo do tempo e a sugestão de um 

quadro de entrecruzamentos entre as diferentes categorias de dimensões naturais 

e sociais por onde flui o tempo de tais ciclos, não me parece algo subterrâneo e 

vago para a vida cotidiana e bom para os exercícios do antropólogo. Elas estão 

presentes em muitos momentos de todos os dias. Os sinais do tempo, a sua 

variação, a leitura de mudanças de frações da natureza sensíveis nos rios e terras, 

nos bichos e plantas, fazem parte da conversa de todas as horas. E a relação 

entre eles  e a lógica da prática do trabalho agropastoril é, por certo, o assunto 

mais importante entre os homens adultos, responsáveis domésticos pelo trabalho 

produtivo da família sitiante. Eu mesmo, depois de alguns dias no campo pouco 

falo sobre outros assuntos, mesmo quando não estou propriamente “pesquisando”, 

o que, afortunadamente, acontece muitas vezes. 

 

8 de fevereiro 

Mas, quem fala o quê? 
 

 Sejamos românticos, mas não tanto. Todo o tempo da pesquisa estou 

conversando com homens e mulheres de diferentes categorias, ainda que na maior 

parte dos casos com proprietários “sitiantes”, produtores familiares ancorados em 

grupos domésticos no mais estrito sentido camponês da palavra. Deixei de lado 

em meu trabalho os “donos de sítios” forâneos, e principalmente deixei de lado os 

odiosos grandes investidores na pecuária leiteira modernizada ou no 

“reflorestamento”. Poderia ter ido visitar alguns dos neoprodutores, introdutores de 

produtos e idéias de tipo “naturalista”, como os criadores de abelhas dos “bairros 

de cima”, para além do Salto dos Pretos. Conversei com a “gente pobre” do lugar, 

não-proprietários divididos entre “camaradas” e/ou parceiros de pequena escala e 

mínimas posses. 

 Mesmo havendo sido até aqui tão precária a minha diversidade de 

interlocutores locais, entendo que em tudo o que tenho escrito existem 

uniformidades de imaginário cultural mescladas com diferenças sociais de 

interpretação do conhecimento e de motivação a respeito de ênfases de idéias ou 

de falas ditas a mim, de acordo com as categorias de produtor local. De que 

maneira falaria das roças que carpiu José Fernandes, se ele fosse um camarada 
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pago “a jornal”? Seria seu pai, Antônio Fernandes, tão “amoroso da terra” se ela 

não fosse dele? 

 Acho que de um modo não muito diferente de como acontece, coletiva e 

tribalmente, com uma nação indígena e seu território, em outros, mas próximos 

termos de dimensão, propriedade e sentido, toda a terra demarca uma relação e 

marca uma identidade estabelecida através da qualidade da reciprocidade entre 

um tipo de ator frente a ela e o feixe de outros relacionamentos que ela e seus 

frutos geram e determinam. Esta diferença dita em uma conversa comigo e até 

mesmo entrevista no mínimo varejo dos gestos do trabalho, separa diante dela em 

uma mesma equipe de “capina”: o “dono”, o “parceiro” e o “camarada diarista”. 

 Descendo o morro íngreme, José me mostra as suas lavouras, e não as do 

pai, cultivadas nas terras do pai, e não ainda suas. Há um duplo ar de pequeno 

orgulho camponês. Primeiro, vimos, aquilo é o produto de seu áspero trabalho 

direto, ora realizado perigosamente com o trator, arando em encostas muito 

inclinadas dos morros, ora “no cabo do guatambu”. Segundo, aquilo é o resultado 

de seu poder de exercer um tipo especial de controle sobre o trabalho de outros, 

segundo os seus motivos e interesses. O pequeno grupo de “camaradas” da 

capina que nos acompanhou morro abaixo nada tinha a dizer sobre o assunto. 

Uma vez entre muitas havia realizado um “bom trabalho” e provavelmente o “dono” 

terá ficado satisfeito. Amanhã se recomeça. 

 Em gera, uma Antropologia do mundo rural classifica categorias de sujeitos 

que vão do sitiante proprietário ao trabalhador volante. Se olharmos por um 

momento deslocando o foco das pessoas para os cenários do trabalho, creio que 

estamos considerando relações que se distribuem da seguinte ordem: 1ª- seu e 

uma terra qualquer, como o caso do “bóia-fria” pago por um “gato” agenciador para 

trabalhar por dois dias em terras de uma fazenda de café cujos donos e história ele 

não conhece; 2ª- eu e uma terra de alguém, como no caso do trabalhador 

“camarada”, diarista ou mensalista, em terra de “um outro”, parente ou não, mas 

onde um vínculo interpessoal realizado também através de uma terra de trabalho 

se estabelece; 3ª- eu e a terra de minha lavoura, como no caso do agricultor 

parceiro (meeiro ou arrendatário) que, uma única vez ou em ocasiões sazonais 

seqüentes, cultiva a sua “roça” na terra de um outro; 4ª- eu e a terra de um meu... 

em geral parente, como no caso freqüente de filhos cultivando nas terras de pais, 

genros nas de sogros (casos em que em princípio “aquela” ou outra terra vizinha 

será herdada pelo sujeito) ou na de irmãos ou cunhados plantando na terra de 

irmãos ou cunhados; 5ª- eu e a minha terra, como no caso principal de minha 

pesquisa no Pretos de Baixo, entre proprietários sitiantes de terras herdadas e/ou 

compradas (herdadas e acrescidas de outras, confrontantes, compradas); 6ª- eu e 
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a terra dos meus, como no caso, também muito freqüente, em que ademais de 

haver sido herdada, uma porção de terra de trabalho vale por estar acrescida do 

esforço e de vivências de ancestrais, raramente identificados além de um bisavô. 

 Basta por um momento considerar os dois casos extremos, o da primeira 

alternativa e o da sexta, para se compreender como um mesmo espaço-cenário de 

terra de agropecuária ganha significados e estabelece vínculos carregados ou não 

de motivações, de afetos e de sentidos segundo pesos e valores quase opostos. 

Pois se o trabalhador volante trabalha o valor-de-um-tempo (6 horas? 8? 12? Dois 

dias de 8 horas cada?) sobre um espaço qualquer, um sitiante de terras ancestrais 

herdadas trabalha sobre um valor-espaço que o seu tempo de esforço densifica 

através de uma história de parentes, cuja realidade não se dá apenas “naquele 

lugar”, mas é e se faz “naquele lugar”. Ela é quase a história dele: um velho sítio, 

uma antiquíssima fazenda – através das pessoas e da sucessão das pessoas 

nele... através dele. 
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Do  sertão à cidade: os territórios da vida e do imaginário 

do camponês tradicional* 

 
O Sertão 

 Como há somente no município de São Luís do Paraitinga, olhando do meio 

de algum deles o mundo, para o lavrador de Catuçaba tudo o que existe a leste do 

lugar onde cultiva a sua roça é o sertão; ali, um lugar determinado. Aponta-se com 

o dedo em sua direção e diz: “é lá, depois daquele morro mais alto”. Mede-se a 

distância e de acordo com o lugar desde onde o lavrador fala, ele fica a uma légua, 

a duas, a três ou quatro, raramente mais do que isto. 

Pra lá é mais serra mesmo. Também. O senhor está enxergando 
aquele último topo de serra lá naquela capoeira? Naquela serra? 
Lá é a divisa dos dois municípios: Cunha e São Luís... Daquela 
serra pra lá é o município de Lagoinha. Cunha e Lagoinha tá 
garrado com Catuçaba... O sertão é logo depois daí de uma 
serrinha. Olha lá, por trás daquele coqueiro, aquele pico de serra 
encostado pra lá é sertão. Só sertão. (arrendatário morador de 
Catuçaba). 

 Portanto, em Catuçaba, o sertão não é um nome genérico de algum lugar 

longe, separado pela distância, mais do que tudo, daquilo que foi tocado pelo 

trabalho do homem. Não é uma espécie de “lá” que justamente por ser indefinido 

qualifica por contraste o lugar desde onde se fala. Mas ele também não é, como no 

Nordeste do país, um dos espaços de natureza e cultura em que toda uma região 

se divide: Zona da Mata, Agreste e Sertão. Em menos de três horas se vai a 

cavalo da vila ao sertão e, assim, ele é um lugar visível que começa após morros 

sem nome que até os meninos do povoado sabem apontar. Do outro lado dos 

morros onde começa, para “lá”, o sertão desce as encostas abruptas da Serra do 

Mar e termina entre as praias ou na beira das cidades do litoral, de que apenas 

duas são citadas com freqüência: Parati, no extremo sul do Rio de Janeiro e 

Ubatuba, no extremo norte de São Paulo. 

 Quando perguntei um dia na vila a um velho camponês e caçador onde 

começava o sertão, ele me fez sair do bar onde estávamos e na quase ponta da 

rua que corta Catuçaba de fora a fora, procurou o melhor local de onde pudesse 

apontar com precisão e desenhou com rumos da mão o mapa do sertão. 
 

                                                           
* Em: MESQUITA, Zilá; BRANDÃO, Carlos R (orgs.). Territórios do Cotidiano – uma introdução a novos olhares e 
experiências. Porto Alegre: Editora da Universidade / UFRGS. 
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Tá vendo aquele morro lá, bem no alto? Lá, depois, já é mata 
virgem. Daqui não enxerga. Lá pra nós já é mata virgem; já se vai 
pra caçar. (Quer dizer que o sertão é depois daquele morro?) É, 
daqui não tá aparecendo, mas lá onde tá aquela fumaça, lá já é 
mata virgem... De lá pra lá já é sertão. Tempo que eu era caçador 
eu construí um rancho lá, tem 26 anos. 

 Sertão: alguns dizem “sertania”, os lugares onde se reúnem os sertões do 

sertão, do mesmo modo como “serrania” é o lugar de muitas serras. Matas densas 

de grandes árvores, o sertão não é qualquer floresta grande, como as que sobem, 

aqui e ali, pelas grotas e morros de onde até agora não compensou derrubá-las 

para “abrir” lavouras ou pastos. O sertão é o lugar onde, por oposição aos campos 

com matas, existe apenas matas sem campos, algumas impenetráveis, de um lado 

e do outro da serra. Lugar de florestas, madeiras e bichos, o sertão não é 

percebido como um local de pessoas, ainda que todos saibam que de alguns anos 

para cá ele foi ocupado por raros moradores a quem se dá o nome de sertanejos. 

De um certo ponto para sul e leste o “governo” transformou a Mata Atlântica da 

Serra do Mar em reserva florestal, expulsou sertanejos sem posses legalizadas, 

proibiu o corte de madeiras e a caça. Deste mesmo ponto para o norte e oeste, o 

sertão é visto como tendo sido aos poucos desbravado, dando lugar a campos, 

sítios e bairros, lugares do homem e sua cultura. 

O sertão mesmo de fato não é aqui. Aqui tem algumas matas, 

mas não é localizado como sertão. O localizado como sertão é 

outras selvas depois dessas daí. Porque aí é só sertão mesmo. 

Afunda até nas margens e é só mata e não tem mais nada: aí é 

sertão. Tem alguma coisa, só, mas é muito pouca e é uma região 

assim sem produção de gado, essas coisa. (lavrador arrendatário, 

morador em Catuçaba) 

 Emilio Willens observa com sabedoria que em um momento da história de 

Alto Paraíba, a direção simbólica da geografia do sertão se inverteu. Durante os 

anos de abertura das trilhas que traziam ouro de Minas ao litoral, quando cidades 

como Cunha e São Luís do Paraítinga eram pontos obrigatórios de passagem das 

tropas de burros, o sertão eram as terras na encosta e para além da Serra da 

Mantiqueira, entre São Paulo e Minas Gerais. Ele era a direção oposta ao Litoral. A 

decadência do ouro que esvaziou os “caminhos das Minas” e a invasão do café 

que enriqueceu algumas e criou outras cidades do Vale do Paraíba, invertendo o 

trânsito de bens, tropas e poderes do eixo oeste-leste (Minas-Litoral) para o eixo 
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norte-sul (Rio-São Paulo) deslocaram o sertão para os ermos próximos entre a 

Serra do Mar e o mar, onde serra e o sertão acabam1. 

 Na memória dos moradores adultos e, mais ainda, na dos velhos, antes 

matas sem fim cercavam sítios e as cidade que agora, divididas entre campos e 

nomes, cercam e delimitam as próprias matas. 

Antigamente tinha mais sertão (ex-sitiante, arrendatário do Bairro 

do Pinga).  

É, ele mora naquele encostado. O nome do lugar onde ele mora 

chama Sertãozinho, e lá já ficou na beira do sertão, já é um 

pezinho da serra que vira pras matas. Lá fala “Sertãozinho”, mas 

já é sertão mesmo... Houve tempo que sim. Os mais velhos, os 

mais velhos tudo vem dizendo, como a gente inclusive conheceu 

bastante de parte aqui que não era pasto. A gente que é novo. E 

antigamente, no tempo anterior, diz que era tudo mata. Isso era 

há muito tempo, era um tempo muito anterior. (arrendatário 

morador em Catuçaba, 41 anos). 

 Ou o sertão existe como lugar de absoluta natureza, por onde se passa – 

como quando se caça – sem se morar, ou o sertão se habita pelas beiras: 

“Sertãozinho”, lugar de moradia e trabalho rural, onde a cultura mal arranha o 

poder da natureza e a vida existe de pequenas transformações de uma na outra. 

Ou então o sertão se transforma: é conquistado e dá lugar ao mundo onde se mora 

e trabalha como camponês. A memória do lavrador de hoje lembra ainda que, se 

durante muitos anos mais do que a cidade, a fazenda foi na região o lugar da 

realização da vida e da cultura dos homens “de posse”, o sertão e suas beiras 

foram o lugar da vida dos “homens pobres”, seus desbravadores. Porque, se de 

um lado o sertão precisou ser pouco a pouco conquistado através de um árduo 

trabalho, de outro ele podia ser conquistado. Por não ser ainda o lugar do domínio 

do senhor de terras, ou por ser justamente a sobra de seus domínios, o sertão 

eram as terras que podem ser “aposseadas” por atos de uma conquista lenta, 

quase invisível, único meio de os homens pobres e livres terem a sua terra: 

sitiantes. Por isso, simbolicamente opostos ao bairro e à cidade, o sertão se 

associa ao sítio e ao bairro para ser oposto da fazenda e da cidade, locais da 

posse já estabelecida, da ordem já estabilizada e da lei do senhor de terras, que 

garantia uma coisa e a outra. 

                                                           
1 “Para caracterizar a mudança consumada nada parece ser mais expressivo do que a inversão ocorrida na 
localização do sertão que passou de oeste a leste. A princípio, Cunha era um posto avançado à „boca do sertão‟. 
Outrora, o sertão eram Minas e São Paulo. atualmente, os moradores de Cunha chamam de „Sertão‟ as áreas 
cobertas de mata virgem da Serra do Mar” (Willems, 1948, p.16) 
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 Seja através de um longínquo trabalho dos homens-escravos – sobre os 

quais há muitas estórias em todo o Alto Paraíba – seja pelo trabalho também 

antigo e recente dos homens livres e pobres, campos e lavouras transformaram o 

sertão; transformaram-no em sítios e fazendas que, por sua vez, produziram os 

bairros, as vilas e as cidades. 

 Se esse lento trabalho que fez a vida rural do Alto Paraíba emergir do 

sertão  é pouco lembrado pelos jovens e adultos, ele é uma lembrança viva na fala 

dos velhos. 

É dentro do mato. Quando nós chegou, nós viajava uma légua 

dentro do mato pra sair e pra chegar. Dois caminhos que nós 

fizemos pra chegar lá, foi feito a braço. Até na posição de mais ou 

menos dois metros de largura, foi feito assim... O caminho que vai 

pra Cunha; o caminho que vai pra Cunha e o caminho que vem pra 

cá. Foi feito a braço, com o machado. De modo que nós entremos 

lá e fomos fazendo esses caminhos, derrubando mato, até quando 

melhorou um bocadinho: o mantimento começou dar mais bão; 

caminho ficando mais bão. (lavrador sertanejo, migrante mineiro do 

Sertão do Palmital). 

 Não são muito diferentes as imagens de quem habita beiras do sertão. Há 

sempre uma estranha mistura entre uma certa grandiosidade dada pela natureza e 

a pequenez persistente do trabalho pioneiro, que muito mais acomodou-se a ela do 

que o dominou: “mata” e “machado”, “trilha” e “caminho”, “árvore” e “madeira”, 

“capoeira” e “lavoura”, a cada elemento que o sertão coloca, o homem opõe um 

outro, que realiza rudimentarmente a passagem de um domínio ao outro. Ao 

mesmo tempo em que a fala confessa que depois de tantos anos pouca coisa se 

alterou no sertão, reconhece que, no entanto, tudo se transformou. 

 Quem fala isso é um dos últimos moradores do sertão. Como o lugar onde 

ele vive há mais de 35 anos não é reconhecido como local de vida e moradia do 

homem, seu pai, o patriarca de uma leva de migrantes do sul de Minas, precisou 

uma vez e muitas explicar quem eles eram e porque tinham vindo habitar ali. 

Foi entrando mais gente e cultivando. Agora, ninguém é maliciante 

não. Nessa chegada nossa lá, o pessoa ia lá conhecer e ver o 

sertão, como que era. Vinha gente de Cunha, sô, gente de Cunha 

e de Lagoinha, que não conhecia o sertão pra parte do alto, lá. 

Então, no que entrou esses mineiros, eles quiseram conhecer lá e 

ia conhecer o sertão e conhecer nós mesmo. Tá entendendo? 

Então, meu senhor, nós saía no terreiro em roda de nossa 

taperinha, porque num matão daqueles é só rancho de roça. É, é 
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assim mesmo de qualquer jeito. Então nós saía assim e só 

enxergava mato e serra. Só tinha aquele cultivadinho que nós 

fizemos em volta das casas nossas. O mais, o senhor saía assim 

e só enxergava mato e serra. Então algumas pessoas dizia pra 

mim: “Seo Marcolino ... Seo Marcolino, os senhores saíram de 

Minas e eu sei que pra vir de Minas pra cá vocês passam em 

bastante cidade. E pra passar em bastante cidade ... e pra passar 

em bastante cidade, vocês vir socar num matão desse aí?” Eu 

desconfiava, né, meu senhor? Que eles só devia de achar que 

nós devia de ter qualquer problema lá na nossa terra, lá em 

Minas, e nós viemos esconder no mato. Mas dava pra desconfiar 

mesmo, porque a gente sair de Minas e socar num matão desse? 

Só uma gente criminoso, processado, pra esconder nesse mato 

aqui. Então, quando eles perguntava, eu assim já cortava a 

conversa logo na hora, porque a gente não era bobo como eles, 

né? É o negócio. Nós passa no meio de bastante cidade, cidade 

importante, cidade boa, e vir morar num mato desse, porque nós 

se achava meio acochadinho lá na nossa terra. Nós fomos 

nascido e criado na roça, na lavoura. Então, pra nós sair de um 

lugar apertado pra entrar no outro apertado? Quer dizer que não é 

interessante pra nós. Nós precisamos de um lugar de largueza; 

nós não tamos ligando pra lugar difícil, nós quer saber de um lugar 

de largueza2. 
 

 Habitado desde um “tempo dos antigos” por escravos moradores paulistas 

e, depois, por pequenas levas de mineiros, os lugares de vida rural das beiras 

atuais do sertão, ganham nomes: “Sertãozinho”, “Sertão do Palmital”, “Bairro do 

Sertão”. Nome dos bairros em que o sertão se transforma. 

 

O Bairro 

 O oposto mais próximo do sertão é o bairro que, em Catuçaba, nunca é dito 

como escrevem os que estudam: bairro rural. Bairro é um lugar ainda plenamente 

rural, mas há não selvagem, e é o lugar da vida para onde converge o trabalho 

camponês. Acabamos de ver que o bairro é visto como um lugar construído que 

emerge do sertão e é, portanto, uma espécie de meia conquista da cultura sobre a 

                                                           
2 A respeito da questão do processo de herança em comunidades camponesas do Sul de Minas Gerais, e as 
alternativas do grupo doméstico frente ao fracionamento da propriedade familiar, remeto o leitor ao estudo de Moura 
(1978). 
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natureza. Por isso, enquanto até hoje as trilhas do sertão foram desbravadas e são 

percorridas apenas por sertanejos e caçadores, o bairro é o lugar que torna estável 

a cultura rural e, sobretudo, faculta que se torne comunitária a vida familiar dos 

sítios. 

 Um detalhe aparentemente sem importância deve ser ressaltado aqui. Os 

muito lugares conhecidos do sertão não são nominados, ou o são sempre de 

acordo com elementos ou acidentes da natureza. Por outro lado, vimos que os 

bairros situados nas beiras do sertão recebem os nomes de sua condição: Bairro 

do Sertão, Sertãozinho, Sertão do Palmital. Entre os outros inúmeros bairros de 

toda a região os nomes se dividem: a) elementos qualificadores da natureza; b) 

termos que indicam incorporações da cultura camponesa; c) nomes de santos ou 

de objetos sagrados, não raro associados a dados da natureza; d) nomes de 

grupos de parentesco. 

 Entre os mais de trezentos bairros rurais de uma região do Alto Paraíba que 

abrange os municípios de Cunha, São Luís do Paraitinga e Lagoinha, a relação 

daqueles onde foram aplicados alguns questionários desta pesquisa é um bom 

exemplo: 

a) nomes da natureza: Oriente, Cachoeirinha, Rio Claro, Sertãozinho, Caieiras, 

Colmeia, Vargem Grande, Fachinal (rio), Rio Comprido, Fundinho, Sertão, 

Barreiro, Barro Alto, Turvo, Pico Agudo, Pirassununga, Ribeirão, Barro 

Vermelho, Barra Mansa, Perobas, Carapeba; 

b) nomes de incorporações da cultura: Chapéu Grande, Pinga, Paineiras, 

Graminha, Hortelã, Bairro das Flores, Fazendinha, Ponte Nova, Puruba, 

Rincão, Pinheirinho, Balsa, Pamona; 

c) nomes de santos ou de objetos sagrados: Santa Cruz do Rio Abaixo, Santa 

Cruz do Rio Acima, Ribeirão das Almas, São Caetano, São Sebastião, Santo 

Antônio; 

d) nomes de grupos familiares: Bairro dos Caetés, Bairro dos Lobos, Bairro dos 

Alvarengas, Bairro dos Madeiros, Bairro dos Briet. 

Quero insistir aqui em um ponto revelador. A unidade de vida social e lugar 

de cultura que se opõe ao sertão, na fala do camponês de Catuçaba, não é tanto a 

fazenda e, principalmente, o sítio, mas o bairro. Entre o sertão e a cidade, o bairro 

é o local nominado onde se reconhece que se vive coletivamente a vida típica das 

pessoas e famílias do lugar. Devo explicar melhor essa questão, porque mais 

adiante ela poderá parecer contraditória com sucessivas afirmações de que, em 

toda a região do Alto Paraíba, a propriedade familiar e tudo aquilo que ela nomina 

e envolve – o terreno, o sítio, a roça e o rancho – são considerados como o lugar 

essencial do cotidiano que se reproduz através de um trabalho que, por sua vez, 
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recria a vida camponesa e os seus símbolos. Mas é que o trabalho como a terra 

faz o sítio, enquanto o trabalho entre as pessoas faz o bairro3. 

 As grandes fazendas do passado possuíam nomes: Santana, Paiol Velho, 

São José, Rio das Flores, Fazenda da Fábrica, Pinheirinho, Boa Vista. Foram raros 

os casos de fazendas ou sítios comprados por “gente de fora”, não há placas de 

identificação, mesmo nas velhas fazendas “do tempo do café”. Mais do que isso: 

raramente um fazendeiro do lugar chama a sua propriedade de “fazenda”. O nome 

comum para fazendas e sítios é terreno. E quando um fazendeiro de Catuçaba ou 

um “situante” nomina a sua propriedade, o faz sobretudo para efeitos legais, como 

o cadastramento do INCRA. É freqüente que mesmo as velhas fazendas do 

passado sejam designadas pelo nome de seu dono, anterior ou atual, mais do que 

por nome conhecido de todos: “Você precisa conhecer a fazendo do velho Milton 

Santana, não tem outra igual por aqui”. “Então, uma das primeiras fazendas saindo 

daqui pro Chapéu Grande é a dos Emboabas, uma gente de portugueses que 

entrou aqui faz tempo”. 

 Ao ser interrogado sobre de onde é ou onde vive, a pessoa do lugar 

costuma responder pelo nome do bairro: “Eu sou do Pinga, na lá”; “eu vivo no 

Chapéu Grande, um pouco pra frente do terreno do Paulo Emílio”; “eu sou nascido 

mesmo é no Oriente, mas agora moro em Catuçaba”. Como quase toda a vida da 

região é até hoje percebida como plenamente rural, o próprio município é 

desenhado pelos “homens da roça” como uma teia de incontáveis bairros que 

                                                           
3 Algumas observações relevantes a respeito do conceito de bairro rural. Cito sucessivamente Antônio Cândido, 
Maria Isaura Pereira de Queiroz e Lia Fukui. “Qual a sua unidade de agrupamento? A freguesia, no conjunto, 
centralizada pelo que se costumava chamar de „sua capital‟? Não, certamente, mas sim aquelas unidades 
fundamentais referidas mais alto: os grupos rurais de vizinhança, que na área paulista se chamaram sempre bairro. 
Esta é a estrutura fundamental da sociabilidade caipira, consistindo no agrupamento de algumas ou muitas famílias, 
mais ou menos vinculadas pelo sentimento de localidade, pela convivência, pelas práticas de auxílio mútuo e pelas 
atividades lúdico-religiosas. As habitações podem estar próximas umas das outras sugerindo por vezes um esboço 
de povoado ralo; e podem estar de tal modo afastadas que o observador muitas vezes não discerne, nas casas 
isoladas que topa a certos intervalos, a unidade que as congrega... Este sentido do termo bairro parece ligado 
diretamente à área caipira, não ocorrendo, ao que eu saiba, noutras regiões do Brasil. Mesmo em São Paulo, não 
ocorre ou ocorre esporadicamente, nas zonas novas, sendo francamente usado apenas nas mais velhas ... Nos 
velhos documentos paulistas, bairro sempre aparece como divisão administrativa da freguesia, que o é, por sua vez, 
da vila”. (Cândido, 1971, p. 62-3).  
“Mostrou Antônio Cândido como era ilusória a primeira impressão de isolamento dos caipiras, morando cada família 
em sua terras; na verdade estavam presos por uma organização de vizinhança, o bairro rural, de contornos 
suficientemente consistentes para dar aos habitantes a noção de lhes pertencer, e levando-os a distingui-lo dos 
demais bairros da zona; este sentimento de localidade era primordial na vida caipira, determinando a configuração 
do grupo, tanto no espaço geográfico, quanto no espaço social. Cada „bairro‟ se compunha de famílias conjugais 
autônomas, autárquicas, lavrando independentemente suas roças quando e como queriam ... isto é, cada bairro se 
compunha de famílias de sitiantes... Centralizado por uma capela e uma vendinha, servia este núcleo de centro de 
reunião para a vizinhança dispersa. Configuração intermediária entre a família, de um lado, e de outro lado o arraial 
ou a vila, ou a cidadezinha, o bairro apresenta as formas mais elementares de sociabilidade rústica. Relativamente 
autônomos, não estão, no entanto, os bairros desgarrados uns dos outros; pelo contrário, congregam-se numa zona 
e conhecem que assim estão dispostos” (Pereira de Queiroz, 1972, p. 12-3). 
“As unidades menores da vida social no meio rural brasileiro são os grupos de localidades, as comunidades e os 
bairros rurais” (Fukui, 1979, p.81).  
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concentram a vida dos sítios, ao mesmo tempo em que cercam e convergem para 

as cidades. 

 Ao ser perguntado pelo seu terreno, o sitiante o localiza em um bairro que 

serve a dar nome à sua posse: “eu tenho um terreno lá na Cachoeirinha” (no Bairro 

da Cachoeirinha); “meus pais tiveram 48 alqueires no Sertão do Palmital”; “o 

terreno onde eu plantei feijão da seca é logo perto, no começo do Pinga”; “o 

mutirão do Zé Leite vai ser no sítio dele, no Rio Abaixo” (no Bairro de Santa Cruz 

do Rio Abaixo). 

 Assim, o bairro, o aglomerado não de casas com os seus quintais, mas de 

terrenos, com suas casas, é o indicador que, ao lado dos nomes dos donos de 

sítios e fazendas, e de acidentes da natureza (todos os rios e riachos e alguns 

morros e serras), constitui o mapa do mundo próximo – logo, do mundo mais 

imediatamente real – que todos os habitantes de Catuçaba guardam na memória. 

 

A Vila: Catuçaba 

 Entre os bairros e o sertão, entre a cidade (São Luís do Paraitinga) e a 

estrada de asfalto que vai de Taubaté à Ubatuba, Catuçaba, antiga São Pedro de 

Catuçaba, é a vila, a “vilinha”, o “povoado”, o patrimônio (para alguns velhos e para 

a Igreja), o distrito (para jovens, a prefeitura, o IBGE e o INCRA). De fato, os mais 

velhos preferem chamar: “a vila” e, os mais jovens: “Catuçaba”, pondo o nome 

quase sempre no feminino, o que significa reter a lembrança da idéia de vila: “eu 

moro na Catuçaba”. 

 De algum modo a vila está para a cidade assim como o sítio está para o 

bairro; de outro modo o bairro está para a vila assim como o sertão está para o 

bairro. Um representa a transformação do outro e, ao mesmo tempo, o limite de 

sua realização. Ora, num passado não tão remoto a própria cidade de São Luís do 

Paraitinga foi em algum tempo o “Sertão do Paraitinga” e, Catuçaba foi primeiro 

fazenda e, depois, o “Bairro de São Pedro”. A vila é o lugar para onde convergem 

os bairros de perto, às vezes, ditos em conjunto: “os bairros da Catuçaba”. Assim 

como os vários bairros são vistos, um a um, como uma conquista do trabalho 

sobre o sertão – poderoso ainda, mas agora acuado – assim também a vila é 

percebida como o desdobramento do bairro e uma espécie de conquista da cidade 

sobre ele. Fora crianças, todos os moradores de Catuçaba vieram dos bairros. 

Fora alguns adultos e quase todos os velhos, as pessoas do lugar antecipam na 

cidade o seu destino. Por isso, lugar simbólico entre o bairro e a cidade, a vila é 

também o lugar social da passagem da vida de um à outra. 

 Plenamente dependente da atividade agropastoril e habitada por pessoas 

que direta ou indiretamente estão mergulhadas em um mundo de feijão e milho, 
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gado e leite, a vila é um bairro rural que se tornou urbano. Sua principal 

característica: deixou de ser um concentrado esparso de terrenos separados uns 

dos outros por suas cercas de arame, para ser um concentrado de casas unidas 

umas às outras, parede com parede. No entanto, sentem as pessoas do povoado 

que a continuidade, aqui, entre o urbano e o plenamente rural, é muito maior do 

que na cidade que realiza o urbano, mesmo quando sua economia direta é 

totalmente agropastoril, como é o caso de São Luís do Paraitinga. Pequeno 

povoado entre riachos, morros e pastos, basta caminhar alguns metros a pé em 

qualquer direção para já se estar no que se considera algum dos bairros de perto. 

 A diferença entre a vila e a cidade é, não esqueçamos, oposta à diferença 

entre o sertão e o bairro. Esse destrói os limites daquele e transforma em rural o 

selvagem: torna o local absolutamente inabitável no espaço que acolhe 

plenamente a vida camponesa. Ao contrário, a vila é uma lenta construção da 

cidade sobre o bairro. Os  habitantes de Catuçaba relutam chamá-la de cidade. 

Primeiro porque consideram que de longe ela não tem o tamanho e os “recursos” 

de uma cidade, do mesmo modo como o pequeno sítio do camponês não é visto 

como tendo o tamanho e as benfeitorias de uma grande fazenda. Segundo, porque 

sabem que a vila é sede de vida social sem o poder da sociedade, aquilo que 

constitui a cidade e o seu domínio sobre o campo. 

 

A Cidade: Cidades 
 

 Cidade é tudo o que é maior do que Catuçaba, mesmo que seja pequena, 

como São Luís do Paraitinga ou Lagoinha; mesmo que seja longe e desconhecida 

de quase todos, como São Paulo. Entre tudo o que é reconhecido como cidade, há 

pelo menos quatro dimensões: 1ª) as pequenas cidades próximas, esparramadas 

pelos caminhos e morros do Alto Paraíba (São Luís do Paraitinga e Cunha entre as 

mais motivadas, Lagoinha e meio termo e, depois, Redenção da Serra e 

Natividade da Serra); 2ª) as cidades maiores da redondeza, para onde convergem 

produtos e pessoas do município (Taubaté, no “Vale”, Ubatuba, no “Litoral” e, mais 

a distância, na geografia e no imaginário, Parati, Guaratinguetá, Pindamonhangaba 

e São José dos Campos, entre outras cidades do Vale que poucos conhecem e de 

que quase não se fala); 3ª) as cidades, a começar por São Paulo, reconhecidas 

como “grandes”, umas e como distantes, outras, que, à diferença das cidades das 

duas categorias anteriores, raramente são sequer localizadas em algum lugar mais 

ou menos preciso, por qualquer lavrador (apenas um sitiante e um fazendeiro 

conheciam, por exemplo, Campinas, de onde cheguei a Catuçaba, e sabiam 

localizá-la para outros); 4ª) Aparecida, Aparecida do Norte, “o Norte”, caso único, a 
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cidade até onde todos foram pelo menos uma vez na vida e, alguns, todos os 

anos, em romarias “de a pé” ou “de a cavalo”. Lugar do sagrado cuja emissora 

povoa rádios e memórias há mais de uma geração. 

 Os significados atribuídos à idéia de cidade têm sofrido mudanças rápidas 

nos últimos anos. Entre os camponeses mais velhos – muitos dos quais nunca 

foram além de São Luís, Cunha, Taubaté e Aparecida – a cidade é um lugar mais 

distante do que o próprio sertão; um espaço de trocas oposto ao bairro e à vila, 

domínios de sua cultura. A Taubaté e, menos, a Ubatuba, são levados os produtos 

do trabalho: feijão, milho, porcos, gado e leite. Por outro lado, são os lugares que 

possuem os “recursos”, como “um bom médico” que não há em Catuçaba e é raro 

em São Luís do Paraitinga. Essa última é o lugar mais imediato onde o lavrador 

salda compromissos com o poder: o pai faz o “cadastro no INCRA” e o filho o 

alistamento militar. Mas como há pouco comércio entre a vila e São Luís, a cidade 

de referência é Taubaté. Para os recém-adultos e os jovens, a cidade é um nome e 

uma presença mais marcados do que Catuçaba e qualquer bairro. As relações de 

“negócio” levam o camponês cada vez mais a “lidar” com a cidade. As condições 

atuais de trabalho e reprodução da vida familiar levam, cada vez mais, grupos 

domésticos inteiros ou pelo menos os jovens a pensarem a cidade não tanto como 

o lugar de trocas, mas do próprio destino. Não há praticamente  uma família em 

Catuçaba que não tenha parentes próximos em São Luís, Taubaté ou Ubatuba. 

Várias delas têm um ou mais filhos trabalhando em uma das duas últimas. E todas 

elas contam, agora sem muito espanto, as famílias completas que viram e vêm 

saindo dos bairros para ir “viver na cidade”. Como a vila e até mesmo São Luís não 

são percebidos como lugares que possam acolher o trabalho expulso dos bairros e 

como também nunca foram lugar de “emprego”, as cidades maiores, antes locais 

de “negócio”, tornam-se a referência do destino. 

Vai mais pra Taubaté e Ubatuba. É o lugar pra onde o povo daqui 

dos bairros e da Catuçaba vai mais. Mais é em Taubaté, mas 

Ubatuba também tem... São Luís não vai ninguém, pois lá é 

mesma coisa daqui: não tem nada. É só fazenda e uma pessoa 

sair daqui pra morar lá não adianta. Então o jeito é ir pra Taubaté, 

Ubatuba, onde tem mais jeito de viver. (lavrador arrendatário, 

morador em Catuçaba, com dois filhos em Ubatuba). 

 Os jovens, alguns deles estudando “pra magistério” diariamente em São 

Luís do Paraitinga, concebem a cidade como o local onde irão viver. Filhos de 

“gente da roça”, sem exceção, quase sem exceção, também, definem-se a si 

próprios como pessoas da cidade, ainda “na roça”. Entre jovens e adultos essa é 

uma variação importante, porque inverte, como idéia e como projeto, a relação 
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tradicional bairro-cidade. Se até há poucos anos, para além do bairro e da vila a 

cidade era o lugar para onde se ia, agora ela é cada vez mais o local para onde se 

vai. Um mundo distante que a necessidade torna próximo – “o jeito é ir...” – e que 

opõe, não raro no interior de uma mesma família nuclear, os que “ainda ficaram” e 

os que “já foram”. 

 “Antigamente a vida era nos bairros”, ouvi uma vez de um velho lavrador 

aposentado. Iria ouvir muitas outras vezes frases semelhantes: “antes havia muita 

vida nos bairros”. Mais adiante veremos algumas razões pelas quais um processo 

diferenciado de êxodo esvazia os bairros rurais da região, uma a um, sem 

aumentar significativamente a população nem de Catuçaba, nem de São Luís do 

Paraitinga. Por agora importa reter o modo como o mapa de um imaginário coletivo 

ao mesmo tempo constrói aos poucos e, depois, modifica em pouco tempo, 

direções e relações que unem os diferentes lugares que opõem, primeiro, a 

natureza à cultura e, a seguir, um modo de vida que habita essa cultura, ao local e 

ao modo de vida onde se acredita que o mundo do camponês de São Luís do 

Paraitinga irá desaparecer um dia. 

 Um mapa simples dos mundos identificados pelo trabalhador rural de 

Catuçaba poderia ser esboçado na figura a seguir. 

 Mais importante do que o desenho é a diferença de reconhecimento, 

ênfases e motivações que carregam de nomes e significados diferentes cada um 

dos espaços identificados. Proibido pela “Floresta” (a Polícia Florestal do Estado 

de São Paulo) como lugar de trabalho e de caça, o sertão passa de espaço de 

conquista a lugar interdito4. Carregado de nomes entre os mais velhos, é vazio de 

                                                           
4 É difícil para o camponês de Catuçaba compreender o jogo de regras e razões que expulsam lavradores pioneiros 
do sertão. Esse processo, visível e articulado, com sujeitos e atos abertos não é, no entanto, conhecido pelas suas 
causas, o que vale dizer que ninguém sabe porque motivos, de um momento para o outro, um governo, percebido 
como distante e autoritário, no caso, começou a retirar sertanejos de suas terras e a proibir o comércio de madeiras, 
tanto quanto a atividade de caça local. Em outra direção, os mesmos lavradores são capazes de articular causas e 
explicações para o processo que, sem a presença de um poder visível, expulsa a família lavradora dos bairros para 
a cidade, do trabalho para o emprego. 
 

Tá meio difícil, que teve uma época que a Floresta (a Polícia Florestal) não atacou muito. Então tinha 
bastante de gente aí para esse sertão. E derrubava mata e plantava o milho, feijão, mandioca, cana, para 
defender  alimento. Mas depois que a Floresta apertou muito, saíram quase todo mundo. Aí quase não tem 
mais (moradores). Mas aqueles que ainda têm derruba (matas) meio forçado e dessa matas tiram a madeira 
e vende. Mas, mesmo a Floresta atacou muito e ainda tem alguns lá, vivendo, mas dá até processo pros 
coitados. (Eles respondem processo?) Responde processo e agüenta as pontas. Mas derruba as matas e 
toca mesmo a vida. Às vezes alguns deles escapa sem processo, mas vários deles já responderam 
processo. Parece até piada o sujeito responder processo, não é, professor? (lavrador arrendatário de 
Catuçaba, nascido no Bairro do Chapéu). 

 
Alguns dentre os últimos sertanejos afirmam que a Polícia Florestal controla de perto a vida dos camponeses dos 
bairros do sertão e forçou a saída de todos os que não possuíam documentos de posse. As razões ditas são as de 
que eles habitam e trabalham dentro da “Reserva Florestal”. No entanto, garantem, terras tiradas de sertanejos são 
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significados para os jovens, muitos dos quais nunca foram “lá”. O mundo dos 

bairros é plenamente nominado. Entre os de perto, qualquer lavrador adulto sabe 

reconhecer os detalhes do produto do trabalho de cada um: os sítios e as fazendas 

pelo nome dos donos (não raro, de vários donos anteriores); as lavouras e roças 

de acordo com quem possui cada um, em cada lugar, “em terra sua”, “no arrendo” 

ou “na meia”, em cada uma das épocas sazonais dos plantios de cada ano; o gado 

de cada quem, dentro ou fora de seu próprio pasto; as “casas de morada”, 

fechadas (como muitas pelos bairros) ou habitadas por famílias de “donos” ou 

“agregados”. 

 Muitas vezes, caminhando com lavradores do lugar por quilômetros entre 

um bairro e outro, eu me espantava de vê-los reconhecerem detalhes e nomes da 

natureza tanto quanto do trabalho. Dificilmente, dentro de um raio de espaços de 

vida que reconhecia como seus, um lavrador ignora de quem sejam algumas 

cabeças de gado que preguiçosamente comem o capim ralo do pasto ao lado, 

ouse espalham ao longo da estrada que sobe o Bairro do Chapéu. Dificilmente 

também deixa de saber, entre muitas, qual a “roça” de cada um, em que terras 

está, em que sistema foi feita e quais as suas possibilidades de boa colheita, de 

acordo com os sinais do tempo. Cruzes e capelas – quase incontáveis em toda a 

região – são lembradas não apenas pelos seus nomes, mas também, muitas 

delas, acompanhadas de sua história. 

 Do mesmo modo, a memória de cada um reconhece toda Catuçaba. De 

cada casa se sabe o dono, seus moradores, o destino de cada um e, não raro, os 

mesmos dados para duas ou três famílias de moradores antecedentes. Mas à 

medida que se afasta dos bairros de perto para os de longe e de Catuçaba para 

São Luís do Paraitinga, nomes e histórias tornam-se vagos, ou viram mitos. Na 

verdade, entre Catuçaba e São Luís, tudo o que se avista nos poucos mais de 

quatorze quilômetros de estrada é inventariado com inacreditável precisão pelos 

lavradores do lugar. Isso vale tanto para o que perdura, como capelas e 

propriedade, quanto para o que é efêmero e precisa estar sendo sempre 

reconstruído como saber: lavouras e boiadas. 

 De São Luís em diante um mundo costumeiro embaralha nomes e 

referências. Poucas ruas da cidade são identificadas (mais por quem mora nelas 

ou pelo menos que ali há de importante, do que pelos nomes nas placas) e a 

absoluta segurança que orienta o camponês do sertão à vila aos poucos o 

abandona, da cidade de São Luís a outras, como Taubaté e Ubatuba. Poucas ruas 

são então reconhecidas e poucos lugares, os mesmos de sempre, possuem ou 
                                                                                                                                                                          

vendidas a pessoas de fora, “ricos de São Paulo”, que ocupam então grandes extensões de terra sem trabalho. 
Volta a isto adiante.   
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precisam possuir nomes. Lugar do destino e mundo onde o filho estudante se 

sente à vontade, a cidade maior do que São Luís ainda é, para o lavrador de 

Catuçaba, um mistério sem rumos maior do que o sertão. 
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Entre o Sertão e a Cidade, Quantos Territórios? 

 Em seu estudo sobre a percepção do espaço entre sitiantes tradicionais de 

São Paulo, Maria Isaura Pereira de Queiroz recorda que ele parece viver dentro de 

um micromundo. Um mundo da casa ao bairro. No entanto, a idéia de que culturas 

rurais não-modernizadas tenham dos espaços de vida e trabalho de seus sujeitos 

uma concepção uniforme, pobre e estereotipada, é a seguir negada. “Chegamos 

assim à constatação de que o espaço percebido pelo sitiante tradicional é 

certamente ambíguo” (Pereira de Queiroz, 1973, p. 64). Menos formalmente 

diferenciado do que a percepção urbana do espaço, o olhar-de-mapa do sitiante 

será provavelmente mais complexo. Isto é, espaços naturais, sociais e 

sobrenaturais são parte de um todo não claramente definido em suas fronteiras 

externas e em seus limites interiores. De alguma maneira, a mesma lógica que 

explica as teias e razões das relações vividas nos espaços sociais: da família 

nuclear à parentela, dessa à vizinhança, a outras comunidades, a outros grupos 

sociais externos aos relacionamentos da vida cotidiana, a sociedade distante, não 

experiencialmente conhecidas e apenas imaginadas, aplica-se também ao que se 

imagina acontecer nos espaços da natureza e em domínios sobrenaturais. Bichos, 

santos e divindades também estão em algum lugar, também se relacionam 

socialmente entre eles e também possuem a base de suas vidas centradas em 

famílias. 

 Eis porque o universo dos territórios do imaginário, assim como os do 

cotidiano, parecem ser, ao mesmo tempo, restritos e abertos; concêntricos, em 

volta do bairro e de sua capela e descentralizados5. 

                                                           
5 Maria Isaura Pereira de Queiroz lembra Georges Gurvitch. Considerando o espaço como uma realidade única, ele 
sugere que a maneira como ele se apresenta à consciência tanto individual quanto coletiva não é, por igual, uma 
realidade plena, mas uma construção múltipla que depende de “várias perspectivas”. Chamo a atenção para o 
momento em que Gurvitch distingue entre os espaços do cotidiano uma oposição entre espaços do mundo exterior 
e espaços sociais. Parece-me bastante útil aproximar esta oposição a uma outra, mais atual e provavelmente mais 
difundida. Yi-fu Tuan distingue uma relação de opostos entre o espaço e o lugar. Sem que os seus termos 
correspondam exatamente aos de Gurvitch, e nem aos meus há lugar para um paralelo. Em Yi-fu Tuam, o espaço 
configura porções do ambiente, frações de uma extensão de terra passíveis de serem transformados em um lugar 
mediante um trabalho motivado de uso, ocupação e, sobretudo de significação social. Uma montanha distante é um 
espaço potencialmente aberto aos homens e tornado um lugar, ou uma configuração de lugares, na medida em que 
uma terra de natureza transforma-se em um território social ao qual são atribuídos significados da cultura. É quando 
os seus espaços ao mesmo tempo em que vão sendo ocupados por um grupo social, vão recebendo qualificadores 
que ademais de estabelecerem a diferença “natural” entre o próximo e o distante, o alto e o baixo (nem sempre e 
nem tanto “natural”, Durkheim tentaria demonstrar), são requalificados como profano ou sagrado, produtivo ou 
improdutivo, público ou privado, destinado ao trabalho ou ao lazer. Mais do que isso, são socialmente incorporados 
a significados, valores e sistemas de prescrição de relacionamentos entre o homem e o ambiente, ou entre 
diferentes categorias de homens, através dos usos e sentidos do ambiente tornado um lugar social. Quem pode 
possuí-la? Quem e em que situações pode “estar ali”? Dentre todos os seus espaços naturais quais aqueles que 
são deixados à margem e quais os incorporados à experiência cotidiano ou ao fluxo da história de suas sociedades 
vizinhas? Algumas de suas covas torna-se o local de moradia de algum demônio? Será o topo um lugar sagrado 
destinado a cultos em noites de solstício e interdito às mulheres? Em que medida e para que fins, que tipos de 
trabalho podem realizar ali quais transformações? 
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 Ora, ao se prender, em seu notável estudo, ao que chamo aqui os espaços 

socialmente motivados, Maria Isaura nãos e preocupa em estabelecer com mais 

rigor as linhas de demarcação entre o que o camponês tradicional considera como 

os cenários de seu mundo social e outros, em que ele se vê também vivendo, “indo 

a”, percorrendo, etc., mas que considera de algum modo fora de seu domínio; 

lugares de outros seres, de outros sujeitos. 

 Quero estabelecer aqui uma comparação que a mim mesmo parece um 

tanto arriscada. Mas se isso for verdadeiro, o leitor ponha o erro na conta de uma 

Antropologia hoje, mais do que nunca, obrigada a pensar as mesmas questões e 

aplicar os mesmos olhares e os mesmos critérios básicos de interpretação a tipos 

de sociedades e grupos humanos que vão dos habitantes de uma aldeia 

Mundurucu aos da Zona Leste de São Paulo, ou de uma comunidade xamanística 

do Noroeste dos Estados Unidos a um grupo punk de Londres. 

 Vejamos. Os mapas mentais e os imaginários de territórios do cotidiano 

pensados e vividos nas culturas indígenas operam por uma espécie de excesso de 

natureza, entrecortada por ilhas de sociedade e sociabilidade humana. Se os dois 

domínios são claramente definidos e se a natureza é experimentada como uma 

descontinuidade de espaços culturalmente não-sociais e lugares culturalmente 

socializados, isto é, incorporados de algum modo à experiência prática do 

cotidiano da vida do grupo e à existência simbólica da cultura, há uma clara 

separação entre os dois e os lugares da vida social são percebidos como 

encapsulados em um dos dois domínios de uma imensidão abrangente de uma 

natureza que tudo abarca e limita: os territórios naturais socializados (tornados 

usuais, palmilhados e partilhados, delimitados, classificados segundo os seus usos 

e também segundo os seus valores como lugar de vida e sentido, nominados, etc.) 

e os espaços naturais nunca ou ainda não socializados (desconhecidos, evitados, 

imaginados para além de um conhecimento experiencial, etc.) (Descolla, s.d.). 

 No pólo oposto, os imaginários territoriais e os mapas do mundo da 

experiência cotidiana das culturas francamente urbanas e, sobretudo, das grandes 

metrópoles, operam por uma espécie de excesso de sociedade, entrecortada por 

dentro e cercada de longe por uma natureza em geral concebida como 

francamente socializada: os parques e jardins da cidade, os “lugares naturais” 

entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Se formos perguntar a um grupo de 

estudantes de Belo Horizonte sobre como eles representam o mundo em que 

vivem, é provável que no desenho de um grande planeta, os lugares sociais da 

vida humana apareçam representados como pontos exíguos, separados por 

espaços naturais muito mais amplos, como os mares e as florestas. Mas se a 

pergunta for dirigida aos territórios do cotidiano, isto é, aos lugares da experiência 
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da vida de cada um e do grupo, então é quase certo que a relação se inverta. Tal 

como é muito freqüente em desenhos elaborados por crianças, jovens e adultos de 

cidades médias ou grandes, a representação dos ambientes da vida é dominada 

no seu todo por cenários francamente urbanos. Não é raro e tende a ser mesmo a 

norma, uma imagem dominada pelos elementos da modernidade ostensiva da 

sociedade: os edifícios, os automóveis nas ruas, as antenas de televisão. 

 Mas o que acontece com os homens do campo e, especialmente, com os 

agricultores ou pecuaristas existentes em ambientes de vida e de trabalho onde a 

presença próxima dos cenários da natureza é muito cotidiana? Eles definem a sua 

pessoa e demarcam o-seu-lugar-cotidiano no intervalo de um par de opostos que 

vai de uma máxima natureza resistente à sociedade (a mata, o sertão, os lugares 

ilimitados onde ninguém vai) a uma máxima sociedade distanciada do ambiente 

natural. A grande cidade, como São Paulo ou mesmo uma cidade de porte médio, 

como Taubaté, vivida e pensada como um quase limite da vivência urbana pelas 

pessoas de Catuçaba. 

 Na pura natureza estão os seres não-humanos (os bichos, os seres sub-

humanos, como a mãe d‟água ou o caapora), os seres humanos não-civilizados 

(os “bugres”, nome genericamente atribuído aos indígenas do passado e de hoje) 

ou, no limite, os seres humanos civilizados não plenamente socializados, como os 

“sertanejos”, os antigos e atuais habitantes de lugares como o Sertão do Palmital. 

Ora, de alguma maneira o lugar da natureza abriga e se confunde com o lugar 

rural. Confunde-se com o “campo”, com a “roça”, com o lugar dos sítios e 

fazendas, dos bairros rurais e, no seu extremo, com povoados como Catuçaba em 

São Luís do Paraitinga, ou Campos de Cunha, em Cunha. No entanto, em um 

outro sentido, todos os cenários próximos ou distantes, conhecidos e trilhados ou 

não, no limite entre o sertão e o vazio da mata, reconhecidos como espaços de 

pura natureza ou de domínio desta sobre a cultura, são identificados como uma 

espécie de opostos aos lugares sociais do campo, cenários cotidianos da vida 

rural. 

 No outro extremo, a cidade distante, a grande cidade representa um 

máximo de desconhecido como experiência pessoa, para a maioria dos adultos. 

Representa mesmo uma espécie inevitável e indesejada de lugar social; de 

realização civilizada de um modo de ser reconhecido como “de outros”, de “outras 

gentes”. De uma oposição absoluta do ser-do-sertão e de uma oposição relativa ao 

ser-do-campo, da “roça”: dos sítios e bairros rurais. Assim sendo, o lugar rural da 

“roça” (nome do local do plantio em geral de milho e feijão, estendido para 

significar o lugar social da vida do “homem do campo”, separa social e 

simbolicamente o sertão, cenário e território cotidiano de bichos selvagens (caça), 
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índios (ontem próximos, como “bugres”, hoje distantes) e sertanejos, da cidade, 

para cujos sujeitos residentes não existe um termo usual além de algo como: 

“gente da cidade”. 

 Quando os mais velhos pensam o passar do tempo, o que separa um 

“tempo antigo” dos “dias de agora” é um deslocamento acentuado do eixo de 

reciprocidades sertão-roça, para o outro: roça-cidade. Até por volta dos anos 60, a 

maior parte das pessoas que falam e de quem se fala, viviam nos bairros e dois ou 

três deles teriam mais “moradores” do que Catuçaba. O sertão era livre, isto é, 

ainda não havia sido submetido “à lei da Florestal” e, então, as florestas dos altos 

da Serra do Mar e dos sertões à volta dos bairros eram locais do complemento da 

subsistência familiar. A carne de caça e pesca, vegetais como o palmito, a madeira 

da lenha e dos utensílios, casas e currais, vinha toda do sertão. A caça e a pesca 

eram algo mais do que o furtivo esporte que hoje ainda convida raras pessoas do 

lugar. 

 Se o sertão cercava a roça e o bairro e fornecia o complemento dos gastos 

da vida cotidiana na reprodução física do grupo doméstico, a cidade, então 

distante e pouco acessível para muitos, em todo o limite para além de São Luís do 

Paraitinga e Aparecida do Norte (o lugar sagrado obrigatório, mas até onde se ia 

quase sempre “cortando o sertão”, por caminhos internos, entre serras e matas), 

parecia ser mais um local de trocas que dependia da roça do que um centro de 

“recursos” de que os moradores dos sítios e bairros precisassem depender. A 

Taubaté e Ubatuba, à Guaratinguetá e outras menos freqüentadas cidades do Vale 

do Paraíba e do Litoral Norte, iam os homens acompanhados de seus produtos, 

para vendê-los ou trocá-los pelos poucos objetos e outros bens não encontráveis 

entre o sítio e o mercado de São Luís do Paraitinga ou Cunha. Ouvi muitas vezes 

histórias de longas viagens dos homens, acompanhados por dezenas, às vezes 

uma ou duas centenas de porcos, a pé, em direção a Taubaté ou Guaratinguetá. 

 Dos anos 60 para cá, o rumo da vida cotidiana deslocou-se de uma maneira 

reconhecida por todos como crescentemente acentuada e irreversível. O sertão 

próximo tornou-se social e economicamente distante. Tornadas as matas à volta 

dos bairros frações de natureza do Parque Estadual da Serra do Mar, criadas e 

impostas às rigorosas proibições da Polícia Florestal (da “Floresta”, como em geral 

se diz), os recursos da mata pouco a pouco saíram do alcance dos luizenses. Os 

bairros do sertão foram os primeiros a serem esvaziados de moradores e da 

cultura rústica que por anos, sobretudo após as “levas de mineiros” abriu clareiras 

de pessoas e símbolos da vida social entre suas árvores e rios. E as pessoas dos 

bairros e de Catuçaba assistem hoje à chegada crescente de “gente rica de São 
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Paulo”, que compra posses no sertão e instala sítios e fazendas nas terras 

“proibidas”. 

 Em direção oposta, os “do lugar”, de maneira também crescente, migram 

dos bairros para os povoados e às cidades de perto e, quando “podem” ou quando 

“precisam”, de Catuçaba e São Luís do Paraitinga para as cidades do Vale ou do 

Litoral. A cidade invade o campo e o campo o sertão, através de novos 

personagens. Até mesmo uma boa parte do alimento familiar cotidiano é comprado 

na cidade e o morador de Catuçaba reconhece que um eixo de sentido da troca se 

inverteu, pois agora é a “gente da roça” quem necessita dos “recursos da cidade”. 

Mesmo que a menos de quinze quilômetros de Catuçaba e a menos de cinco de 

alguns bairros, o sertão é vivido como um lugar-espaço distante, cada vez mais 

alheio, mais “dos outros”, enquanto a cidade, sobretudo no eixo Uatuba-Taubaté, 

tornou-se um ponto de referência muito próximo, incorporado mesmo aos símbolos 

da vida e à rotina dos dias do cotidiano da “gente da roça”. 

 Os lobisomens existem, reconhecem muitos. Eles sempre existiram, mas 

agora parece que existem menos. O que terá acontecido com seres como as 

assombrações, o lobisomem, as almas penadas e outros sujeitos do universo das 

crenças camponesas populares? Essa estranha pergunta tem uma razão de ser 

aqui, pois ela sugere respostas boas para se pensar a lógica das transformações 

dos relacionamentos entre as pessoas e os lugares da vida cotidiana e do 

imaginário, desta vida e de outras. Um trecho de um longo diálogo entre mim e um 

lavrador arrendatário morador em Catuçaba pode bem introduzir a questão. 

Ele: Então, é como eu dizia. Eu mesmo nunca vi, mas tem gente 
aqui na vilinha que sempre fala que tem noite, de madrugada, eu 
não sei... uma vez por ano, uma coisa assim, que o Milton 
Santana, aquele fazendeirão do tempo dos escravos, ruim 
mesmo, conforme se conta, ele vem e atravessa a vila numa 
carruagem, depressa, num raio, num instante. Mas se vê ... 
contam. E tudo, ele mesmo, o cocheiro, cavalos, tudo em almas, 
tudo em aparição. Contam que é castigo que ele pena por ter sido 
tão ruim. 
Eu: Mas disso tudo, Josilon, tem alguma coisa que alguma vez 
você viu, ou alguém de sua gente. Disso que se conta. 
Ele: Eu mesmo nunca, e nem Leda, minha mulher. Mas gente que 
eu conheço, gente daqui mesmo, de muita confiança, tem uns que 
falam mesmo de terem visto. De ver na noite isso e aquilo. Almas, 
assombrações nos matos, lobisomem mesmo. ... Só que é assim, 
parece que nos tempos mais antigos, tinha muito, e se via, e 
agora tem menos, bem menos. Eu acho. 
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Eu: Mas então, porque será que diminuiu, que parece que 
sumiram essas coisas todas que se fala que tinha tanto antes? 
Ele: É. Isso é coisa que cada um explica lá de um jeito. Esses 
crentes, conforme agora têm muitos deles por aí, eles não 
acreditam nisso como a gente, como os nossos antigos. Eles 
dizem mesmo que isso nunca existiu de verdade, aparecendo por 
aí, como uma aparição, uma alma, um lobisomem. Que isso ou 
não existe e é o povo aí que inventa e depois acredita, ou então, é 
coisa do demônio, do diabo mesmo. Que é as formas que ele 
toma pra atentar as pessoas. 
Eu: Eu mesmo já ouvi falar assim, Josilon, mais de uma vez, em 
conversa com os crentes. 
Ele: Pois é. Então. Mas a gente que vem de outra religião, a gente 
foi acostumando a crer que isso sempre existiu. Agora, por que é 
que foi sumindo? Por quê? Eu mesmo não sei de meu, mas têm 
pessoas aqui e outros lugares que explica desse modo. Que antes 
o sertão era perto, as matas chegando na beira de tudo. E não 
tinha luz e nem nada desses progressos da cidade. Coisa como 
os rádios, as televisões, o avião, carro e tudo que a gente vê por 
aí. Então por aqui era o lugar deles. Era perto. Eles apareciam 
mesmo por aí, nas estradas, nos povoados, perto das pessoas. 
Mas agora, como tudo isso de novo, os lugares claros, a luz, o 
muito movimento, o sertão recuando pra longe, pras beiras dos 
fundas, nessas serras, os campos ficando limpos, os costumes da 
cidade invadindo tudo. Então, não quer dizer que eles 
desapareceram de todos os lugares, do mundo mesmo. Eles só 
sumiram daqui. Fugiram dos pertos. Foram pros lugares que são 
deles. Terras deles, de almas, de aparições. Foram... Os perigos 
das cidades são outros. 

 

 Os espaços são os mesmo e são outros; mudam. Tal como as sociedades, 

os territórios têm também a sua história. Os sertões “cercavam” e agora “recuam” e 

são as cidades as que, de longe e de perto, cercam o campo, os territórios “da 

roça”: sítios, fazendas, campos, lavouras e bairros. Enquanto na região 

predominava entre todos um código da roça, até mesmo os seres sub ou 

sobrenaturais acreditados podiam ser vistos e localizados em lugares próximos, a 

eles devidos em seus tempos (noites, madrugadas, noites especiais, datas 

especiais). Alguma alma poderia ser mesmo de um morto nominado, parente de 

alguém. De alguns lobisomens sempre se poderia desconfiar quem era a sua 

pessoa humana que ele habitava a partir de sua horrenda transformação. Vinda à 

cidade, os seres tomam um duplo destino. Os que se podem colocar para ela, 

porque querem ou porque precisam – famílias inteiras dos bairros, casais jovens 
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em busca de futuro fora, jovens formados no magistério – migram para a cidade, 

“tomam destino” fora “da roça”. Os seres nativos ou incorporados a territórios no 

intervalo entre a roça e o sertão refugiam-se, fogem. Escapam da luz, do 

progresso, escondem-se onde ainda é como sempre precisa ser para que eles 

prossigam existindo. Desaparecem, não de todos os lugares, mas daqueles onde a 

chegada dos recursos “de fora” impede a existência de seres tão “de dentro”. 

Antes cidade era longe, muitas horas, dias mesmo de viagem, 
conforme fosse a distância. Mesmo Aparecida do Norte que agora 
ficou tão perto. Sertão cercava tudo, era aqui vizinho. Mato 
fechado, brabo mesmo, mas em volta de tudo. Era um lugar dos 
bichos, não se ia, só em caça, pra uma pesca, numa viagem de 
um bairro pra um outro (filho de sitiante do Chapéu Grande, 
aposentado do Funrural).  
O sertão antes nem gente tinha. Teve esses índios, esses bugres 
que se fala, mas que eu acho que ninguém daqui alcançou. Mas 
depois ficou muito tempo vazio de gente. Lugar dos bichos, que 
havia muito mesmo, e mesmo perto daqui. Depois vieram esses 
mineiros. Eles vieram foi lá pelos anos 40. Entraram pelo sertão. 
Ocuparam, tomaram posse, abriram picada e lavoura. Porque os 
daqui mesmo, os paulistas daqui, esses nunca quiseram abrir 
lavoura e criar animal no sertão. (lavrador arrendatário morador 
em Catuçaba). 
Então vieram meus pais e eu, pequeno. E mais uma levinha de 
gente nossa. Viemos do Itamonte, o senhor conhece? Lá em 
Minas. Vieram e abrimos lugar no sertão. Só nós mesmo. Minha 
gente abriu a poder de braço, na enxada e no machado, duas 
picada aí: uma pra Cunha e outra pra São Luís. Fizemos morada 
no sertão. Morei lá sempre. Era Deus, bichos e nós (mineiro 
residente atual no Sertão do Palmital). 
O sertão não é tão longe e era mais perto. Por muito tempo era 
lugar de recurso. Vinha de lá madeira, muita mesmo. Eles, esses 
sertanejos do Palmital e de outros sertões, traziam madeira em 
tropa de burro. Vinha caça, coisas do mato. Conforme foi assim 
por muitos tempos. Nunca teve muito morador mesmo, só 
mesmos esses mineiros de que eu falei pro senhor. Sabe o 
Luizão, o velho Marcolino que agora até já mora aqui na vila? Pois 
eles, e outros. Depois veio essas leis. Veio esse costume do 
Governo que antes não tinha. Veio a polícia deles. Eles vêm, a 
“Florestal”, e vigia tudo aí pelo sertão. Um derruba um pau, mata 
uma paca, se eles chegam e descobrem, multam mesmo. Eles até 
já levaram mais de um pra juízo lá em São Luís. E o cara pode ir 
preso mesmo só por um tatu. Agora me diga, quem é mais que vai 
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querer ficar vivendo no sertão? Quem? Pois se lá é longe, sem 
recurso de tudo que nem mesmo uma luz, uma luzinha não tem 
por lá. Quem? Se as vantagens que tinha agora com a Florestal 
acabou de vez. O senhor me diga! (sitiante de Cachoeirinha). 
Eu falei pro senhor que lá no Palmital só tem gente sertanejos. 
Mas então eu menti, e agora eu corrijo. É assim: teve, durante 
muito tempo mesmo teve. Era só uma gente como eu, igual eu 
tava falando pro senhor. Mas agora chegaram uns outros. E é 
uma gente de fora que vem. Eles vêm com carro e andam 
comprando terra por lá. Andam aposseando da terra, que teve 
muitos casos. É uma gente de fora, uns estranhos vindo lá de São 
Paulo. chegam com uns papéis dizendo que são donos de tantos, 
de seiscentos alqueires de terra. É novo, é de uns anos pra cá. 
Eles não vêm morar, pra viver ali, mas dizem que são donos, que 
têm a posse. Quando a gente sair, todos, vão ficar eles, o que é 
deles. E com eles a Florestal não vigia como com a gente, por um 
qualquer assunto no mato (lavrador residente no Sertão do 
Palmital, trecho seqüente ao terceiro da série). 

 

 Vejamos. Em um primeiro momento da memória, o sertão ainda não tem 

moradores rurais. Em um último ele ameaça vir a já não tê-los mais. Nos dois 

limites de tempo em que o sertão foi habitado por gente “do lugar”, no início ele era 

desabitado por ser o espaço não-social de animais e índios. Agora ele aos poucos 

se torna outra vez não habitado por haverem os poderes percebidos como vindos 

da cidade, roubado os direitos antigos de uso local dos recursos da natureza, a 

razão principal pela qual valia a pena uma família alhear-se em seu cotidiano até 

mesmo dos recursos da sociedade caipira dos bairros entre o sertão e a cidade. 

Esse lugar natural socializado pelo trabalho e pelo modo de vida do homem do 

campo é tido até hoje como o melhor cenário para se viver, quando se “é do 

campo”, “da roça”, isto é, nem do sertão e nem da cidade. 

 Estranha dualidade de destinos de sujeitos. A saída melancólica dos últimos 

sertanejos das florestas fronteiras, ou já parte do Parque Estadual da Serra do 

Mar, coincide com o retorno imaginado dos seres da pura natureza, que, por sua 

condição sub ou infra-humana, já não podem mais conviver com os humanos a 

proximidade natural da sociedade. Mas coincide também com a visível e alarmante 

chegada de outras assombrações: os ricos compradores de terras vindos “de fora”. 

Que os lobisomens os devorem! No micromundo exageradamente mapeado e 

reconhecido em que se movem a vida e o imaginário das pessoas de Catuçaba e 

nos bairros vizinhos, vimos que de uma maneira muito marcada a escala de 

valores dos adultos e velhos, homens e mulheres, assinala nos lugares rurais entre 
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o sertão e a cidade o território que o camponês reconhece como própria e 

apropriadamente seu: fruto de seu trabalho e das gerações antecedentes; cenário 

natural de sua vida e lugar cultural onde ele sente que domina os códigos e 

símbolos de sua própria existência. Os jovens de agora, com poucas exceções, 

negam esta escala de valores e olham com temor e desejo as cidades que os 

esperam. Seus irmãos mais moços farão o mesmo, com mais certezas. 

 Espero que não pareça estranha ao leitor a lembrança que me ocorreu de 

concluir essas observações fazendo um paralelo entre o caso que nos ocupa e 

algumas intrigantes reflexões de Edmund Leach, quando em um colóquio de 

lingüistas ele resolveu associar as palavras com que os ingleses xingam os outros, 

as relações afetivo-sexuais entre homens e mulheres e os alimentos que ambos 

costumam ingerir na Inglaterra. 

 Tentemos uma primeira aproximação entre um texto e o outro. Sabemos 

bem que entre os espaços da vida, da cozinha da casa cotidiana ao distante e 

apenas imaginado “Pólo Norte” (no entanto, para os meninos de minha geração 

um lugar de gelo simbólica e afetivamente muito próximo, pois lá vivia ninguém 

menos do que Papai Noel), todos os territórios vividos e/ou pensados o são 

através de categorias que de alguma maneira podem ser atribuídos também a 

outras dimensões naturais e/ou sociais de seres, coisas e situações da experiência 

relacional da vida. No intervalo entre o espaço e o lugar de Yi-fu Tuan, os diversos 

locais das relações possíveis ou imaginadas entre as pessoas, ou entre elas e o 

mundo natural, são próximos ou distantes; são sagrados ou profanos; são “meus”, 

“de outros próximos” ou “deles”, distantes ou desconhecidos; são “para o trabalho”, 

“o negócio”, o “recurso” (aquilo que as pessoas dos bairros vão buscar nos 

hospitais ou nas escolas de São Luís ou de Taubaté), o “divertimento” (nome local 

das variantes do lazer) e assim por diante. São lugares deste mundo onde se vive 

e se almeja seguir vivendo por muitos e muitos anos, como o sítio herdado dos 

pais e o bairro “onde a gente sempre viveu”. Lugares deste mundo que agora se 

evita ou até onde se vai raramente, como o sertão. Lugares de um mundo 

acreditado, que por todos os meios se quer evitar, como “os infernos”, ou para 

onde se almeja ir um dia, como “os céus, na glória de Deus Pai”. 

 Creio que uma linha demarcatória passa por um conjunto de classificadores 

muito próximos aos que Leach emprega para outros fins. Vejamos. Ao refletir 

sobre as associações entre xingar, comer e transar (o leitor me permita o 

neologismo não usado, por razões óbvias, por Leach), verifica-se uma associação 

que poderia submeter essas diferentes categorias de gestos e atos sociais/naturais 

a um mesmo esquema de representação, guardadas as diferenças entre umas e 

outras. O seu critério unificador é francamente espacial. De uma maneira 
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culturalmente muito generalizada, as pessoas não comem os animais e não se 

relacionam sexualmente com parceiros situados entre “aqueles que estão muito 

próximos” e, no extremo oposto, os que estão muito distanciados. No caso das 

mulheres “estrangeiras distantes – que sabemos que existem, mas com as quais 

nenhuma relação social é possível” (Leach, 1983, p.84). Se de um lado não 

transamos com mães e “irmãs verdadeiras” e nem comemos os animais de 

estimação criados na casa, de outro lado também não passam de sonhos distantes 

nossas trocas de afeto com balinezas ou habitantes de Papua-Melanésia. Assim 

como não passa pela cabeça comermos a carne do cachorro de estimação da 

casa e nem a de onças, de cobras sucuri, enfim, dos “animais selvagens distantes 

– que não se encontram sob controle humano e não são comestíveis” (Leach, 

1983, p.184-5). Ora, é evidente que os espaços da comestibilidade de animais e 

da atividade relacional afetiva entre pessoas, realiza-se em situações e entre seres 

situados entre os dois extremos tabu de evitação, um por excesso de aproximação, 

e outro por excesso de distanciamento geográfico e social. Comemos os animais e 

nos relacionamos sexualmente com bichos e pessoas situados em proximidades 

adequadas. As mulheres são: “aquelas que são parentes, mas não estão muito 

próximas” e “vizinhas (amigas) que não são parentes – afins potenciais”. Os 

animais comestíveis são: “aqueles que são domesticados, mas não estão muito 

perto – farm animals”; “animais do campo, „caça‟ – uma categoria com a qual 

alternamos amizade e hostilidade” (Leach, 1983, p.185). 

 Trazendo o esquema proposto por Edmund Leach para o que nos importa e 

completando-o, neste sentido, um desenho útil poderia ser elaborado da seguinte 

maneira: 
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Relação de espaços 

naturais/sociais 

Princípios de relações 

afetivo-sexuais 

Princípios de relações 

de comestibilidade6 

Espaços próximos: o sítio, o bairro 

rural, os espaços muito próximos 

da natureza vivida como um 

ambiente apropriável (matas e 

águas do sítio ou do bairro) 

Proibição de casamento 

associada com relações 

sexuais pré-maritais 

Castração associada à 

comestibilidade 

Espaços próximos-distante: outros 

sítios não-vizinhos, outros bairros, 

Catuçaba (para quem é “dos 

bairros”), São Luís do Paraitinga e 

as outras cidades da experiência 

social (Taubaté, Lagoinha, Cunha, 

Ubatuba), a natureza não vizinha 

(outras matas, rios, o sertão 

próximo) 

Aliança de casamento, 

ambigüidade tipo/ 

amigo-inimigo7 

Comestível de forma 

sexualmente intacta; 

alternância de 

amizade / hostilidade 

Espaço social e naturalmente 

distante: as cidades não-

freqüentadas, outros bairros e 

locais rurais fora da experiência do 

cotidiano; locais da natureza 

distante, interdita ou perigosa (São 

Paulo, Rio de Janeiro, as matas da 

Serra do Mar) 

Nenhuma relação sexual 

com estrangeiros 

longínquos 

Animais selvagens 

distantes não são 

comestíveis 

 

                                                           
6 Deixo de lado o tratamento dado por Leach aos insultos verbais. Embora tenha sido esta questão e sua lógica a 
porta de entrada do intrigante estudo do antropólogo inglês, no tratamento seguinte da questão ele deixa de lado a 
sua análise e a subordina à das relações codificadas entre comestibilidade cotidiana e afetividade sexualizada.  
7 As relações afetivas, sobretudo entre rapazes e moças, são a causa principal dos pequenos e contínuos conflitos 
entre moradores dos bairros da região, principalmente nas épocas posteriores à Quaresma, quando aumentam 
muita as festas de padroeiros. Namoros entre moças de um bairro e rapazes de um outro são via de regra um 
acontecimento tenso. Mais de uma vez eu presenciei brigas inicialmente particulares e logo ritualmente 
coletivizadas. A razão de todas elas: conflitos entre rapazes de bairros diferentes por causa de alguma moça 
presente. Não são raros os comentários do tipo: “a rapaziada lá da Cachoeirinha não sabe vir numa festa sem 
provocar briga”. Lembro ainda que tal como tradicionalmente acontece no interior de São Paulo, os campeonatos 
locais de futebol e mesmo alguns torneios de truco são realizados entre equipes de bairros. Uma boa parte da 
fidelidade dos homens desloca-se, em situações de jogo, lazer e suas derivadas, da família para o bairro, em geral 
também um reduto da parentela. 
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A primeira coluna é minha e retrata uma lógica classificatória de reconhecimento 

social dos territórios da vida e do cotidiano entre as pessoas de Catuçaba e dos 

bairros vizinhos (Chapéu Grande, Pinga, Cachoeirinha, Oriente e, no limite, Sertão 

do Palmital). As duas outras colunas são do texto de Leach. É claro que as 

correspondências não são exatas, e o seu modelo me parece totalmente adequado 

em seu próprio caso e com os seus próprios exemplos. O espaço mais crítico é por 

certo o segundo, o da “proibição de casamento associada a relações sexuais pré-

maritais”. Tanto em seu caso inglês quanto no meu, creio que os lugares sociais da 

vida cotidiana ocorridos aí são menos rígidos e mais complexos e conflitivos do 

que a sua classificação sugere. Do ponto de vista da afetividade sexual, este é o 

lugar das “primas”, dos agregados não-familiares ou afins do grupo doméstico 

(afilhados, cunhadas, etc.), dos vizinhos muito próximos, no mais das vezes 

parentes, contraparentes ou “aparentados”. Tanto no caso de Leach como no meu, 

é um território perigoso de relações abertas a uma sexualidade sempre crítica (ah, 

o desejo das primas, das filhas do campadre!), e aberto também aos casamentos. 

No passado, o limite de um bairro rural era mesmo um espaço preferencial de 

casamentos, até mesmo por razões de distribuição e herança de terras. 

 O que importa reter na relação entre espaços e relacionamentos entre 

pessoas, entre pessoas e animais e entre a sociedade e o mundo natural, é a idéia 

de que uma certa lógica de proximidade-distanciamento, de familiaridade-

estranhamento e de aliança provável-conflito possível, parece estar na base de 

todo um código cultural do tabu, tal como Leach o formula para desenvolver um 

pensamento intrigante, ao qual remeto o leitor com insistência. E ainda que esse 

ponto não tenha sido claramente formulado por ele, é mais do que evidente que os 

critérios sociais de códigos como os da comestibilidade, da sexualidade, e das 

diferentes formas possíveis de relacionamentos sociedade/natureza, são pensados 

e estabelecidos sobre princípios de uma lógica essencialmente simbólico-

geográfica. Uma geografia das culturas que, como em Durkheim, vem da natureza 

à sociedade e vai da sociedade à natureza, tornando pessoas, poderes, contratos 

sociais, bichos, almas vagantes, apropriações do mundo natural e conseqüentes 

gestos culturais de socialização da natureza mais homólogos do que podemos 

imaginar. 

 E não deixa de chamar a atenção o fato de que um mesmo princípio 

imaginante e regrador de uma lógica social dos territórios do cotidiano aplica-se, 

entre os nossos e entre tantos outros viventes do mundo rural, estabelecendo um 

eixo de aproximações e distâncias cujo ponto de origem vai da casa ao sítio e 
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deste ao bairro, e cujos afastamentos por igual se realizam tanto em uma direção 

da natureza quanto em uma direção oposta, de sociedade. De transição, em um 

rumo, entre o campo e a mata e, no outro, entre o bairro e a cidade. 

Representemos isto em um último esquema. Ele corrige e detalha, para o caso 

único de meus dados, o esquema anterior divido com Leach. 
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Além Lugares rurais 

longe, 

imaginados: a 

Amazônia, o 

Nordeste 

Sertões, florestas 

distantes, 

oceanos: a 

floresta 

Amazônica 

Lugares 

sobrenaturais 

benévolos ou 

maléficos: céu, 

inferno, 

purgatório 

Cidades do Brasil 

ou de fora muito 

distantes: Recife, 

Paris 

Lá Lugares rurais 

conhecidos e 

distantes, fora do 

cotidiano 

Sertões de perto, 

matos e outros 

locais conhecidos 

e eventualmente 

freqüentados 

Lugares sociais 

ou naturais onde 

ocorrem 

fenômenos 

sobrenaturais 

As cidades 

distantes, 

eventualmente 

freqüentadas: 

São Paulo, 

Campinas 

Ali/aqu

i 

Lugares rurais 

conhecidos e 

próximos, 

incorporados ao 

cotidiano: o meu 

sítio, o de 

parentes ou 

vizinhos 

confrontantes 

Lugares da 

natureza muito 

próximos e 

freqüentados de 

modo cotidiano: 

as matas do sítio 

ou do bairro 

Lugares sociais 

muito próximos e 

reconhecidos 

como sagrados, 

onde se realizam 

atos sociais 

religiosos: a 

capela do bairro 

As cidades 

próximas e 

freqüentadas sem 

estranhamento, 

local de néo-

residência de 

parentes 

próximos: São 

Luís, Cunha, 

Lagoinha, 

Taubaté, Ubatuba 

e Aparecida do 

Norte 

Aqui Os lugares da 

vida íntima e das 

trocas familiares 

mais exclusivas: 

a casa, o quarto, 

a cozinha 

A natureza 

trazida para 

dentro da casa ou 

para o jardim: 

árvores e outras 

plantas 

transplantadas, 

bichos do mato 

criados em casa 

A capela da casa, 

o oratório familiar 
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Casa, Terra, Bichos e Homens* 

 
A Casa 

 No seu estudo sobre representações da socialização na família e na pré-

escola, Tania Dauster chama a atenção para o fato de que na maioria das 

residências por ela investigadas não havia quartos separados para as crianças1. 

Com evidência ela conclui que a existência de quartos próprios para os filhos 

obedece a uma lógica de razão prática. É preciso que haja condições materiais 

para que seja possível separar quartos na casa e, depois, destinar um ou mais de 

um deles às crianças. De fato, apenas nas casas de famílias de maior poder 

aquisitivo as crianças dormiam em quartos separados e a decoração que tornava o 

quarto não apenas socialmente “dos filhos”, mas também afetiva, hoje um espaço 

infantil na residência, era mais visível e mais intencional entre as famílias de mais 

posses. O mesmo poderia ser dito a respeito dos animais da casa. Nos bairros 

pobres são raras as “casas de cachorro” e eles e gatos dividem com os humanos 

os espaços da casa e do quintal. 

 Mas a este dado fundamental da razão prática acrescentam-se outros. A 

produção espacial de lugares individuais – isto é, do exercício de individualidade 

traduzido como possibilidade de estabelecer experiências da diferença a partir da 

própria diferenciação material dos lugares de vida e trabalho – depende de 

variações na maneira como as pessoas, desiguais em uma família pelo sexo, pela 

idade, pelo modo de ser, pela participação na vida do grupo doméstico, são 

interiormente percebidas como realmente diferenciadas. 

 Ora, tanto o pequeno rancho de um lavrador parceiro quanto a sede de 

fazenda de uma família de pecuaristas, são no Alto Paraíba oficinas de trabalho. A 

diferença maior está não tanto no aumento de tamanhos e comodidades, à medida 

em que se migra do “rancho” para a “sede”, mas na possibilidade real do 

estabelecimento de separações re-qualificadoras dos espaços interiores. Um 

rancho indigentemente pobre pode ser um telhado de capim sobre quatro paredes 

de pau-a-pique, sem qualquer separação interna. Esteiras ou camas (quando há) 

dividem com sacos de feijão, cangalhas de tropas de burros e o “fogão caipira” um 

mesmo espaço unívoco, onde as distinções se dão apenas pelos lugares 

diferentes que eles ocupam “ali”. Um rancho a cominho de ser “casa”, com o 

mesmo teto e as mesmas paredes, pode separar a cozinha, onde a família vive a 

maior parte de seu tempo “na casa”, do resto. Ele é um lugar que é, ao mesmo 

                                                           
* Em: BRANDÃO, Carlos R. A Partilha da Vida. GEIC / Cabral Editora. 
1 Tania Dauster, Do Ponto de Vista da Família. pgs. 26 e 27. 
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tempo, a varanda, a sala e o quarto. O banheiro, logicamente não existirá, ou 

estará situado longe, entre moitas de bananeira ou em um reservado precário num 

canto de quintal. Uma absoluta indiferenciação de lugares permitirá que os 

animais, criados sempre próximos à família, coabitem o rancho com ela, 

especialmente as “aves da casa”. 

 Mais do que um telhado de telhas de barro ou “eternit”, e as paredes de 

tijolos, muitas vezes jamais rebocados, a existência de quartos separados do 

“resto da casa” é um pequeno luxo que marca a diferença fisicamente doméstica 

entre a família pobre e aquela que se considera “remediada” para cima. Extensão 

da cama, onde nos ranchos e nas casas mais pobres não raro dormem várias 

pessoas, entre adultos, adolescentes e crianças, o quarto é a invasão da 

individualidade. É o lugar do não-trabalho, do sono, do repouso e da guarda dos 

objetos pessoais que duas ou três pessoas dividem, ou que, no limite superior, 

pode ser de uma só; supremo luxo. No entanto, mesmo nas sedes atuais das 

melhores fazendas são raros os quartos individuais e é menos comum ainda 

qualquer tipo de decoração como símbolos diferenciados dos desejos de quem 

possui aquele lugar. 

 Até nas melhores casas dos bairros, locais de trabalho não se separam dos 

lugares de repouso ou lazer. A mãe que cozinha na “cozinha” e nos dias de chuva 

“bate feijão” com o marido e os filhos na sala, costura no quarto onde o marido 

conserta uma sela gasta. Quando a família não tem como construir sequer um 

“telheiro”, eles dividem com as pessoas os lugares da casa. É menos importante 

que haja goteiras sobre uma cama do que sobre os sacos de “feijão da seca”, 

guardado até quando começam as “águas”. Vimos que embora o terreno de vários 

proprietários seja muito grande à volta da casa, o costume é que o chiqueiro dos 

porcos, tanto quanto o mangueiro do gado, sejam localizados próximos dela, a 

despeito de uma suposta falta de higiene que isto possa acarretar. 

 Como a casa é entendida como uma extensão doméstica do trabalho 

familiar, é em função das estratégias do seu exercício que ela é pensada e 

construída. Todos os espaços são feitos para serem úteis e, não, cômodos. A 

grande mesa familiar que nos filmes do “oeste americano” é bastante comum, com 

a piedosa família à volta, é inexistente mesmo nas fazendas e absolutamente 

impensável nas casas de sitiantes e lavradores. Não é raro que a única mesa 

esteja na cozinha e sirva mais para apoiar os objetos das alquimias do fogão do 

que os pratos na “hora da bóia”. Tal como a existência de quartos separados, a de 

uma sala com uma mesa livre dos encargos da cozinha é sinal urbano de 

prosperidade. 
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 Entre ranchos, casas e sedes de fazenda, onde com freqüência não existe 

sequer um jardim, não há também o quintal como um lugar onde se esteja. Ele é o 

lugar da horta, do pomar, dos “bichos da casa”, entregue mais aos cuidados da 

metade feminina da família. é o espaço a céu aberto dos locais da guarda dos 

produtos e, sob telhados, é o paiol de milho, tão importante quanto a própria casa 

ou o galpão improvisado das ferramentas do trabalho2. 

 

A Repartição dos Lugares 

 Se entre ranchos e casas os espaços domésticos são apenas 

precariamente individualizados, são muito marcadas outras gramáticas simbólicas 

de separação entre categorias de pessoas através de presenças e usos desiguais 

em/de espaços diferentes. Assim, há locais domésticos mais masculinos, outros 

mais femininos e outros aparentemente neutros. Comecemos de fora para dentro. 

 A mata, esteja ela dentro ou fora da propriedade, não é percebida como um 

lugar de presença constante das pessoas: homens ou mulheres. Lugar da 

natureza, povoada de bichos selvagens e seres cuja existência os mais jovens 

contestam, ela é um local de passagem, de caça e pesca e de aproveitamento 

esporádico de produtos, como a madeira. Vimos já que apenas os povoadores do 

sertão são vistos como moradores da mata. No entanto, quando a mata se 

aproxima da cultura, quando ela é cortada de caminhos e em parte devastada e 

conhecida, eis que curiosamente se torna um local socializado e mais aberto à 

presença de homens e até de mulheres. Se são os homens os que derrubam e 

queimam para abrir novas pastagens ou terrenos de lavoura, se eram somente 

                                                           
2 Pelo menos Saint-Hilaire mais uma vez, inclusive falando a respeito das antigas fazendas do café, assim como 
possivelmente outros viajantes estrangeiros pelo Brasil do século passado, observaram que, por ricas que fossem, 
comparadas com as européias, as fazendas brasileiras eram desprovidas de jardins e de lugares pitorescos para o 
descanso e o lazer. Nas várias velhas fazendas dos municípios de Cunha, Lagoinha e São Luís do Paraitinga, são 
visíveis até hoje os sinais do descanso familiar com o lugar da convivência. Em algumas o amplo pátio de secar 
café, situado bem na frente da casa grade, deu mais tarde lugar a um mangueiro. Em nenhuma há jardins e 
recantos, mas sim e sempre, locais vazios ou destinados aos vários momentos do trabalho, alguns sítios colocados 
em locais verdadeiramente primorosos, do ponto de vista da natureza, entre as matas, morros e cachoeiras, 
repetem o mesmo descaso com o lugar do lazer e de encantamento. Num deles que freqüentei muitas vezes, na 
beira do rio Cachoeirinha, logo abaixo de uma das mais bonitas quedas d‟água de toda a região, o dono colocou o 
chiqueiro dos porcos não muito longe dos fundos da casa. Pequena e apertada entre morros e o ribeirão do 
Chapéu, a própria vila de Catuçaba não possui qualquer lugar público preparado para a convivência. Fora o 
pequeno adro da igreja, cimentado e vazio de encantos, há apenas o campo de futebol, situado em terras da Escola 
Estadual. Não há praças e, nas ruas e nas casas, nem jardins. O próprios lugares da natureza dentro das 
propriedades, ou próximos a elas, não são tratados para serem locais de lazer e convivência, num sentido urbano 
da palavra. Uma pequena trilha mal cuidada leva a uma cachoeira e à volta de um poço invejável no rio não há 
qualquer tipo de trato, a  não ser a limpeza rústica que espante as cobras e, sem conforto algum, permita o uso. 
Todo o mundo da natureza, inclusive aquele que circunda de perto a própria casa, independentemente de ser 
percebido também como espaço de beleza, é antes de mais nada um local pensado e vivido através do exercício do 
trabalho. O trato da cultura que rearranja para o lazer a natureza, começa a existir significativamente de São Luís do 
Paraitinga para cidades maiores do Vale, ou em direção a Ubatuba, onde locais admiráveis por sua beleza natural, 
como todos os outros que circundam Catuçaba, aos poucos seriam transformados em loteamento para turistas.  
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eles que iam a ela caçar, são as mulheres as que cotidianamente a invadem para 

“lenhar”. Para “catar”, nas beiras das florestas que circundam Catuçaba, os bairros 

e os sítios, a lenha dos fogões dos quais são senhores e pelos quais são absolutas 

responsáveis. Assim como no mar dos caiçaras, onde as mulheres “catam” na 

beira da praia enquanto os homens “saem para pescar” no mar alto. 

 A mata de maneira alguma é vivida ou mesmo imaginada como um lugar de 

deleite ao estilo urbano. Mesmo os homens não penetram nela se não têm um 

objetivo claro: caçar, buscar madeiras, trazer palmito, procurar mel. Quando um 

lugar de deleite dos jovens é apropriado, ele é “limpo do mato”, como a cachoeira 

do Paulo Arlindo, a 6 km de Catuçaba antes da subida para o bairro do Chapéu. 

Veremos ainda que na oposição entre os bichos que se reconhece ou com que se 

lida, o pasto, a meio caminho entre o quintal (terreiro), a roça (terra e lavoura) e a 

mata, é o divisor discreto entre o doméstico e o selvagem. 

 O pasto, o mangueiro e todos os outros locais de criação e “trato” do gado, 

são espaços masculinos. Apenas em casos excepcionais esposas e filhas ajudam 

os homens da casa a lidar com o gado. Em geral isso se resume à “lida do leite”. 

Do mesmo modo, as grandes lavouras da produção de subsistência e excedentes 

são locais dos homens da casa. Ali eles trabalham em equipes de pais-e-filhos, de 

parentes, de vizinhos, como nos casos de “troca de dia”, de companheiros 

próximos e distantes, como nos dias festivos dos mutirões. 

 Pasto, mangueiro ou terras de lavoura não são espaços masculinos apenas 

porque são lugares preferenciais do trabalho dos homens da casa. Por extensão, 

eles são cenários sentidos como em tudo masculinos, lugares de homens, como o 

bar. Meninos e meninas da casa podem ir com as mães “lenhar” nas beiras da 

mata. Mas os meninos podem ir ali brincar com seus grupos de idade. Mas não se 

concebe do mesmo modo às mulheres. Os filhos homens que “lidam com a 

lavoura” e o gado, experimentam nestes locais de trabalho produtivo como os seus 

espaços próprios no sítio. Porque para uma mulher, crescer é também ampliar 

limitadamente os seus espaços de vida, dos cômodos da casa para os cantos do 

terreiro, e circunscrever ali, como “boa” filha e, depois, “esposa” e “mãe”, o lugar 

cotidiano de sua experiência de vida. Para um homem, crescer significa também 

sair de casa, ultrapassar os limites do quintal e se estabelecer como senhor de 

lavouras e pastos. Cedo a menina começa a “ajudar a mãe em casa”, onde ela 

fica, enquanto os meninos e, sobretudo os rapazes da casa, vão primeiro à roça e, 

depois, vão para a roça e o pasto com o pai. Isto vale igualmente para a posse e o 

“trato” com tipos de bichos. Bons para usar e ter, eles são bons também para 
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pensar e a associação costumeira entre tipos de bichos e tipos de pessoas serve a 

demarcar diferenças e diferenciar modos de ser e viver no mundo rural. Vejamos 

em que tudo isto implica, muito mais do que apenas dizer que os “bichos de pena” 

estão no domínio das mulheres e os cavalos e bois no dos homens. 

 Na divisão entre os gêneros, o “terreiro”, o quintal, lugar do pomar, é o 

equivalente caseiro da mata. Mas aqui as posições se invertem. A floresta é um 

lugar mais masculino onde não obstante a mulher vai buscar a matéria prima do 

processo de transformação do produto da lavoura em objeto de consumo: o 

alimento. No quintal, espaço neutro, a mulher divide com o homem direitos de 

presença e obrigações de trabalho. Ali o homem se encarrega das tarefas que 

fazem justamente a mediação entre os seus espaços de pasto e lavoura e a casa. 

“Lida” com o paiol de milho, conserta os artefatos do trabalho “na roça”, bate o 

feijão, debulha o milho, prepara as rações para o gado e cuida da “trabalha” de 

uma tropa de burros, de uma parelha de bois de arado, ou de seu cavalo, objeto de 

vaidosa fruição masculina e, mais do que tudo, associado aos melhores símbolos 

da “macheza” na região. Ali a mulher trata do pomar, da horta e dos “bichos da 

casa”. Ela pode repartir com os homens da família os cuidados com os porcos, 

cuja posse é mais masculina do que feminina. Mas as aves, patos, perus e 

galinhas são propriedade e responsabilidade da mulher. O frango está para a 

esposa-e-mãe assim como o cavalo está para o marido-e-pai, vimos. Ali as 

mulheres da casa beneficiam os alimentos cujo trabalho comprometa a ordem do 

interior da cozinha, lavam e secam roupas, panelas e pratos. Na extensão do 

terreiro algumas mulheres fazem por sua conta e risco pequenas lavouras cujo 

rendimento, tal como o que porventura venham a obter com a venda de verduras e 

aves, é todo seu. Até hoje as mais comuns são de cebolas e alhos. E eles 

reduzem a uma esfera de serviço e ganho femininos e aos limites externos do 

quintal, produtos que por alguns anos foram a principal produção de Catuçaba. 

 

Bichos e Homens 

 Tomados de todos os bichos reconhecidos, os animais que criam, com 

quem convivem ou que conhecem, são personagens genéricos, específicos ou 

individualizados de uma boa parte das conversas de homens e mulheres de todas 

as idades. Não seria exagero algum imaginar que a afinidade camponesa com a 

pessoa humana de Jesus Cristo é estabelecida também pelo reconhecimento de 

que, tal como eles na vida cotidiana, “Ele”, em sua existência exemplar entre os 

homens nasceu entre bichos, conviveu com eles e os tomava, e mais às plantas, 

como os seres preferenciais dos seus ensinos. Este “cordeiro” nascido “entre um 

boi e um burro”, amamentado pelo leite de uma raposa (crença local cantada em 
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versos nas folias de Santos Reis), temeroso de lobos, fazedor de milagres como 

pão, vinho e peixes, recomendava aos ouvintes serem como os lírios do campo, 

agirem com a mansidão do carneiro e a prudência das serpentes, separarem o joio 

do trigo e usava a semente de mostarda para figurar o Reino dos Céus. 

 Ao contrário das pessoas divinas e dos anjos, puros espíritos, à exceção de 

Cristo que foi um Divino corpo sofredor de “Maria Santíssima”, o único ser humano 

a “subir aos céus” com o corpo e a alma, e opostos aos homens que são, vimos, 

uma alma presa em vida à casa do corpo, os animais são puros corpos, ainda que 

possam ter inteligência, coração e sentimentos. O ser da cada bicho se extingue 

plenamente com a morte de sua matéria. Os bichos, acredita-se, esquecem 

também a morte de um companheiro desaparecido, e portanto, o animal 

permanece apenas lembrado na memória dos homens que não os esquecem, em 

certos casos. Cavalos notáveis podem ser recordados muitos anos após a sua 

morte e a “saudade” de um cachorro querido pode durar muito tempo. Há muito 

mais músicas sertanejas na região sobre bois, cavalos e cães, do que sobre 

política nacional, pessoas nominadas ou acontecimentos próximos. 

 Além da oposição clássica na Antropologia entre selvagens e domésticos, 

os animais reais ou supostos são também identificados como os seres humanos, 

de acordo com outros critérios derivados, estabelecidos segundo a concepção de 

seus corpos e as possibilidades de relações entre os bichos e entre eles e os 

homens. 

 Alguns exemplos. Insetos, répteis, peixes e batráquios são gêneros e 

espécies coletivas. Não são nunca individualizados como sujeitos dentro de um 

grupo. As aranhas mais do que as cobras (personagem bíblico-popular 

importante), as cobras mais do que os peixes, os peixes mais do que os sapos, 

são a maior dessemelhança possível de corpos frente aos humanos. Com graus 

variáveis de conhecimento, sabe-se que qualquer um deles possui uma figura 

própria indiferenciada e também partes internas do corpo, tal como os homens. 

Mas o não possuírem outras, como pernas e braços no caso das cobras e peixes, 

os torna muito distanciados dos seres humanos. Não podendo ser claramente 

decompostos como um macaco do Sertão do Paraitinga, ou uma vaca morta no 

matadouro local, na beira do ribeirão do Chapéu, fora algumas exceções de que os 

peixes comestíveis são o melhor exemplo, os animais listado até aqui sugerem 

perigo, nojo e evitação. 

 Mais do que os peixes, que são seres corpóreos incompletos e imperfeitos 

(os de couro maior do que os de escamas e os peixes liminares, com as enguias 

ou as arraias mais do que todos), mas que podem ser comidos, as aves estão a 

meio caminho entre os animais distanciados e os bichos próximos. Elas possuem 
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um corpo assemelhado ao humano, são tidas como limpas e inocentes, podem ser 

comidas, criadas e até tornadas, em alguns casos “da casa”. Ora, é justamente no 

espaço simbólico entre as aves e os mamíferos que a oposição selvagem x 

doméstico é mais intrigante. 

 Criados para serem da casa, como o cão e o gato, do trabalho, como o 

jumento, o cavalo ou o boi de carro, ou de negócio, como o boi de corte, os 

mamíferos domésticos ou domesticados tendem a ser, via de regra, seres 

individualizados. Mas há entre eles uma hierarquia importante, tal como nas regras 

de distanciamento e evitação diante dos bichos selvagens. Há mais nomes para 

cães do que para os gatos, mas mais para os gatos do que as aves da casa 

(passarinhos) ou do quintal (patos e galinhas), seres de criação ou corte que, sem 

serem nominados, são reconhecidos uma a um por seus donos, pelos detalhes do 

corpo. São mais próximos e nominados os cavalos e as éguas do que os bois e as 

vacas, e estes últimos muito mais do que outros raros bichos de criação, como 

carneiros e cabras. Mas do mesmo modo, nunca são nominados e tornados 

próximos os porcos e leitões, criados nos quintais de todos os sítios e fazendas. O 

reconhecimento da individualidade corpórea de certos tipos de animais é geral. 

Éguas e cavalos de pessoas do lugar e da redondeza são individualmente 

conhecidos de quase todos os homens. Já sabemos que eles são um assunto 

peculiarmente masculino, do mesmo modo como leitões e porcos são neutros e as 

aves do quintal são questão feminina. Muitos deles são conhecidos pelos seus 

nomes próprios. Já o reconhecimento do nome do gado é particularizado. Todos 

os adultos interessados os conhecem por sinais do corpo, mas o dono, o 

nominador atual, costuma ser o único que associa tal peculiaridade ao nome 

próprio de cada um. 

 Próximos, coabitantes de espaços aproximados, sujeitos de estima e, em 

alguns casos, de respeito por causa de qualidades notáveis, animais mamíferos 

domésticos e domesticados são metafórica e metonimicamente muito 

assemelhados aos humanos. Uma sutil comparação entre o que se passa com tais 

seres que compartem com os camponeses de Catuçaba espaços e tempos 

relevantes da vida cotidiana e outros, mais “naturalmente” semelhantes aos 

homens, mas “socialmente” mais distanciados deles, poderia ser algo interessante 

aqui. Vejamos. Macacos são conhecidos como seres da mata, dos “fundos do 

sertão”. São tidos como corporalmente muito parecidos com os humanos e todos 

reconhecem que eles seriam até mesmo capazes de imitar os gestos dos homens 

e, no limite, tornar expressivos sentimentos próximos. Expressões de afeto de que 

os outros seres da casa, do quintal e do pasto, à exceção do cachorro, não são 

capazes. No entanto, caricaturalmente irmanados aos homens, são seres de 



60 

 

 60 

domínio da natureza e não há em absoluto o costume de caçá-los para os criar em 

casa. São selvagens e nunca individualizados. Fora o distanciamento dado pela 

própria vida cotidiana, pois apenas caçadores e outros raros viajantes se 

aventuram às terras do sertão na Serra do Mar, sabe-se que o macaco imita 

gestos sem traduzir a afeição aos humanos e, portanto, sem saber tornar o seu 

desempenho a evidência de uma individualidade. O mesmo acontece com os 

papagaios, que mesmo quando exímios faladores e criados em casa, falam se 

dizer e nunca são nominados individualmente, ao contrário de cavalos e cães, que 

produzem gestos animais carregados de supostos sentidos e sentimentos 

humanos. Eles traduzem afetos e respondem às afeições dos homens, sem 

falarem e sem imitarem os humanos. 

 Corpos de mamíferos próximos são decomponíveis da forma mais 

semelhante possível à de seus donos e alguns, quando enfermos, são tratados 

com cuidados não muito distantes aos dados às pessoas da casa. Notemos que 

um boi, por exemplo, enquanto vivo, decompõe as partes do corpo de modo muito 

semelhante ao dos homens: as próprias patas dianteiras são “mãos” e, as 

traseiras, “pés”. Apenas depois de mortos, têm no matadouro as suas frações do 

corpo decomponíveis segundo a lógica da mercadoria e a do alimento. Sabemos 

que um cavalo em Catuçaba é rigorosamente identificado: “aquele baio que possui 

muitos anos, da figura esbelta, bom de andadura, por nome Diamante, filho 

daquela égua alta, arisca, que foi do Bahiano e ele vendeu pro Laurinho, chamada 

Princesa, uma tordilha muito boa de trote, fogosa”. Entre uns e outros de mesma 

espécie, eles são do mesmo modo reconhecidos também como personalidades 

animais diferenciadas, sob muitos aspectos, de uma maneira não muito diversa do 

perfil dado aos homens e mulheres: “aquele um é um cavalo garboso, cheio de 

vontade, macho mesmo, brigão, e não é qualquer um que amonta nele; já aquele 

outro ali é um manso de tudo, sem vontade, até uma criança pode amontar nele, é 

mole e não vale nada”. (membro das Cavalhadas de Catuçaba, descrevendo 

cavalos). 

 Podemos concluir. Bichos são e valem símbolos, em boa medida não 

apenas pela figura do corpo, mas pelo uso que se estabelece de relações entre 

corpos e símbolos; e usos de corpos e corpus de símbolos atribuídos aos animais, 

aproximando-os ou distanciando-se das pessoas. Repito, sem possuírem o 

reconhecimento de uma alma, mas reconhecidos como seres de afeto e de trocas 

de afetividade, alguns tipos de bichos domésticos são seres individualizados e 

acreditados como capazes de experimentarem a dor e o prazer de uma maneira 

naturalmente notável, dado que seus corpos visivelmente expressam o que eles 

sentem. Quanto mais isso é sentido pela pessoa e quanto mais o ser animal 
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associa o ser útil ao ser uma “bela figura”, ou ao ser capaz de traduzir sentimentos 

e sugerir gestos afetuosos, tanto mais ele não só é melhor aproximado ao mundo 

cotidiano das pessoas de Catuçaba, quanto igualmente é percebido como um 

animal humanizado. Como um cão ou um cavalo não possuem alma, não se usa 

enterrá-los com ritos devidos aos humanos. Mas isto não significa que a falta deles 

deixe de ser muito sentida. Afinal, sem serem “da família”, eles são “da casa” e, em 

alguns casos, “da vida”. De resto, os animais trazidos de brevíssimas passagens 

do evangelhos para a mitologia cristã popular parecem guardar uma semelhante 

relação. Vimos o quanto são seres benéficos, quase santificados, o boi e o burro 

do Presépio, assim como a “raposinha” que teria ajudado Maria a alimentar o 

Menino Jesus. Assim, ainda o cordeiro e a pomba, em São Luís do Paraitinga e 

também em municípios vizinhos do Alto Paraíba, como Cunha e Lagoinha, 

intensamente associada ao Divino Espírito Santo. São seres maléficos a serpente 

e o lobo, identificados com o pecado e o demônio. 

Em Le Jardin du Colibri, Phillippe Descola lembra que a atividade da caça entre os 

índios Aschuar do Equador é bastante mais co-participada entre homens e 

mulheres do que um olhar mais ligeiro poderia apreender3. Mais adiante ele 

recorda um fato que sem muita dificuldade poderia ser transportado para a vida 

cotidiana das pessoas dos sítios do Alto Paraíba. O que diferencia a presença dos 

gêneros nas frações do trabalho agrícola e pastoril, não é tanto o lugar natural e/ou 

social onde se dá o trabalho humano de socialização da natureza. Trabalhando 

marido e esposa nos mesmos espaços, da mata ao fogão, de algum modo 

parecem caber aos homens as tarefas mais aproximadas ao domínio, e à 

destruição do mundo natural para a imposição da ordem da cultura. Cabem às 

mulheres as tarefas mais próximas da regeneração, da fertilização e da 

transformação benévola e necessária. Os homens derrubam as matas e queimam 

os seus restos. As mulheres catam a lenha trazida para os ofícios do fogão e 

ajudam os homens nas tarefas de preparo do terreno. Homens e mulheres 

semeiam e há tipos de vegetais cuja promessa de germinação é mais promissora 

se semeados por mãos femininas. Os homens castram, domam e matam os 

animais domésticos. As mulheres os usam ou os transformam de carne de mortos 

em alimento dos vivos. Os homens caçam e pescam, as mulheres “cuidam” da 

caça e da pesca para, de igual modo, transformá-las em comida da casa. 

 Nunca em meus muitos dias de Catuçaba e dos bairros presenciei uma 

mulher participando da matança de um boi ou uma vaca. Quando os homens, e 

sempre eles, matam um “capado”, as mulheres acorrem para tratar das carnes e, 

                                                           
3 Phillippe Descolé, Le Jardin du Colibri. 
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especialmente, dos cuidados das vísceras e da gordura, de que se faz a ainda 

indispensável banha. Mulheres matam frangos e galinhas e este é, quando é, o 

seu limite de um ato visível de destruição. Mas são elas as que ocorrem para 

ajudar os machos da casa no parto difícil de um bezerro. Elas cuidam das 

ninhadas novas de leitãozinhos e o trabalho de “chocar” as aves ocorre por sua 

conta. 

 É costume antigo, ainda preservado quando possível, que pais e padrinhos 

dêem para filhos e filhas bezerros de presente. Não era raro no passado que uma 

menina chegasse a moça com “o seu gadinho”, de que ela mais tarde poderia 

dispor como quisesse. Mas mesmo com o “gado dela”, quem “lida” na prática são 

os homens da casa. A relação gente-bicho é, por todos os meios, mais motivada 

entre os homens do que entre as mulheres. São os meninos os que armam 

arapucas e caçam passarinhos, para “criar” ou para vender. Mesmo que sejam “da 

casa”, eles podem ser possuídos pessoalmente pelo seu “caçador”. Assim também 

é muito mais comum que um menino do que uma menina possua um cachorro e, 

mais tarde, um cavalo: suprema glória para um jovem, até o maldito advento da 

moto no Alto Paraíba. 

 Já que eu falei em moto, devo lembrar que uma passagem às vezes 

apressada da tradição para a modernidade nas coisas da casa e nos termos da 

vida, depressa afasta as pessoas de Catuçaba e dos bairros de uma intimidade 

com o mundo natural que até bem pouco tempo, marcava o próprio estilo da 

experiência camponesa no Alto Paraíba. É preciso levar em conta, de saída, as 

recentes e crescentes interdições da legislação florestal em todo o Estado de São 

Paulo. ao mesmo tempo em que agora é bastante mais fácil chegar fisicamente ao 

“sertão do Palmital”, é sentido como cada vez mais socialmente problemático o 

acesso social aos seus recursos. Assim, a caça deixou de ser o mais nobre e o 

mais desejado entretenimento dos homens adultos e mesmo as furtivas capturas 

de outros pequenos animais por parte dos meninos e jovens tornou-se um gesto 

de risco que pouco a pouco desmonta arapucas e faz esquecer as armas de 

matança de aves de pequeno porte. Há cada vez menos cavalos pelas estradas. 

Os mais pobres voltam a caminha a pé e os mais ricos investem em motos e 

carros. Tal como entre os “de fora”, as pessoas do lugar se assistem convivendo 

com cavalos quase mais como seres do deleite do que como animais do trabalho. 

Animais do terreiro antes criados para franco comércio, como os porcos 

engordados em “pastos” e vendidos às dezenas para as cidades do Vale, tendem 

a se tornar unidades discretas: dois capados no chiqueiro, uma dúzia de galinhas 

soltas no quintal, umas “vaquinhas no pasto”. 
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 Quando reuni todos os meus dados sobre a maneira como as pessoas de 

Catuçaba distribuíam espaços, seres vegetais e animais e os próprios homens em 

seus cenários de vida e de imaginário, obtive um resultado muito próximo ao que 

em uma outra distante pesquisa encontrei em Goiás, entre pessoas adultas de 

Pirenópolis, cidade onde há vinte anos eu comecei a aprender a ser um 

antropólogo “no campo”. Eis o seu resumo, a seguir. 
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+ selvagem  

“o desconhecido” 

o conhecido  

não-dominado 

o conhecido  

semi-dominado 

+ doméstico  

Natureza 

Socializada 

Sertões 

desconhecidos  

“A Amazônia” 

Sertões distantes 

da região  

“Mata virgem da 

região” 

O sertão próximo 

conhecido, 

percorrido 

raramente 

 

“Ermos”  

Grotas 

Florestas da Serra 

do Mar “Fundos do 

Mundo” 

Matas próximas  

Lugares 

amaldiçoados ou 

tido como local de 

seres fantásticos 

 Plantas da natureza 

conhecidas e 

usadas 

SÍTIO - Matas do 

sítio pouco 

freqüentadas. Orla 

das matas. 

Pasto/campo terra 

de lavoura 

arredores da casa; 

terreiro; casa; 

Vegetais 

desconhecidos 

Plantas conhecidas 

inúteis 

Alimentos naturais 

do sertão, da mata 

 

“plantas brabas” “o que não se 

come”  

“o que não se usa” 

  

 Plantas usadas 

para malefícios 

 Plantas úteis do 

campo; plantas de 

lavoura; do pomar; 

da horta 

Planta de uso de 

bichos, de índios 

   

Seres fantásticos 

amaldiçoados 

(Lobisomem, Alma 

penada, caapora) 

   

Animais selvagens 

malévolos – onça, 

cobra 

Animais selvagens 

não-malévolos e 

não-utilizados: 

macaco, tamanduá 

Animais selvagens 

potencialmente 

utilizados: anta, 

capivara (ruim p/ 

Animais de criação 

– boi; vaca; boi de 

carro; cabras; 

carneiro; 



65 

 

 65 

lavoura), cotia, tatu cavalos/burros; 

animais do terreiro 

e da casa – aves, 

porcos, gatos, cães 

Índios / “Bugres” Sertanejos Roceiros, pessoas 

do campo, pouco 

conhecidos 

Gente do bairro, 

parentes, familiares 

 

 

De volta ao lar 

 Ei-nos de volta à casa. Vimos que ela é, entre todos, o lugar das mulheres, 

mas dentro dela há espaços mais e menos femininos. Pouca coisa inferniza tanto a 

vida de um homem do Alto Paraíba quanto um “inverno” prolongado de chuvas que 

o impeça de sair da casa para os seus lugares de vida e de trabalho cotidiano. 

Quando o rancho é muito pequeno e não comporta divisões, o seu interior é regido 

pelos lugares de preparação diária da comida. Esta é uma tarefa plenamente 

feminina, assim como as derivadas dela, como o torrar e moer o café, ou o lavar 

pratos e panelas. Não há ali um espaço reservado ao trabalho masculino e mesmo 

a uma presença prolongada de homens “dentro da casa”. Quando ela é maior e se 

aproxima do modelo da residência urbana, os espaços que vão da varanda externa 

à sala são mais masculinos, e os que vão dos quartos à cozinha mais femininos. 

Assim, a metade anterior da casa, a que se abre para o mundo de fora e que é 

onde se recebem as visitas, é o lugar público, a rua da casa, o espaço dos 

homens. Do mesmo modo, a metade posterior que se abre para o terreiro e que 

tem na cozinha o lugar de pleno trabalho caseiro, é o cenário doméstico mais 

íntimo e é o espaço feminino. Quando a família camponesa recebe visitas, são os 

homens que convivem na sala o rito do encontro. Caso não haja mulheres entre os 

visitantes, as da casa aparecerão apenas para cumprimentos de praxe ou para 

servir aos homens. Mesmo quando as há, não é raro até hoje que mulheres da 

casa e as mulheres visitantes se congreguem na cozinha, enquanto os homens 

dividem entre si os lugares da sala. A mesma divisão com freqüência se repete nas 

casas em dias de festas, quando à noite crianças pequenas dormem juntas nas 

mesmas camas, rapazes e moças brincam, namoram ou dançam um “forró” no 

terreiro, os homens bebem, conversam e jogam truco na sala e as mulheres 

trabalham e conversam na cozinha, onde coletivamente lidam com o saber e o 

sabor4. 
                                                           
4 Afrânio Raul Garcia Junior, Terra de Trabalho – trabalho familiar de pequenos produtores, 1983, p. 159 a 189. Ver 
também Pierre Bourdieu, La Maison, ou le Monde Renversé, in Esquisse d‟une théorie de la Pratique, précédé de 
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 Se as divisões entre os gêneros são marcadas e delimitam espaços 

cotidianos de encontros e separações entre mulheres e homens, as divisões 

etárias são menos definidas e acompanham em boa medida as que são 

determinadas pela oposição homem-mulher. Assim, os velhos que já não 

trabalham ainda, fazem mais parte dos espaços femininos da vida cotidiana. 

Velhos e velhas “encostados” no grupo doméstico ficam em casa “com as 

mulheres”. Os homens farão ali os pequenos trabalhos associados aos “serviços” 

femininos. Crianças pequenas de ambos os sexos ficam sob a guarda das 

mulheres da casa, a mãe e as irmãs mais velhas. Brincarão juntas dentro da 

residência e no terreiro, mas desde muito cedo começarão, ali mesmo, a ocuparem 

sub-espaços, tarefas e tratos diferenciais. As meninas se subordinarão plenamente 

à metade feminina. Estarão sempre com as mulheres e começarão a aprender 

essencialmente os serviços caseiros de seu gênero. Os meninos que já falam e 

andam, escorregarão pouco a pouco para os lugares e a presença dos homens, o 

pai e os outros irmãos, quando estes estiverem na casa ou no terreiro. Dos 

brinquedos ao trabalho, pouco a pouco sairão de uma indiferenciada região de vida 

entre todos os da casa, mas regida pelos símbolos da mulher, para uma outra, 

crescentemente marcada pelo trabalho sobre o serviço; pela saída contra a 

permanência e pela produção contra o beneficiamento. 

 Disse algumas páginas atrás que tanto o rancho camponês quanto a casa-

sede da fazenda de pecuária são oficinas de trabalho, onde os corpos se ajustam 

para lograrem, também, o descanso e o lazer. Nas casas mais pobres não há 

sequer camas e esteiras de tábua são dispostas sobre o chão da terra depois que 

cessam na casa os gestos e os ruídos do trabalho. Naquelas onde há quartos e 

camas, raramente há espaços próximos para as crianças: as muito pequenas 

dormem com os pais e, as mais velhas, com os outros irmãos. 

 Apenas nos últimos anos e nos sítios e fazendas mais prósperos, o lugar 

físico da sala transforma-se de espaço de trabalho interno e guarda de produtos do 

trabalho em lugar de estar e lazer, de convivência fora do trabalho, portanto. No 

entanto, ali e no terreiro não há lugares e objetos feitos pelos adultos para o lazer 

das crianças. Não há brinquedos como uma gangorra e nem espaços próprios 

para brincar. Do mesmo modo como os adultos separam com o seu trabalho no 

reino socializável da natureza o lugar social da produção, assim também as 

crianças e os adolescentes aproveitam os recantos do mesmo ambiente natural 

como os seus lugares preferenciais de diversão. Os remansos de rios e riachos 

                                                                                                                                                                          

trois études d‟ethonlogie Kabyle, 1972, p. 45 e 69. Ver ainda, Carlos Rodrigues Brandão, Parentes e Parceiros – 
relações de produção e relações de parentesco entre camponeses de Goiás, in Colcha de Retalhos – Estudos sobre 
a família no Brasil, 1982, p. 91 a 136. 
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onde é possível “ir nadar” e fazer as pequenas pescarias (em geral improdutivas) a 

meio caminho entre o lazer e o aprendizado do trabalho. Os capões de mato, o 

campo, a imensidão do pasto. Cenários de delícias progressivamente abertos aos 

meninos que, entre grupos de idade, conquistam o direito de estarem e se 

divertirem “ali”. Porque dentro do grupo doméstico “ali” trabalham. Esses lugares 

naturais são bastante mais interditos às meninas, que somente acompanhadas de 

mães e irmãos mais velhos chegam à beira de um rio ou vão “lenhar” na orla dos 

matos. 
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Representações do trabalho entre lavradores de 

Mossâmedes* 
 

O Estatuto das Relações e das Representações Sociais: instituições e 

legitimações 

Há duas proposições com que é possível iniciar este capítulo: a) as 

interações entre categorias de sujeitos conduzem a produções sociais através de 

processos generativos de institucionalização e de legitimação1; b) as interações 

sociais ocorrem no interior de situações institucionalizadas de maior amplitude do 

que elas próprias e determinantes, para o sujeito, dos modos de inclusão (estar ou 

não estar incluído na situação) e dos modos de participação (distribuição de trocas 

de ações de serviço baseadas em relações de direito-dever) de sujeitos 

compreendidos na situação e tomados como tipos de agentes sociais. 

 

 As externalizações pessoais produzem vivências, condutas e ações. Tanto 

nas condutas quanto nas ações do sujeito, o atributo essencial é a 

intencionalidade, de alguma forma assumida e significada pelo seu agente. Para o 

caso específico das ações sociais, o atributo básico é a inclusão de significados 

em contextos mais amplos e necessariamente congregados em projetos de 

realização do sujeito. 

 Uma vivência pré-fenomênica torna-se uma experiência fenomênica, como 

conduta, quanto é recuperada pela consciência e, depois, exercida como um ato 

intencional. Partindo de uma tal proposição originam-se duas conclusões, a 

primeira delas retomada por Berger e Luckmann como um dos conceitos iniciais do 

seu modelo de explicação das relações entre a pessoa e a sociedade. 

a) As ações sociais que se repetem tornam-se habitualizadas entre sujeitos 

integrantes de uma relação social co-participada. Ações habitualizadas 

organizam pautas de atuação através do que podem ser repetidas com 

economia de esforços, com uma inclusão melhor definida nos projetos de 

                                                           
* Em: BRANDÃO, Carlos R.; RAMALHO, José Ricardo. Campesinato Goiano – três estudos. Goiânia: Editora da 
Universidade Federal de Goiás, 1986. 
1 A análise dos processos de institucionalização e legitimação social – fundamentos dos modos como analisaremos, 
na segunda parte, as representações sociais dos lavradores rurais – é feita a partir de Peter Berger e Thomas 
Luckmann que desdobram e operacionalizam as proposições de Alfred Schutz. Ver Berger e Luckmann, 1968, 
especialmente os capítulos 2 e 3. 
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sujeitos-interlocutores e com uma abrangência maior em seus contextos de 

significados (Berger e Luckmann, 1968: 172)2. 

b) As vivências que recebem significados do sujeito e que, consequentemente, se 

tornam ações executadas com consciência de intencionalidade, podem ser 

tomadas como habitualizações tipificadas. Elas se constituem como pautas de 

externalizações e, no contexto de significados de sujeitos, são reconhecidas 

como uma ação-tipo. 

A relação intersubjetiva importa uma troca contínua de significados entre 

interlocutores. Ações habitualizadas em um contexto interativo, ao serem co-

significadas pelos sujeitos envolvidos, produzem tipificações no interior das 

situações sociais constituídas pelos sujeitos e inclusivas de suas próprias relações. 

A partir de reciprocidades de tipificações, produzem-se as instituições 

sociais. “Dito de outra forma, toda tipificação desta classe é uma instituição” 

(Berger e Luckmann, 1968: 76). Assim, do ponto de vista desta abordagem, uma 

instituição social é um produto direto de relações passadas dentro da esfera de 

ações e significados de sujeitos considerados como tipos de agentes sociais. 

Uma instituição social determina, por sua vez, quais os tipos de ações-

significado e quais os tipos de sujeitos-atores que podem ser incluídos nela. Da 

mesma forma, determina os modos de participação de tipos de sujeitos no interior 

de seus limites e dos de sistemas de instituições a que pertencem. Isto eqüivale a 

dizer que toda a instituição social pode ser tida como uma organização de 

prescrições de direitos e deveres socialmente impostos aos seus participantes. 

Ao reproduzirem as “pautas de uma instituição” e ao incluírem novos 

sujeitos em seu âmbito, as instituições tendem a se objetivar, ou seja, elas são 

uma produção social de origem interativa e, no entanto, agora de seqüência 

independente dos seus sujeitos produtores. Por outro lado, ao serem objetivadas, 

as instituições acompanham-se de modos sociais de controle, tanto da inclusão, 

como da participação de sujeitos. Tais modos de controle agem como pressões 

sociais dentro ou fora do sistema da instituição a que se referem. De qualquer 

forma, pode-se dizer que uma área de relações institucionalizada eqüivale a uma 

esfera de interações sob controle social. 

Ações sociais definidas como vivências compreendidas em projetos 

pessoais que comprometem um ou vários “outros”, são sociais não apenas por 

este motivo, mas porque existem dentro de um contexto socialmente 

institucionalizado, o que eqüivale a dizer que por sua própria natureza elas se 

                                                           
2 “Toda a atividade humana está sujeita à habitualização. Todo o ato que se repete com freqüência cria uma pauta 
que logo pode reproduzir-se com economia de esforços e que, ipso facto, é apreendida como pauta por aquele que 
a executa... Isto é válido tanto para a atividade social como para a que não o é” (Berger e Luckmann, 1968: 72). 
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incluem em instituições sociais, ou incluem, por sua repetição, novas instituições 

em sistemas sociais de articulação de várias modalidades de relações entre 

categorias de sujeitos. Aquilo que, do ponto de vista psicológico, se vê 

fenomenologicamente recuperado pela consciência, de um ponto de vista 

antropológico vê-se institucionalmente recuperado na sociedade. 

Da mesma forma como a co-significação de atuações de sujeitos cria ou 

constrói as bases sobre as quais se fundam os estatutos das instituições sociais, 

assim também, através de uma segunda modalidade de objetivação de 

significados (a tipificação de suas ações entre sujeitos é a primeira), produzem-se 

legitimações sociais a partir de onde as instituições sociais são reconhecidas por 

categorias de sujeitos como objetivamente existentes e socialmente significativas. 

Os significados encontrados no modo como a pessoa reconhece sua ação 

é, ao mesmo tempo, processo e incorporação de sujeitos entendidos como atores 

individualizados, mesmo quando participantes de relações de “mais de um” sob a 

forma de ações significadas: a) para eles próprios, enquanto consciência de 

projetos e produções pessoais derivadas; b) para os seus interlocutores. 

O que tempos aqui é um tipo de significação eminentemente social: 

1º- vinculada mais à manutenção de instituições sociais, como um de seus modos 

de controle social, do que a projetos pessoais (estes normalmente produzidos 

dentro dos limites das pautas das legitimações sociais): 

2º- determinante, como conhecimento social, como valor e como norma, das 

pautas concretas de comportamento, consequentemente, dos projetos 

pessoais de sujeitos; 

3º- estatutária de instituições sociais, como forma de consenso de explicação 

através de significações em comum de categorias de sujeitos participantes 

(logo controlados) de uma instituição específica ou de um sistema de 

instituições convergentes em algum ponto; 

4º- passível de interpretação modificada segundo a posição de categoria ou 

segmento de sujeitos envolvidos com seus significados e, assim, possível de 

ser constituída como ideologia. 

    

Formas de Operação da Ideologia na Sociedade  

 As instituições sociais distribuem conjuntos de significados legitimadores 

desde os níveis mais específicos e concretos, como, por exemplo, as atividades de 

ordem técnica de produção de bens, até amplos universos de significação de 

reconhecimento dos horizontes do social e do humano3. Ora, tais legitimações são, 
                                                           
3 A imagem de um tal universo de idéias, mais amplo e mais abrangente do que a ideologia, com que nos 
encontraremos  à frente, foi também tomada a partir de Berger e Luckmann: “O universos simbólico é concebido 
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portanto, modos de representação da sociedade ou de esferas particulares de 

articulação de segmentos dela, produzidos a partir de ações tipo de participantes 

de relações sociais concretas, e mobilizadoras de decisões e escolhas distribuídas 

entre limites jurídicos de obrigações e direitos em que se definem formas concretas 

de participação em instituições sociais. 

 Quando se pretende investigar a ordem de legitimações de uma sociedade, 

pode-se defrontar com dois níveis de fenômenos, alguns reunidos dentro de uma 

só categoria de análise: a ideologia. É justamente por causa da estreita e 

necessária vinculação entre ambos, que se torna indispensável distingui-los aqui. 

 Existem princípios organizatórios de natureza estrutural e valorativa das 

organizações e das relações através das quais a sociedade se articula, em e entre 

os seus diferentes sistemas. Tais princípios estão na base de qualquer formação 

social e determinam a sua morfologia. Por outro lado, eles aparecem sob a forma 

de ideologias, desde quando são representados socialmente por classes ou 

segmentos de classes4. 

 Os princípios organizatórios não são necessariamente explícitos como uma 

forma de conhecimento social objetivo e assumido. No entanto, não só regulam as 

relações, mesmo entre segmentos sociais tidos como antagônicos, como também 

constituem a matéria prima das representações com que o próprio sistema social 

“pensa sobre si”. Se quisermos emprestar um sentido muito amplo à idéia de 

ideologia, podemos afirmar que, em conjunto, princípios organizatórios desta 

natureza constituem uma espécie de “ideologia da sociedade”, a sua ideologia de 

base. 

 Por cima de uma ideologia de base – guardiã dos princípios legitimadores 

da sociedade com um todo – há ideologias particulares vinculadas aos modos 

como segmentos organizados de sujeitos tratam de produzir suas representações 

da sociedade, o que significa transportar princípios legitimadores para a esfera do 

consciente, do social e do discurso. Assim, Luís Dumont reconhece a existência de 

ideologias situadas na esfera de uma classe ou de uma casta e ideologias de 

especificidade social mais restrita, não somente produzidas por segmentos sociais 

mais específicos, como referentes, com predominância, a uma área exclusiva de 

relações entre sujeitos5. 

                                                                                                                                                                          

como uma matriz de todos os significados objetivados socialmente e socialmente reais; toda a sociedade histórica e 
a biografia de um indivíduo se vêem como fatos que ocorrem dentre desse universo”. (1969: 124). 
4 “Methodologiquement le postulat inical est que l‟ideologie est centrale par rapport a l‟ensemble de la realité sociale 
(I „homme agit consciement et nous accedons directement a l‟aspecto conscient de ses actes‟ (Dumont, 1966: 16). 
5 “On peut ainsi partler de l‟ideologia d‟une societé et aussi de celles de groupes peut restreints, comme une classe 
socialle ou un mouvement, ou encore d‟ideologies partielles portant sur un aspect du systeme social comme la 
parenté” (Dumont, 1966: 57). 
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 Para efeitos de um estudo dos princípios e sistemas de relações e 

repesentações entre categorias de produtores rurais, não procuramos aqui 

investigar os princípios organizatórios em seus níveis mais profundos e em toda 

sua complexidade. O que queremos descrever a partir do capítulo seguinte são 

algumas modalidades de representações das trocas de ações de serviço entre 

tipos de produtores rurais. 

 Pode-se dizer que uma esfera de relações sociais está legitimada quando: 

a) são reconhecidos os seus componentes organizacionais, através dos quais os 

agentes aceitam uma significação posta em comum, a respeito dos modos de 

inclusão e dos modos de participação no interior desta esfera e no interior de 

esferas mais amplas de relações sociais igualmente legitimadas; 

b) são também socialmente previstos os efeitos da inclusão e da participação de 

sujeitos, sobretudo quanto aos lugares que ocupam no sistema de relações. 

  Em termos mais concretos, agentes sociais trocam entre si modalidades 

específicas de relações no interior de sistemas de instituições sociais. O que 

caracteriza o “serem legitimadas” de tais instituições é o fato de que, para as suas 

relações estão previstos modelos de trocas de obrigações e direitos. É a tais 

relações assim prescritas juridicamente que atribuímos aqui o nome de ações de 

serviço entre tipos de agentes sociais. Tais ações de serviço traduzem, através da 

prática econômica, pelo menos uma parte da lógica dos princípios legitimadores: 

da inclusão de sujeitos em cada classe ou segmento de classe de uma formação 

social; das modalidades de participação de cada um deles no sistema de relações. 

 Em uma esfera bastante mais restrita e mais motivada de significações do 

real estão as ideologias, tal como aparecem no discurso de sujeitos de classes 

sociais. Elas não só explicam para os seus agentes partes específicas da 

sociedade, de acordo com os seus interesses e as suas condições coletivas de 

participação, como apresentam, ao mesmo tempo, projetos sociais de controle de 

atuação a partir da prática econômica, assim como projeções de utopias em nome 

das quais aqueles controles pretendem aparecer como justificados. Assim, quando 

se fala concretamente de ideologia, o que se tem em mente é o conjunto de 

conhecimentos ou de representações com que as pessoas explicam partes e 

processos mais ou menos amplos do real-social. Quando acima se fez referência 

às legitimações sociais, foi descrita uma forma de produção de classe capaz de 

atribuir significados, valores e normas de participação em instituições sociais. 

 Há, sem dúvida, uma intensidade de significação legitimadora na produção 

de uma ideologia. Neste sentido, se quisermos falar partindo do ponto de vista do 

sujeito, podemos afirmar que a ideologia opera em uma esfera do consciente, do 

representado, enquanto os princípios legitimadores de organização da sociedade 
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são, evidentemente, anteriores à consciência, muito embora sejam eles os 

determinantes dos conteúdos da ideologia, na medida em que esta se produz 

buscando traduzi-los com base no ponto de vista de uma classe social. No 

complexo terreno da ideologia é necessário estabelecer algumas distinções. Toda 

ideologia está ligada a um modo de legitimação da sociedade. No entanto, não é 

apenas a ideologia que cumpre tal função, pois, se toda a ideologia é uma 

representação social, nem toda representação social é ideologia. 

 Tomamos aqui, como ponto inicial, que a ideologia é produzida a partir e 

através de relações entre agentes, na qualidade de integrantes de uma classe 

social, relações determinadas pelas condições e modos com que produzem bens 

e, ao fazê-lo, produzem modos de vida e relações sociais para além dos limites 

estritos da prática econômica. 

 A ideologia não pode ser compreendida como uma produção meramente 

conceptual, teórica e intencionalmente livre das práticas econômicas sociais dos 

seus agentes. Cada sujeito ou grupo social identifica a ideologia com a própria 

experiência diária e, inclusive, a traduz, explicando em última instância, a ordem 

institucional a partir de um ponto de vista baseando nessa experiência. 

 Na mesma medida em que define e consagra o modo de existência de uma 

classe social – com pretensões de ser conhecimento objetivo e possuir direitos e 

legitimidade, - a ideologia oferece aos seus agentes produtores uma imagem que, 

se não é objetiva frente ao que se refere, é essencialmente adequada com relação 

às condições concretas de vida e de participação social da classe6. 

 Retomemos algumas idéias expostas aqui. Para cada classe social parece 

que a ideologia possui duas funções essenciais: 

a) produzir legitimações de classe organizadas em um modelo capaz de orientar a 

conduta de seus agentes, tanto no seu interior, quanto em uma dimensão inter-

classes; 

b) produzir uma explicação das instituições sociais e da própria sociedade como 

um todo, reconstruindo-a em um plano imaginário, segundo os interesses da 

classe e a partir do modo como os seus membros participam das relações de 

produção de uma formação social. 

                                                           
6 “Segue-se, de fato por uma parte, que a ideologia, constitucionalmente imbricada no funcionamento do imaginário 
social, está necessariamente falseada (itálicas no texto). Sua função social não é a de oferecer aos agentes um 
conhecimento da estrutura social, mas simplesmente inseri-los, de certo modo, em suas atividades práticas que 
sustentam a dita estrutura” (Paulantzas, 1970: 264). Ainda: “A ideologia tem precisamente por função, ao contrário 
da ciência, ocultar as contradições reais, reconstruir (itálicas do autor) em um plano imaginário, um discurso 
coerente que sirva de horizonte ao “vivido” dos agentes, dando forma a suas representações segundo as relações 
reais, e insertando-os na unidade das relações de uma formação” (Poulantzas, 1970: 265). 
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  É também como um modelo de atuações de que falamos no item a, acima, 

que a ideologia se traduz no “estilo de vida” de uma classe ou de um amplo 

segmento social. Neste “estilo de vida” a ideologia, ao mesmo tempo, se oculta e 

se deixa transparecer, na medida em que possibilita a seus agentes 

reconhecerem-se como distintos – dentro de certos limites – dos agentes de outras 

classes e participantes, segundo o seu modo próprio, de uma unidade de relações 

sociais. Se uma das funções da ideologia é organizar um nível concreto e coerente 

de legitimações para o controle de condutas sociais, são essas condutas as que 

melhor traduzem a eficácia e, de outra parte, a falácia da ideologia. 

 Assim como os homens diferenciam regiões institucionais de articulação em 

suas relações com a natureza e em suas relações propriamente sociais, também 

na esfera do ideológico são diferenciadas regiões. Exemplos de diferenciação da 

ideologia são as regiões jurídico-política, estética, ético-religiosa e tecnológica. 

 Ligas às regiões ideológicas, é possível destacar, para efeitos de uma 

análise micro-sociológica, as versões ideológicas tidas como verdadeiros 

subconjuntos de significados incluídos na ideologia, mas guardando uma relativa 

autonomia. Versões ideológicas são produzidas por segmentos sociais menores do 

que classes, através de ênfases colocadas sobre uma ou mais regiões ideológicas. 

Elas são, efetivamente, marcadas pela ideologia de que derivam e, assim, podem 

impregnar e mesmo dirigir a própria ideologia da classe, pelo menos durante 

períodos de sua história. 

 Um universo simbólico, como o caso de uma religião nas sociedade 

ocidentais, é mais amplo do que uma ideologia, tanto em termos de significação do 

real, quanto em termos de categorias de sujeitos incluídos. Em certos casos, um 

universo simbólico pode incluir sujeitos de todas as classes e segmentos de uma 

formação social. Por outro lado, a ideologia é tomada aqui como produção de uma 

classe social, da mesma forma como a versão ideológica pertence à esfera de uma 

mesma classe. 

 Se falarmos de ideologia do proletariado na sociedade capitalista, podemos 

falar, com igual propriedade, da versão ideológica do proletariado rural (lavradores 

volantes) dentro da mesma formação social. Uma tal versão ideológica não só 

especifica os significados da ideologia do proletariado, como se impregna da 

ideologia de outras classes sociais, na forma como ela aparece dentro do campo 

direto de suas relações de classe. 

 Afirma-se com freqüência que, em uma sociedade dividida em classes 

antagônicas, a ideologia dominante é a da classe dominante. Procuremos 

compreender uma tal afirmação com o retorno a uma breve análise das relações 

entre a ideologia, suas regiões e suas versões ideológicas. 
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 Se em uma sociedade uma determinada classe conserva o predomínio das 

instituições responsáveis pela produção de bens e pela determinação das relações 

sociais, como guardiã dos mecanismos de controle sobre suas ações de serviço, 

ela, correspondentemente, legitima a seu favor e no sentido da permanência de 

seus interesses e controles tais instituições, assim como a própria sociedade. 

Portanto, podemos tomar a ideologia dominante como aquela que as classes 

dominantes produzem para, ao mesmo tempo, justificar o seu domínio e tornar 

opaca a dimensão de sua dominância7. 

 Há dois aspectos moderadores das afirmações feitas acima. No primeiro, 

uma relativa opacidade da ideologia é também imposta a agentes das próprias 

classes dominantes. Isso significa que eles são também não conscientes de que 

sua ideologia não representa com objetividade o real-social. Também eles não 

possuem plena consciência de que produzem e impõem uma interpretação 

distorcida da sociedade. No segundo, a dominância de uma ideologia não deriva 

de que ela possui a melhor síntese de explicação da sociedade, como um conjunto 

mais completo e melhor estruturado de “visão de mundo”. A dominância de uma 

ideologia sobre outras depende de um confronto ao nível da própria ideologia e do 

modo como uma delas consegue impor sua hegemonia de legitimações de/sobres 

as instituições sociais, dentro das quais se articulam relações básicas de práticas 

econômicas e social entre as classes. 

 Da mesma maneira como partimos da idéia de uma dominação ideológica 

dentro de uma mesma ideologia, aparecem, em dados momentos, regiões 

específicas com efeito de dominância sobre outras regiões. As afirmações feitas 

por alto, linhas atrás, a respeito da opacidade da ideologia, podem ser melhor 

compreendidas aqui. Tal opacidade representa o encobrimento necessário do real-

social através da perda das condições de um conhecimento objetivo, logo, sob a 

forma de um todo estruturado segundo uma ordem objetiva de princípios de 

determinação de relações entre classes, segmentos e sujeitos. 

 Uma região ideológica predomina sobre as outras, quando é aquela que, 

em um determinado momento melhor oculta a unidade da ideologia e, através 

dela, oculta as contradições jurídico-políticas e sobretudo, econômicas do sistema 

que procura traduzir como uma forma de conhecimento social. Ora, justamente 

este “ocultar” aquilo que se passa na esfera das relações econômicas é um dos 

                                                           
7 “A ideologia dominante, assegurando aqui a inserção prática dos agentes da estrutura social, tende à manutenção 
– à coesão – desta estrutura, o que significa, antes de mais nada (itálicas do autor), a exploração e o predomínio de 
classe” (Poulantzas, 1970: 267). “Neste sentido, a ideologia está precisamente dominada, em uma formação social, 
pelo conjunto de representações, valores, noções, crenças, etc., por meio das quais se perpetua o predomínio de 
classe, esta pois a razão pela qual pode chamar-se, assim, a ideologia da classe dominante”. (Poulantzas, 1970: 
267). 
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principais atributos da ideologia dominante. Em uma sociedade e numa 

determinada época de sua história, tal atributo melhor transparece nas versões 

ideológicas que mais adequadamente conseguem tal efeito de ocultação. Se 

podemos tomar como ponto de partida que, além da predominância mais 

abrangente da esfera das relações econômicas, há esferas de relações da 

sociedade que exercem um papel dominante em momentos específicos de sua 

história, podem também dizer que a função de ocultação da ideologia é a de 

encobrir não só as determinações do nível econômico, mas também a dominância 

concreta de algum outro nível de relações8. 

 Ampliemos essas idéias ainda com a ajuda de Poulantzas. Na formação 

social escravista a diferença entre classes sociais é ideologicamente tida como 

natural. Já na sociedade feudal a mesma diferença é interpretada como sagrada, 

como algo simbolicamente situado na esfera da religião. na sociedade capitalista, 

tal diferença oculta-se na esfera da ideologia, ou seja, ela se apresenta como 

inexistente, ou então é diluída em explicações que procuram retirar da diferença o 

seu caráter “antagônico”. Ora, na sociedade capitalista, a função da ideologia 

dominante, dominada, por sua vez, pela região jurídico-política9, é, basicamente, a 

de ocultar, muito mais do que negar simplesmente, uma relação antagônica entre 

classes sociais sob a dominância de uma delas. 

 É objeto da investigação feita a seguir o modo como se traduz, do discurso 

dos seus agentes, a versão ideológica dos lavradores hoje totalmente desprovidos 

da posse e cada vez mais desprovidos do uso da terra em Mossâmedes. 

 

Os tempos da sociedade e os usos dos seus espaços 

 

O estudo da ideologia do trabalhador rural de Mossâmedes, tal como ela 

transparece no discurso com que ele procura explicar o seu mundo, a sua vida e 

as suas relações de trabalho, sugere sejam levados em conta os dois pontos 

                                                                                                                                                                          

 
8 “Poder-se-ia dizer, de certo modo, que o papel da ideologia consiste aqui, não simplesmente em ocultar o nível 
econômico sempre determinante, mas, sem ocultar o nível que tem o papel dominante e, sobretudo, o fato mesmo 
de seu domínio” (Poulantzas, 1970: 269). Poulantzas adianta sua demonstração apontando como, em diferentes 
formações sociais, são diversos os níveis que desempenham o papel dominante e como a eles serve o foco sobre 
uma região ideológica igualmente dominante. Assim, para tomarmos um exemplo: a) em uma formação ideológica 
capitalista em estágio semelhante ao nosso, cabe ao nível econômico o papel dominante, e a região ideológica 
dominante é a jurídico-política; b) em uma formação capitalista-monopolista o papel dominante cabe ao nível 
político, e a região dominante é a econômica. 
9 “O papel político da ideologia dominante burguesa, dominada pela região jurídico-política, consiste em que tenta 
incorporar ao conjunto da sociedade um modo de vida através do qual vive-se o estado como representante do 
interesse geral da sociedade, como detentor das chaves do universal, frente à indivíduos privados. Estes, criações 
da ideologia dominante, são apresentados como égide das classes dominantes, que se consideram a encarnação 
da vontade popular. (Poulantzas, 1970: 274). 
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seguintes: 1º- a ideologia específica do trabalhador rural da região desdobra-se a 

partir de categorias e sistemas de representação comuns a todas as classes 

integrantes das comunidades agrárias da região; 2º- estas categorias de 

representação confundem-se como o domínio religioso dos símbolos e significados 

da cultura local e, em boa medida, dele provêm. 

Assim, no presente estudo, a versão do lavrador é enfocada apenas em 

dois momentos: a) a sociedade local segundo os seus tempos e segundo as 

relações entre tipos de produtores, de acordo com o modo como ocupam, 

atualmente, espaços locais de vida e de produção; b) o significado das categorias 

de “peão” (“pobre”, “empregado”, “agregado”, “diarista”, “meeiro”) e de “patrão” 

(“rico”, “proprietário”, “fazendeiro”, “dono”), e as trocas de relações de serviço entre 

agentes delas. É importante esclarecer que, mesmo dentro dos limites da simples 

prática econômica, não se esgotam aqui de maneira a respeito do seu trabalho e 

de sua identidade1. 

 

 Os Tempos da Sociedade 

 Quando o trabalhador rural fala de sua sociedade e das condições atuais de 

vida e trabalho, ele estabelece, inevitavelmente, um confronto entre os “dias de 

hoje” e um tempo anterior de passado, o “tempo antigo”, que caracteriza, no 

mesmo espaço de relações (a cidade de Mossâmedes e as roças circunvizinhas), 

uma outra sociedade de produtores rurais. Isto eqüivale a afirmar que o presente 

da sociedade atual explica-se com o recurso a uma época já passada – para cujas 

fases há, por vezes, datas ou pelos menos nomes indicados – tomada como 

parâmetro necessário a qualquer avaliação do que se passa hoje2. 

 Para caracterizar os tempos da sociedade são usados dois indicadores 

básicos: a) as relações de trabalho concretas entre tipos de produtores; b) as 

                                                           
1 O mesmo tipo de estudo foi também feito em uma cidade vizinha, Goiás, (mas incluída em outra área da divisão 
regional, a do Rio Vermelho), quando se investigavam relações interétnicas entre negros e brancos. Como os 
sujeitos da pesquisa eram os empregados da cidade e “da roça” em sua quase totalidade, há evidente 
correspondência de pontos de vista entre as versões encontradas em Goiás e em Mossâmedes. As diferenças entre 
elas são apenas aquelas em que os negros procuram explicar o estatuto de sua própria etnia e as formas como 
eles, “os pretos”, participaram no passado, como escravo, e participam hoje, como empregados, das relações do 
trabalho local. Para um confronto entre os estudos feitos, recomenda-se a leitura do volume 3 desta série: Peões, 
Pretos e Congos – Relações de trabalho e identidade étnica em Goiás.  
2 Uma insistente referência a um tempo antigo precisa ser explicada aqui. Quase todas as entrevistas foram feitas 
junto a lavradores adultos ou mesmo velhos (pais de família). para eles, portanto, qualquer referência à sociedade 
atual se acompanha de falas sobre a anterior, em um tempo antigo ou “tempo dos antigos”, nos limites do qual 
muitas vezes um peão adulto inclui sua própria biografia. Entrevistas com lavradores mais jovens (de menos de 30 
anos) evidenciam uma autonomia maior frente à referência ao passado. No entretanto, até mesmo eles fazem 
observar que houve tempos melhores em uma sociedade anterior. Mais do que na falas dos velhos e adultos, entre 
os jovens aparecem referências ao futuro como um tempo de projetos (sobretudo para os filhos). Mas eles não são 
constantes nem são determinantes na explicação da prática econômica atual. 
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condições gerais de recurso à natureza, de posse e uso da terra e de 

comercialização dos seus produtos. 

 No tempo antigo a natureza envolvente era mais hostil e bastante mais 

pródiga. A hostilidade do meio corria por conta do despovoamento da região e da 

conseqüente distância entre as pessoas (moradores em ranchos isolados) e as 

cidades, acrescida das dificuldades de deslocamentos de um lugar para o outro. A 

distância concreta entre Mossâmedes e outros centros de mercado, ao lado da 

precariedade das estradas, condicionam um difícil trânsito para as pessoas e para 

os produtos da terra3. 

“Quase só fazendeiro. Essa região aqui do sertão era João Caetano e aí no 

Coelho, o Pereira. Ali do lado do Olho d‟água, Luiz de Souza e outros mais. 

Era muito pouco. Às vezes se andava uma légua duas léguas pra se chegar 

numa sede”. 

 O isolamento era, consequentemente, a situação inicial pela qual a 

sociedade do tempo antigo aparece caracterizada no discurso do lavrador dos dias 

de hoje. as cidades estavam isoladas umas das outras. Dentro de um mesmo 

município, também assim estavam os habitantes das fazendas que eram poucas e 

muito grandes. Um dos paralelos mais evidentes entre os dois tempos será, 

portanto, aquele entre o isolamento de cidades e pessoas no tempo antigo e a 

proximidade entre elas nos dias de hoje. 

 Sobre a comercialização dos produtos da terra é que mais se reflete o 

isolamento do passado no discurso do lavrador. Todo o transporte era difícil e 

demorado, mesmo para deslocar as boiadas de então até centros regionais ou 

nacionais de compra de gado. 

“Não, era andando. O boiadeiro e a peonagem juntava tudo, distribuía capa 

e arreio, arrumava a tropa e lá ia nós tocando léguas e léguas por aí sem 

estrada. Só tinha trieiro. Eu já muito. Chega onde tem pasto, acampa e 

dorme em redor do gado, cuidando dele. E vai, assim, levando até onde 

tinha que vender. Hoje não precisa, é só no caminhão. Vai pouco em um 

caminhão, mas vão muitos caminhões. Não tem boiadeiros. Antes durava o 

mês inteiro até 2, hoje vai 1000, 1500 em um dia. A gente parava alugava 
                                                           
3 Durante muitos anos o caminho mais curto para se chegar à cidade de Goiás (antiga capital do estado e distante 
de Mossâmedes não mais do que 50 km) era através de picadas somente acessíveis a cavalo e a tropas de burros. 
O cavaleiro preferia, ao invés do caminho “pelo plano”, usado para a condução de boiadas e varas de porcos, subir 
as encostas da Serra Dourada pelo lado de Mossâmedes e descê-las pelo lado de Goiás. Durante toda a viagem 
que ocupava pelo menos meio dia a cavalo, o viajante encontrava apenas alguns ranchos isolados. 
“É, passava, porque do lado dessa serra é só duas léguas, né? E de lá aqui não tem mais do que 4 ou 5. É quatro 
ou 5, né compadre, o entrocamento. Agora o senhor vê, viajava prá lá as 7 léguas levando 8 dúzias de queijo, 7 
dúzias, 9, capoeira de frango de riba, de ali uns 8, 10 frangos cada capoeira, tocando o burrinho por diante. 
Ganhava 4 mil réis por dia; dois prá ir, dois prá voltar”. 
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pasto e já tinha ido a carroça da bóia na frente, a bóia já tava pouca. Tinha 

gado assim a perder de vista, dava até agonia ver aquilo tudo, tocava o 

berrante aqui, no fim da fila nem ouvia. O berrante é pro gado acompanhar 

o toque do peão. Eles acostumam e obedece o toque do berrante”. 

   Por isso também o comércio de cereais restringia-se aos limites da região: a 

cidade, alguns “patrimônios” próximos e, finalmente, o mercado da cidade de 

Goiás. 

“Muitas vezes, muitas vezes chegava aí. Naquele tempo não tinha 

caminhão não. Só cargueiro. Aqueles carroção de couro às vezes cheinho 

de farinha. A gente tirava o tonel do carro e vendia. O fazendeiro oferecia o 

preço dele e a gente vendia. Farinha, arroz, feijão, milho. Às vezes a gente 

saía de lá cedinho com o cargueiro e chegava ali de noite. Dormia e, no 

outro dia cedinho, ia vender no mercado. Depois fazia umas comprinhas e 

voltava. O sal era o mais importante. Naquele tempo era em pedra. Vendia 

a medida no pau”. 

“Ah! Era tocando porco, tocando carro de boi, levando mantimento, a 

cavalo, né. Andava a noite inteira. Tinha porco de 12 léguas que a gente 

matava e ia amanhecer lá com ele no portão do mercado. Comprava o 

porco a 15 prá vender a 18, mas mil-réis, né”. 

 A natureza era pródiga no tempo antigo e sua qualidades distribuíam-se por 

todas as coisas: a saúde das pessoas e dos animais de criação (sem remédios e 

muito mais saudáveis que “a gente e os bichos de hoje”), a riqueza das terras de 

cultura e, por conseqüência, a produtividade das lavouras de cereais. 

 Se, de um lado, foram poucos os recursos de uma tecnologia rudimentar 

para a pecuária e a agricultura, por outro lado foram sempre compensadoras as 

“facilidades” de vida e produção oferecidas a todos pela natureza. 

 Nos dias de hoje aumentaram as facilidades de comercialização e os 

recursos da tecnologia de produção rural. Há máquinas e insumos. Há condições 

inigualavelmente melhores de comercialização: mais transportes e melhores 

compradores. No entanto, foram muito empobrecidas as condições de vida e 

trabalho dadas pela natureza. As pessoas são mais fracas e, assim também, os 

animais. As terras são também “mais fracas” e o esforço para conseguir uma 

produção igual à do passado precisa ser muito maior. 

“Hoje tá se plantando roça no cerrado. Antigamente era só em terra 

beirando os córregos, só terra de cultura. Você plantava uma Quarta de 

milho pra 6 carros, plantava meia de arroz, colhia 40, 50 sacos de arroz pra 

despesa. Chegava muito. Pra que plantar mais? Não tinha saída. Tem 

adubo, né? Mas não dá vantagem não. Adubo fica só em despesa. Paga 
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pra desmatar, pra arar, paga pra destorar. O tempo também não chove 

como chovia. 40 dias de chuva eu já assisti. Caía casa, desmoronava 

cisterna, era aquele lameiro. Carro de boi não podia nem sair. Viajava 3, 4 

dias pra ir daqui até a Quinta. Corria enxurrada”. 

 A natureza empobreceu-se de modo irrecuperável e não compensado pelos 

recursos vindos “da cidade”, em parte pela ação do homem sobre ela e, em parte, 

por haverem-se as pessoas tornado ambiciosas, tanto nas relações com a própria 

natureza (a terra), quanto com os outros homens (os produtos da terra). Uma 

palavra empregada com extrema freqüência, a “fartura”, traduz bem o resultado do 

trabalho dos homens no passado. 

 

“Era assim, mas tinha fartura. Ninguém vendia nem um litro de leite, um 

queijo, e a gente sempre tinha muita coisa em casa. Desde que o povo 

começou a ficar ambicioso até a chuva diminuiu. O mantimento diminuiu, 

tem gente que planta aí um mundão de semente e não colhe nada. Colhe 

só um pouquinho. Eu mesmo, se eu plantava uma quadra de arroz, colhia 

50, 60 sacos, hoje não colhe nem pro gasto”. 

 Se a natureza era a principal responsável pela fartura do tempo antigo, 

também ela condicionava os limites da produção. Pouca terra produzia muito 

cereal, mas os centros de comercialização eram poucos e espalhados por muitas 

léguas de distância. Por outro lado, quase todas as pessoas eram, depois dos 

tempos de mineração do ouro, pequenos ou grandes produtores rurais. Assim, 

quase todas as famílias produziam pelo menos parte do seu próprio consumo. 

Fora o gado, sempre produzindo e desejado em maior quantidade, a produção de 

vegetais tinha que ser limitada, não pelas suas próprias possibilidades, mas por 

ser inútil produzir mais do que poucas roças para o sustento familiar e a venda no 

reduzido mercado regional. Assim, o lavrador do tempo antigo era obrigado a 

plantar menos, logo, a trabalhar pouco, para não desperdiçar trabalho em 

excedentes não comercializáveis. 

“Tinha fartura demais, porque não tinha jeito de vender. Se o sujeito abrisse 

uma roça grande, não tinha saída. Tinha que tocar cargueiro prá Goiás, um 

mês, 40 dias, prá vender alguma coisa. Perdia tudo. Eu tenho até hoje uma 

cangalha dessas que usava aí pra levar arroz”. 

“Naquele tempo, plantava pouco, porque não tinha exportação, o consumo 

era só no lugar, perdia tudo que sobrasse. Não tinha quase valor, não tinha 

jeito de transportar.” 
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 Aquele foi um tempo de fartura. Não era um tempo de riqueza e não havia 

pessoas tidas como ricas, mas sim como grandes proprietários. Da mesma forma 

não havia pobres no nível em que o discurso reconhece existirem muito nos dias 

de hoje. A fartura manteve-se existente enquanto a ação do homem não desgastou 

a natureza e enquanto sua atividade de produtor não se caracterizou pela 

ambição. Havia poucas grandes propriedades e poucos grandes produtores, ao 

lado de quase nenhum grande comércio regional. Havia um mundo desconhecido 

de matas a serem derrubadas para um, dois ou três anos de plantio de cereais ou 

de mandioca e, depois, para servir de pasto ao gado (o “bem” dos fazendeiros) 

criado então solto nos campos da região. A cada fazenda correspondia uma 

porção de famílias de agregados, cuja presença era necessária e facilmente 

permitida pelos “donos” de então. 

 

“Tudo tinha fartura. Mas é o seguinte, tinha chuva bastante e ninguém 

ligava nada. O fazendeiro não vendia um litro, não vendia queijo. Era tudo 

para os agregados, todo dia a gente ia lá, tirava um galão de leite e fazia 

queijo, aquele farturão. Ninguém comprava, não valia nada, não. Não 

compensava levar prá Goiás prá vender, porque ninguém comprava, todo 

mundo tinha de onde por. Nessa época, dinheiro era muito custoso, a gente 

trabalhava muito, tinha mantimento, mas não tinha dinheiro. Eu mesmo 

trabalhei até duas semanas prá ganhar 10 mil réis. Outro dia eu achei uma 

nota daquelas velhas de 10 cruzeiros, nem abaixei pra pegar. É só um 

pedaço de papel. Eu já trabalhei quase um mês pra ganhar uma notinha 

dessas”. 

 O tempo antigo, caracterizado pelo isolamento, as facilidades naturais, a 

fartura da produção e a solidariedade entre as pessoas, ao lado de um restrito 

mercado de comercialização, opõe-se aos atributos reconhecidos nos dias de hoje: 

a proximidade entre pessoas e cidades, o empobrecimento da natureza, a carência 

de bens para os pobres em benefício do enriquecimento dos proprietários, a 

ambição entre as pessoas motivada principalmente pelo aparecimento de um 

mercado regional progressivamente ampliado e compensador. 

 Já no tempo antigo havia patrões (fazendeiros) e peões (empregados ou, 

simplesmente, agregados). Sob estruturas semelhantes de produção, as relações 

entre proprietários de terra e não-proprietários eram quase opostas às dos dias de 

hoje. Ao grande fazendeiro do passado interessou a criação de gado bovino e suas 

lavouras de cereais restringiam-se, quase sempre, ao “gasto da casa”. Como eram 

muito extensas as propriedades rurais “aposseadas” pelos senhores de terra, mas 

poucas ainda as pastagens para o gado, interessava ceder ao pequeno exército de 
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agregados sem terra porções de 1 a 5 alqueires. Nestas terras cedidas 

temporariamente a família agregada produzia os seus cereais, criava animais de 

pequeno porte (por vezes “algum gadinho”), sem outras obrigações além de: a) 

algum trabalho esporádico de ajuda ao fazendeiro; b) o trabalho do cuidado do 

gado dele, quando, então, o agregado era também um peão vaqueiro “pago na 

sorte”; c) entrega do “pasto formado” depois de dois ou três anos de plantio na 

terra cedida. 

 

“É, o negócio  é o seguinte. Inicialmente, quando o Estado de Goiás tinha aí 

mais 80% de mata, ainda quase não tinha lavoura, então veio a criação de 

gado. O sujeito prá criar gado, ele precisa ter capim. Por exemplo, o sujeito 

punha um lá a fazer uma roça nas suas terras, onde tinha só mata virgem, 

pra lhe dar uns 2 ou 3 alqueires de capim. De pasto, né? Ele plantava um 

ano, 2 anos e colhia e já entregava o pasto formado. Aí o sujeito punha as 

reses. Como vem acontecendo agora em Mato Grosso, assim. Ninguém dá 

lavoura em meia nem nada. Lá é dado mesmo o negócio”. 

“Não, naquele tempo não tinha isso, o sujeito morava onde ele queria. Aqui 

tinha morada que nem sabia quem era o dono da terra. Uns pedia, os 

outros oferecia, então entrava aí e ficava morando. Não tinha arrendo não 

tinha nada, né? Nada, só queria o capim. É, o sujeito fazia a roça que 

queria, mas também não tinha ambição. O sujeito, quando fazia uma roça 

grande, era um alqueire. Ali regava mal e mal e tirava prá despesa dele 

folgado”. 

“É, dava um alqueire e aí pro outro prá ele usufruir e devolver formado. O 

mantimento era tudo dele, ele podia plantar o que quisesse que era dele. 

Hoje não tem mais. O mato acabou tudo. Tá tudo plantado”. 

 

 O agregado residia nas terras de um fazendeiro. Era reconhecido como um 

pequeno usuário dela e, em seus limites, podia ter até mesmo algumas poucas 

cabeças de gado. Tinha também a sua roça, sem obrigação de ceder ao 

fazendeiro partes do que colhesse sazonalmente. Não era propriamente 

considerado como um empregado, mesmo quando se sentia obrigado a “ceder” a 

ele quantidades esporádicas de trabalho. Esta era a matriz de relações tidas hoje 

como solidárias, porque não eram definidas pelo uso do trabalho direto ou indireto 

do peão por parte do fazendeiro e porque não estabelecidas sobre a ambição – o 

uso do trabalho alheio para enriquecimento próprio. 

 No discurso do lavrador de Mossâmedes não se indicam com precisão de 

nomes e datas os momentos de passagem das condições e atributos de produção 
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do tempo antigo para os dos dias de hoje. Quando porventura se indica uma data, 

fala-se em “de uns trinta anos pra cá”. Quando se apresentam causas, fala-se 

desde o aparecimento de um efetivo mercado de cereais a partir da construção de 

Goiânia e da abertura de estradas modernas, até o aparecimento de produtores 

vindos de Minas Gerais. A maneira como a versão ideológica do lavrador qualifica 

a presença e as características do mineiro merece alguma referência aqui. Ela 

serve tanto para explicar como são interpretadas algumas mudanças sociais, 

quanto serve para traduzir como o produtor goiano se define frente ao mineiro. 

 

“Eu acho que é por causa do problema de terra que eles foram atraídos. Em 

Minas, a lavoura lá foi mais adiantada que aqui. Então produziram, 

produziram e a terra foi ficando fraca. Então você tende a procurar onde 

tem matas, né? E aqui é mais barato e tem matas. É o caso de Mato 

Grosso, Pará. Lá eles montavam e colhiam pouco e a terra era mais 

valorizada. O sujeito vendia um alqueire de terra lá, ele comprava quatro 

aqui. Mais (terra de) cultura. Eles vieram prá cá prá cultura, compravam 

mata virgem. Meu sogro foi assim, ele veio prá cá há uns dez anos, 

comprou muita mata aí, derrubou, queimou e plantou. Agora a mata virou 

capim, o que que ele fez? Foi prá Mato Grosso onde tem muita terra. Lá ele 

comprou trezentos alqueires só de mato”. 

 

 

 Não há certeza a respeito de se foram os mineiros os que introduziram 

sistemas de parceria na região, ou se apenas eles teriam chegado a Mossâmedes 

ao tempo em que tais sistemas começaram a surgir, dadas as novas condições de 

comercialização e a redução acelerada do tamanho das fazendas. 

 

“Não, realmente isso começou, quando começou a mineirada a entrar aqui. 

Agora eu não sei se foram os mineiros que trouxeram essa idéia ou se foi 

mesmo o povo daqui que mudou, começaram a ambicionar. Eu não sei o 

motivo. Não sei se é uma idéia que os mineiros trouxeram ou se é mesmo o 

motivo da valorização dos cereais e da terra”. 

 

 De qualquer forma, a versão do lavrador autóctone relaciona a chegada de 

mineiros: a) com a introdução do sistema de parceria, mesmo quando se considera 

não serem eles os seus introdutores na região; b) com o ingresso de novas 

culturas e novas tecnologias agrícolas; c) com o aparecimento de novas 

modalidades de relações de trabalho, caracterizadas cada vez menos pelo 
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desinteresse e cada vez mais pela ambição. Por não serem “naturalmente” assim, 

os goianos não souberam aproveitar as condições de produção e permaneceram 

pobres ao lado de mineiros que “chegaram aqui sem nada” e são agora apontados 

como fazendeiros progressistas. 

“Eu fui vizinho de um mineiro que sempre falava que goiano não sabe ficar 

rico. Goiano morava a vida toda aí numa fazenda grande e nunca passava 

daquilo que era, porque não sabia aproveitar a terra, não sabia aproveitar o 

gado. Diz que goiano tinha um negócio de ter amor no gado. Se uma vaca 

fosse boa de leite, então ele não vendia ela, deixava morrer de velha. O 

mineiro, não, a vaca perdeu um peito, ele vende logo ela pra corte, compra 

outra novilha e punha no lugar. Se a vaca perdia um bezerro neste ano, ela 

não servia mais, já vendia ela pra corte. E era assim, ele ficaram ricos”. 

“Eu acredito assim, que é mais pela persistência do trabalho deles, viu? O 

sujeito já vem com aquela ambição de ter mais, cada vez mais e segurar. 

Agora nós aqui é diferente, nós somos tranqüilos. O goiano não quer saber 

se é trinta dias, se é um mês. Estando comendo e bebendo ele se vira, é 

tranqüilo. Muita pouca gente, esses que estudam que fazem cursos fora, 

que têm uma experiência é que querem produzir. Esses que ficam por aqui, 

não, acostumam com esse estado que é aquele estado de coisas na 

tranqüilidade; e não quer saber de produzir, não”. 

“Aí esses aí já começaram a ver aquilo e a ambicionar também. Queriam 

então arrendozinho, a meia, e foi começando. E mineiro foi entrando, 

porque aqui era boa gente, aqui tinha cultura absurdo. O mineiro foi que 

derrubou o mato. E assim foi aquela ambição crescendo. Hoje goiano aqui 

mesmo nascido, tá muito pouquinho. Existe algum aqui mesmo pobre, o 

sujeito não interessa por nada. Mas os goianos de valor não tem ninguém 

aqui mais, porque não é acostumado com essa pressa, né? De vez em 

quando tem algum querendo a gente pra ir trabalhar com eles. Ah! Tem, 

tem diferença e muita. Agora esses mineiros que radicaram aqui, chegaram 

aqui pobre e agora tão tudo rico, tudo rico”. 

 

 O fato é que um tempo anterior, caracterizado pela fartura e não-ambição, 

é, aos poucos, substituído por um tempo atual de onde desaparece a fartura (a 

abundância de excedentes agrícolas consumidos na própria região) por causa de 

uma correspondente ambição de parte, principalmente, dos proprietários. A 

conseqüência é uma piora progressiva nas relações entre patrões e peões e uma 

piora definitiva das condições de vida destes últimos. Em um novo quadro de 

produção, alguns grandes proprietários redefiniram sua participação no que se 
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refere ao uso de suas terras e à comercialização dos seus produtos. Vários 

pequenos proprietários teriam sido obrigados à venda de suas terras e ao seu 

ingresso na condição de trabalhador rural. A fartura, em que todos pareciam mais 

ou menos igualados, dividiu-se entre uma perda e uma efetiva pobreza para os 

pobres, e a possibilidade do enriquecimento para os grandes proprietários de terra 

e de gado. 

 Se no tempo antigo não existia um controle opressivo sobre os usos da 

terra, é o aumento dele o que passa caracterizar as relações entre fazendeiros e 

peões e a situação de carência do lavrador de hoje. 

 

“Foi... nem foi. Vendi 30 alqueires por 100 mil réis e nós ficamos sem nada. 

Nós foi vendendo e acabamos indo trabalhar na fazenda que tinha sido de 

nós mesmos. No começo ele não estava cobrando, deixava fazer a roça 

onde a gente queria. Depois passou a cobrar o arrendo, e depois já ele que 

escolhia o terreno que ia dar pra gente. É, foi aumentando, depois da meia 

começou com 30% e depois 20% e aí eu resolvi vim pra cá pra pôr os 

meninos pra estudar”. 

 

 Fora a diminuição progressiva do tamanho das propriedades rurais por 

desmembramento de venda ou herança; fora o empobrecimento radical de 

condição de produção dadas pela natureza, junto à valorização dos produtos da 

lavoura e do criatório motivada pela expansão do mercado regional, não estão 

presentes no discurso do lavrador outras explicação de ordem conjuntural para o 

presente quadro de relações de trabalho, assim como para as suas conseqüências 

diretas na vida de sua família. desta forma, a explicação nuclear do que se passa 

hoje é atribuída ao que as atuais condições de produção fizeram das pessoas e 

das relações entre produtores. 

 

“Na fazenda do meu padrinho era os dois. Não havia ambição, né? Cada 

um pelejava pro outro também obter. A facilidade de terra era muita, 

ninguém ligava, não. O sujeito dava meia de roça aí era por dois anos. A 

fartura era demais, né? O senhor plantava uma quadra de arroz tranqüilo. 

Hoje é duro. lá não havia tanto adubo e dava. Até o tamanho da saca era 

maior. Não tinha ambição como hoje. hoje parece que é um castigo, o 

sujeito planta e não colhe nem dez sacos. Mas sempre tá querendo mais”. 

 

 Se as relações do tempo antigo eram praticadas entre produtores solidários 

e caracterizadas pelo desinteresse e pela generosidade, as relações atuais são 
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feitas entre pólos antagônicos de produtores e são marcadas pelo interesse e pela 

ambição. O patrão, que “não ligava” para a presença do peão, passa a interessar-

se por ela. Mas, se antes aquele “não ligar” significava não impor condições 

estreitas de produção ao lavrador e não procurar obter lucros diretos do seu 

trabalho, quando o patrão de hoje “liga” para a presença de agregados em suas 

terras, isto significa o controle de suas atividades produtivas e a obtenção de 

lucros diretos sobre o trabalho do peão. Se antes o patrão tinha um interesse 

“pessoal” pelos seus agregados (quase sempre “cumpadres”), agora tal interesse é 

econômico e as relações “sociais” tornam-se muito mais distantes. 

 

“É, prá eles também tá apertado. No tempo antigo era muito melhor, muita 

fartura, toda casa que o senhor chegava era muito frango, muito capado, 

não faltava arroz. Agora acabou. Só os fazendeiros que tem, pobre não 

pode criar nem um porco que eles não deixam mais”. 

“Sempre. Vem cá, nas fazendas. Compra tudo que é produzido ali. 

Combinou, comprou. Antigamente, não. A ambição era menos – tanto pelo 

dinheiro como pelas outras coisas. Essas festas aqui – S. João, Sto. 

Antônio – aquilo era uma coisa bonita, familiar. Hoje não, a ambição é 

muita. Essas verduras ninguém comprava. Até arroz sobrava de ano prá 

outro. Eu mesmo já comprei arroz desse povo de Berquó, pai do professor 

Nei, de dois, três anos. Passava de um ano pro outro. Hoje tá muito 

diferente”. 

 Em conjunto, as explicações de passagem do tempo antigo para os dias de 

hoje são propostas sobre mudanças, para pior, nas condições naturais de 

aproveitamento da terra, não compensadas, do ponto de vista do lavrador, pelo 

surgimento de maquinários agrícolas e insumos. Sobre mudanças, para pior, nas 

relações de trabalho entre os proprietários e os trabalhadores rurais, não 

compensadas, para os últimos, pelo aparecimento de um mercado regional de 

compra de produtos. Sobre mudanças, ainda para pior, no tratamento do patrão 

para com o peão, não compensadas pelo desenvolvimento de leis e estatutos de 

proteção do trabalhador rural. 

 O antigo, sistema de “terra cedida”, com a simples devolução do “pasto 

formado”, foi substituído por sistemas de parceria definidos pelo lavrador como 

uma exploração injusta e cada vez mais opressora do seu trabalho. Mais 

atualmente, mesmo as terras para o arrendo tornaram-se raras. O fazendeiro 

prefere ocupar as terras de lavoura com as suas próprias roças, ou prefere 

entregar até mesmo as “manchas de terra de cultura” para pasto de gado. Estas 
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são também as razões pelas quais cada vez menos o fazendeiro está interessado 

na presença de agregados em suas terras. 

 

“Não, não tá aumentando, não. Ninguém quer agregado em fazenda mais 

não. Você chega em fazenda, principalmente as que tem gado, tem um 

vaqueiro. Um. E eles sempre têm um peão, dois. Solteiro, que não tenha 

família e que trabalha ali e ganha por mês, mensalista. O meeiro eu já disse 

que eles não querem. Aqueles que tinha antes, dez, doze famílias morando 

na fazenda, agora têm um ou duas. Os que tinha vinte, hoje têm quatro ou 

cinco. Aqui é difícil encontrar uma fazenda que tenha dez famílias. As 

pequenas, às vezes, têm mais gente que as grandes. E aquele agregado 

que mora ali e trabalho diariamente, não toca roça prá ele, só pro patrão e o 

patrão dá tudo. Ele não tem. Tem o vaqueiro, que zela do gado, tem dois, 

três peões, tem o tratorista. E assim mesmo ele só fica lá quando o patrão 

quer. Quando ele resolve, manda embora, prá não ter muito tempo de 

serviço, prá não criar caso, seis a oito meses no máximo”. 

 

 Assim, o lavrador sente-se expulso aos poucos, de sua moradia rural 

(nunca fixa, como veremos a seguir) e mesmo do trabalho rural. Primeiro como um 

agregado e meeiro, depois, como um empregado assalariado de um só patrão em 

cujas terras residiu e plantou suas roças. Ainda, para o trabalho rural resta a 

alternativa de redefinir-se como um lavrador diarista, o que se considera hoje como 

uma situação em parte melhor do que a de agregado, mas que, por outro lado, se 

define como um último estágio nas relações de trabalho rural, apressado pela 

deteriorização das relações existentes no tempo antigo. No trabalho, em geral, 

resta a alternativa de uma ocupação urbana. Tal situação é considerada como 

melhor do que a do trabalho rural do presente, e é quase sempre definida como a 

única desejada para os filhos, desde que não venham a poder tornar-se 

proprietários rurais depois de adultos. 

 Ao comparar os dois tempos de sua sociedade, o discurso do lavrador 

traduz a idéia de que havia no passado mais respeito entre as pessoas, ao lado de 

uma sempre possível maior arbitrariedade. O respeito era decorrência da 

solidariedade natural garantida pela não-necessidade de ambição pessoal. A 

arbitrariedade resultava da inexistência de leis e da “ignorância” das pessoas, esta 

última causada pela ausência de educação escolar. 

 

“Mas quando eu cheguei aqui, ainda tinha muita brutalidade. Mas o governo 

também ajudou muito, foi domesticando, pondo escola... Porque a escola é 
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muito importante. Se o sujeito não for mal educado de berço, é a escola que 

faz ele ficar melhor ainda. O cara que tem estudo e tem compreensão, ele 

não vai cair no buraco fácil, não, e ainda dá conselho pro outro „ó isso aí tá 

errado, assim não dá‟. A valentia do homem é o direito dele, e a defesa, só, 

mas pelo contrário...” 

 

 Quando reúne os seus elementos, este modelo ideológico de interpretação 

da sociedade local combina o reconhecimento de algumas melhorias nos dias de 

hoje, com a certeza de um efetiva piora em todos os setores de relações do 

homem com a terra (natureza) e com outros produtores. Uma frase de um dos 

peões entrevistados: “hoje é tudo difícil e facilitou também”, pode traduzir com 

alguma fidelidade o modo como eles compreendem as conseqüências das 

mudanças ocorridas. O saldo, no entanto, é negativo e talvez seja a razão pela 

qual o lavrador se agarre ideologicamente a um passado sempre presente e em 

parte exagerado em suas vantagens, quando incluído no discurso de explicação de 

sua vida. É também o motivo pelo qual ele só consegue pensar um futuro melhor 

quando fala dos seus filhos: “criados na escola” e preparados para um vida que 

conjunturalmente será ainda mais “dura” e difícil, mas para a qual os jovens 

possuem armas adquiridas na escola, certamente mais eficientes do que a simples 

sabedoria do trabalho com a terra adquirida por seus pais “nos sertões do 

passado”. 

 

 

 

O Uso dos Espaços 

 

 Da mesma forma como explica o seu mundo próximo ao opor tempos 

desiguais da sociedade rural de Mossâmedes, o lavrador usa também categorias 

opostas de espaços sociais para completar esta explicação. São elas os locais de 

vida e trabalho do peão e sua família onde, concretamente, foram no passado e 

são, nos dias de hoje, praticadas as relações de serviço entre as pessoas. 

 Em um primeira dimensão, a mais simples e direta, o lavrador distribui dois 

grandes campos de relações: a cidade (“a rua”, “o comércio”, “Mossâmedes”, 

“aldeia”) e o campo (“a roça”, “a fazenda”, “o sertão”). Os dois espaços, opostos 

pelos seus usos e pelo seu significado na transformação da vida das pessoas – 

por exemplo, quando o agregado “vem morar no comércio” – são mediatizados 

pela estrada (“o caminho”, “o trieiro”, “o estradão”), aquela que, ao mesmo tempo 

une a cidade e o campo e serve como medida da distância entre ambos. 
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 Quase todos os lavradores entrevistados nasceram “na roça” e nela viveram 

pelo menos até a juventude. Em vários casos são pessoas vinda de fazendas para 

a cidade há muito pouco tempo. Para o lavrador, portanto, a zona rural significa o 

lugar de trabalho, o local de onde sai a produção de Mossâmedes. A cidade é 

lugar do comércio, assim como dos recursos derivados dele, como os médicos, a 

farmácia, a escola dos filhos, a igreja e as máquinas de arroz4. 

 Quando o lavrador migra para a cidade, o seu discurso não reconhece 

necessariamente que aquele é o melhor lugar. Há um dupla ordem de imposições 

que determinam a fixação da família em Mossâmedes. A primeira se explica por 

condições atuais de trabalho “na roça”. É por não poder mais morar na fazenda – 

em alguma das fazendas da região – ou porque não mais compensa viver como 

um agregado-empregado de um só patrão, que o lavrador chega à cidade. Dela 

reconhece que não sairá com facilidade de volta para “a roça”, mesmo quando o 

seu trabalho continue a ser agrícola. A segunda explica as previsões futuras de 

trabalho. Mesmo quando, em termos atuais, o lavrador usa o trabalho de seus 

filhos homens para o seu auxílio na agricultura, a sua expectativa é a de que eles 

freqüentem a escola e consigam, com os estudos feitos, um trabalho urbano. O 

lavrador se considera empurrado para a cidade pelas exigências dos patrões e 

pela sua responsabilidade para com os seus filhos. 

 As decisões que toma para sair com a família de um lugar e ir para o outro 

são determinadas: a) por uma imposição do patrão atual; b) por um convite, em 

supostas melhores condições de trabalho, feito por um futuro patrão. Mas tais 

deslocamentos são sempre percebidos como uma fatalidade ou, pelo menos, 

como uma imposição. Dentre todos eles, a vinda para a cidade é reconhecida 

como uma mudança mais autônoma, sobretudo quando, ao vir para Mossâmedes, 

o lavrador eventualmente consegue: a) um trabalho também urbano, o que 

redefine radicalmente sua vida e suas relações de serviço, mesmo quando ainda 

empregado ou mesmo quando em atividades de reconhecida especialidade rural, 

                                                           
4 A cidade, como um puro lugar de comércio e relações derivadas, tende a ser cada vez mais considerado como 
uma coisa de dias passados, quando se fala da venda dos produtos da região. Quando fala sobre os dias de hoje, 
tende a desaparecer do discurso do lavrador a própria palavra “mercado”. No entanto, ela foi central e indispensável 
quando se refere ao tempo antigo. À exceção dos produtos comercializados de fazenda a fazenda, os outros todos 
eram levados, até há alguns anos atrás, ao mercado das cidades vizinhas, quase sempre ao de Goiás (Goiás foi, no 
passado, “a cidade” da região). No seu mercado eram vendidos os produtos locais e ali compravam, os lavradores e 
camponeses, os produtos vindos da cidade, sobretudo o sal, o querosene e alguns tipos de tecidos. Hoje, quase 
todos os produtos da terra são vendidos “na porta da fazenda”. São levados, tanto os cereais quanto os porcos e o 
gado, em caminhões, não mais à cidade de Goiás, que perdeu toda a sua importância como centro regional de 
comercialização, mas para os grandes centros consumidores e distribuidores do estado (Goiânia, Brasília e 
Anápolis), ou mesmo de fora (São Paulo). Assim, a cidade tende a se restringir ao local do pequeno comércio 
cotidiano; ao lugar de moradia, quando se migou de fazendas; ao de uso de recursos, quando inexistentes “na 
roça”. As modalidades de grande comércio ligam, hoje Mossâmedes diretamente a intermediários e empresários 
dos grandes centros, dentro de um tipo de troca onde o lavrador quase sempre se sente marginalizado.  



90 

 

 90 

como o serviço de lenhador; b) passar de empregado-agregado a peão-diarista, 

vivendo na cidade e sendo requisitado por patrões eventuais a troco de pagamento 

imediato (em certos casos a passagem de agregado para diarista é sentida como 

uma perda, quando são difíceis as condições de obtenção de trabalho eventual 

como, por exemplo, nas épocas de entressafra). 

 Tanto o poder permanecer, quanto o “apegar-se a alguma coisa sua” são, 

para o lavrador, um atributo dos proprietários rurais, fazendeiros ou camponeses. 

Quando fala de si e sua vida de trabalho, ele substitui idéias de permanência e 

apego, pelas de mobilidade e desapego. Se a maior parte das coisas (roças, 

fazendas, ranchos, etc.), assim como seus donos, são estáveis e permanecem, 

eles acompanham as constantes mudanças do lavrador através dos seus limites. A 

carreira do peão é invariavelmente contada através de uma sucessão de lugares 

por onde passou. Primeiro só, quando solteiro, depois e com maior freqüência, 

acompanhado da família. 

 

“Muito. E tem muito patrão a contar pro senhor. O primeiro patrão meu 

chama Joaquim, o segundo, José, o terceiro, Teotônio, o quarto, compadre 

Lalinho, na chácara velha, o derradeiro, Natal”. 

 

 

 Lugares de vida e trabalho são aqueles onde o peão viveu a experiência de 

possuir provisoriamente um patrão, acompanhada de uma pequena seqüência de 

relações que vão de um convite, ou uma aceitação da presença e do trabalho do 

lavrador, até às pressões para que ele deixe suas terras. 

 

“Nunca houve uma diferença, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nunca teve. 

Primeiro era vaqueiro, era tirador de leite, levava o gado ou carga a Goiás, 

no mercado; e nos outro, trabalhei de lavoura pro segundo, terceiro, o 

quarto e o compadre Lalinho. Fui um vaqueiro dele, mexendo aí, vendendo 

lenha e depois teve um outro aí que não falei – o Laudilino; o Laudilino 

também tive com ele, compadre. Um ano e um mês. Também foi patrão 

meu, eu tava esquecendo dele” 

“Toca um ano, dois e o patrão não quer mais, ele sai e vai pra outra fazenda 

e vai mais um ano ou dois e sai pra outra, e assim ele gira. Esse pessoal do 

lugar aqui, que sempre morou aqui e nunca saiu, conhece todas as 

fazendas do município, já morou nelas todas cada ano em um lugar”. 

 Assim como o tempo antigo foi sempre “uma quadra” melhor para o trabalho 

e assim como trabalho de anos passados foi realizado em condições melhores que 
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as de agora, assim também o lugar onde se esteve e de onde se partiu um dia foi 

melhor. Cada mudança, fora as que resultam de um convite de outro fazendeiro, o 

que não é comum hoje, é reconhecida como provocada por condições cada vez 

mais insustentáveis e – fora a vinda para a cidade – para lugares cada vez piores. 

No entanto, mesmo traduzindo uma piora constante de condições e relações de 

trabalho, o trânsito entre patrões e entre locais de trabalho não tem características 

propriamente ameaçadoras. Se ele reconhece a mudança como uma imposição, 

termina por incluí-la como parte dos seus projetos em direção a um dos seguintes 

pontos finais do trânsito rural, considerados como os melhores limites para a vida e 

o trabalho: a) encontrar, finalmente, um “bom patrão” em um “bom lugar”, onde 

seja possível permanecer longo tempo e, quem sabe, prosperar; b) conseguir, à 

custa de economias, adquirir uma pequena propriedade e recolocar-se no sistema 

de produção rural como um camponês estável, dono do lugar do seu trabalho; c) 

chegar à cidade e a um trabalho urbano, preferível se estável, “com carteira 

assinada”. 

 

 A primeira alternativa torna-se rara. Somente se realiza quando o lavrador 

passa de peão a gerente (administrador de fazenda) e, portanto, um misto de 

agricultor e vaqueiro. Ele monta então casa na propriedade de um fazendeiro, 

responde pela gerência da fazenda e consegue direitos maiores dos que os de um 

agregado-meeiro comum. Tal situação é considerada como boa, mesmo quando 

não ofereça condições para o lavrador “sair do fracasso” – da pobreza e de uma 

vida precária. 

 Quando um lavrador permanece muitos anos em uma só fazenda, isso 

atesta tanto as suas qualidades frente ao reconhecimento dos patrões, quanto a 

sua conseqüente autonomia em transitar de um para outro. 

 

“É, agora vou contar pro senhor outro tanto de patrão que trabalhei há uns 

anos. O primeiro patrão meu foi vinte e dois anos que eu trabalhei com ele. 

O segundo foi dezoito e outro foi quatro, o outro foi dois, e o derradeiro, 

doze. Vê que a minha vida foi só modificando, um patrão, outro, mas 

sempre eu é quem saio, eles não é que querem que eu saia, eu saio porque 

quero sair”. 

 

 A segunda alternativa faz mais parte dos devaneios do que dos projetos do 

lavrador. Conseguir “umas terrinhas próprias” foi possível “no tempo antigo”, 

quando as propriedades formavam-se de terras “apossadas” ou, mesmo quando 

vendidas, eram “por pouco mais que nada”. Hoje se considera como impossível 



92 

 

 92 

para o lavrador a compra de sequer “um alqueire de chão”. Quando um peão já 

está na cidade e conseguiu um trabalho urbano, a hipótese de compra de uma 

pequena propriedade é a única que justifica um possível retorno ao trabalho rural. 

 A terceira alternativa é considerada como sempre possível no que se refere 

à residência urbana e é desejada quando se refere também a um trabalho urbano. 

É ela, portanto, a única que traduz no discurso do lavrador um plano concreto de 

futuro e de relativo poder de decisão pessoal. 

 O peão se considera suficientemente desapegado de pessoas e lugares 

para sempre sair de onde está em direção a locais de supostas melhores 

condições de vida. “Lugar bom é onde a gente vive melhor”. Após haver deixado a 

terra natal e, sobretudo, alguma propriedade rural familiar, depois de cuja venda o 

co-proprietário acabou por tornar-se um peão, qualquer lugar é tido como 

transitório e, cada vez com maior freqüência – sobretudo para o lavrador jovem – a 

vinda para uma das cidades da região pode ser considerada como um estágio 

intermediário entre o campo e uma grande cidade (Goiânia, Anápolis, e até 

Brasília). 

 As atuais condições de produção explicam as razões da mudança. De um 

ponto de vista pessoal, sempre a saída de uma fazenda, quando não desejada 

pelo peão, resulta de pressões do fazendeiro. Se este último tende a explicar sua 

imposição de saída por não “estar satisfeito” com o trabalho do agregado, o 

lavrador encontra as causas de seu trânsito contínuo na quebra de um trato feito, 

no receio do patrão de que ele adquira direitos sociais de permanência e 

indenização, ou em alguma fatalidade para si ou seu patrão. 

 

“Ele  tem medo que o empregado trabalhe lá um ou dois anos e crie um 

direito de indenização ou de 13º salário. Então antes que ele crie esse 

direito, ele tira ele prá fora e põe outro, para que fica um ano. Esse povo é o 

seguinte: aqueles trabalhadores que têm dez, vinte anos aqui no município, 

conhece todas as fazendas, de tanto mudar todo ano. Acontece o seguinte, 

o patrão tira o peão daqui e passa pro outro, daí um ano, um ano e pouco, 

esse mesmo patrão pega o peão de volta. Assim, ninguém mora três ou 

dois anos numa fazenda seguido, sempre salta um”. 

 

 E porque não permanece em um só lugar de trabalho que o peão se sente 

incapaz de “mudar de vida”. As permanentes mudanças de lugares respondem 

pela estabilidade “no fracasso”. Prosperam os que possuem alguma propriedade. 

E, mesmo nos dias de hoje, somente poderiam adquiri-las aqueles que 

conseguissem estabilidade bastante para produzir excedentes. 
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 Da mesma maneira como o fazendeiro “tem posses” porque pode 

permanecer em sua propriedade e usar dos seus recursos por muitos anos a fio, e 

porque quando sai dela é supostamente para uma outra melhor, assim também o 

lavrador é e permanece pobre porque não pode se fixar e, quando muda, mesmo 

que seja para um lugar inicialmente considerado como “mais favorável”, precisa 

“recomeçar tudo de novo” partindo de um ponto zero, para chegar com muito 

trabalho e sacrifício a um ponto inevitavelmente intermediário entre os piores 

momentos de sua vida e aqueles previstos nos seus melhores projetos. Por isso 

mesmo, somente a alternativa de vinda para a cidade é considerada como coisa 

possível e, ao mesmo tempo, capaz de quebrar o ciclo de mudanças, causa do 

“fracasso”. 

 

Os Patrões e os Peões da Lavoura e do Gado 

 Do capítulo anterior terá ficado indicado que a medida da diferença entre os 

tempos demarcados da sociedade rural possui o seu núcleo de indiferença nas 

relações entre quem era dono da terra e quem a usava ou trabalhava nela sem 

possui-la. Estas relações caracterizam-se pela solidariedade em anos passados; 

uma solidariedade mantida pela generosidade e o desinteresse dos fazendeiros e 

pela não-ambição de parte de todos os produtores. 

 Nos dias de hoje o mesmo sistema de relações caracteriza-se pelo 

antagonismo entre peões e patrões; um antagonismo gerado pelas dificuldades 

criadas pelos fazendeiros frente aos lavradores, desde quando as relações de 

trabalho passaram a ser marcadas pelo interesse de lucro e pela ambição. 

Procuremos ver com mais alguns detalhes como tais relações são atualmente 

praticadas e quais as suas conseqüências. 

 

Os Dois Pólos da Produção: Os Ricos e os Pobres 

 

 Em todos os tempos houve “grandes” e “pequenos”, “ricos” e “pobres”. 

Mesmo quando se faz referência aos tempos mais remotos de Mossâmedes – 

desde quando os últimos Caiapós partiram da antiga aldeia e ela se converteu em 

lugar “de gado e gente” – a distribuição dos espaços sociais é controlada segundo 

os limites das grandes propriedades “aposseadas” pelos “donos antigos”. Se a 

terra “não valia nada naquele tempo”, a posse de muitos alqueires gerava a 

possibilidade da compra e manutenção de boiadas grandes o bastante para 

garantirem a alguns poucos fazendeiros não a mesma riqueza que se atribui ao 

latifundiários de agora, mas, pelo menos, o acesso à condição de uma “pessoa de 

posses”, dona de terras e gado, em torno da qual gravitava a pequena massa dos 
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produtores e a dos comerciantes rurais do passado, sustentados pela 

“generosidade do dono” e pelo que se podia produzir e comercializar em sua 

fazenda. 

 Há alguns critérios mais aparentes para se distinguirem os ricos e os 

pobres. Assim, a qualidade da residência da fazenda ou da cidade, a posse de 

pelo menos um carro e, sobretudo, o acesso ao poder político, mesmo local. No 

entanto, são critérios ligados à produção os que melhor distinguem as pessoas. É 

justamente no limite de tais critérios que os pequenos proprietários de 

Mossâmedes reconhecem-se e são descritos pelos outros como mais próximos 

“dos remediados” do que dos ricos e, mais ainda, dos ricos de fora do lugar 

(grandes fazendeiros não residentes em Mossâmedes). 

 Ricos, ou pelo menos pessoas de “alguma posse”, são os fazendeiros, 

ainda mais quando não precisam morar na propriedade ou “botam casa na cidade 

para a família”. São aqueles que possuem pelo menos um “gerente” ou um 

“vaqueiro” a seu serviço, dispensando-se até mesmo da administração diária da 

propriedade. 

 Abaixo deles estão os que possuem fazenda, não trabalham diretamente 

nela e vivem da criação de poucas cabeças de gado e da “meia” obtida com o 

trabalho de parceiros em lavouras de cereais. São eles os que não residem na 

propriedade rural e somente se aproxima da força de trabalho agrícola em épocas 

de atividades mais intensas nas pequenas roças próprias de cereais, muitas vezes 

destinadas apenas “ao gasto da família”. O que mais os diferencia dos grandes 

fazendeiros (reconhecidos como muito raros na região) é a sua impossibilidade em 

inverter dinheiro obtido na fazenda em grandes empreendimentos dentro dela, 

como, por exemplo, em uma lavoura de arroz de mais de 50 alqueires. 

“A média é de 5, 6, 7, 8... de 6 a 8 alqueires. Tem de 4, de 3... Tem os mais 

pobres de 1 alqueire ou menos. Eu por exemplo não tenho nenhum diarista. 

Porque quem tem uma fazenda como a minha, precisa tocar com mais 

interesse. Geralmente o meeiro tem mais interesse pela terra, prá produzir 

alguma coisa. O diarista pode custar menos mas também produz pouco, 

porque não tem interesse”. (Entrevista de um pequeno fazendeiro) 

 No limite entre os ricos e os pobres estão os pequenos proprietários, mas, 

tal como os lavradores, presos ao trabalho direto da lavoura, eles e suas famílias 

camponesas. A produção obtida pouco ultrapassa as necessidades anuais de 

consumo familiar. 

 Entre os produtores rurais são pobres os que “precisam trabalhar com o 

corpo”: a) mediante salário e sob controle direto de proprietários, quando seus 

empregados; b) ainda sob o controle dos fazendeiros, quando plantam roças em 
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suas terras como pequenos parceiros em regime de “meia”; c) mediante salário e 

sem compromisso com um só patrão, quando diaristas. 

 

O Mundo do Trabalho nos “dias de hoje” 

 

 Nomes como “ricos” e “pobres” e as categorias ideológicas de suas 

diferenças estão presentes no discurso das pessoas da cidade, sobretudo quando 

“pessoas de bem”. Na fala cotidiana do lavrador, elas se convertem nos nomes 

com que temos trabalhado até agora: o “patrão” e o “peão”. Vimos que o que 

separa ricos de pobres são mais as condições de inversão e uso do trabalho com 

que participam da produção local, do que a quantidade de bens supérfluos 

acumulados. Da mesma maneira, as relações entre os dois pólos da produção são 

invariavelmente traduzidas nos limites da prática econômica e, para alguns casos, 

sem relações derivadas desta prática. 

 A relação do trabalho rural é considerada como pelo menos potencialmente 

antagônica. Mesmo se pessoalmente para um peão sua relação com o “meu 

patrão” é reconhecida como boa, quando se remete a termos gerais o mesmo 

padrão de relacionamentos é considerado difícil, prejudicial ao lavrador e resulta 

de uma inevitável (mas, em certo sentido, inexplicável) piora de relações no 

passado. 

 Com graus variáveis, conforme seja um meeiro ou empregado – quando 

não as duas coisas juntas, o que é comum – o peão se considera como uma 

pessoa submetida ao patrão. Tal submissão traduz-se pela necessidade de acato 

às ordens, pela presença contínua do controle do fazendeiro e pelo poder de 

decisão deste sobre o destino do peão. 

 Uma tal submissão tende a se modificar como atributo de auto-avaliação na 

medida em que os lavradores passam de peão-agregado a diarista. Ela também 

não significa uma dependência direta, pessoal e de tipo paternalista, como, por 

exemplo, aquela em que se coloca um filho adolescente diante de seu pai quando 

produz em suas terras. Não é também a mesma dependência que um lavrador do 

passado possuía, como um tipo de cliente permanente de um grande fazendeiro, 

em geral também “cumpadre” e protetor. Os termos da atual dependência são 

provisórios e contratuais1. 

                                                           
1 Mais nos municípios de produção agrícola do que nos de produção ganadeira são criados sindicatos do 
trabalhador rural. Uma parte importante da atividade dos sindicatos cobre esferas de assistência antes requeridas 
pelo peão ao fazendeiro. Assim, aquele depende cada vez menos deste para o atendimento de cuidados de 
emergência como consultas médicas ou dentárias, receitas de remédios, etc. Uma troca de “ajudas” ao lavrador, do 
patrão para o sindicato, serve a que o peão se considere agora menos comprometido com o fazendeiro e possa 
especializar cada vez mais suas relações com ele na esfera restrita do trabalho.  



96 

 

 96 

 Toda a relação de trabalho é definida como uma forma de contrato. É o 

“trato” a partir do qual o discurso do lavrador conceitua a natureza de suas 

relações2. 

 Uma participação conjunta na produção se inicia com um “trato” em que o 

peão e o patrão definem os princípios de suas futuras trocas de ações de serviço. 

Isso é feito pessoalmente e se considera como um compromisso assumido de 

parte a parte. É através dele que serão avaliados pelo lavrador todas as futuras 

atitudes de seu patrão3. O contrato deve ser honrado a começar por manter-se e 

deve dirigir, segundo os seus termos, as relações entre os dois pólos. Quando um 

deles se rompe de modo a provocar a saída do peão das terras e do trabalho “para 

um patrão”, o lavrador explica o acontecido através da “quebra do trato” por parte 

do fazendeiro. 

 Há bases legais intensamente divulgadas por sindicatos de trabalhadores 

rurais (não existentes ainda em Mossâmedes) para todo o tipo de relação de 

trabalho rural. No entanto, a versão do lavrador faz pouca referência concreta tanto 

ao Estatuto da Terra, quanto a outros decretos de legislação rural. O peão refere-

se vagamente a leis, mesmo quando seja através delas que expressa uma das 

poucas vantagens dos “dias de hoje” sobre o “tempo antigo”. Os seus tratos com 

um patrão são, em princípio, um compromisso pessoal de pessoas conhecidas 

entre si e na região. Seus termos devem ser os mesmos, consagrados pelos 

costumes do lugar e são o seu caráter pessoal e a chancela “dos usos” o que mais 

atribui valor efetivo a um contrato. Somente em casos específicos – como na atual 

possibilidade de aposentadoria do trabalhador rural através do FUNRURAL – há 

uma referência explícita à lei. Em parte, uma referência restrita à legislação de 

                                                           
2 A idéia de que as relações determinantes da vida de uma pessoa são praticadas através de contratos explícitos e 
assumidos de parte a parte, é uma categoria dominante da ideologia da produção rural. Ela ultrapassa os limites das 
relações de trabalho e o contrato vale, por exemplo, como base para quase todas as experiências da vida religiosa. 
Daí derivam os votos e as promessas , assim como a atuação protetora de algum santo mediante a observância de 
compromissos de fidelidade. Ela controla também os compromissos políticos e mesmo as relações de parentes, 
como se evidencia no compadrio.  
3 Segundo a legislação rural, o contrato entre parceiros/empregados e os proprietários pode e deve ser feito “por 
escrito”. No entanto, de acordo com o que pudemos deduzir de consulta a todas as fichas cadastrais do INCRA para 
o Município de Mossâmedes, tais contratos escritos, mesmo para a parceria, são uma absoluta exceção. Por outro 
lado, garante-se a relação pessoal entre o fazendeiro o seu peão contratado. Como são raras as grandes 
propriedades dirigidas inteiramente por administradores, os “tratos” de parceria são feitos entre o dono e o peão. 
Note-se que com muita freqüência um parceiro é um amigo, um “cumpadre”, um parente e, ainda em casos comuns, 
um filho jovem ou adulto e solteiro de um pequeno proprietário. 
“Quando ele trabalho comigo, eu dou tudo prontinho, ele planta e colhe e me dá metade. Na meia. Agora, com o 
meu cunhado é de arrendo. Marido da minha irmã. Aqui comigo tem o irmão que é na meia, o Ubaldino na meia, 
tem o cunhado que planta no arrendo, 30%. E meu pai que toca um alqueire e é tudo para ele” (Entrevista de um 
fazendeiro). 
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proteção ao trabalhador rural deriva de que não se acredita em sua eficiência, 

sobretudo quando não há no município uma associação de classe4. 

 

“A lei diz assim: que o sujeito tem o direito de tentar uma roça na meia três 

anos; durante três anos eu não posso tirar ele dali. Agora, no fim de três 

anos, se eu quiser a roça pra plantar capim ou pra tocar por conta própria, 

sem dar prá outro, aí ele tem que me entregar. Mas se eu for tomar dele prá 

dar pro outro, aí já não pode. Porque o direito de preferência é dele. Eu não 

posso tomar dele prá dar prá outro. Mas, pela lei, o cara tem que entregar a 

roça bem arada e em ordem, e a colheita também é por conta do patrão, 

mas não existe isso. Não tem ninguém aqui que cumpriu essa lei. E se a lei 

apertar mesmo, eles tiram todo mundo da fazenda e planta capim, só prá 

não cumprir. Eles falam eu dou dessa maneira, se não quiser assim, 

procura outro. A lei não atua nessas fazendas aqui, não adianta nada”. 

 

 O peão do tempo antigo é visto hoje como um agregado “encostado” na 

fazenda de alguém e, diante da generosidade do proprietário, um devedor de 

favores sempre pagos através da fidelidade “pro que for preciso” e traduzido em 

compromissos de obediência política. 

 

“Naquele tempo, a pessoa achando um fazendeiro prá encostar nele, 

qualquer jeito tava bom. Lá tinha um camarada, caboclo forte, novo, que 

vivia lá com meus tios; nunca soube quanto ele ganhava direito, nem tinha 

dinheiro, não fazia compra, recebia tudo, bóia, roupa. Então quando alguém 

perguntava prá ele quanto ele ganhava ele respondia: é vinte”. 

 

 Ao contrário, cada vez mais nos dias de hoje o peão se compreende como 

um produtor ligado por compromissos de contrato a um outro produtor que, como 

veremos adiante, vive do seu trabalho. Frente a ele é um devedor de direitos 

expressos no compromisso contratado entre ambos, o que provoca uma relação 

de serviços de dupla dependência. Através dos termos contratuais, o peão de hoje 

consegue redefinir-se frente ao fazendeiro como um produtor subordinado mais ao 

                                                           
4 A palavra “direito” é freqüente no discurso. Indica sempre um benefício vindo de fora, inexistente no passado, mas 
suprido com vantagens pela natureza favorável das relações de então. Os direitos protegem o povo dos 
proprietários, mas são eles também os que obrigam o peão a uma conduta exemplar: ser fiel ao trato, ser produtivo 
e “não dar prejuízo a ninguém”. 
“É isso que eu digo que está melhor. Que nós somos pobres, mas temos o nosso direito. Agora nós temos que 
andar direito, cumprir com nossos negócios tratar bem todo mundo, prá poder ter esse direito. Antigamente, nada 
adiantava”. 
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seu trato do que ao próprio dono da terra, ele igualmente preso ao trato feito entre 

os dois. 

 Como o contrato é determinante da relação, o lavrador pode mesmo opor-

se ao fazendeiro em seus limites de produtor associado. 

“Falei e disse: „o arroz é meu, você tira o arrendo, que o meu é meu 

mesmo, eu vendo prá quem eu quiser!‟ „Ah! Mas fulano não aceita.‟ Eu 

digo: „aceita o dele, o meu é meu, eu vendo prá quem eu quiser‟. Bom, 

então ele pegou e não aceitou e eu peguei o arroz e vendi pro homem, tirei 

o arrendo e ele disse: „ah! Mas porque o fulano chega aqui e vai tocar ocê 

de uma hora prá outra.‟ Aí eu falei: „não é você só que tem fazenda, eu 

arranjo outra”. 

 Se como resultado da oposição assumida o patrão pressiona a saída do 

empregado, considera-se que foi praticada uma arbitrariedade, que o proprietário 

rompeu o trato e isso o desmerece como pessoa e como produtor. É considerado 

ainda que por causa disso uma vez mais, injustamente, o lavrador volta com a sua 

família a momento de piora de vida e trabalho. 

 

“Por causa que ele rompeu o trato eu tive que acabar saindo e fiquei sem 

nada” 

 

 Mais do que um ato arbitrário, o rompimento do trato se define como uma 

decisão impensada de parte do patrão, sendo prejudicial a ele próprio. Para o 

lavrador os ganhos do patrão derivam do trabalho do peão. Ele os perde quando o 

peão é obrigado a retirar-se de sua lavoura e do seu trabalho na fazenda. 

 De tudo o que se viu, fica evidente que um enfrentamento entre os dois 

pólos produtores é feito com o peão colocado na pior posição. Ele pode opor-se 

em nome de um “trato” feito e na defesa do que se considera “direito do peão”, 

mas não escapa ao controle do proprietário. Ao contrário, a necessidade da 

oposição já é indicativa de condições deterioradas nas relações entre os dois. 

Mesmo quando planta como meeiro, o peão ainda de reconhece submetido a 

formas de controle do patrão: porque planta em suas terras; porque trabalha sobre 

os insumos colocados pelo fazendeiro; porque deve a ele uma porcentagem da 

colheita obtida. 

 Quando pode, um lavrador prefere alugar alqueires para a sua lavoura. Isto 

é absolutamente raro em Mossâmedes e revela um invejável progresso de parte 

de um trabalhador rural. Ele corre o risco de precisar pagar o aluguel contratado, 

mesmo “que o ano seja ruim de tudo e não se colha nem pro sustento da família”. 

mas ele escapa ao controle do patrão e pouca coisa é mais valorizada por um 
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peão do que chegar a uma tal situação. Por mais que um fazendeiro entenda de 

lavoura, nunca o peão o reconhece como conhecendo dela tanto quanto ele. 

Também pouca coisa o incomoda mais do que sentir-se submetido a espécies de 

controle técnico do fazendeiro. 

 

“É, dá no mesmo. É só porque a gente, alugando a terra, a gente tá livre do 

patrão tá aí em cima da gente dizendo: „eu quero que você planta um tal 

tempo‟; „eu quero que você planta tal semente‟. E isso e aquilo. Se minha 

profissão é essa desde criança, será que até hoje eu não sei plantar? Eu 

acho que eu sei, não precisa de patrão vim me dizer o que fazer, me 

ensinar, me dizer o que que é melhor. Ele nem conhece da maneira que eu 

conheço”. 

 

 Nunca é o lavrador a pessoa reconhecida como quem rompe o trato feito. 

Ao contrário, ele se conserva igual em seu trabalho e, portanto, não explica através 

de sua conduta as pressões do fazendeiro para a sua saída. Em outra direção, 

apesar das garantias do Estatuto da Terra, quanto um trato se renova e o lavrador 

garante mais uma colheita em terras de um fazendeiro, a razão indicada para o 

evento é a “satisfação” do patrão com o seu meeiro ou empregado. 

 

“No primeiro ano eu ganhei sete contos e duzentos. Quando venceu o ano 

ele ficou muito satisfeito comigo e eu com ele e nós combinamos de eu ir 

novamente com ele. Aí ele já me deu o leito, eu trabalhei mais cinco anos. 

Só quando eu entreguei o gado foi quando ele vendeu a fazenda e mudou 

prá Goiânia.” 

 

 Este é um momento de relações definidas como satisfatórias. O “meu 

patrão” é, então, “bom”, porque confia no lavrador e cria condições de 

permanência e, por conseqüência, de estabilidade. 

 

“Só, só. não mexe com mais nada. Mas ele é muito bom patrão. Agora o 

Lúcio, aqui, é o seguinte, ele não entende de fazenda; quando eu procuro 

ele o que que eu vou fazer, ele fala: „faz o que ocê achar que deve aí, você 

é que sabe‟. Tem que quebrar a cabeça, né? É que eu já tenho uns trinta e 

seis anos de gado. Nasci e criei pisando em lama de curral”. 

 

 É pelo juízo de patrões a seu respeito que o peão se reconhece como uma 

pessoa produtiva e trabalhadeira; como um produtor digno de confiança por sua 
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conduta; como alguém que não dá prejuízo nem trabalho aos outros. Ainda que o 

fazendeiro seja apresentado como um produtor antagônico, é ele quem se convoca 

invariavelmente para confirmar os atributos positivos de um peão, como um 

atestado indiscutível de suas qualidades de produtor e pessoa. 

 

“Aqui eu já trabalhei com muitos. O Sr. pode perguntar a cada um pelo meu 

serviço. Aqui não tem um patrão que não tenha ficado satisfeito comigo”. 

 

 Não deve passar despercebida esta aparente contradição, quando o 

lavrador se auto-avalia e fala de suas relações de trabalho. Se ele sai de uma 

fazenda, desde que não seja por um outro convite, é por pressões injustas de um 

fazendeiro que “rompeu o trato feito”. Mas são os antigos patrões aqueles que 

podem testemunhar com maior garantia as qualidades de um peão. 

 As relações atuais entre meeiros e fazendeiros são os mais evidentes 

exemplos da piora de condições de trabalho entre agentes das duas classes. No 

quadro apresentado como solidários para as relações do passado, o agregado 

recebia não só a moradia como alguma terra para lavouras sazonais. Ele garantia 

também o direito de possuir “algumas criações” e, não poucas vezes, “algum 

gadinho” no espaço de lavoura e trabalho cedidos pelo fazendeiro. Isto 

possibilitava ao lavrador sentir-se também como um pequeno proprietário dos seus 

bens, fruto de seu próprio esforço e da tolerância do fazendeiro. Nos dias de hoje, 

perderam-se os direitos de posse de qualquer coisa além das lavouras “à meia” de 

cereais. 

 

“Podia, plantava uma rocinha e tinhas uns animal. Hoje em dia, tirando 

arroz e o feijão, ele não deixa plantar mais nada”. 

 

 Nos casos definidos como extremos (mais freqüentes em municípios 

bastante mais agrícolas do que Mossâmedes, como Itaberaí) o lavrador-agregado 

perdeu praticamente todos os direitos anteriores e o fazendeiro aumentou, injusta 

e opressivamente, os seus. 

 

“Pois é, o cara fica lá trabalhando e não pode criar um pintinho. Se sair um 

pintinho – já aconteceu comigo – se sair um pintinho no terreiro da fazenda 

o dono vem e manda embora. Mas as criações do proprietário pode sair prá 

todo lugar que não estraga. Uma vez eu consegui plantar uma hortaliça 

assim, mas o patrão tinha um cachorrinho pequeno que ia lá e virava tudo e 

ele não mandava tirar; aí eu tive que desistir e perder tudo. E eles não 
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deixam fazer um chiqueiro, não deixa criar galinha, muitas vezes não ajuda 

o cara e até vende as coisas de comer prá ele: banha, açúcar. E se a roça 

dele for boa, do meio prá diante o patrão começa a oferecer dinheiro pra 

ele. Ele não tem nada, precisa de dinheiro, tá devendo o armazém, aí ele 

vende, paga os juros e fica sem nada”. 

“É assim, no início vai muito bem, mas do meio do ano prá frente, quando a 

lavoura já está formada, começa a ficar muito enjoado. Por qualquer 

coisinha briga e vai até o sujeito desistir e vender aquilo prá ele bem 

baratinho prá ir embora. Mesmo que a gente não compre briga, não fale 

nada, a gente não agüenta. A gente trabalha o ano todo, e aquele que tira 

prá comer fica satisfeito. Lucro não tem de jeito nenhum”. 

 

 Frente a qualquer patrão, mesmo aqueles reconhecidos como “bons”, o 

trabalhador rural de Mossâmedes, acostumado a viver de “roças na meia”, reclama 

para si próprio pelo menos três qualidades características da classe e com as 

quais ele se apresenta para o trabalho. É por ser esforçado, produtivo (sem ser 

nunca ambicioso) e digno de confiança que ele se define como merecedor de 

respeito como produtor e capaz de honrar – como sempre se avalia fazendo – o 

trato feito com fazendeiros. É porque se percebe conservando sem perdas essas 

qualidades que as suas dificuldades com os proprietários somente se explicam 

pela ambição “dos donos”, acelerada pelas atuais condições de produção e venda 

direta de gado e cereais, ou pela sua “cisma”, sempre injusta e inexplicável, para 

com seu parceiro rural. 

 

 O Mundo do Trabalho: o empregado diarista 

 

 Variando seu discurso frente ao do peão ou meeiro, o diarista não inclui em 

sua fala os termos de uma situação rotativa de “trato” e crise com sucessivos 

poucos patrões. Ele se define explorado por uma situação mais envolvente, a 

começar pelo fato de que não deriva de suas relações com um só fazendeiro, mas 

com um verdadeiro “mercado” periódico de mão-de-obra. As raízes de suas 

condições de trabalho são aquelas que ele explica como impostas pelo próprio 

sistema atual de relações de produção de gado e de cereais em Mossâmedes. Seu 

trabalho não constante. Não se ocupam diaristas na criação e no cuidado de 

rebanhos. A lavoura de cereais é a de uma só safra de arroz e milho, seguidos de 

feijão, em menor escala e com um menor significado econômico. Assim, sua mão-

de-obra é intensamente requisitada em períodos definidos, sobretudo durante o 
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plantio, as limpas e a colheita, o que não ocupa mais do que quatro a cinco meses 

no ano. 

“Eles caçam peão longe, a 100, 90 km, às vezes eles precisam de peão. 

Tem um aí que prá colher milho tá precisando de 300 peões, mas não acha. 

Que o pessoal tem medo de ir, largar o pouquinho que tem aqui e depois o 

fazendeiro não paga ele. Preferem trabalhar só pro conhecido”. 

 

 Durante todo o restante do ano o peão diarista se encontra “sem ter o que 

fazer na roça”; temporadas de carência sobretudo se não houve tempo ou 

condições do plantio de uma “roça na meia” capaz de sustentar a família pelo 

menos de arroz e feijão durante meio ano. 

 

“Eu, há poucos dias, conversava com um cara aí. Ele não arranjou serviço, 

não arranjou roça. Do mês de junho prá cá, ele me disse que trabalhou 60 

dias só. Não tá tocando roça porque ele não arranjou. Ele trabalhou 

sessenta dias só, ele tá vivendo com o que ele colheu lá. Ele veio da roça, 

ele trouxe um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, então ele tá 

comendo. Mas daqui no fim das águas, o mantimento dele vai acabar, daí 

como é que ele vai fazer? Nem ele não sabe. E desse jeito tem muitos.” 

 

 Por outro lado, ao avaliar o montante diário de seu trabalho, a quantidade 

de gastos feitos pelo diarista morador na cidade e os lucros supostos dos 

fazendeiros para os quais trabalha, o lavrador estima em muito pouco o seu ganho. 

 

“Não dá de jeito nenhum. Não dá porque se ele tiver serviço diariamente, o 

ano todo, não ganha mais do que oito cruzeiros por dia. Com aquele 

compromisso de dar serviço o ano inteiro, ele não paga, o patrão, mais do 

que oito cruzeiros a diária. O que que um cara paga com oito cruzeiros? Prá 

um solteiro dá, mas para um casado, não dá, não. Eu nem tô sabendo 

agora como é que esse povo tá fazendo, porque tem muita gente aqui que 

não tem roça e não está arranjando serviço. Mesmo como é que esse povo 

está vivendo, eu não sei.” 

 

 Depois da redução das dimensões de fazendas e após a introdução recente 

de máquinas no trabalho da lavoura, o diarista considera em crise as suas 

possibilidades de trabalho “na roça”. Nunca elas foram tidas por satisfatórias, 

mesmo quando a vinda para a cidade compensava, sobretudo pelo estudo dos 

filhos. Já foi constatado em capítulos anteriores que o próprio aparecimento da 
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relação patrões-diaristas é o resultado de mudanças. Para melhor no caso do 

fazendeiro, principalmente do grande fazendeiro, para pior no caso do lavrador. 

Essa piora se traduz: a) na diminuição acelerada da quantidade de terras cedidas 

para a lavoura “na meia”; b) pela redução da quantidade de serviços contratados 

com diaristas nas grandes fazendas. Em municípios onde o governo estadual 

iniciou atividades de aluguel de maquinários, a situação do trabalho do lavrador 

diarista, ou mesmo de meeiro, é considerada como insustentável. Duas pequenas 

partes de entrevista de um peão sindicalizado do município de Itaberaí constituem 

uma ilustração adequada do modo como o peão tende a ver-se e a definir suas 

relações atuais e futuras de trabalho. 

 

“Eu mesmo toquei roça sem meia, sem arrendo, sem nada. Às vezes até 3 

alqueires eu trabalhava e a roça que era minha. A gente trabalhava mais 

barato, mas o que era meu era meu. A gente fazia aquele compromisso de 

trabalhar dois, três dias por semana prá ele. Fazer uma cerca de arame, 

arrumar um gado, coisas assim. Depois que o Governo começou a fornecer 

máquina, foi que começou esse arraso. Primeiro veio o trator, então já 

dispensou muita gente porque o trator arava tudo, então não dava roça 

dado, era na meia. Depois veio os tratores prá desmatar, trator de esteira, 

porque antes ele dava a roça na meia e exigia que o sujeito trabalhava prá 

ele até a colheita e, quando o peão não tinha nada prá fazer na entressafra, 

ia arrancar toco. Durante a seca ele tinha serviço, tava ganhando dinheiro. 

Com o trator não precisava mais do serviço do peão durante a seca, o trator 

faz tudo. Aí o patrão já começou a dividir o preço do adubo, porque o peão 

trabalhava menos. Então, prá compensar, tinha que pagar 50% do adubo. 

Depois veio o resto das máquinas, até a colhedeira. Eles já não querem 

mais gente, tão jogando fora até os que já estavam lá, quanto mais 

empregar outro.” 

 

“Na cidade não tem emprego de jeito nenhum. Aí tem uns servicinhos da 

prefeitura, que tá fazendo esse calçamento na rua, mas tem uma turma que 

já é velha, que tá fazendo ele, e eles não deixam esse serviço, porque não 

arranja outro. Eles ganham mixaria, mas eles não vão deixar, porque se 

eles deixar, não vão arrumar nem isso. Agora não tem serviço prá mais 

ninguém. O único serviço que tem aqui é o da prefeitura. Não tem uma 

indústria, não tem nada. Tem essa máquina de arroz aí também que dá um 

empreguinho, mas tem a turminha dele aí também, que não passa disso. 
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Uns oito ou dez de sempre. Também ganha o salário mínimo, mas também 

eles não largam, porque não tem pra onde ir”. 

 

 

Patrões e Peões: o mundo dividido    

      

   Patrões e peões ocupam planos separados na sociedade e – fora do caso 

de reuniões sociais de caráter aparentemente mais igualitário, como as “festas de 

fazenda” – comunicam-se através do trabalho. É também o modo como participam 

da produção de cereais o que opõe, em última instância, as duas classes de 

produtores rurais. 

 Na produção das fazendas de Mossâmedes, os peões se reconhecem 

participando com o trabalho direto, da mesma forma como os fazendeiros são 

reconhecidos como entrando com as condições do trabalho. O “trato” entre ambos 

não é mais do que um acordo simples entre os modos de participação e proveito 

de quem trabalha, com os de quem propicia condições para o exercício do 

trabalho. 

 Como os patrões não são reconhecidos como pessoas ocupadas no 

trabalho; como são os lavradores aqueles que se definem trabalhando para eles, 

diretamente (quando empregados), indiretamente (quando parceiros); como são os 

fazendeiros aqueles que conseguem progredir, na mesma medida em que a 

conjuntura econômica veda ao lavrador a possibilidade sequer de uma melhora, a 

fala do lavrador termina por destacar dois pontos conclusivos: 1º) é sobre o 

trabalho do peão que o fazendeiro obtém sua produção anual de cereais e 

consegue manter e aumentar os seus rebanhos, condições locais de 

enriquecimento. 

 

“Eu sei que quem dá a camisa pros donos são os trabalhadores. Eles ficam 

ricos é com o nosso trabalho.” 

“Eles compra fazendas. O dinheiro deles são da cacunda do peão. Esse 

ano eles começaram a comprar arroz de trinta cruzeiros o saco ou menos. 

O arroz molhado os peão tinham que vender depressa e barato, eles têm 

condições de secar e armazenar, quando vende, vende por setenta, oitenta 

cruzeiros. Os meeiros e arrendatários não podem esperar, eles têm que 

vender porque precisam comer. Agora, o maior dinheiro que eles ganham é 

dos meeiros. Porque eles vendem na hora que colhe e pelo preço que o 

patrão der, porque eles tão devendo o armazém, devendo o patrão e 

precisam comer... A maioria do arroz que o Fulano comprou, ele comprou 



105 

 

 105 

molhado e pagou vinte e cinco a trinta cruzeiros, agora tá vendendo aí por 

oitenta e cinco cruzeiros”.  

 

 2º) De outra parte, são as atuais condições de trabalho, propostas e 

contratadas sob o controle de proprietários rurais, a causa de os peões não 

conseguirem sair de uma situação de “fracasso”. 

 De um lado o peão não consegue “progredir” porque a estrutura das 

relações de trabalho são estabelecidas de forma a mantê-lo sob o controle direto 

do fazendeiro, aquele que se apropria dos proveitos do trabalho do lavrador. De 

outra parte, tal como já vimos aqui, os patrões exercem pressões atuais, 

condicionadas pelas novas alternativas de produção para o mercado, que tornam 

ainda mais difícil sequer um precário proveito, pelo peão, do seu próprio trabalho5. 

 Mesmo que pudesse trabalhar em condições de menor opressão, não 

haveria como “melhorar essa vida”, porque o lavrador definitivamente não se pode 

constituir hoje como um produtor para mercado regional, e não consegue receber 

um salário suficiente para uma progressiva melhora de vida e trabalho. No entanto, 

mesmo as condições atuais deterioram-se para o lado do lavrador a tal ponto que, 

preocupado ainda com uma forma de “progredir”, ele se define hoje como um 

produtor no limite das possibilidades de sobrevivência dentro do atual sistema de 

relações de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Sabemos que essa, sem dúvida alguma, é uma das mais cruciais diferenças entre o trabalho no tempo 

antigo e no atual. No passado a expectativa de um peão era a de trabalhar a ponto de tornar-se, um dia, 

um pequeno proprietário. Exemplos de lavradores que conseguiram até enriquecer foram e são citados a 

todo momento. 

“Daqui um pouco estavam comprando terra. Diversos que já fez isso: entra de agregado, daí um pouco 

ele tá comprando terra. Aqui tem um: Amâncio pode-se fazer de exemplo por esse. Ele entrou ali pro 

João Novo de agregado, trabalhando na meia depois comprou um pedaço de terra, com o pedaço de 

terra ele pôs umas vaquinhas”. 

Tal alternativa é excluída dos projetos concretos do lavrador nos dias de hoje. O mundo é agora percebido 

como dividido não só entre patrões e peões, mas – e como base da primeira relação de opostos – entre 

proprietários e não proprietários. Para os últimos, um máximo anual de trabalho é definido como 

condição suficiente e limitada da simples sobrevivência da família.  
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A Mata e a Roça: A Ideologia das Relações  
entre o Produtor de Alimentos  

e as Condições Naturais da Produção* 

 

 Por onde quer que tenha iniciado uma entrevista a respeito do trabalho rural 

e da produção de alimentos, encontrei respostas que nunca deixaram de começar 

por uma comparação entre as condições dadas em um “tempo antigo” e as dos 

“dias de hoje”1. As respostas vinham sempre marcadas, também, por explicações 

de modos de relacionamentos passados e atuais entre as pessoas de 

Mossâmedes e a natureza da região. 

 Da mesma maneira como Roberto Da Matta fala de Itá – uma comunidade 

amazônica descrita por Eduardo Galvão – também é possível montar para 

Mossâmedes dois eixos de relações: um horizontal, passado entre o homem e a 

natureza; outro vertical, entre categorias de produtores de bens e agentes da 

sociedade2. 

                                                           
*
 Capítulo IV de: BRANDÃO, Carlos R. Plantar, Colher, Comer – um estudo sobre o campesinato 

goiano. Rio de Janeiro: Graal, 1981. 
1
 Também em outras pesquisas feitas na região, inclusive em um estudo de relações interétnicas entre 

negros e brancos na Cidade de Goiás, sempre foi claramente estabelecido pelos entrevistados, como um 

verdadeiro critério de explicação das condições atuais de trabalho e aproveitamento de seus produtos, as 

relações processadas entre o homem e a natureza e, entre categorias de produtores rurais em um “tempo 

antigo”, uma época “de fartura”, passada recentemente (consultar Brandão, 1975c: cap. 4). 
2
 Cito Roberto Da Matta: “A comunidade amazônica é cortada por „dois eixos‟, um horizontal e outro 

vertical. O eixo horizontal representa as relações entre a comunidade e a natureza; o eixo vertical traduz 
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 Para o caso de Mossâmedes, as relações do eixo vertical desdobram trocas 

de posse e uso da terra e seus produtos com o sistema de poder vigente e as 

relações sociais derivadas. Para o lavrador da região, o eixo vertical foi e segue 

sendo determinado em parte pelo que ocorreu nas trocas do eixo horizontal, na 

mesma medida em que as relações sociais de seu setor são o principal 

determinante das alterações de trocas entre o homem e a natureza processadas 

no eixo horizontal (Da Matta, 1973: 88). 

 A natureza em Mossâmedes é considerada como tendo sido hostil quando 

ainda não dominada pelo homem, sendo então oposta a uma primeira sociedade 

local, pioneira e pauperizada. Ela tornou-se, depois, uma natureza controlada pelo 

homem e a principal aliada de uma sociedade rural em equilíbrio e farta. Hoje ela é 

uma natureza destruída pela ação do homem. 

 O melhor exemplo da trajetória é também o mais natural, a água. A água 

existente na natureza, na chuva, em rios e nascentes e sob a terra, foi inicialmente 

necessária e hostil. A mesma chuva que garantia a produtividade do solo e que, 

quando “regrada”, era o agente de equilíbrio nas trocas entre os primeiros “homens 

das fazendas” e a natureza, era também um fator de isolamento e destruição 

quando ultrapassava os limites do equilíbrio exigido pela sociedade, tal como 

ocorria durante os prolongados “invernos” de dezembro a janeiro. 

 Os primeiros lavradores e fazendeiros “podiam contar com a chuva” que 

garantia anualmente a qualidade da renovação das pastagens e das “roças de 

toco” após as grandes e intensas queimadas de matas feitas no mês de agosto. 

Elas era temidas quando em excesso, nas enchentes dos rios da região. 

 Hoje em dia as chuvas são insuficientes assim como todas as outras fontes 

de água. “Perderam a regra”, dizem os lavradores e agora são insuficientes para 

“salvar o arroz”. Os rios são menores e mais rasos, insuficientes também para a 

proliferação de peixes. As pessoas de Mossâmedes, criadas em uma região de 

“fartura de água”, acham inacreditável que há menos de 20 km, em Sancrerlândia, 

“o povo esteja sem água pro banho”, porque, mesmo em fins de janeiro (de 1975), 

as cisternas estão ainda quase secas pelo fato de que a umidade do solo “ainda 

não subiu”, o que era esperado com certezas para setembro/outubro, há poucos 

anos atrás. 

                                                                                                                                                                          

as relações de poder e prestígio entre a comunidade e o mundo natural” (Da Matta, 1973: 88). Para os 

efeitos do presente estudo em Mossâmedes, coloco no eixo horizontal as relações diretas entre o homem e 

a natureza, sobretudo quando dirigidas por imperativos de produção direta de alimentos. No eixo vertical 

incluo relações sociais de produção em que sistemas de trocas de serviços entre produtores rurais 

mediatizam e definem modalidades de relações entre cada categoria de produtor e a natureza. Neste 

capítulo são estudadas as relações passadas no primeiro eixo, até o momento em que sua explicação 

começa a incluir, de maneira dominante, as passadas no segundo.   
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 Esta seqüência de momentos de caracterização da natureza local está no 

núcleo do modo como o lavrador explica formas e efeitos de trocas locais entre o 

homem – percebido sempre como um permanente produtor, depredador atual e 

consumidor – e a natureza. Ela é indefinida para o seu primeiro momento e 

marcadamente definida para os outros dois. 

 

Da Mata à Fazenda 

 Para quem chega de Goiânia, Mossâmedes fica “do lado de cá da Serra 

Dourada” onde os rios, inúmeros e cristalinos, nunca produziram ouro como os “do 

lado de lá”, nas circunvizinhanças da Cidade de Goiás. 

 Depois de haver deixado de ser ao mesmo tempo um aldeamento indígena 

e a residência de verão dos governadores da Província de Goiás, a cidade fio 

ainda, durante muitos anos, uma “aldeia” (este é o nome com que a cidade é 

tratada pelos mais velhos, até hoje) encravada entre a serra e os seus rios, e 

cercada por todos os lados de matas espessas e muito próximas ao pequeno 

concentrado urbano. Situada em plano mais elevado que o da Cidade de Goiás, 

toda a região de Mossâmedes é considerada como um lugar de água e clima 

saudáveis com inúmeras manchas de boa terra. 

 Os primeiros povoadores da região viveram, quando lavradores sem terra 

própria, de modo não muito diferente ao dos indígenas aldeados: plantavam 

pequenas lavouras sazonais em “roças de toco” abertas em terras de cultura sobre 

espaços de matas derrubadas; caçavam animais encontrados com muita 

abundância nas florestas e nas beiradas dos córregos (veados, antas, pacas, 

capivaras, caititus, queixadas, tatus, jaós, mutuns, emas, perdizes); pescavam um 

peixe farto, sobretudo nas águas do rio Fartura, que corta boa parte da região e 

era um dos mais piscosos de todo o Mato Grosso Goiano até poucos anos atrás 

(matrinchãs, pacus, piaus e até pintados, entre os mais procurados). Das matas e 

dos cerrados eram ainda tirados por coleta fácil, frutos e outros vegetais além do 

mel, também encontrado com alguma facilidade. 

 Nas primeiras grandes fazendas, rústicas e isoladas, de criação de gado, o 

lavrador agregado criava os seus próprios animais de corte e leite, e podia cultivar 

praticamente qualquer tipo de vegetal de sua alimentação ou de usos domésticos 

(algodão, mamona). Não podendo ser, como os poucos grandes fazendeiros, 

criadores de gado de corte para a venda em mercado regional, os lavradores de 

Mossâmedes foram agricultores de cereais, coletadores, caçadores e pescadores. 

Ao contrário do que possa parecer a primeira vista, mesmo sendo atividades 

complementares ao trabalho sobre a terra, as três últimas eram efetivamente 

praticadas no cotidiano e forneciam uma parte relevante da dieta familiar. 
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 Depois da saída de índios, agentes da Coroa e padres, a sociedade 

estabelecida em Mossâmedes era constituída por produtores rurais e seus 

dependentes, familiares ou não3. Quando um lavrador de hoje fala dos “primeiros 

tempos”, procura acentuar que uma região ainda não dominada por seus 

habitantes era um “sertão” hostil e isolado e que os seus primeiros povoadores 

rurais foram carentes em boa medida daquilo que representou a “fartura” de 

tempos posteriores, porque dependiam ainda da coleta, da caça, da pesca e de 

uma agricultura muito rudimentar. 

 Em parte, é o reconhecimento de uma dependência original e direta dos 

recursos da natureza o que faz com que o lavrador avalie o seu ambiente segundo 

critérios muito definidos de utilidade para a subsistência. 

 Uma região é avaliada pelo lavrador, em primeiro lugar, segundo a 

qualidade de suas terras e, em segundo, por ser ou não “sadia” para pessoas e 

animais (clima e tipo de água). 

 Em uma ocasião percorri trechos de uma floresta com um lavrador do lugar. 

Enquanto sugeria observações da beleza de árvores e de tranqüilidade do local, 

ele contra-avalia as minhas idéias com atributos de utilidades diretas. Uma “árvore” 

era sempre chamada de “pau” e conferida com outras segundo suas aplicações: 

“isso aqui é um pau bom demais pra cerca, pra fazer poste de cerca. Agora, este 

ali serve é pra dentro de casa: uma mesa, um banco. Desse outro aqui a gente faz 

é o cabo de enxada. É o Guatambu, o senhor conhece?” 

 São raros os passeios de puro lazer pelas florestas, onde nunca se vai se 

não se tem “o que fazer ali”. São também raros os ursos de rios como locais de 

diversão, a não ser por crianças. Neles, as pessoas “banham”, quando é precisam, 

obtém alguma águas e pescam. O rio é bom porque é útil para serviços imediatos, 

assim como a mata é “boa” para caçar, para extrair madeira e para o gado, quando 

na seca. De forma semelhante, vai-se à Serra Dourada (para onde chegam turistas 

vindos de longe) quando se quer chegar a Goiás por um caminho mais curto, ou 

quando se quer colher murici, mangaba ou pequi. 

                                                           
3
 Ainda sob este aspecto Mossâmedes pode ser oposta às cidades do ouro fundadas por volta dos mesmos 

anos, no século XVIII. As sociedades de mineração estavam divididas entre funcionário da Coroa, 

“mineiros” (donos de lavras de ouro e de escravos) e negros mineradores, ao lado de uma dispersa e 

empobrecida população rural de pequenos agricultores. Enquanto para as cidades do “tempo do ouro” 

chegou a haver ordens expressas de proibição de deslocamento da força escrava de trabalho para a 

lavoura, Mossâmedes foi criada para ser um aldeamento de índios cuja principal atividade coletivizada 

era a lavoura de cereais, algodão, fumo, etc. Assim, enquanto as antigas cidades de mineração passaram 

de uma vida urbanizada a uma economia artificial, de rápido enriquecimento de algumas poucas pessoas e 

de empobrecimento rápido de todas a sociedade, Mossâmedes conservou, com a troca de grupos 

indígenas reunidos sob o controle de funcionários da Coroa, para lavradores, e fazendeiros regionais, uma 

mesma sociedade agrária e uma mesma economia marcada pela pecuária e a agricultura de cereais. 
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 As primeiras fazendas e a pequena cidade do passado são percebidas 

como lugares cercados de uma natureza hostil e, aos poucos, dominada. A 

transição de uma situação à outra foi resultado do trabalho dos homens das 

fazendas. 

 

A Fazenda: Produção e Consumo 

 

 É com o estabelecimento das primeiras grandes fazendas que a sociedade 

local começa a alcançar um controle efetivo, ainda que sobre termos rústicos da 

natureza. 

 A fazenda está para o lavrador a meio caminho entre a natureza e a cidade. 

Foi nelas que o homem do lugar criou um primeiro espaço de controle e de 

produção sobre o ambiente encontrado pelos pioneiros da região. A partir delas 

produziu-se o excedente com que a cidade e a sua sociedade urbana foram 

edificadas. 

 As primeiras grandes fazendas representam um lugar ideal de plantio e 

colheita, de tratamento e consumo de alimentos e de todos os outros bens de 

consumo que, fora produtos como o sal e o querosene, eram obtidos dos próprios 

recursos do lugar. Desta maneira, o lavrador atual compreende a fazenda como 

uma unidade completa de trabalho e vida; produtora e beneficiadora de 

praticamente tudo o que precisavam consumir os seus habitantes. 

 Dentro da fazenda era criado o gado de corte para pequeno consumo 

interno e para a comercialização. Era criado o gado de leite, para consumo 

solidário, porque era costume o fazendeiro conceder uma acesso fácil ao leite, 

para as famílias de lavradores que o tomavam com fartura, davam-no aos seus 

“capados” e faziam dele o queijo (tipo “de Minas”) e o requeijão goiano. Para a 

venda e para o consumo de carne, ovos e banha, eram criados porcos e aves em 

(relativa) grande quantidade, inclusive pelos agregados que podiam vender em 

Mossâmedes, em Areias ou Goiás, “balaios de galinha” ou porcos, sem obrigações 

de pagamentos aos seus patrões. A carne de capados era guardada em latas de 

banha e podia durar até um ano em uso. Da mesma forma eram guardadas carnes 

de caça, como a paca, a anta e o tatu. 

 Em pequenas roças de toco era produzido o arroz – “pilado” e consumido 

durante todo o ano, o milho e o feijão. Mas junto aos terrenos do “rancho”, o 

lavrador cultivava  a mandioca, o café (torrado e moído “em casa”), o fumo 

(Mossâmedes produz até hoje um dos melhores fumos do Estado) e a cana, de 
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que eram obtidos vários produtos por beneficiamento, como no caso do milho e da 

mandioca4. 

 Ao falar sobre este tempo de domínio da fazenda sobre a natureza, o 

lavrador o descreve com um “tempo de fartura” (expressão muito freqüente) onde 

todos os alimentos considerados como necessários eram: a) produzidos e 

beneficiados dentro dos limites das fazendas, com os recursos de produção 

encontrados nela e com as próprias pessoas do lugar; b) disponíveis para todos 

(“do patrão ao peão”) em quantidades consideradas como acima das necessidades 

locais de consumo; c) obtidos como resultado de um sistema equilibrado de trocas 

diretas entre produtores e a natureza, isto é, com os próprios recursos da força do 

trabalho sobre condição dadas pelo ambiente direto. 

 A fartura de alimentos do lavrador não é percebida como muito menor do 

que a do fazendeiro. Tudo o que se consumia na dieta familiar cotidiana e durante 

os dias de festas, obedecia a uma escala de pouca variedade sobre uma grande 

quantidade, relativamente acessível a todos: o arroz e o feijão, o milho e a 

mandioca, os produtos de pequena horta de legumes, as frutas e os tubérculos, a 

carne de porco, de aves, de caça e de peixes.5 

 

A Força da Natureza 

 

 Quando perguntado sobre porque havia uma tão grande fartura de 

alimentos no passado, quando as condições técnicas do trabalho rural eram 

reconhecidamente mais rudimentares, o lavrador apresenta dois motivos. 

                                                           
4
 A percepção da fazenda como uma unidade quase-completa de produção e de beneficiamento de bens de 

consumo transcende os limites da dieta alimentar. Depois de enumerar os diversos tipos de “mantimento” 

obtidos no lugar, o lavrador descreve objetos de uso doméstico rústico retirados da mata, do cerrado, de 

barreiros ou de pequenas lavouras. Quase toda a roupa usada era de algodão plantado no quintal, fiado e 

tecido em casa para se transformar não só nas calças e vestidos de homens e mulheres, como em colchas, 

toalhas de mesa e de banho, e em panos de prato. A construção de casas, mesmo as sedes de fazendas, 

dependia de madeira então farta e de boa qualidade (aroeira, angico, jatobá, peroba, vinhático) e de 

adobes feitos em olarias de fazendas. A iluminação da residência era feita com lamparinas de óleo de 

mamona sobre fios torcidos de algodão caseiro. Os ingredientes de limpeza de pessoas, pratos e casas 

eram também obtido por transformação de produtos do lugar, como o sabão, feito de cinzas, mamão, sebo 

e substâncias cáusticas (estas compradas no comércio local). Toda a medicina rural era derivada de 

substâncias encontradas na Serra Dourada, nos cerrados e, em menores variedades, nas matas e nos 

quintais. Raízes, folhas e cascas de árvores, assim como derivados de animais (banha de capivara, sangue 

e banha de tatu) transformavam-se em um sem número de produtos usados com freqüência até hoje. O 

lavrador considera que todo o necessário para a vida na fazenda podia ser obtido “dentro da fazenda”. O 

que conseguia por trocas ou por comprar no mercado de Goiás ou nas pequenas lojas da cidade era 

produtos manufaturados e de uso complementar. Veremos seguidamente que existe o reconhecimento de 

uma passagem progressiva da obtenção de bens da natureza, para a necessidade de sua compra “no 

comércio”. 
5
 Uma forma muito comum de o lavrador  acentuar em seu discurso a fartura de alimentos no “tempo 

antigo”, é feita através de explicar a necessidade de se jogar fora o milho e o arroz guardado em paióis 
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 O primeiro motivo envolve uma série de atributos de relações entre 

produtores rurais, objeto de estudo no próximo capítulo. O segundo faz a série de 

explicações sobre as condições da natureza e as relações entre os homens e ela. 

 No passado, toda a região foi “sadia e forte” e assim eram também todas as 

coisas obtidas dela e usadas pelos homens6. 

 As terras usadas na lavoura eram muito férteis. Roças de toco de no 

máximo 3 alqueires produziam quantidades exageradas de alimentos. O trabalho 

do homem sobre a terra era o de derrubar as matas, queimar galhos e troncos de 

árvores (não eram feitas as “destocas”, daí o nome de “roça de toco”), plantar os 

cereais, fazer as limpas necessárias e colhê-lo. Dois ou três anos depois, quando 

diminuía a “força da terra”, o lavrador “jogava capim e formava pasto pro gado”. A 

fertilidade da terra é o principal atributo das qualidades de produção excelentes do 

passado. 

 Para a lavoura de cereais e, sobretudo para o do arroz sequeiro (não 

plantado em brejos como no Sul do país), a regularidade das chuvas é essencial. 

Elas são consideradas como “regradas e fartas” até poucos anos atrás. 

Começavam invariavelmente no dia 8 de setembro – dia da Festa da Natividade de 

Nossa Senhora – formavam “invernos” regulares (longos períodos de até 30 ou 40 

dias de chuva ininterrupta) quando o arroz estava em ponto de crescimento crítico; 

não eram interrompidas por um tempo capaz de comprometer a colheita 

(veranicos) e diminuíam de intensidade quando o arroz “estava granando”, 

cessando por volta do tempo da colheita (nas proximidades da Festa de São José, 

em 19 de março), quando uma quantidade maior de chuva pode pôr a perder-se 

toda uma colheita. As pastagens de capim rústico eram muito amplas para a 

pequena quantidade de gado então existente. Havia no passado um capim “muito 

e sadio” para um gado criado solto e com os recursos da natureza. Este gado, 

muito embora não fosse “de raça”, era também forte e sadio (sem as doenças 

comuns hoje em dia e dispensava qualquer cuidado dos vaqueiros, fora o de 

rações periódicas de sal)7. 

Tal como o gado, os animais de criação doméstica e de uso não alimentar 

(cavalos e burros) eram igualmente sadios e mais fortes. 

                                                                                                                                                                          

(para os porcos) e em tulhas (para as pessoas), obtidos da colheita de uma safra anterior, para haver 

espaço onde guardar o de uma nova safra. 
6
 Esta palavra, “sadio”, é muito comum no discurso de todas as pessoas do lugar. Veremos vezes seguidas 

– inclusive em trechos de entrevista ao final do capítulo – que ela pode qualificar uma pessoa, um 

alimento, a água de um rio ou de uma nascente, o ar ou o clima de uma região e a sua terra. 
7
 “Brabeza” é o nome dado ao gado que “criado solto no pasto” tendia a tornar-se arredio e feroz. São 

contados inúmeros casos de gado que para ser capturado tinha que ser abatido a tiros nos pastos. Durante 

muitos anos o gado da região era criado em pastagens sem divisão de arame farpado entre uma fazenda e 

outra, e a propriedade era definida por marcas no animal. 
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Como uma conseqüência das condições anteriores, dadas pela natureza, 

todo o alimento obtido no lugar era também forte, suficiente e sadio. Finalmente, as 

pessoas do lugar eram também mais resistentes e muito mais sadias e se opõem 

às dos “dias de hoje” porque: a) consumiam alimento farto durante o ano, sem 

períodos de privação de alguns deles; b) comiam uma “comida sadia” (sem 

doenças e sem produtos prejudiciais à saúde); c) podendo escolher entre tudo o 

que se colhia, comiam alimentos considerados “fortes”, opostos aos de hoje em 

dia, definidos como “fracos” (“sem sustança”)8. 

A base da explicação dos atributos de força e de saúde da natureza, da 

produção agrícola, da “criação”, dos alimentos e das pessoas, está no 

reconhecimento de que o “tempo da fartura” foi um período de trocas 

essencialmente rurais, onde as relações entre produtores e a natureza – emersas 

de um tempo anterior de dependência daqueles com relação a esta – eram 

equilibradas: a) pela existência de uma proporção tida como adequada entre as 

pessoas e o espaço de natureza utilizado (“muito mato, pouca roça”, muito pasto, 

pouco rastro”); b) pela inexistência de atitudes devastadoras dos homens sobre a 

natureza, até mesmo nas queimadas “de agosto”, consideradas como uma 

atividade necessária, não predatória e, em parte, fortalecedora do terreno sobre o 

qual seria plantada a lavoura. 

 

Da Fazenda à Cidade 

 O equilíbrio entre o homem e a natureza perdeu-se ao longo dos anos. A 

natureza tornou-se aos poucos carente e doentia, e o lavrador expõe uma ordem 

de motivos e conseqüências nas explicações que oferece ao descrever uma 

atuação cada mais destruidora sobre as fontes naturais de alimentos que inaugura 

um ciclo de enfraquecimento do ambiente e a passagem da “fartura” para a 

privação. 

 O surgimento de um mercado regional para os cereais e o feijão modificou o 

quadro de relacionamento entre a natureza e os produtores locais. O lavrador 

localiza o início deste tempo entre “uns trinta anos pra cá”, isto é, alguns anos 

depois da construção de Goiânia e de um prolongado período de abertura de 

novas estradas, que culmina com o asfaltamento da que liga a nova à antiga 

                                                           
8
 A idéia de uma natureza forte e sadia de onde era obtidos produtos de consumo bons e duradouros, 

transcende o universo alimentar. Uma mulher “nascida e criada na roça” descreve a sua própria residência 

atual na cidade em termos de diferenças da qualidade do material empregado ao tempo da construção de 

um outro, usado mais recentemente: “A parte velha (feita há 30 anos) é de madeira boa e está perfeitinha. 

Essa parte mais nova é de madeira fraca e o bicho tá atacando ela todinha. Não dura nada. A outra parte 

vai ficar novo muito tempo e essa nova vai acabar logo”. Os lavradores repetem exemplos de diferenças 

entre casas, cercas, móveis, roupas e assim por diante. 
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capital, em 1968. Ele reconhece que o começo de novos tempos de mercado 

coincide com o ingresso mais acentuado de migrantes de Minas Gerais para a 

região. 

 O crescimento de condição de venda para o gado e o início de um mercado 

favorável para a venda de milho, arroz e feijão: a) valorizou muito depressa e ao 

saltos o preço da terra; b) provocou o aumento da venda de fazendas e partes de 

fazendas o que fez circularem as propriedades entre vários donos e redundou no 

fracionamento da terra; c) provocou o começo do regime de parceria entre “donos” 

e meeiros; d) estabeleceu uma relação antagônica entre categorias de produtores, 

caracterizada pela ambição. 

 A necessidade de ocupar novas áreas para pastagens e lavoura acelerou a 

agressão sobre a natureza com a derrubada de um número muito mais elevado de 

alqueires, com a destruição de cerrados e a queima de campos para a abertura de 

novas áreas de criatório e de agricultura. Pequenas roças de toco de 1 a 3 

alqueires dão lugar a lavouras de arroz que com freqüência chegam a 20 e 50 

alqueires e que, no caso dos maiores fazendeiros, podem ir de 100 a 300 alqueires 

(há um fazendeiro do município plantando arroz para a safra de 1976 em 340 

alqueires, entre terras de sua fazenda e terras arrendadas). 

 Por outro lado, a introdução muito recente de fertilizantes e de maquinário 

agrícola (facilitado aos proprietários pelo Goiás Rural) é vista pelo lavrador como 

um passo final em uma trajetória de máximo aproveitamento das condições 

naturais de produção, com o preço da destruição dos recursos ambientais 

anteriores e a perda conjunta de um equilíbrio de trocas entre o homem e a 

natureza. Chega a parecer inacreditável ao lavrador que com máquinas e adubos 

os fazendeiros “estão pondo pasto na terra de cultura e abrindo lavoura no campo 

e no cerrado”. 

 Os dois motivos encontrados para explicar a situação atual de um vazio 

ecológico sobre uma área antes fértil são compreendidos como sendo um de 

procedência econômica (a valorização da terra e de seus produtos) e, outro, de 

procedência tecnológica (a chegada de máquinas e de fertilizantes). 

 Ao lado deles o lavrador coloca um terceiro fator, da ordem demográfica, 

uma concentração hoje muito acentuada de pessoas e de animais de criação, 

assim como de roças, em um espaço mais pobre e reduzido: “muita gente em 

pouco espaço, muito gado em pouco pasto, muita roça em terra ruim e pouca”. 

 Esta cadeia de fatores é inevitável e devastadora. Se as condições de 

circulação de alimentos melhoram a posição de trocas dos fazendeiros, como 

produtores e vendedores, os seus efeitos sobre a natureza pioram, para todos, as 
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possibilidades de uso dos recursos locais para o acesso ao alimento – antes fácil e 

sem mercado, hoje difícil e com facilidades de venda9. 

 O ciclo de empobrecimento e de perda das qualidades de fonte farta e sadia 

de produção de alimentos pela natureza, pode ser encadeado assim: 

 

a) a derrubada de matas, cerrados e a devastação dos campos, com o uso 

intensivo das manchas de terras de cultura, reduziu a fertilidade natural da terra 

(esta fertilidade é considerada como muito maior do que a que pode ser obtida 

com o uso de fertilizantes “de fora”). A abertura de grandes lavouras em terras 

de cerrado e de campo obrigou ao uso contínuo de fertilizantes que a longo 

prazo empobrecem ainda mais a terra. O trabalho do lavrador nas “roças do 

fazendeiro” é menos solicitado pela introdução de recursos tecnológicos 

aplicados nas terras planas – a todas as fases da cultura sazonal de cereais 

(plantio, limpa e colheita). O trabalho nas “roças de meia” tende a ser cada vez 

menos compensador. Deslocado das terras “de cultura” ele é obrigado a plantar 

mais alqueires em terra pior, pagando pelo adubo e com os mesmos recursos 

de força de trabalho. Isso significa o aumento dos gastos para a lavoura 

(fertilizantes e inseticidas), o aumento do tempo necessário para plantar, limpar 

e colher, e uma redução da produtividade. 

b) As chuvas são agora mais necessárias na cultura do arroz. Nos campos e nos 

cerrados, o vegetal não encontra as mesmas “terras frescas” dos terrenos de 

baixadas, na beira dos rios, espaço de antigas matas. Fora da terra de cultura, 

o arroz “agüenta menos dias sem a chuva” (um veranico de 20 a 25 dias pode 

pôr a perder toda uma lavoura). No entanto, as chuvas tendem a começar mais 

tarde, são menos intensas e são irregulares (grossas “pancadas” de água e 

menor quantidade de “chuva criadeira”) e, havendo perdido a sua regularidade, 

provocam veranicos prolongados e tendem a terminar mais tarde, quando o 

arroz já maduro deve ser colhido em tempo seco (“senão molha e estraga 

todo”). 

c) As pastagens tornaram-se reduzidas para quantidades aumentadas de 

cabeças de gado, sobretudo entre 1972 e 1974, devido a altas no preço do “boi 

em pé”. Hoje em dia, manso e confinado em pastos de capim enfraquecido e 

com arame farpado, o gado é “muito reunido, fraco e doentio”. Exige um 

cuidado constante também com produtos “de fora” e, mesmo submetido a 

                                                           
9
 Algumas entrevistas feitas com velhos e jovens proprietários rurais confirmam a versão do lavrador. O 

fazendeiro nunca nega a evidência de um “progresso para a região” quanto às condições de produção, ao 

lado de um mercado hoje muito favorável para a venda de arroz, milho e feijão. Mas, mesmo os maiores 

fazendeiros ainda residentes em Mossâmedes aceitam que como resultado das modificações havidas, foi 

definitivamente encerrado um período de fartura geral de alimentos. 
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tratamentos preventivos que oneram em muito mesmo a criação de animais 

domésticos, morre com maior facilidade, é mais magro e sua carne é “mais 

ruim”. 

d) Todo o tipo de alimento do lugar é, hoje, “mais custoso” para ser produzido; 

menos acessível para um consumo diário e variado, como comida do lavrador; 

e menos sadio por existir em menor quantidade para o uso e ser produzido em 

condições menos naturais. Mesmo o reconhecimento de que há hoje nas 

fazendas e na cidade uma variedade maior de alimentos em circulação, não 

altera a maneira como o lavrador deprecia sua dispensa e sua mesa quando as 

coloca comparadas com as que acredita haver possuído em anos passados. A 

“mistura” (a combinação no prato dos alimentos mais essenciais) se alterou 

muito. Ela se mantém sobre uma base de cereais; os tubérculos, 

especialmente a mandioca; algum legume; a carne de porco ou de aves e, com 

freqüência menor, a “carne de vaca”. Sobre esta trilogia da dieta – cereais, 

raízes e carne – o lavrador vê uma passagem irreversível da fartura para a 

privação, em quase nada compensada com o acesso à comida por compra nas 

vendas da cidade; com a pequena produção de quintal e com o acesso a 

produtos “de fora”, tais como o macarrão, a batata inglesa e tipos de doces 

industrializados10. Além de modificar as condições naturais de produção de 

alimentos sobre os recursos aliados da natureza com o trabalho rústico, a 

sociedade de passagem da fazenda para a cidade destrói fontes naturais de 

coleta de comida silvestre, de caça e de pesca, alimentos sempre tidos como 

de alguma importância complementar na dieta das populações de baixa renda. 

A derrubada das matas eliminou a caça “grossa” (grandes e médios mamíferos) 

e “fina” (aves) e diminuiu a água dos rios e o alimentos dos peixes. A ação 

predatória de pescadores locais, com o uso de bombas, de tarrafas e redes, 

transformou o rio Fartura em lugar de pequena quantidade de peixes11. 

                                                           
10

 A agressão sobre a natureza, ao quebrar com um equilíbrio anterior, provocou não só fim da “fartura” e 

o advento da privação, como também o fim da saúde e o começo da doença: direta quando sobre as 

plantas (pragas antes inexistentes) e nos animais (doenças de aparecimento recente); indireta quando no 

alimento e sobre as pessoas. Assim, o lavrador costuma expressar que a carne, especialmente a carne de 

vaca, por exemplo, não pode ser tão gostosa e tão sadia como foi no passado “se o bicho hoje passa a vida 

na base da vacina e do remédio”. O ciclo é completo. O que é “sadio” é o que é dado pela natureza. A 

ação depredatória extinguiu a “força da natureza”. Para continuar obtendo-se uma colheita igual à do 

passado é preciso lançar mão de produtos não naturais, “de fora”. Logo, o que se produz hoje não vem 

mais da “força da natureza” e, portanto, não conserva mais as condições de ser “sadio” (= natural).  
11

 Os lavradores costumam atribuir a falta dos antigos grandes peixes do Rio Fartura (matrinchãs, 

pintados e pacus) à ação destruidora dos próprios pescadores. Em número menor, estão os que relacionam 

o “estrago dos rios” à prática agrícola atual. A derrubada de matas, inclusive das matas ciliares, diminui a 

quantidade de árvores cujos frutos e flores seriam uma parte fundamental da dieta dos grandes peixes. Por 

outro lado, as águas dos rios são reduzidas ao ponto em que quase não há mais os grandes remansos do 

rio. Finalmente (fato constatado pelo pesquisador), os campos e cerrados arados deixam que as chuvas 
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e) As pessoas de hoje são menos sadias e mais fracas. Elas passaram de uma 

dieta forte e farta, regular e permanente durante todo o ano, para uma dieta 

fraca, carente e irregular, segundo a época do ano. Com o próprio homem 

ocorrem efeitos semelhantes aos dos espaços de natureza e de seus produtos. 

A possibilidade de acesso ao médico e aos remédios “de família” não 

reequilibra uma perda de força e de saúde dadas pelos alimentos do passado e 

perdida como enfraquecimento deles no presente e com a diminuição da 

quantidade disponível para a família lavradora. O progressivo enfraquecimento 

das pessoas provoca um ciclo completo de passagem para a privação. 

Tornando-se mais fracas por comerem “um mantimento sem sustança”, as 

pessoas “acostumam” com uma “comidinha fraca” e acabam ficando doentes 

quando comem “comida forte”. 

 

A Trajetória da Carência 

 

 O estado atual de trocas homem/natureza, como o resultado direto da 

passagem de um sistema adequado de relações para um sistema cada vez mais 

inadequado, é percebido como um momento de desequilíbrio dentro de uma 

trajetória de pioras para cujo curso o lavrador não encontra mais soluções. “Onde é 

que isso tudo vai parar?”, é uma pergunta que fazem com freqüência, para 

terminarem uma descrição pessoal das dificuldades atuais, nas entrevistas. 

 A sociedade “do tempo antigo” é definida como farta de recursos locais 

obtidos sobre condições naturais. A sociedade “dos dias de hoje” é definida como 

carente, muito mais na cidade – o espaço-conseqüência dos efeitos do 

desequilíbrio homem/natureza – do que nas fazendas, onde o lavrador ainda 

descobre a presença de trocas em equilíbrio e a existência de alguma “fartura”. 

 A natureza do lugar foi inicialmente hostil, quando ainda não dominada por 

seus produtores-pioneiros. Sendo inicialmente um lugar cheio de perigos e de 

distâncias, tornou-se aos poucos em fonte de alimentos e bens de consumo 

rústico. A sociedade dos primeiros fazendeiros, carente por um curto período de 

tempo, tornou-se logo numa rica (não se fala em “riqueza” em Mossâmedes) mas 

igualitariamente farta. As relações entre uma sociedade das fazendas e a natureza 

envolvente foram alteradas para pior por força de fatores todos eles vindos “de 

fora”: a) econômicos, na abertura de mercado para os produtos da terra; b) 

                                                                                                                                                                          

carreguem para dentro dos rios uma quantidade muito grande de terra que suja as águas durante o inverno 

e aterra parte dos remansos. 
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tecnológicos, na introdução de máquinas e de insumos de uso agrícola e pastoril; 

c) demográficos, na introdução de levas de migrantes e de gado12. 

 A soma das interferências de uma outra sociedade, através de agentes “de 

fora”, sobre relações pré-existentes e adequadas entre o homem e a terra, 

deteriora os modos de trocas homem/natureza e homem/homem (categorias de 

produtores). 

 As explicações locais a respeito do desgaste da natureza como fonte de 

alimentos podem ser resumidas tal como no quadro a seguir. 

 

Tipo de 

aliment

o e de 

atividad

e 

Posição 

do 

lavrador 

Tipo de alimento e 

de tratamento 

Alteração 

ocorrida 
Situação atual 

  DOMÍNIO DA NATUREZA  

Animais 

selvagen

s = caça 

fina e 

caça 

grossa 

Caçador 

não-

profission

al 

Carne de caça 

repartida entre 

caçadores, vizinhos 

e parentes. 

Preparada como um 

complemento 

alimentar: anta, 

paca, capivara, 

caititu, veado, tatu, 

aves. 

Destruição das 

matas e 

atividades 

predatórias sobre 

os animais. 

A caça é muito rara, 

sobretudo no caso de 

mamíferos de maior 

porte. A atividade de 

caça está muito 

reduzida e a carne de 

animais selvagens não 

se considera mais 

como um 

complemento 

alimentar com alguma 

freqüência na dieta. 

Peixe 

dos rios 

= pesca 

Pescador 

não-

profission

Carne de peixe 

repartida como a 

caça e usada como 

Destruição das 

matas ciliares e 

atividades 

Os peixes tornaram-se 

raros. Os peixes 

maiores e mais 

                                                           
12

 Entre os lavradores goianos, sobretudo os nascidos e criados na própria região, não é estranha a 

associação do começo das mudanças locais com a chegada de migrantes mineiros. Eles teriam, de uns 30 

anos para cá, introduzido as novas relações de uso e acesso à terra, provocando a substituição do sistema 

de “terra cedida” pelo “de meia”. Também eles foram os primeiros produtores locais com uma acentuada 

preocupação de cultivar a terra para obter excedentes comercializáveis. Por outro lado, foram ainda os 

mineiros os grandes agentes inovadores da tecnologia rústica. Quase todo o lavrador goiano estabelece 

diferenças entre “a gente do lugar” e os mineiros. Entre os primeiros, os que já não eram ricos nunca 

conseguiram enriquecer com o trabalho na agricultura. Mas são apontados inúmeros casos de mineiros, 

principalmente no município de Sancrerlândia, que chegaram à região “com a roupa do corpo” e que hoje 

são fazendeiros progressistas, alguns deles com mais de uma propriedade rural. 
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al complemento 

alimentar mais 

freqüente do que a 

caça: matrinchã, 

pintado, pacu, 

mandi, lambari. 

predatórias nos 

rios. 

apreciados (sobretudo 

a matrinchã) estão 

praticamente 

desaparecidos. A 

carne de peixe não é 

mais considerada 

como parte 

complementar da 

dieta. 

Frutos, 

raízes e 

talos da 

mata e 

do 

cerrado, 

mel = 

coleta 

Coletado

r (não 

existe a 

palavra 

na 

região) 

Tipos de frutos, de 

sementes, de talos e 

de raízes naturais 

preparados em casa 

(pequi, guariroba) 

ou consumidos ao 

natural (cocos, 

frutas silvestres, 

mel). 

Destruição das 

fontes naturais de 

coleta: as matas 

e o cerrado, em 

alguns casos, os 

campos. 

Alguns produtos ainda 

abundantes: pequi, 

caju, mangaba. Outros 

mais raros: guariroba, 

murici, mel. 

Fora o pequi, durante 

os meses de sua 

coleta e em menor 

escala, a guariroba, 

não são considerados 

alimentos 

complementares da 

dieta. 

   

DOMÍNIO DA FAZENDA 

 

Animais 

doméstic

os : 

gado 

Vaqueiro 

do gado 

do 

“dono”. 

Raro 

criador 

de gado 

em terras 

da 

fazenda 

“carne de vaca” 

consumida 

ocasionalmente com 

preparo doméstico e 

como um 

complemento 

alimentar. 

Aumento 

intensivo da 

criação de gado 

ao lado de 

afastamento do 

lavrador, dele: 

número ínfimo 

de vaqueiros e 

extinção do 

sistema de 

“sorte”. 

A “carne de vaca” é 

alimento de consumo 

hoje pouco freqüentes 

mesmo nas fazendas. 

Na cidade ela é 

comprada 

esporadicamente e em 

pequenas 

quantidades. 

Animais 

doméstic

Criador 

para 

Carne de “capado” 

preparada para 

Dificuldades 

proporcionadas 

É menos freqüente a 

criação de aves e 
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os: 

porcos e 

aves 

consumo 

doméstic

o e para 

pequena 

venda 

local 

conservar-se por 

longos períodos; 

banha produzida em 

casa; carne de 

frango e ovos, 

alimentos 

considerados como 

parte essencial da 

dieta. 

pelo fazendeiro 

para criações 

nos quintais dos 

ranchos de 

fazendas. 

Criação limitada 

nos quintais 

urbanos, com a 

vinda para a 

cidade. 

porcos em larga 

escala. Sem a 

intensidade do 

passado, a carne de 

porco e a banha, a 

carne de frango e o 

ovo de galinha fazem 

ainda parte essencial 

da dieta.  

Cereais: 

arroz, 

milho e 

feijão 

Produtor 

“roças na 

meia” ou 

terras 

cedidas 

Arroz-e-feijão são a 

base da alimentação 

do lavrador. Colhidos 

e tratados para uso 

durante todo o ano. 

O milho é usado 

sazonalmente 

quando verdes e é 

beneficiado em casa 

para usos 

complementares 

(farinha, etc.) 

Empobrecimento 

das terras de 

cultura e 

necessidade de 

adubação. 

Passagem da 

produção anual 

suficiente, ou 

excedente para a 

produção não-

suficientes para 

o consumo. 

Alimento ainda básico 

na alimentação: obtido 

nas lavouras, nos 

quintais (sobretudo o 

milho) e comprado na 

cidade. 

Culturas 

de 

quintal: 

mandioc

a, batata 

doce, 

cará, 

etc., 

legumes

, 

algumas 

verduras

, frutas 

Pequeno 

produtor 

para 

consumo 

familiar 

Mandioca comida 

com freqüência, 

cozida ou 

beneficiada. Outros 

produtos consumidos 

complementarmente 

sem beneficiamento. 

Redução do 

espaço fértil para 

a produção de 

criação de pelo 

menos vegetais 

de quintais; 

introdução 

recente de novas 

espécies de 

horta.  

Consumo ainda 

intenso, diminuído em 

sua quantidade e 

aumentado na 

variedade. O lavrador 

da cidade tende a se 

tornar um comprador. 

  DOMÍNIO DA CIDADE  

“Comida Comprad Produtos comprados Inexistentes no Compra de alguns 



121 

 

 121 

s da 

cidade” 

(“iguaria”

) 

or desde o “tempo 

antigo”, como o sal; 

produtos de 

introdução e de 

difusão recentes 

como a batata 

inglesa e o 

macarrão; doces e 

enlatados. 

passado (fora o 

sal), ou 

alimentos de 

compra e uso 

muito raros 

(macarrão). 

Difusão atual 

acentuada. 

produtos hoje 

importados como 

complementos das 

dieta (macarrão, 

batata inglesa). 

Tendência ao 

aumento de compras 

na cidade de produtos 

vindos “de fora”. 

 

 

As Entrevistas 

 

Aconteceu o seguinte, é que o senhor vê é que até as pessoas estão fracas. 

De primeiro o senhor derrubava um mato aí, plantava uma roça grande 

naquela roça virgem e hoje não tá tendo mais mata pra derrubar. Então o 

senhor tem que plantar é na terra cansada. O senhor tem que arar ela. O 

senhor tem que adubar. O senhor tem que pôr veneno pro senhor poder 

colher. Agora o senhor planta numa terra igual a essa aqui. Essa aqui foi 

cultura, não foi? Pois é, no tempo que foi derrubada essa mata aqui o senhor 

achava que precisava botar uma composição? Não precisava. Plantava na 

terra simples, pura. Entrava na mata, derrubava, queimava, encovarava ela e 

plantava. O mantimento saía com toda a força. O pé de milho era desta 

grossura assim. Que se eu consigo botar com os daí! Fui eu que plantei, 

colhi, que eu vi. Mas hoje o senhor planta o milho numa terra dessa pro 

senhor vê se ele nasce. Nasce, mas não passa daquilo porque a terra não 

tem mais sustança. Então, pra dar o mantimento, pra dar o feijão, pra dar o 

milho, então o senhor tem que botar o adubo. Tem que botar o veneno pra 

evitar o cupim... Mas seo Carlos, tá fácil. Quando é que o senhor ouvia falar 

num animal doente; um gado doente? O senhor não ouvia falar. E hoje não, 

hoje taí: é o gado, é o animal, é a galinha, é porco, tudo doente. O senhor vê. 

Tem uma galinhada de duzentas, de trezentas galinhas. Se o senhor não 

chegar como remédio que dá certo com aquela criação, acaba com tudo. O 

porco tem uma tal de batedeira que se o senhor não acudir com o remédio, 

acaba. (ENTREVISTA 7). 
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O senhor vê esses frigoríficos aí? Os gados que eles matam, tudo é 

passado pelo veterinário, porque se não passasse pela mão do veterinário, 

pela mão do médico, nóis comia carne doente. Porque o senhor vê, o nosso 

país tá infectado. De primeiro o sujeito nascia. Criava com o que? Como 

tempo! Dava uma gripe, tirava uma raiz de fedegoso, fervia e bebia. O 

remédio era esse. E hoje? A população já nasce em cima do médico. Aí é 

doente. O menino já nasce e com dois, três dias de nascidos, a mãe já tá 

com ele lá no médico. Tá lá tratando dele, porque se não tratar morre 

mesmo. Porque os remédios que tá valendo é os do médico. Ferve uma raiz 

de um pau, dá a ele e não adianta. Fica do mesmo jeito ou pior... Pro senhor 

ver. (no passado) O menino nascia, começava ficar grande, arrastando aí na 

lama, na chuva, e era um meninão forte e grosso, sadio. Comia mandioca 

cozida, milho assado, cuscuz, tomava leite, rapadura, carne assada e nada 

fazia mal. Hoje a criança depois que começa a arrastar assim, é comidinha 

maneira, é verdura, é uma comidinha mais leve. Porque se der uma comida 

forte, ela não agüenta. O intestino não resiste. De primeiro não. De primeiro a 

gente comia gordura, comia manteiga mesmo pra valer, comia uma comida 

temperada, forte, e não fazia mal... O meu pai, quando às vezes matavam 

um gado assim, ele comprava um quarto e salgava aqueles ossos tudo e 

cozinhava no feijão. Batia aquele tutano na sopa e bebia. E essas era a 

comida forte que sustentava as pessoas. Não eram uma folha e tomate não e 

cosinha maneira não. Pois é, é essas coisas: carne de gado cozinhado no 

feijão, a manteiga de porco, toucinho cozido no feijão, cabeça de gado 

mesmo botado pra cozinhar no feijão. Era rapadura com farinha, era o 

cuscuz com leite. Era o requeijão, era o queijo. Não tinha esse negócio de 

bobaginha de verdura, não. (ENTREVISTA 7). 

 

 É, carne de caça tinha, né? Não é toda a caça (que se comia) não. E hoje 

até eles comem quase toda a caça. Mas era escolhido: carne de veado, 

carne de paca, essas coisas usava muito. Mas, outros, matava e jogava pra 

lá. Anta eles comiam só o lombo. Tirava o lombo, o mais ficava lá. Os boi que 

iam lá comer. ... Tatu não comia todos. Era tatu-veado; tatu-folha. Mas essa 

tatu-rabo-duro ninguém comia. Hoje ninguém perde. É, porque dizia que o 

tatu-peba têm um almisco. Mas não é. O macho tem mesmo, pouquinho. Mas 

hoje não, eles preparam um tatu aí que some aquilo tudo. ... Hoje é muito 

difícil. Não se vê mais bicho nenhum, sumiu tudo. Por acaso se vê numa 

fazenda aí um veadinho velhaco lá, correndo. Peixe diminuiu demais. Aqui 

qualquer hora que o senhor ia no rio o senhor pescava. Eu acho que esse rio 
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tem esse nome é por isso mesmo. Tinha peixe demais. É, quando entrou 

esse negócio de bomba, só um bomba (o pescador) vinha carregado de 

peixe. ... O remédio do gado era só o sal e não tinha essas moléstias que dá 

hoje no gado. O gado era sadio, comia muito barro. Muita mata. Parece que 

tinha o Acuri. Porque o Acuri salga a terra. Aí o gado fazia barreiro e ia 

roendo a terra, e era muito sadio o gado. Hoje eles não comem barro. O 

senhor não vê mais barreiro. ... A planta crescia porque eles procuravam a 

melhor terra, baixada. Se fazia roça naquela terra de primeira, beira córrego, 

não precisava adubo de jeito nenhum. O milho vinha forte. (ENTREVISTA 10) 

 

 Antigamente o terreno era mais comportado, porque derrubava era mata. 

Agora tão arando é cerrado. Antigamente, no tempo da cultura, o trem era 

bem mais favorável. Com uma quarta o senhor tirava o mantimento da 

despesa do ano inteiro. Hoje em dia não dá. Se brincar, um alqueire não dá. 

O senhor ara o campo. O cerrado é fraco, é na base do adubo. Eu não dou 

uma quarta de terra de cultura em troca de um alqueire de terra de adubo. A 

terra de cultura dá um conforto. O senhor enfia a enxada e vê que a terra 

ajuda. O cerrado não. O cerrado, o campo é feito com capim. Agora tão 

tirando o pasto da criação pra plantar mantimento. Não dá. Dá muito 

mantimento, mas é na meia: um tanto de mantimento, o outro tanto é pro 

gasto do adubo. (ENTREVISTA 11) 

 

 Antigamente quando a gente casava, a gente lavava roupa, cozinhava, 

tecia, ralava mandioca. Uma mulher dava conta, tinha resistência. Hoje, casa 

uma moça e manda ela fazer isso pra ver se ela dá conta. Não agüenta. Tá 

tudo fraco. ... É tudo desse jeito, porque o povo antigo a gente fala que é 

mais forte, mas tudo antigamente era mais forte. A madeira pra fazer uma 

casa era mais forte, a casa tinha outra duração. A roça dava mantimento sem 

nada de adubo. A terra era muito mais forte. O próprio alimento, a sustança 

dos alimentos pra gente era muito mais forte. Agora tudo enfraqueceu com a 

época. ... Eu vou dizer pro senhor, nada prospera mais sem adubo. A galinha 

não prospera, o gado não prospera, a horta não prospera. A gente põe a 

semente na horta, vem as verduras dentro de 60 dias. Tem uns 10 anos que 

eu faço a minha horta e fazia só com o esterco do gado curtido. Amontoava o 

esterco pra fazer um canteiro e, por último, agora, se não pôr o Aldrin na 

terra, não resolve. A planta não cresce. ... Não adianta, eu fazia a horta só 

com o esterco do gado e de 4 anos prá cá, se não fizer com coisa comprada, 

se não pôr adubo na terra, não dá nada, perde a semente. Isso que eu falo, a 
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terra enfraqueceu, né? Fazer uma comparação. Pega uma tora de pau que 

tem um metro e da mesma grossura da outra mais antiga. A mais antiga 

quase que pesa outro tanto. A gente vê a saúde da madeira. (ENTREVISTA 

13). 

 

 Esses bichos de manga, algum dia não tinha isso. Os povos, os gados são 

mais doente hoje em dia. Eles querem que aquele produto deles seja uma 

defesa que não aconteça nada. Eu conheço um fazendeiro que o veterinário 

vai na fazenda dele todo mês. Ele tem remédio todo dia, inclusive mistura no 

sal. Lá na cachoeira tem sal direto, remédio misturado, aplica injeção, dá 

comprimido. Acontece que a vaca fica doente com outro tipo de doença que 

eles não conhece. Vai lá, chama o veterinário. Ele vem, examina, dá outro 

tipo de remédio diferente e aquilo é direto, o gado doente. Antigamente o 

bezerro nascia, criava, caducava. Eu ainda lembro disso. Boi de carro, hoje 

em dia não se usa carro de boi. O senhor conhece? (ENTREVISTA 2). 

 

Sobre a saúde do gado eu acredito na terra e no capim mais fraco. 

Hoje o capim já sente. O capim de novembro não tem a força que o capim 

tinha há vinte anos atrás, em setembro. O capim em setembro era melhor 

que hoje em novembro porque as chuvas começavam em setembro. Hoje é 

mês de novembro e ainda tá fraco. Toda planta, não é só o capim não. Não 

tem a mesma força que tinha antigamente. ... Chega um fazendeiro que 

tocava roça há 20 anos e na roça não tinha, ele não colocava adubo. A 

enxada. Ele fazia a colheita com duas capina e o mantimento era dobrado. 

Hoje é uma base de 3 ou 4 capina. Tem o adubo e o mantimento não rende, 

não alcança a metade do que dava antigamente. Hoje tá tendo poucos 

lugares que não precisa de adubo. O senhor vê, a terra de primeira necessita 

de adubo. Quando não existia roça grande, a roça era 2 alqueires, 3 

alqueires no máximo, que o povo não tinha aquela missão de fazer planta pra 

negócio. Plantava; o que sobrava, guardava. Aparecia comprador, às vezes 

não aparecia. Agora, hoje não. Hoje eles plantam especialmente pra negócio 

e não têm condições de plantar roça pequena, porque uma roça hoje, se a 

pessoa for tocar e for fazer compra da bóia, ele não toca roça... 

Mas é muito simples. A pessoa faz uma roça. Vamos dizer, uma roça 

no pasto. Ele vai colocar tudo o que ele gastar na caneta. A primeira coisa 

que ele tem que fazer é arrancar os tocos, e se a roça é pequena ele não tem 

condições de arrumar um trator de esteira pra arrancar os tocos. Se ele tiver 

carro de bois ele arrasta os tocos pra fora da roça ou amontoa pra queimar, 
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já gasta mais alguns dias. Depois, se ele tiver a madeira ele gasto só com o 

carreto. Não precisa comprar madeira pra fechar a roça. O arame, 350 a 400 

cruzeiros o rolo. Ele gasta de 10 a 15 rolos de arame conforme o tipo de 

cerca que ele for fazer. Depois ele vai pagar pra arar. O tratorista cobra dele 

1.300 para arar. Ele prepara aquela roça. Vamos dizer que em princípio de 

outubro, mas chuva não vem. Quando ela vem ele é obrigado a pagar outra 

vez pra poder gradear. Já lá vão 600 cruzeiros. Ele vende o arroz a 130 igual 

foi vendido, e compra a semente pra plantar a 280. Então, pra plantar o arroz 

ele compra o adubo. Ele plantou esse arroz, ele gastou o adubo, gastou o 

inseticida, porque tem que pôr o Aldrin por causa do cupim. (ENTREVISTA 

3). 

 

Agora, de uns certos tempos pra cá, com essas indústrias que tem de 

maquinário, esses aqui era tudo mato, agora é tudo terreno de arroz. E esse 

tempo que eu tô falando, esse tempo chovia, e porque não plantava no 

cerrado. Só plantava em terra boa. Então, como esses maquinários que 

apareceu, eles agora vai nesses terrenos de cerrado tudo e põe adubo e dá 

um arroz bom. Mas no terreno da mata mesmo não precisava de adubo não. 

Eu plantei uma rocinha lá. Plantei na meia, né? Mas só tinha lá no terreno 

umas moitinhas, né? Então eu tirei aqueles brotos e plantei. Quando o arroz 

tava começando a emburrachar e madurou eu fui colher. Mas agora, com 

esse negócio de plantar nesse terreno de campo e a chuva tá pouca, tem 

que adubar. Porque o problema do arroz é água. Agora, esse terreno assim 

que tem que pôr adubo nele, porque se chove e depois tem três dias de sol, 

o trem tá feio. Aí o mantimento não dá. Às vezes o arroz tá na borracha, faz 

uns 3, 4 dias de sol, o senhor perde o arroz. ... Antigamente chovia, agora 

não chove mais não. Eu tocava olaria. Quando chegava mês de agosto eu 

não mexia com olaria não. Porque setembro já chovia e daí por diante era só 

chuva. Chovia até o mês de maio. Hoje não chove mais. Nem aqueles lugar 

que quando eu cheguei tinha água, hoje tá tudo seco. (ENTREVISTA 6). 

 

Eu tiro por mim. Esse ano eu quis fazer uma horta. Nem a semente de 

abóbora eu não tive. De formas que a gente não consegue alimentar bem. 

Nós temos no arroz e feijão. Eu lembro, de primeiro a gente puxava era 

carrão de abóbora pra porco, e hoje a gente não consegue ter uma verdura 

porque é difícil a gente fazer até uma horta. Então a gente fica com a 

alimentação fraca, porque a carne de gado não tem. Lá um dia tem uma 

carninha de porco e, tirando isso, um arroz com feijão. Agora, o que eu acho 
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difícil é, como dizem, ter um jeito de ganhar a parte alimentar, e no começo 

de cada ano a crise dobra. A gente às vezes não verdura assim, toda a 

qualidade de verdura. A mandioca faz muita fartura e de mandioca faz muitas 

outras coisas. E a gente não tem nada disso devido à terra, porque a terra é 

dos fazendeiros. Agora, os fazendeiros dá pra gente arar a terra e plantar 

essas coisas? Eles não dão. Terra de toco não existe mais, né? É terra de 

mato que a gente fala terra de toco. Isso não existe mais. O algodão, a gente 

não planta; nem abóbora, nem batata, porque tem que usar a carpideira. 

Talvez nem quiabo. A gente planta às vezes uns 3 pezinhos mas é pra comer 

uns quiabinhos. Coisa pouca porque a terra é arada e não pode ocupar terra 

com essas coisas. 

Então, antes o povo se alimentava mais forte. Se alimentava bem o 

povo de antigamente, mas porque não existia ambição. Então, primeiro 

socava o arroz. Hoje ninguém quer socar. Então a pessoa vai na máquina e 

tira mais 25 (kg) e a pessoa fica com uma tutaméia ... O meu avô tem um 

dizer que antes, no tempo que ainda não tinha ambição, que cada um fazia o 

seu plantio e plantava de um tudo e cada coisa tinha a sua vitamina. Então 

ele comia bem, sentia forte. Então o meu avô, ele reclama assim, pra ele 

dormir melhor ele tem que comer ou um pão com toucinho assado no 

borralho ou então cozinhado no feijão, e de manhã um tutu de feijão com 

ovos. El ele não consegue comer mais isso porque o que ele tá fazendo não 

tá dando... antigamente acontecia até de queimar o mantimento velho pra pôr 

outro novo no lugar. (ENTREVISTA 4). 

 

Bom, fartura tinha. Mas também o movimento de gente era muito 

melhor... Pouca gente. Vai, essas fazendas que eu tô dizendo lá, são 

loteadas até na roda de Goiânia. Já são cidade, parte dela. O mais era 

fazenda e hoje tá em chácara loteada com morador. Naquele tempo o senhor 

tinha que viajar. Quando tinha um vizinho por perto, era meia légua. Ninguém 

falava que a galinha do vizinho prejudicou ao outro. Como hoje, o sujeito tem 

a fazenda de frente, que há acumulação dos agregados, né? Ali o movimento 

da fazenda prejudicava um ao outro. Naquele tempo era bem diferente. 

(ENTREVISTA 10). 

 

Uma vez eu fui pescar e trouxe umas 200 matrinchãs, fora as que foi 

pulando e as que eu dei. (E por que é que acabou?) As bombas dinamite 

estragou muito, tarrafa. Na minha opinião o que estragou foi a tirada das 

matas na beira do rio. Não tem frutas, não tem aquelas sisqueira que cai no 
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rio. Não tem sombra. Eles não vem. Na margem dos rios acabou tudo. Não 

tem nem um capãozinho de um alqueire. Acabou tudo, mais que a terra de 

cultura boa é a na beira do rio. (ENTREVISTA 13). 

 

Eu acho que tinha mesmo. As coisas eram bem mais fáceis. No tempo 

mais antigo tudo quanto é fazenda que você chegava tinha fartura. Era frutas, 

mandioca. Hoje em dia dá vontade de comer mandioca. Onde é que a gente 

acha pra comprar por aqui? O que tinha de mais fartura era cereais, essas 

coisas, né? ... Mas muito sistema que os goianos não tinha aqui eles 

pegaram o sistema dos mineiros. Sistema de tocar roça que era diferente e 

depois quando os mineiros entraram, já mudou. Lá por onde eu morava dava 

arroz demais. Tem lugar em Minas que não dá arroz, né? É que tinha gente 

que colhia o arroz e vai tudo pra pagar as dívidas. No fim ficava o feijão. 

Então é o feijão que comia. Quando eu vim de Minas, comer arroz aqui era o 

trem mais fácil. Custava 6 contos o saco (60 kg) e muita fartura de arroz... Eu 

ouvi contar que plantavam pouco porque não tinha exportação. Não tinha 

saída, era só mesmo pro gasto. E qualquer um que plantava pro gasto 

sobrava. Era fartura. Hoje tem muita fartura mas nada chega. O consumo é 

muito, parece que o povo aumentou. (ENTREVISTA 15). 
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PARENTES E PARCEIROS 

Relações de produção e relações de parentesco entre 
camponeses de Goiás * 

 
Para José Ricardo Garcia Pereira Ramalho, companheiro 

de pesquisa em Diolândia. 

 

 

Então eu vendi roça e umas cabeças de gado lá em 

Minas e vim para cá. Eu e a família: a mulher, cinco filhos, 

dois irmãos e mais a pouca tralha que a gente pôde 

trazer.. (um camponês em Diolândia) 

 

O trabalho nas fazendas e a família camponesa 
 

Entre 1940 e 1970, a área do atual distrito de Diolândia, no município de 

Itapuranga, em Goiás, foi sucessivamente: 1º) ocupada por algumas grandes 

fazendas de pioneiros da penetração pastoril na região1; 2º) ocupada de maneira 

intensiva por levas de migrantes mineiros e goianos vindo, os primeiros, quase 

todos do município de Patos de Minas ou de municípios circunvizinhos, e os 

últimos do próprio município de Itapuranga ou de região próximas; 3º) estabilizada 

quanto à ocupação de frentes agrícolas vindas de fora, com as propriedades rurais 

de origem divididas e redivididas entre os descendentes dos primeiros 

proprietários. 

 Assim, de uma região de poucas e grandes fazendas de criação de gado, 

tornou-se uma área repartida entre fazendas de médio ou pequeno porte, cada vez 

mais dedicadas à lavoura de cereais. Hoje, Diolândia possui inúmeras pequenas e 

                                                           
*
 COLCHA DE RETALHOS - Estudos sobre a família no Brasil. Editora da Universidade Estadual de 

Campinas.  
1
 As frentes agrícolas de intensidade significativa são relativamente recentes na região. Durante muitos 

anos existiram por perto as velhas cidades de mineração (Vila Boa de Goiás, Crixás, Pirenópolis, Pilar de 

Goiás e Natividade) entremeadas por um vasto sertão de grandes fazendas isoladas de criação de gado, ou 

por “terras sem dono”. Diolândia esteve incluída em uma área de fazendas e terras devolutas e, fora de ser 

campo de pastagem de gado, não era mais do que um ponto de passagem entre Goiás e as cidades do 

norte das regiões do ouro. Alguns moradores de mais idade dão conta da fundação de quase todas as 

cidades e municípios próximos ao Distrito: Itapuranga, Rubiataba, Carmo do Rio Verde, Urana e Ceres 

(criada por ato do governo Getúlio Vargas como colônia agrícola  e ligada a Anápolis por uma estrada 

aberta por Bernardo Sayão). Muitos deles participaram da criação de Diolândia. 
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algumas médias propriedades agrárias ocupadas por famílias camponesas que 

moram nelas e delas obtêm uma produção de cereais de que, em vários casos, 

mais da metade é reservada para o consumo “da casa”, indo o restante para as 

mãos dos cerealistas locais. 

 Por outro lado, quase todos os habitantes do concentrado urbano e das 

fazendas, classificados como não-proprietários rurais, são produtores-parceiros de 

cereais sob sistemas de arrendo ou em parceria “na meia”. As primeiras fazendas 

da região foram extensas em tamanho e relativamente estáveis quanto à sua 

população2. As terras mais ao sul já estavam ocupadas e eram poucos os 

deslocamentos “de retorno” aos municípios abaixo de Itapuranga. As terras ao 

norte somente anos mais tarde começariam a ser intensamente povoadas por 

novas fazendas e, depois, pelas cidades que a sua riqueza iria semear pelo “Vale 

do São Patrício” e, mais ao norte ainda, na direção dos campos de gado entre os 

dois grandes rios: o Araguaia e o Tocantins. 

 Nas primeiras fazendas de gado viviam e trabalhavam a família do 

proprietário e famílias de agregados. Mesmo depois da entrada das famílias 

migrantes como grupos, de ocupação agrícola, as novas terras divididas das 

fazendas anteriores recebiam de uma só vez várias famílias de uma mesma 

parentela, reunidas em torno a uma delas, a do “dono” da propriedade. 

 Ao tempo dessa ocupação agrícola, as fazendas eram compradas e 

vendidas por um preço irrisório, se comparando aos das propriedades mineiras de 

onde vieram muitos dos ocupantes atuais. Algumas eram simplesmente 

distribuídas como doação pelo Estado, mediante simples requisição. O valor da 

terra era quase desprezível. Valia o gado mais do que a terra3. 

 Também o valor dos produtos da terra não era grande, fora o do gado, que 

se deslocava em grandes boiadas rumo ao Sul. Os cereais produzidos quase não 

encontravam condições de escoamento e a maior parte era consumida nos limites 

das fazendas produtoras, ou dentro das fronteiras da região4. 

                                                           
2
 O tamanho médio da propriedade estaria por volta dos 200 alqueires goianos (1 alq. = 4,8 há). Hoje são 

raríssimas as propriedades que se aproximam deste tamanho e que pertencem a uma só família. 
3
 Segundo um dos informantes, com a venda de terras na região de Patos de Minas era possível comprar 

fazendas até 5 vezes maiores na região de Diolândia, entre os anos de 1940 e 1950. Mas pelos menos nos 

primeiros cinco anos desta década as terras podiam ser doadas mediante requisição, pela qual o futuro 

proprietário pagava ao Estado as “custas de mediação” do agrimensor e as da escritura. Hoje não há mais 

terras devolutas e as compras são quase sempre de pequenas propriedades, partes de uma fazenda 

desmembrada. 
4
 Em 1953, a fazendo do sogro de um dos informantes foi ocupada por ele e sua família. o proprietário 

resolveu migrar trazendo o gado que possuía em Minas Gerais, por não ter encontrado “bom preço de 

venda lá”. A viagem com a boiada durou 56 dias. A mesma viagem faz-se hoje em grandes caminhões de 

gado, em menos de dois dias. A mudança entre uma situação e a outra foi em menos de quinze aos. 
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 Por causa da distância de cidades ou mesmo de povoados próximos, cada 

fazenda era então o centro de um pequeno mundo que reunia atividades de 

produção, beneficiamento e consumo dos produtos da terra. Quando se tornava 

indispensável o recurso a uma cidade maior, durante muito tempo a escolha caiu 

sobre a cidade de Goiás (antiga capital). Ela podia ser alcançada em dois dias de 

viagem a cavalo. 

 Das 128 famílias que vivem no concentrado urbano de Diolândia, 12 vieram 

em grupo para lá. Elas estão incluídas entre as de chegada mais antiga, na frente 

agrícola mineiro-goiana. Ao explicar o que significa essa migração em grupo, 

surgem os primeiros dados de análise das relações entre os modos de ocupação 

da terra e os da organização da família. 

 A possibilidade de acesso fácil a terras novas e de bom tamanho, associada 

ao começo do plantio de cereais – depois da melhoria de caminhos para a região – 

condicionou a fixação de várias famílias em uma fazenda como um grupo original 

de ocupação. Resta explicar por que eram várias famílias e por que elas não 

formavam, como um todo, uma unidade corporada de produção agrária. 

 O modo comum de vinda para Diolândia foi feito de acordo com uma das 

seguintes opções: 

 

1ª) várias famílias de uma mesma parentela, acompanhadas às vezes de famílias 

de “estranhos” vendiam as suas terras na região de origem e compravam uma 

mesma fazenda, ou fazendas contíguas, em Diolândia; 

2ª) o chefe de uma família extensa (do ponto de vista econômico, mesmo quando 

não-doméstico) adquiria terras na região e para lá se deslocava acompanhado 

de sua família nuclear, de seus irmãos solteiros, de seus filhos solteiros e 

ainda moradores na casa paterna, de seus filhos e filhas casados 

acompanhados de sua própria família, de outras famílias de parentes ou de 

“estranhos”; 

3ª) uma família nuclear adquiria terras na região e ocupava a fazenda, provocando 

a vinda de irmãos solteiros de um dos cônjuges, ou mesmo a de irmãos 

casados com as famílias. 

 As propriedades costumavam ser ocupadas por mais de uma família 

nuclear, constituindo-se via de regra como a propriedade de uma delas. A fixação 

na fazenda era feita por um grupo de ocupação baseado no parentesco. Ele se 

distribuía em residências e terras de cultivo próprias, mas em conjunto com uma 

grande família extensa dentro dos limites “das terras da fazenda”, cujo proprietário 

era reconhecido como “dono e chefe”. 
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 Se a produção pastoril e agrícola de Diolândia quase chegou a criar uma 

“fartura de consumo” de bens produzidos na própria região, não conseguiu gerar 

“fortunas” capazes de originar: 

a) uma “nobreza” local com um poder de capitalização muito maior do que o de 

outras famílias e com algum controle político regional. A região sempre foi uma 

área repartida entre médicos e grandes proprietários com poder familiar 

indiscutível dentro da fazenda e com o poder regional diluído entre os 

fazendeiros; 

b) uma família extensa doméstica5; quase todas as sedes (casas dos 

proprietários) são casas de estilo rural goiano, pobres e pequenas. Comportam 

apenas a família do dono das terras6.  

 

 É necessário um nível mais complexo e diferenciado de riqueza rural para 

que uma propriedade agrícola possa reunir várias famílias em uma mesma “casa 

grande”. Há no entanto uma outra explicação que se aplica ao caso de Diolândia. 

O cultivo de cereais para mercados exige a ocupação e o cuidado intensivo de 

áreas razoavelmente grandes de terras. Onde ainda não há mecanização, o 

trabalho é lento e pouco rentável. Os cereais são, portanto, cultivados em lavouras 

separadas e divididas entre o fazendeiro, os filhos e filhas casados que vivem e 

trabalham na fazenda e a quem o pai cede parte das terras cultiváveis para 

plantações próprias, os arrendatários ou meeiros, em que se incluem irmãos do 

fazendeiro, outros parentes e “estranhos”. Segundo a opinião geral, a divisão de 

lavouras por grupos isolados de trabalho é a forma mais rentável e segura de 

produção, sobretudo para o caso do arroz. 

 Ora, a distância de uma área de lavoura para outra, dentro de uma fazenda, 

acompanhada da necessidade de cuidado intensivo sobre cada um delas, obriga à 

construção de casas distantes umas das outras e próximas das terras onde cada 

                                                           
5
 Chamo aqui de família extensa doméstica aquela que inclui dentro de uma mesma casa mais de uma 

família nuclear, em geral composta do proprietário e a sua família e os filhos casados com as suas 

famílias. Por outro lado, sigo Roberto Cardoso de Oliveira, que emprega Grupo Doméstico como 

abrangendo as pessoas que residem sob um mesmo teto, ainda quando não sejam de uma mesma família. 

Os grupos domésticos “representam uma unidade concreta das mais significativas, pois abrangem todo o 

grupo residencial incluindo a família (elementar ou extensa) e os agregados” (Cardoso de Oliveira, 1968: 

83). 
6
 Algumas fazendas visitadas não revelaram uma só em que o grupo doméstico do proprietário incluísse 

mais do que uma ou duas pessoas de fora da família nuclear do dono da casa e das terras. Em geral eles 

eram um afilhado, ou outra criança parente de um dos cônjuges, “criado na família”. Em outras mora o 

pai ou a mãe, geralmente viúvos, de um dos dois. Pais com os filhos casados morando sob um mesmo teto 

constituem uma notável exceção. Pais com filhos casados morando em outra casa, na mesma propriedade, 

são a regra geral e são ainda comuns. Por isso mesmo, faço a distinção entre a família extensa doméstica e 

uma outra a que se aplicaria o nome de extensa com menor rigor, mas que também não é, sem dúvida, a 

simples família neolocal economicamente independente da família do filho casado que sai da casa do pai 

e mora na propriedade com dependência econômica deste, uma vez que planta em terras cedidas por ele.  
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um tem sua roça. Assim, em uma mesma fazenda os filhos casados do fazendeiro 

moram na sua casa própria, quando não moram no povoado de Diolândia. O modo 

pelo qual se distribui a terra e se organizam as unidades de lavouras dos cereais 

explica em parte um primeiro momento na dispersão da família, ainda dentro da 

propriedade do pai, da casa paterna para a casa própria, como alternativa para o 

filho casado. 

 Cada família de parentes ou de pessoas “estranhas”, ocupantes de uma 

mesma propriedade de um só dono, recebia o direito de: a) uso de uma parte das 

terras aproveitáveis para sua própria lavoura, mediante o pagamento de “meia” ou 

de arrendo; b) construção de uma residência ou a ocupação de alguma já 

construída; c) a criação de algumas cabeças de gado em pastagens da fazenda. 

 Uma parte dos parentes – proprietários rurais cedia no passado a terra para 

o suo de irmãos, desobrigados então do pagamento de porcentagem da colheita 

(“meia” ou arrendo). Segundo a regra comum hoje em dia, o irmão paga 

porcentagem, tanto quanto outros parentes ou estranhos. Somente o uso de 

pequenas porções de pasto não implica pagamento, assim como o plantio de roças 

pequenas de milho ou feijão7. A situação de contrato de produção entre irmãos 

proprietários e não-proprietários é, de qualquer maneira, benéfica para os dois 

lados, segundo o consenso da região. O proprietário nunca ocupa a totalidade das 

suas terras aproveitáveis porque não pode cultivá-las sozinho com o trabalho 

exclusivo da sua família nuclear. Também porque, em geral, não tem dinheiro para 

pagar a vários e constantes trabalhadores assalariados. O trabalho do empregado 

“diarista” é caro e não-compensador em pequena escala, a não ser para o caso de 

lavouras de muito alta rentabilidade por hectare, inexistentes na região, ou então 

quando ele é chamado apenas para complementar, em momentos de aumento de 

“labuta no eito”, o trabalho feito pela família8. A entrega de partes da propriedade a 

meeiros e a arrendatários representa alguma porcentagem de lucros por safra de 

cereais, onde o lucro seria nenhum, se a terra cedida não fosse usada. Veremos 

                                                           
7
 Não há praticamente diferença entre os sistemas de “meia” na área e outras regiões do Estado. Na “meia 

do arroz” quem o cultiva recebe a terra preparada e mais a semente. Na colheita entrega a metade da 

produção ao proprietário. O arrendo varia geralmente entre 20% e 30% da produção entregue ao 

proprietário, dependendo das condições que o produtor encontra as terras sobre as quais trabalha. O 

arrendo do milho é de 30% a 40% e o do feijão, plantado nas terras em que o milho cresceu é de 20% a 

10% entregues ao dono. Alguns proprietários não cobram porcentagem alguma sobre o feijão. 
8
 Informações de um fazendeiro antigo na região. Algumas lavouras de arroz que estão exigindo muito 

trabalho na limpa deverão dar prejuízo aos seus produtores, porque eles estão precisando recorrer a um 

número aumentado de assalariados diaristas para o cuidado das suas plantações. Os seus números: as três 

limpas necessárias para o bom desenvolvimento do arroz estão saindo em uma média de Cr$ 36,00 por 

saca de 60 kg (próximo a Itapuranga um diarista está ganhando uma média de Cr$ 12,00, em Diolândia o 

preço ainda não chegou a mais de Cr$ 8,00). Somados os Cr$ 36,00 que foram gastos com o pagamento 

de imposto e transporte, deverá haver equivalência, quando não saldo negativo para o proprietário, frente 

ao preço de venda na época da colheita.  
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que o uso da “meia” e do arrendo é absolutamente comum na região. Entregar 

terras de arrendo ou “meia” a irmãos é uma garantia suposta de atitudes corretas 

do irmão parceiro para com o outro, em função dos laços de solidariedade 

acentuados entre os colaterais diretos. 

 Para o irmão não-proprietário, a vantagem não está nas condições do 

arrendo ou da “meia” em si mesmas. As mesas bases vigoram para não-familiares. 

Na terra do irmão-proprietário, o irmão é um agregado com alguns privilégios, em 

que se incluem a ajuda eventual de outros parentes no trabalho e a possibilidade 

de escolha de melhores terras9. Veremos mais adiante que, por outro lado, a 

presença do irmão nas terras de um outro é sempre provisória. Este será um dos 

aspectos mais relevantes na conotação das relações familiares camponesas. 

 As condições de acesso à posse futura e ao uso atual da terra são também 

determinantes da localidade de residência e trabalho de uma família recém-

formada. A patri ou madri localidade depende da existência de melhores condições 

de produção oferecidas pela fazenda dos pais de um dos cônjuges, quando ambos 

são proprietários. Quando só um deles possui terras a família dirige-se para lá ou 

então é neolocal. Nesta última opção normalmente os casais escolhem os 

concentrados urbanos ou as cidades, mesmo quando o marido continua a 

trabalhar na lavoura, como meeiro. Dois dentre os informantes vieram para 

Diolândia com as família de seus sogros10. 

 A família camponesa da área de Diolândia é uma unidade funcional 

variadamente corporada de produção de cereais. A distância de centros 

distribuidores de bens beneficiados de consumo e o alto preço com que eles 

chegam até os povoados próximos obriga, logo de saída, a que as mulheres 

camponesas tenham uma atividade de economia doméstica incomparavelmente 

                                                           
9
 São agregados todos os trabalhadores, meeiros ou arrendatários que morem, solteiros ou com suas 

famílias nucleares, em alguma residência dentro da fazenda. Podem ser parentes ou “estranhos”. 
10

 Um deles veio para Diolândia acompanhando uma das maiores levas de migrantes mineiros. O sogro de 

MP vendeu suas terras em Minas Gerais e comprou 200 alqueires em Itaberaí. Vieram de uma só vez de 

Minas Gerais para morar na nova fazenda cerca de 20 famílias nucleares, várias delas de parentes do 

sogro ou da sogra de MP. O avô veio guiando um dos carros de boi, com sua família e mais três irmãos. 

Durante cerca de 8 anos viveram na fazenda de Itaberaí. O sogro de MP vendeu então a propriedade e 

comprou outra em Diadema. Em uma parte dela MP vive até hoje com sua família. Fora alguns irmãos do 

proprietário e algumas famílias de aparentados e não-parentes que foram mais para o norte (inclusive para 

a Colônia de Ceres, recém-fundada), todos os outros deslocaram-se de novo com o sogro de MP e 

passaram a residir e trabalhar na nova fazenda, pagando arrendo, menos para o milho e o feijão. MP 

casou-se com uma das filhas do proprietário e recebeu deste uma parcela de terras para cultivar (agora 

sem arrendo) e uma pequena casa, aquele em que a família mora atualmente. Quando o sogro de MP 

morreu, ele ficou com as partes devidas à sua esposa na partilha. Seus pais eram pobres e nunca 

possuíram terras. Durante algum tempo moraram nas terras do sogro de MP e, depois, em sua propriedade 

herdada. Hoje moram no concentrado urbano e MP destina ao pai um alqueire de terras “boas” e 

próximas da cidade, para a sua lavoura, livre de arrendo. 
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maior do que a das esposas e filhas moradoras nos centros urbanos11. Não se 

compreende na região, a possibilidade de um homem viver e progredir sem “ter 

mulher e filhos”. São raros os casos de agricultores adultos solteiros. 

 Desde muito cedo os filhos ajudam os seus pais nos trabalhos da casa e na 

lavoura de cereais. Há duas razões para esse uso precoce do trabalho infantil: 1º) 

o custo do trabalho assalariado tanto para atividades domésticas como, e 

principalmente, para o trabalho agrícola; 2º) o fato de que boa parte do trabalho 

necessário em casa (cuidado de filhos menores, cozinha, limpeza) e na lavoura 

(plantio, limpa do arroz, colheita) pode ser feito ou ajudado por crianças e, com 

melhor rendimento, por adolescentes. Não é sequer imaginada a possibilidade de 

uma criança após os seis anos (quando não antes) não ser pouco a pouco 

incorporada às atividades de trabalho e produção da família. Um filho normalmente 

produz mais para a família do que consome. O conjunto de vários filhos 

adolescentes e jovens permite a uma família camponesa o abandono quase 

completo do trabalho assalariado complementar feito por estranhos12. 

 À medida que os filhos crescem modifica-se a sua relação com o sistema 

local de produção familiar. É ainda a forma como se planta na região o que 

determina a mudança. Os filhos jovens e capazes de “tocar a sua própria roça” 

passam de produtores diretos da família à condição de produtores indiretos. A 

mudança é de certo modo radical, porque se antes os pais eram os beneficiados 

com trabalhadores extras, “sem salário”, agora são os filhos os que recebem o 

benefício de ter a sua própria parte de terras a cultivar sem a obrigação de pagar 

porcentagem sobre a produção de cereais. São muito raros os casos em que um 

pai cobra porcentagem sobre a colheita de um filho. São mais raros ainda os casos 

                                                           
11

 Segundo informações de uma camponesa de Diolândia, a vida de uma mulher “no tempo antigo” 

começava às 4 horas da madrugada com a pilagem do arroz e a moagem do café, acompanhadas das 

primeiras providências para o almoço. Terminava por volta de 11 horas da noite, quando, sob a luz 

precária da lamparina, remendava as roupas rasgadas do marido e dos filhos. Durante o dia era seu o 

cuidado dos filhos menores, o preparo das refeições, algum trabalho na lavoura do marido e muito 

trabalho no “terreiro” (cuidando dos porcos e aves, etc.). Algumas atividades representavam um ciclo 

artesanal completo e eram admiravelmente feitas por muitas mulheres em várias fazendas. Um exemplo: a 

roupa vestida saída do algodão plantado e cuidado pela mulher. Ela também o colhia, descaroçava, tingia, 

fiava e tecia no tear. Depois do pano pronto, costurava para toda a família. Alguns mutirões de fiandeiras 

ainda existentes rememoram esse tempo. A informante considera muito fácil a vida nas fazendas de hoje e 

simplesmente não sabe do que se ocupam as “desocupadas” mulheres das cidades.  
12

 Razão por que a escola é sempre uma situação de conflito para a família camponesa. Cada vez é mais 

evidente a necessidade sentida de que os filhos façam “pelo menos o primário”. A presença do filho na 

escola representa, entretanto, a sua ausência na lavoura e, muitas vezes, a necessidade do recurso ao 

trabalho assalariado. O uso de trabalho pago por dia é quase impraticável para alguns agricultores mais 

pobres. Certos pais, tanto proprietários quanto não-proprietários, alguns ricos e outros pobres: a) 

permitiam ou obrigavam o estudo dos filhos, no primário e no ginásio, subordinando as necessidades da 

lavoura às da “formação dos filhos”;  b) permitiam o estudo, mas obrigavam a faltarem às aulas em 

épocas de muito serviço na lavoura (plantio e colheita, bem como algumas limpas); c) proibiam o estudo 

dos filhos no primário e no ginásio ou, então, apenas neste último nível. 
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em que um filho, mesmo depois de estar cultivando a sua roça, não disponha de 

tempo livre para “ajudar o pai” sempre que necessário. 

 

 

 Quando um filho ou uma filha se casam, as relações alteram-se de modo 

ainda mais radical. Há duas alternativas usuais para o novo casal e elas sempre 

representam novas trocas com a família e a produção da fazenda. O casal pode 

retirar-se da casa e da fazenda, seguindo então duas direções predominantes: o 

povoado e, se possível, um trabalho também urbano; uma outra fazenda em que 

se instalarão como agregados parceiros. O casal pode permanecer dentro da 

fazenda dos pais, mas agora fora da casa paterna. O filho e sua esposa (ou filha e 

seu marido) saem da casa dos pais e constróem ou ocupam outra. Recebem uma 

lavoura maior para cultivo e podem cercar pastos para o seu próprio gado, ainda 

que a regra geral seja coexistirem reses de proprietários de várias famílias em 

pastos comuns na fazenda. A família de origem reduz-se e uma nova família ocupa 

uma parte das terras aproveitáveis. A fazenda ganha uma nova subunidade de 

produção agrícola. As terras cedidas pelo pai ao filho casado não obrigam este 

último ao pagamento de arrendo. Quando o pai morre ou divide “em vida” a 

propriedade agrária, a regra é que o filho casado fique com a parte das terras e a 

casa que já ocupava desde quando saiu da residência paterna. 

 A herança é uma situação-limite para a organização da família. Nela ficam 

evidenciados os  pontos de convergência entre as relações efetivas dos 

integrantes da família, e as condições de posse e uso da terra em Diolândia. A 

partilha da propriedade rural é feita pela morte do pai. A fazenda divide-se entre 

uma meia parte atribuída à esposa e outra meia parte dividida, em parcelas iguais, 

pelos filhos e filhas do casal. A morte da mãe determina uma nova partilha, quando 

a sua metade é repartida então entre os filhos. Com direito de usufruto, o pai-

proprietário pode dividir as terras pelos filhos ainda “em vida”. Esta prática, rara 

nas primeiras ocupações de migrantes, difunde-se de uma geração para outra. 

 A partilha de terras provoca uma dispersão do grupo original de ocupação, 

tanto em termos de antecipação quanto em termos atuais. Ou seja, antes de 

ocorrer, indiretamente; no momento em que ocorre, de forma direta. Os primeiros 

grupos de ocupação são compostos da inclusão de famílias nucleares de 

descendência do proprietário, juntamente com famílias de parentes (em geral as 

de seus irmãos) colocados como agregados e/ou arrendatários. Os irmãos do 

proprietário produzem em terra cedida em regime de “meia” ou arrendo: sempre, 

quando são casados e decidem residir em terras do irmão; muitas vezes, quando 
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são solteiros e adultos; quase nunca, quando são menores e, então, trabalham nas 

terras do irmão, para a sua família e em condições iguais às dos seus filhos. 

 As indicações dos entrevistados a respeito do que ocorreu em suas terras e 

do que sabem haver ocorrido em terras vizinhas coincidem cem que a forma 

original de ocupação da fazenda começa a se modificar a partir da dispersão dos 

irmãos do dono, quando eles: 

a) conseguem comprar suas próprias terras, para o que alguns não receiam ir 

“para o Norte”, onde ainda há acesso à posse por um baixo preço de compra; 

b) deslocam-se para trabalhar “no arrendo” ou “na meia” em outras propriedades 

da vizinhança ou de outras regiões, quando quase sempre a qualidade da terra 

influi mais sobre a escolha de um lugar de trabalho rural, do que a qualidade 

das relações afetivas entre irmãos; 

c) conseguem trabalho urbano ou resolvem morar “no comércio”, mesmo que 

continuem trabalhando também em “lavoura de arroz”. Neste caso, o irmão 

abandona a propriedade anterior quando ela é distante do centro urbano da 

nova moradia.     

 A freqüência maior de saída é a de irmãos casados do proprietários. Os 

irmãos solteiros permanecem por mais tempo e, muitas vezes, somente se 

afastam da moradia e das terras do irmão-proprietário quando se casam13. As 

possibilidades de direção na saída de um irmão das terras do outro não explicam 

as suas razões, mas os motivos de herança sim. Filhos herdam dos pais, o irmão 

não tem participação alguma na partilha de terras de um irmão. Se vendeu as 

recebidas de seus pais, ou se não as tinha para receber por serem os pais não-

proprietários, deverá consegui-las por esforço próprio, como terá feito o irmão-

proprietário, neste último caso. 

 É justamente nas terras de um irmão que o outro tem menos esperanças de 

conseguir “a sua terra”. De acordo com os princípios jurídicos e costumeiros da 

herança é estabelecido (ainda que não seja comentado) que aquele é o lugar onde 

o filho herda do pai e o sobrinho “expulsa” o tio: a) por antecipação, pela certeza 

de que à medida que os sobrinhos crescem, ocupam primeiro e recebem depois as 

melhores ou todas as parcelas aproveitáveis para o plantio de cereais; b) no 
                                                           
13

 É cada vez maior o número de pais que reconhecem que “a coisa mais importante que um pai pode 

deixar para um filho é a instrução”. Na prática, os filhos dos fazendeiros ricos herdam suas terras, seus 

bens e uma instrução que pode chegar até os bancos da universidade. Os filhos dos proprietários mais 

pobres herdam sua pouca terra, que não se pode dividir mais e é vendida, e uma instrução que chega ao 

ginásio (quando vai até lá). Os filhos dos comerciantes urbanos herdam seus negócios e freqüentam 

regularmente a escola até o ginásio (um deles deslocou a família para Ceres e depois para Goiânia por 

causa dos estudos dos filhos). Os filhos de artesãos rurais e assalariados e de operários e artesãos urbanos 

herdam um pouco de instrução que quase sempre não passa do primário – às vezes nem sequer completo 

– e mais o “ofício do pai”. 
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momento em que as terras são cedidas pelos pai aos filhos casados, que se 

estabelecem nelas em caráter semidefinitivo; c) no momento em que as terras são 

divididas por herança. Neste terceiro momento é rara a saída dos tios, porque os 

que tinham de sai já o fizeram. 

 Ao tempo em que as fazendas eram grandes, a antecipação de distribuição 

das terras pelos filhos dos proprietários nem sempre tinha efeito dispersador sobre 

colaterais diretos, ou mesmo parentes laterais mais afastados. Sempre “havia terra 

para todos” e um tio podia seguir plantando “na meia” ou “no arrendo” em 

propriedade de um sobrinho, da mesma maneira como o irmão fazia nas terras de 

um outro irmão. O sentimento de que é melhor estar com os parentes, em família, 

correspondia, em sua maior força, ao tempo em que as dimensões da fazenda 

comportavam e exigiam a presença de muitas pessoas e de muitas famílias em 

uma mesma propriedade. No entanto, na medida em que as fazendas foram 

divididas e diminuídas, algumas já atingindo partilhas de segunda geração, 

tornaram-se cada vez mais raras as presenças de irmãos em terras de irmãos, e 

de tios em terras de sobrinhos. São mais comuns os casos de sobrinhos, filhos de 

pais sem terra, na propriedade dos seus tios. 

A dispersão da família rural em Diolândia faz-se, portanto, através de dois 

momentos de saída: a do filho casado da casa dos pais e, eventualmente, da 

propriedade; a dos irmãos do proprietário, das suas terras. 

 Se por antecipação a herança e sua partilha são dispersadoras do irmão do 

dono (eventualmente o irmão da mulher do dono), o momento em que ela é 

executada provoca uma segunda dispersão – cada vez mais inevitável – sobre os 

filhos do pai-proprietário. Todas as entrevistas feitas coincidem em que o momento 

da distribuição da propriedade era também o momento da dispersão de alguns 

filhos para fora dela. O processo é simples. Uma parte dos filhos-herdeiros vende 

suas terras recém-herdadas para outro, ou outros irmãos, geralmente os que 

possuem terras confrontantes. Quando os irmãos mantidos na propriedade não 

querem ou não podem comprar as parcelas de seus irmãos retirados, elas são 

vendidas a outros parentes, ou então a estranhos, com maior freqüência hoje em 

dia. 

 Algumas saídas de irmãos através da venda adiada das suas terras 

concluem o processo longo de dispersões provocadas pala necessidade de uso da 

terra, contra os anseios de permanência de relações de trabalho próximas entre 

irmãos. São comuns hoje os casos em que todos os irmãos retiram-se de uma 

mesma fazenda original, ficando apenas um. Os que se dispersam normalmente 

não permanecem muito tempo em uma outra fazenda. Aplicam o dinheiro da venda 

de suas parcelas na compra de outras terras; aplicam-no na compra de um imóvel 
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de trabalho urbano, como uma loja; ou preferem gastar o dinheiro aos poucos e, tal 

como alguns faziam antes, voltam a trabalhar em terra alheia como arrendatários 

ou como meeiros14. 

 O ciclo das relações familiares concretas começa pela reunião de uma 

família com vários filhos e alguns irmãos de um dos cônjuges, com ou sem suas 

famílias. Continua por um início de dispersões “da casa para outra casa”, dentro da 

propriedade. Prossegue com a dispersão de irmãos dos donos e conclui-se com a 

saída de vários irmãos para fora da propriedade rural, depois da sua partilha15. 

 Há situações intermediárias e explicações fora dos limites do exclusivo 

âmbito das relações família-fazenda. Algumas são reunidas aqui, antes do exame 

das tendências de suas modificações, precipitadas pelas condições atuais de 

partilha-tamanho das propriedades. 

 À medida que a sociedade local incorporava novas formas de relações de 

trabalho, por se integrar aos poucos no sistema externo de economia de mercado: 

a) aumenta a possibilidade de saída de pessoas das fazendas, em busca de 

trabalho urbano; b) aumenta a circulação de dinheiro e de “bens de troca”; c) há 

uma progressiva facilidade de mudança para os grandes centros que agem sobre 

a população rural como pólo de atração de deslocamentos. Quando estes fatores 

juntam-se aos efeitos da partilha, de geração a geração, reúnem-se então os dois 

conjuntos de determinantes de mudanças locais, um de economia interna (dentro 

do âmbito da propriedade camponesa) e o outro de economia externa (fora de seu 

âmbito, mas incluindo-o e determinando-o também). 

 Este estudo procura abordar os fatores internos à própria unidade de 

produção camponesa e são apenas eles os que serão aprofundados. 

 Quando a partilha das terras diminui as propriedades das famílias nucleares 

a dimensões subprodutivas, a venda de áreas de lavoura e a dispersão de 

pessoas para fora dos limites familiares começa a ser regra geral. Vimos que são 

poucos os casos em que todas as terras da partilha são vendidas de irmãos para 

irmãos. Assim, a herança é a maneira pela qual os irmãos separam-se de relações 

                                                           
14

 Chama a atenção a quantidade de irmãos que quase todos dos camponeses possuem “espalhados” pelo 

Estado. Alguns têm irmãos e irmãs distribuídos em mais de 7 cidades diferentes. Alguns exemplos de 

venda de terras partilhadas: 1º) o pai de DP dividiu sua fazenda em vida, vendendo antes uma boa parte 

dela. Um primo de DP comprou a parte de um irmão dele. DP conservou 8 alqueires e um genro tem 4 

alqueires da parte de uma irmã de DP que, depois da partilha, vendeu 4 alqueires a um estranho; 2º) 

quando o pai de AC morreu, a mãe dividiu também a sua metade e foi para Itapuranga com os três filhos 

menores. AC vendeu sua parte e comprou terras em outra fazenda do distrito. Um dos irmãos vendeu a 

sua parte para o outro, no que foi imitado por duas irmãs que venderam para irmãos. Estes pouco depois 

venderam-nas para estranhos. Há apenas 1 irmãos ainda com terras na antiga fazenda e outros 10 estão 

distribuídos por 7 cidades. Alguns deles venderam suas terras diretamente a estranhos.  
15

 O que não significa que ela se faça necessariamente pela dispersão de parentes, nesta ordem. Trata-se 

de uma tendência e não de uma regra. 
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familiares e produtivas mais estreitas, e pessoas “estranhas” aproximam-se, como 

vizinhos e produtores, de ambas as áreas de relações. É claro que o reduzido 

tamanho da propriedade atual, acrescido do preço cada vez mais caro do alqueire 

de terra de cultura de cereais, extinguiu na prática a possibilidade de migrações de 

conjuntos de famílias nucleares como grupo de ocupação camponesa. Reduziram-

se a níveis estatisticamente cada vez menos significativos as fazendas que 

abrigam ainda várias famílias nucleares domésticas compondo, em conjunto, um 

amplo grupo familiar de ocupação da propriedade. Diolândia estabiliza-se quanto à 

relação entrada-saída de famílias camponesas e, aos poucos, começa a ser um 

“ponto de exportação” de algumas delas para o Norte, com propósitos ainda rurais, 

e para o Sul, quando a família opta por “cidade e vida urbana”16. 

 Em maior proporção, as fazendas atuais são ocupadas por famílias 

nucleares cujos filhos preenchem cada vez mais horas e dias com atividades 

escolares e menos com as da lavoura. Isso é uma antecipação do tempo, bastante 

próximo, em que as pequenas propriedades locais não comportarão mais do que 

uma família de herdeiros que deverá obter as terras de seus irmãos, com o mesmo 

dinheiro que os enviará fatalmente para as cidades e o trabalho urbano. 

 A comparação estatística entre o número de filhos dos primeiros migrantes 

agrícolas e o dos seus descendentes de agora é importante. Mesmo antes de um 

processo local de urbanização acentuado, já existe uma taxa menor de natalidade. 

Uma família camponesa com cinco filhos é “uma família grande” hoje em dia. No 

entanto os “antigos” que dizem isto e contam desta maneira raramente possuem 

menos do que sete ou oito irmãos. 

 A fazenda diminuída não exige a mesma quantidade de mão-de-obra 

familiar. O filho agora “gasta mais do que põe”, porque estuda cada vez mais 

tempo (o ginásio de Diolândia – simples extensão do ginásio de Itapuranga – 

possui atualmente perto de 100 alunos, o que é uma cifra fora do comum para uma 

população local que não vai a mais de 1500 habitantes) e trabalha cada vez 

menos. O tamanho pequeno da propriedade já não garante para os pais a mesma 

certeza de que todos estarão “em segurança” no futuro, porque não haverá mais 

terras suficientes para o trabalho de todos os filhos e, em certos casos, sequer 

para uma venda futura compensadora. 

 São muito raros e são provisórios os casos de trabalho comum, quando 

vários irmãos ocupam e plantam em uma mesma terra, dividindo os investimentos, 

                                                           
16

 Alguns dados do cadastramento feito pelo INCRA em 1970, consideradas 82 propriedades da região, 

juntamente com mais 216 do município de Itapuranga: 18 fazendas têm entre 1 a 10 ha; 20 entre 10 e 20 

ha;  45 entre 20 e 50 ha; 43 fazendas estão entre 50 e 100 ha; 33 estão compreendidas entre 100 e 200 ha; 

21 entre 200 e 500 ha; e apenas 8 possuem mais de 500 ha, ou seja, aproximadamente 100 alqueires, o 

tamanho de propriedades “menores” nos tempos pioneiros da ocupação agrícola.  
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os trabalhos com a lavoura e os lucros na colheita. As características do modo de 

produção agrícola local encorajam cada vez menos o investimento familiar em 

atividades essencialmente corporadas. Vimos que, mesmo no caso de relações de 

produção entre pai e filho, as lavouras são individualizadas assim que este se 

torna maior e reclama uma terra para “plantar a sua roça”. No que foi explicado 

antes não ficou clara a razão da individualização do trabalho de familiares, mesmo 

quando continuam a viver sob um mesmo teto. Quais os motivos para essa não-

corporação intensa entre irmãos herdeiros (no caso a mais importante) e que 

permitiria, ao mesmo tempo, a não-divisão da propriedade e o ganho garantido 

para todos? 

 É necessário começar esclarecendo alguns pontos sobre o trabalho agrário 

local: o preço da mão-de-obra de um assalariado diarista ainda é baixo em 

Diolândia, desde que ele seja ocupado extensivamente nas “limpas” em lavouras 

de tamanho reduzido, mas com um bom índice de produtividade17.  Por outro lado, 

somente roças de tamanho menor podem ser distribuídas pelas boas “manchas de 

terra”, e são raros os campos de arroz de vários alqueires contíguos. Sobre estes 

dados deve ser acrescida a possibilidade aumentada de riscos de perda para um 

tipo de cereal cuja lavoura é difícil e depende de uma absoluta regularidade de 

chuvas. O que não se explica com clareza através das razões apresentadas é por 

que não se cultivam lavouras em comum, mesmo quando separadas dentro de 

uma fazenda, uma vez que para o grupo de camponeses e assalariados as 

distâncias não são tão grandes a ponto de justificarem um isolamento quase total 

de trabalho e de investimento18. 

 As condições imediatas de acesso à posse e ao uso da terra provocam 

respostas diferentes dentro da esfera das relações entre parentes, sobretudo entre 

familiares, quanto ao modo de migração de grupos domésticos de ocupação de 

fazendas e às formas de modificação da composição de grupos anteriores de 

ocupação, pela dispersão do grupo doméstico original. 

 Essas conclusões são resumidas aqui sob a forma de um quadro. Elas são 

depois enumeradas em itens de síntese. Embora a análise das relações entre as 

condições de produção e a organização e modificações dos sistemas de relações 
                                                           
17

 Atividade agrícola intermediária que deve ser feita 2 ou 3 vezes entre os 3 ou 4 meses que medeiam 

entre o plantio e a colheita do arroz. 
18

 Um exemplo concreto: a família de MP veio para Diolândia onde o pai requereu e recebeu terras do 

governo. Vieram de Itaberaí os pais e mais três filhos. Depois de ocupada a fazenda nasceram mais 5 

filhos. O pai de MP dividiu as terras em vida e logo os filhos assumiram a subsistência dele. MP foi com 

a mulher para Itapuranga (é da Assembléia de Deus e supõe-se que os motivos são ligados a exigências 

do ministério religioso). Seus 6 irmãos moram e trabalham ainda na fazenda, cada um em sua lavoura. 

Quando algum irmão precisa de auxílio prefere pagar a estranhos. Os 3 filhos de MP moram na fazenda e 

trabalham em partes de suas terras. 
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familiares tenha sido feita junto às famílias de pequenos proprietários, o capítulo 

completa-se com breves referências também às famílias não-proprietárias de terra. 

 A família camponesa ocupada na lavoura de cereais em terras de sua 

propriedade é uma unidade com graus bastante variáveis de corporação. O 

trabalho feito em comum por integrantes de várias famílias nucleares nas terras de 

uma família-proprietária é uma prática hoje quase inexistente, dadas as condições 

de produção de cereais em Diolândia. Não só as lavouras são divididas por grupos 

familiares de produção, como, em muitos casos, integrantes de uma mesma 

família possuem suas “roças” individuais. A corporação limita-se a relações 

periódicas ou provisórias de trabalho comum e a formas de dependência 

econômica de umas famílias sob as outras. 

 

SITUAÇÃO DA 

POSSE E DO 

USO DA TERRA 

MODO DE 

MIGRAÇÃO 

MODO DE 

OCUPAÇÃO 

MODO DE 

DISPERSÃO E 

REORGANIZAÇÃO 

Período de 

ocupação de 

Diolândia 

Facilidade de 

acesso à posse 

de grandes e 

médias 

fazendas, por 

doação de terras 

devolutas ou por 

compra a baixo 

preço. 

A) várias famílias 

de parentes e 

não parentes, 

vindo juntas 

para as terras 

de uma delas, 

onde 

agregavam. 

B) Família 

nuclear do 

proprietário 

com filhos 

casados e 

mais irmãos 

solteiros ou 

casados de 

um dos 

cônjuges. 

Família extensa 

doméstica: muito rara 

ou inexistente. 

Regime de corporação 

intensos: inexistentes 

ou muito raros. 

A propriedade é 

repartida em várias 

subunidades de 

produção que dividem 

a família nuclear do 

proprietário com 

alguns irmãos solteiros 

menores. 

Filhos casados ou 

irmãos casados do 

proprietário em “sua 

lavoura”: os filhos são 

livres “de arrendo ou 

meia”, os irmãos, não. 

1º momento: algumas 

famílias recém-

chegadas encontram 

outras terras melhores 

para arrendo ou meia 

e se separam da 

propriedade original 

(aquela para a qual 

tinha migrado de sua 

região). 

2º momento: irmãos 

casados do 

proprietário retiram-se 

em período 

aproximado àquele em 

que os filhos deste 

tornam-se maiores e 

se casam. 

3º momento: após a 

partilha, alguns irmãos 

vendem suas terras 

uns para os outros ou 
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para parentes indiretos 

e estranhos à família, 

e se retiram. Parte dos 

irmãos permanece na 

propriedade original e 

podem inclusive 

aumentar suas terras 

com a compra de 

glebas vizinhas. 

Período atual de 

saturação-

redução das 

propriedades 

anteriores 

Propriedades 

rurais reduzidas 

por partilhas de 

uma ou duas 

gerações de 

herdeiros. 

Alto preço de 

venda (Cr$ 

10.000,00 o 

alqueire de “boa 

terra”). 

Acesso à posse 

raro e difícil. 

Acesso ao uso 

em “meia” ou 

arrendo ainda 

fácil. 

A) Famílias 

nucleares 

acrescidas de 

irmãos 

solteiros de 

um dos 

cônjuges. Em 

alguns casos, 

filho ou filha 

casados com 

suas famílias. 

B) Famílias 

nucleares 

exclusivas. 

Famílias nucleares, em 

alguns casos 

acrescidas de um ou 

dois irmãos solteiros 

de um dos cônjuges. 

O proprietário planta 

em suas “roças” e 

arrenda outras 

indiferentemente para 

parentes ou estranhos. 

Ausência crescente de 

filhos e principalmente 

de irmãos casados do 

proprietário na 

produção direta. 

Os filhos casados 

retiram-se para outras 

terras com 

possibilidade de 

acesso a partes 

maiores de lavoura. 

Na partilha, poucos 

herdeiros permanecem 

apenas com a “sua 

parte” adquirindo, 

geralmente, terras 

contíguas de irmãos 

“retirantes”.  

Há uma tendência 

acentuada ao 

deslocamento precoce 

da família camponesa 

completa, ou de filhos 

e filhas para as 

cidades ou para o 

concentrado urbano de 

Diolândia, para o 

estudo e posterior 

trabalho urbano dos 

filhos.  

Tendência à presença 

apenas da família 

proprietária possuindo 
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e usando terras de 

fazendas reduzidas 

progressivamente a 

pequenas chácaras. 

  

A facilidade de acesso ao controle e posse de fazendas de grande tamanho 

viabilizou uma ocupação da área rural através de grupos que compunham, no 

passado, uma reunião ampliada de parentes. Estas são algumas modificações a 

partir dos grupos parentais de ocupação: 

a) os antigos grupos das frentes agrícolas eram compostos da família do 

proprietário (ocupante da sede da fazenda) e famílias de irmãos de um dos 

cônjuges. Há casos de inclusão de famílias de primos e outros parentes 

colaterais mais afastados; 

b) o grupo de ocupação formava uma grande “família extensa de propriedade” 

(pai, mãe, filhos solteiros, filhos casados e irmãos casados, com suas famílias) 

trabalhando e vivendo em uma mesma fazenda. Em certos casos raros, podia 

ser constituída uma família extensa doméstica (pai, mãe, filhos solteiros e filhos 

casados com suas famílias, habitando na mesma casa); 

c) o grupo de ocupação organizava situações de trabalho com graus variáveis de 

corporação: 

c 1) em que os filhos e irmãos solteiros e menores do proprietário, assim como 

outras famílias nucleares incluídas no grupo de ocupação, trabalhavam na 

lavoura de seus pais ou irmãos mais velhos, vivendo na residência dos 

pais e não recebendo salário; 

c 2) em que os filhos e irmãos solteiros trabalhavam em lavouras próprias 

dentro da propriedade, com ou sem a obrigação de pagamento de “meia” 

ou de arrendo, ajudando pais e irmãos nos trabalhos de limpa, plantio e 

colheita e residindo com seus pais ou irmãos; 

c 3) em que os irmãos e filhos do proprietário, depois de casados, podiam 

construir uma casa ou estabelecer-se em outra, dentro dos terrenos da 

propriedade. Os filhos recebiam geralmente terras maiores e de melhor 

aproveitamento para a lavoura de cereais. Os irmãos do proprietário 

continuavam residindo por mais tempo em terras propriedade. Hoje 

tendem a se retirar mais cedo. Às vezes logo depois de casados; 
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d) o trabalho corporado que inclui duas ou mais famílias nucleares de uma mesma 

parentela direta é raro e, quando existe, é provisório; ocorrendo isto mesmo 

quando várias famílias de irmãos estão morando e vivendo em uma mesma 

fazenda; 

e) o momento da distribuição das terras entre os herdeiros determina uma 

importante modificação na composição das relações diretas da família do 

proprietário. Alguns irmãos vendem suas terras a outros ou a estranhos. Irmãos 

herdeiros separam-se com suas famílias nucleares. Alguns permanecem nas 

terras da antiga fazenda, dentro de sua atual propriedade (uma fazenda 

reduzida). Outros saem das terras. Os filhos solteiros e menores costumam 

permanecer com a mãe, que nos tempos anteriores permanecia com um dos 

filhos casados e que agora costuma migrar para cidades e povoados. 

 

  As propriedade atuais são o resultado da partilha de grandes e média 

fazendas de ocupação agrícola original. Vive e trabalha nelas quase sempre 

apenas a família nuclear do dono. Em alguns casos moram mais uma ou duas 

famílias de agregados, nem sempre de parentes entre si. O trabalho da família 

proprietária é suficiente para o cuidado da lavoura anual e os outros trabalhos da 

fazenda. Uma outra parte das terras pode ser dividida em pequenos lotes 

arrendados cada vez mais a “estranhos”, cada vez menos a parentes. Quando a 

propriedade camponesa é grande (mais de 100 ha), há uma tendência a reduzir a 

ocupação, nas propriedades, do trabalho de filhos menores. Estes se dedicam de 

preferência aos estudos e muitos não deverão mais retornar ao trabalho camponês 

exclusivo19. 

 A família extensa, mesmo no nível da propriedade, é hoje rara e a figura do 

pequeno patriarca desaparece rapidamente das fazendas e da memória dos filhos 

e netos. As famílias camponesas reduzem o número de seus filhos. A forma atual 

de dispersão da pequena família camponesa dever á organizar um sistema 

semelhante ao da patrilocal stem family. A propriedade, já muito reduzida, não 

poderá ser mais dividida. Os filhos serão colocados em escolas para “aprender 

uma profissão”. Um dos filhos seguirá trabalhando com o pai em regime de maior 

permanência e deverá ser o herdeiro das terras, então não mais divididas. Para os 

                                                           
19

 Um exemplo é o de um rapaz estudante do ginásio local. Seu pai vendeu a fazenda e veio para 

Diolândia onde instalou uma Casa de Carnes. VC é obrigado a trabalhar na limpa de roças de arroz 

arrendadas pelo pai. Não o faz de boa vontade e todas as suas aspirações estão concentradas em viver em 

uma grande cidade. Ao tempo da pesquisa em Diolândia, VC foi inscrever-se para o Serviço Militar. 

Tinha agora quase certeza que iria “servir” em Ceres e não voltaria mais. 
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outros filhos caberão outros bens de seus pais, dos quais o de maior valor 

econômico é sempre o gado20. 

 Uma outra tendência é a venda das partes herdadas pelos irmãos a um ou 

mesmo a dois proprietários confrontantes. Isso possibilita uma reampliação de 

fazendas e um reequilíbrio entre as propriedades agrárias e a população produtiva. 

Há ainda uma terceira tendência, menos viável entretanto. Trata-se da venda de 

todas as terras a um só irmão-herdeiro, como que novamente a fazenda não se 

divide. A possibilidade é reduzida, porque dificilmente um só irmãos poderá pagar 

por vários alqueires de terra uma dívida de compra geralmente saldada a curto 

prazo. 

 O panorama atual da zona rural de Diolândia é o de várias pequenas 

propriedades ocupadas com a lavoura de alguns alqueires de arroz da família 

proprietária e outros entregues a quem queira cultivar lavouras “na meia”. As 

famílias dispersam-se entre o trabalho rural e o trabalho urbano e as relações 

estreitas entre pais e filhos, ou entre irmãos, antes baseadas no trabalho, 

começam a assumir algumas características iniciais da especialização e da 

separação da família urbana. É desnecessário dizer que as relações de parentes 

camponeses são até hoje mescladas com laços de compadrio, cujas normas de 

relacionamento são ainda intensamente observadas21. 

                                                           
20

 O gado bovino não é a parte principal da renda anual das famílias locais, mas é o “objeto de venda” 

mais seguro. O arroz vende-se apenas por ocasião da safra. As famílias mais pobres vendem-no 

antecipadamente e a baixo preço aos  cerealistas da região. É o dinheiro necessário para o próprio plantio 

e os gastos de manutenção da lavoura. Qualquer modificação no regime de chuvas sazonais por um tempo 

longo pode fazer com que se perca toda uma sagra (a de 1970 foi perdida em mais de 70% em algumas 

regiões do Estado). O gado bovino é vendido e comprado durante todo o ano. Tem preço quase estável e 

por ele se paga “na hora‟. O gado também é uma espécie de herança antecipada sob a forma de um 

“seguro de vida camponês”, entregue à esposa e a cada filho do proprietário. É costume o pai doar a um 

filho, quando este nasce, uma novilha. As crias serão propriedade de seu dono (quem fica com a cria de 

gado é o dono da vaca). Assim, e com outras doações do pai, aumenta o rebanho de uma criança que na 

adolescência pode chegar a ter perto de 20 cabeças (o boi adulto pode valer cerca de Cr$ 1.000,00 e a 

vaca um pouco menos). A filha de um fazendeiro contou que tinha 30 cabeças de gado até há pouco 

tempo. Seu pai, quando o reto da família estava em Anápolis, vendeu o seu gado para inteirar o dinheiro 

que faltava para a compra de mais alguns alqueires de terra próximos à sua fazenda. A venda “de gado 

alheio” revoltou profundamente a filha e sua mãe. Quando o marido quis vender o mesmo pedaço de terra 

por haver achado “bom preço nele”, a mulher impediu, não aceitando assinar a escritura de compra e 

venda. Exigiu do pai que devolvesse, em dinheiro, ou com o mesmo número de cabeças de gado, o que 

havia “tomado da filha”. 
21

 Tal como já foi tantas vezes descrito para outras zonas rurais brasileiras, o compadrio é uma instituição 

vigente em Diolândia como muito respeitada. Alguns exemplos: quando um pai entrega a um filho um 

seu irmão para ser batizado, o tratamento pai-para-filho cessa e é substituído pelo do compadrio. Dizia 

uma mulher na rua ao se despedir da outra: “preciso ir para casa, hoje vou visitar um cumpadre meu... um 

cumpadre que até é meu filho”. Em casa de MP chegou um seu irmão pouco mais moço e afilhado. Antes 

de nos cumprimentar, pediu a bênção ao seu irmão-padrinho. O próprio MP trata como “cumpadre” um 

outro irmão vereador em Itapuranga, que é padrinho de sua filha mais moça. Há muitos padrinhos e 

afilhados entre irmãos e entre pais e filhos das famílias proprietárias. Há menos entre os das famílias não-

proprietárias que preferem entregar seus filhos para serem afilhados de “estranhos”, em geral de classe 

social mais alta. 
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 As explicações desta seção completam-se com um rápido confronto entre a 

família camponesa proprietária e as família camponesas não-proprietárias. A vinda 

de famílias de não-proprietários rurais para Diolândia foi feita tal como descrevi 

mais atrás. Em geral elas acompanhavam – às vezes em grande número – a 

família de um proprietário em cujas terras trabalhavam e viviam. 

 Hoje essas vindas são mais raras e podem se limitar ao deslocamento de 

famílias nucleares que possuem parentes com terras na região para onde vêm 

trabalhar; por pessoas desligadas de suas famílias (duplas e trincas de irmãos 

maiores de idade, mãe viúva e seus filhos, parentes isolados). 

 O que define a composição de relações da família não-proprietária são as 

alternativas concretas do uso da terra. Quando o pai é vivo e há irmãos solteiros, 

ele, os irmãos e alguns filhos podem trabalhar por algum tempo juntos ou em 

lavouras próximas. A segunda hipótese seria a da possibilidade de uma produção 

individual, mas cultivada com momentos de trabalho comum. No entanto, como 

cada vez mais as terras são restritas e em cada fazenda não há o suficiente para 

ser arrendado a várias pessoas de uma mesma família de não-proprietários, o que 

se torna comum é a dispersão dos parentes diretos: primeiro entre as fazendas de 

Diolândia, depois em terras de outras regiões próximas. 

 O fato de um irmão conseguir comprar alguma terra na região não significa 

a concentração da família lá. Geralmente um não-proprietário não consegue, 

mesmo depois de “muita economia”, mais do que a posse de um mínimo de 

alqueires. Sua propriedade não representa um local vantajoso de trabalho. Quanto 

menos terras, tanto menos possibilidades de se conseguir “uma boa roça” em 

arrendo. Mas os filhos de um novo proprietário, quando trabalham dispersos, 

tendem a voltar a se concentrar na propriedade recente do pai. Não retornam 

quando são maiores, quando estão em terras de melhor proveito ou quando já se 

deslocaram para um trabalho urbano. 

 Depois da morte de um dos pais, a dispersão é acentuada. Tal como na 

família camponesa de propriedade rural, as família não-proprietárias observam 

também um deslocamento do centro de referência, no trabalho e na composição, 

do eixo pai-irmãos-filhos, para o eixo marido-esposa-filhos. 

 

O sistema de relações intrafamiliares em Diolândia 

 

 Procurei explicar como as famílias camponesas organizam-se em termos de 

relações e mudanças de relações diretas entre os familiares: como o pai usa o 

trabalho dos filhos; como os filhos passam de trabalhadores “para o pai” a 

trabalhadores “por conta própria”; como um irmão do proprietário usa e abandona 
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uma relação de proximidade com as terras e a família do fazendeiro; como o 

“trabalho para o pai” faz dos irmãos menores um grupo de ação corporada; como a 

herança dissolve o grupo e afasta os familiares de um espaço próximo de vida e 

trabalho. 

 Um segundo momento de descrição do sistema de relações entre parentes 

agropecuaristas deve ser feito agora, de dento para fora. Como se organiza e 

como se modifica o conjunto de possibilidades de posições-relações entre pais e 

filhos, entre filhos e irmãos do pai, entre esposos? Esta leitura da família 

camponesa difere da anterior. 

 Trabalho agora mais com o espaço definido pelas relações cotidianas dos 

familiares (casa, quintal, lavoura, “fora”), do que com o espaço de ocupação e uso 

da propriedade (fazenda, terra de arrendo, etc.). O objetivo aqui é “entrar dentro da 

família” e procurar compreender como ela funciona internamente como uma 

unidade de produção. 

 Comecemos, portanto, pelo reexame da afirmação de que o grupo de 

ocupação da propriedade camponesa é uma unidade de produção com relações 

alternativas de corporação. 

 Ora, o que significa dizer que a família camponesa de produção de cereais 

em Diolândia é um grupo de relações alternativas de corporação? Estarão os 

critérios determinantes da corporação entre parentes não nas qualidades de 

atributos naturais ou “culturais” da família (afeição, solidariedade, obrigação moral), 

mas nos modos como os seus integrantes participam dos sistemas de produção e 

das relações vigentes nas áreas de trabalho e de uso dos bens produzidos pelo 

trabalho? Estariam eles intensamente mesclados com uma ordem de relações que 

ainda é essencialmente familiar? Comecemos juntando alguns dados de 

correspondência entre produção agrícola e posições familiares camponesas: 

1º) a família nuclear camponesa é um grupo corporado, na medida em que pelo 

menos durante um período de seu ciclo vital todos os seus integrantes ativos 

dividem entre si o conjunto de ações de serviço que respondem pelas condições 

de produção de bens e reprodução da família. Com menor rigor, a mesma 

afirmação pode ser aplicada para o grupo mais amplo de ocupação da propriedade 

camponesa; 

2º) a corporação da família camponesa em Diolândia exige: a) a participação dos 

membros ativos na prestação de serviço de benefício coletivo em atividades 

comuns, contínuas (cuidado do gado) ou sazonais (limpa do arroz); b) a 

especialização de ações de serviço cuja realização exige treinamento mais intenso 

e pode ser feita por uma pessoa, ou por um pequeno grupo (exemplos: a costura 

de roupa, o plantio de algodão); c) uma utilização da força de trabalho de crianças 
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e velhos, de tal modo que um máximo da força de trabalho produtivo – em variação 

e em intensidade – possa ser feito exclusivamente pelos membros da família; d) 

uma flexibilidade e readaptação das relações e posições dos integrantes da família 

e do grupo de ocupação, quanto à oferta de alternativas de participação no 

trabalho. Exemplo: a corporação existente quando todos os filhos trabalham na 

lavoura do pai e para a família, a corporação existente quando os filhos trabalham 

em lavouras próprias, nas terras do pai, e para si próprios; 

3º) a menos que se queira permanecer dentro de limites formalistas e irreais, é 

preciso compreender que a família camponesa não funciona com uma 

regularidade absolutas de observação de princípios sociais do trabalho durante 

todo o seu tempo de vida. Ela passa pelas gradações de corporatividade que 

resumo abaixo: 

a) A relação estrita de residência e prestação mútua e exclusiva de serviços entre 

pai-mãe-filhos quando solteiros e menores. Todos trabalham para a mesma 

família e vivem na mesma casa. 

b) A relação de residência e prestação mútua não-exclusiva de ações de serviço 

entre pai-mãe-filhos. Os filhos maiores e solteiros moram na casa dos pais, 

mas plantam as suas roças de arroz. As ações de serviço para a família, no 

nível da produção agrícola, são reduzidas. 

c) A relação de não-residência e prestação mútua de ações de serviço não-

exclusivas entre pai-mãe-filhos. Os filhos casados transferem, para a esfera de 

sua família atual, as relações do primeiro item. Não vivem mais na casa de 

seus pais e plantam suas próprias lavouras. 

d) A relação de não-proximidade e não-prestação de serviços entre pai-mãe-

filhos. Os filhos, solteiros ou casados, saem de casa e vão viver fora da 

propriedade. As relações com seus familiares aproximam-se do modelo das 

famílias urbanas.   

 Mesmo na situação do terceiro caso, ainda existe uma relação de 

corporação reduzida, como um limite extremo de suas alternativas. Os pais cedem 

terras aos filhos que respondem com a prestação de serviços eventuais, sempre 

que reclamados pelo pai. 

 Consideremos agora as áreas e os modos pelos quais a família camponesa 

vive e trabalha dentro da fazenda. Utilizo uma divisão de categorias originada da 

observação do trabalho, a partir das alternativas de corporação apresentadas 

acima. Procuro situar a descrição dentro de dois princípios metodológicos: 1º) 

considerar a família (ou qualquer outro grupo de parentesco) como um sistema 

dinâmico de relações mutáveis entre os seus integrantes e não como um grupo de 

composição definitiva, cuja organização deva ser procurada num sistema formal de 
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regras; 2º) corresponder os sistema familiar de relações interpessoais com as 

relações mantidas internamente pelo grupo familiar como uma unidade de trabalho 

e produção. 

 Uso as seguintes categorias de análise: 

a) ações de serviço – práticas que conotam situações de dever-e-direito e que 

envolvem tipos de serviço (ações de ajuda direta, ações de reconhecimento e 

sustentação do status do “outro”, ações de ajuda indireta); sistemas de 

relações de controle-subordinação (ex.: a situação de relação do filho frente ao 

pai, quando menor, quando maior e quando casado); sistemas de 

determinação do modo de participação na ação e no grupo ou grupos que a 

incluem. São estas últimas as relações de direito-e-dever propriamente ditas 

(ex.: em que o trabalho do filho menor “para o pai” é um direito ou um dever 

deste ou daquele); 

b) posições de inclusão / não-inclusão – aquelas que distribuem para a família 

camponesa a seguintes alternativas: “ser da família”, “ser da casa”, “ser da 

fazenda”. 

As alternativas de trabalho da família camponesa criam um sistema de 

relações-posições que distribuem os integrantes do grupo ao longo de três áreas 

socioespaciais internas de relações, e mais uma área externa. As relações entre 

familiares, como parentes diretos e como camponeses produtores, são atualizadas 

dentro de um sistema que elas mesmas constituem através das trocas mútuas de 

ações de serviço e de posições de inclusão e não-inclusão que se mesclam, 

conflitam e integram dentro de áreas de relações. Estas áreas organizam o espaço 

situacional limitado não por acidentes de ordem geográfica ou política, mas pelo 

modo como se combinam dentro de cada uma das relações entre os integrantes 

da família: pessoas da família umas com as outras; uma pessoa da família versus 

família como um todo; pessoas da família versus instituições incluídas em cada 

área. 

A análise que desdobra essas relações não se esgota em descrever onde 

cada parente está, ou até onde vão os limites de “seu mundo físico” (ex.: a mulher 

fica “em casa cozinhando” e o marido vai para a “roça trabalhar”). O importante é 

compreender e limitar um campo de relações inter e intrafamiliares distribuído 

concretamente pelas áreas apresentadas a seguir. Esta distribuição talvez seja 

pouco necessária para o estudo da família urbana, mas é essencial para o caso de 

famílias agrárias em que se observa este conjunto de intercorrelações: 
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Relação direta de 

produção 

Áreas em que se operam 

as relações de produção 

Tipos de organização 

de relações da família 

 

 

 

1 – Área de relações predominantes de economia de consumo 

 

a) âmbito acentuadamente doméstico e familiar = a casa; 

b) tipos de ação de serviço que respondem pela organização e reprodução 

da família (fazer comida X comer; fazer roupas X vestir; arrumar a casa 

X habitar). 

c) Controle da mãe subordinando o do pai. Subordinação dos filhos aos 

pais, acompanhada de relativa subordinação dos irmãos mais moços 

aos mais velhos. 

d) Obrigação de participação dos filhos em quase todos os tipos de 

trabalho da área: as filhas são intensamente incluídas nos trabalhos 

domésticos; os filhos são menos incluídos. Obrigação de coordenação 

dos serviços e participação decisiva por parte da mãe. Obrigações de 

controle e de providências externas (incluídas em outras áreas) por 

parte do pai. 

e) Todos os membros da família nuclear, composta de pai-mãe-filhos 

solteiros, estão incluídos nos dois níveis que produzem a área: a família 

e a casa. Alguns “agregados” da área podem estar incluídos apenas na 

casa22.  

2 – Área de relações intermediárias consumo-produção 

 

a) Âmbito intermediário entre as relações de puro consumo e relações de 

produção = o quintal (“terreiro”). 

b) Tipos de ação de serviço que respondem por condições estáveis de 

manutenção da família. O quintal envolve as relações de trabalho 

produtoras de bens em escala extracotidiana, mas dirigido ainda ao 

consumo da família (eventualmente para pequena venda). Estão 

incluídos aí a horta e o pomar, a criação de porcos e de aves, bem como 

                                                           
22

 Quando há alguma pessoa agregada à família e à casa, ela pode ocupar posições diferentes em função 

dos tipos de relações de serviço que mantém com a família nesta área. Um “filho de criação” iguala-se 

aos “do casal” em tudo. Um pai velho de um dos cônjuges é considerado “da casa” (desde que more lá). 

O irmão de criação trabalhará como todos os outros. Poderá também herdar, mas possivelmente em 

condições diferentes, de acordo com sua posição legal na família. Um pai velho e um irmão do dono não 

herdam, mesmo que vivam toda a sua vida “na casa”. 
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alguma pequena indústria caseira (farinha, queijo, rapadura). O quintal 

envolve também as relações de serviço e decisão que significam 

consumo em escala mais ampla e remota, mas que afetam, em termos 

presentes, a ordem de relações familiares. 

c) Controle igual ao da casa, com predominância das ações da mãe e dos 

filhos; com diminuição do trabalho das filhas e aumento do trabalho dos 

filhos homens. Área de maior controle paterno, maior do que o seu 

controle nas tarefas da casa. 

d) Igual à casa com observações do item b. 

e) Igual à casa, agora dentro de uma esfera de relações: família, casa-

quintal.   

f)  

3 – Área de relações do trabalho de produção camponesa 

 

a) Âmbito da propriedade rural e da família ampliada (com agregados e 

eventuais assalariados) em que se incluem as relações de produção 

para consumo (casa) e para mercado = a lavoura. 

b) Tipos de serviço que respondem pela produção de bens (cereais e 

gado) em escala ampliada. Envolve todas as atividades produtivas que 

estão além da pequena “produção de quintal”. 

c) Controle exclusivo do pai sobre os filhos solteiros trabalhando em suas 

lavouras “para a família”. controle indireto e como proprietário sobre os 

filhos solteiros ou casados trabalhando em suas lavouras. 

d) Obrigação distribuída de trabalho, de coordenação e responsabilidade 

por parte do pai; obrigação de trabalho de parte da esposa e dos filhos 

solteiros “sem lavoura própria”. Filhas menos obrigadas ao trabalho 

nesta área. Obrigação de responsabilidade e trabalho de parte dos filhos 

maiores, em suas lavouras. Obrigação, para o pai, de “empréstimo” de 

faixas de terras para cultivo de cereais dos filhos. Obrigação, para os 

filhos, de ajuda ao pai quando solicitada. Direitos igualmente 

distribuídos: o pai é patrão-produtor frente aos filhos, quando em suas 

lavouras. É proprietário não-produtor de terras cedidas a seus filhos. Os 

filhos devem trabalhar para os pais, mas têm o direito de receber terras 

para suas lavouras próprias. Direitos iguais de consumo de parte da 

produção entre os familiares. 
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e) Todos os membros da família estão incluídos nos níveis da área: família 

e fazenda. 

 

4 – Área de relações econômicas e sociais extrapropriedade 

 

a) Âmbito das relações entre a produção da propriedade e o mercado 

versus as necessidades de consumo da família e as possibilidades de 

compra = “fora da fazenda” (outras fazendas, Diolândia, Itapuranga, 

etc.). 

b) Tipos de ação de serviço entre a família e a sociedade, que respondem 

pelas trocas de bens entre produtos e pessoas incluídos nas três áreas 

internas e as pessoas e instituições reconhecidas como sendo de “fora 

da fazenda”. Do ponto de vista dos que estão incluídos nas áreas 

internas, são mantidas relações como “comércio”: o pai para compra e 

venda; os filhos e filhas para efeito de estudos na escola. A presença da 

mãe e de filha casadas é restrita (festas, visitas). 

c) Controle ampliado do pai nesta área, progressivamente dividida com o 

controle de filhos maiores, quando se tornam produtores semi-

independentes. Controle ampliado dos filhos casados que ainda moram 

na fazenda. As mulheres exercem algum controle no âmbito da 

vizinhança (as várias esposas-mães de várias fazendas próximas), 

estando praticamente excluídas em termos de “cidade”. 

d) Obrigação de trabalho em relações de compra e venda quase que 

exclusivamente paterna. Obrigação de freqüência à escola por parte dos 

filhos. Direitos de ingresso na área reservada ao “homens maiores da 

família” (a não ser para a relação de vizinhança em que se inclui a 

esposa). Direito de uso dos bens distribuídos entre os familiares com 

nítida ascendência dos produtores-responsáveis (ex.: o pai traz dinheiro 

de venda de produtos para casa; o controle é seu e a esposa tem menor 

acesso a ele). 

e) Inclusão ampliada na área para os pais e filhos adultos ou casados. 

Inclusão limitada à escola para os filhos menores. Inclusão restrita à 

vizinhança para as mulheres (esposa e filhas mais velhas).  

Para efeito de investigação das relações concretas entre familiares em 

Diolândia, o que apresentei ao longo das quatro áreas traduz tão somente um 

primeiro mapa do “mundo das relações sociais camponesas”. 

A família camponesa de Diolândia é nominalmente patrilinear, 

territorialmente. Patri ou matrilocal no início e, na dependência do acesso ao uso 
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da terra, é neolocal com uma freqüência crescente. É estruturalmente nuclear, 

podendo ser ampliada em alguns casos e é, finalmente, uma unidade 

alternativamente corporada de trabalho agrário. Dentro da família o pai-esposo é 

ao mesmo tempo proprietário e patrão23. A mãe é co-proprietária e faz parte, com 

os filhos, do grupo de herdeiros. Sob uma aparência romantizada e bucólica, a 

fazenda camponesa é um campo ativo de produção e consumo; de trabalho e 

troca; de compra e venda. O camponês de Diolândia movimenta-se pelas “roças” 

com suas ferramentas, e pelas cidades, entre bancos, empréstimos, cerealistas, 

trabalhadores assalariados, compradores de gado e de porcos, etc. O trabalho 

rural de hoje exige um sem-número de pequenas decisões e ordens dentro da 

fazenda e entre ela e o “mundo”. A maioria delas competem ao pai-proprietário, 

mesmo quando afetam diretamente outros membros do grupo de ocupação, ou a 

família como um todo24. O comando direto da família e o comando matizado da 

propriedade (em que se inclui o grupo de ocupação) é a primeira e mais 

inquestionada ação de serviço prestada pelo pai-proprietário. 

A mãe-esposa tem uma atuação decisiva e, sob certos aspectos, 

dominante, na áreas de consumo (áreas 1 e 2), e uma ação complementar nas 

áreas de produção (ativa na área 3 e acidental na área 4). Procuremos relacioná-la 

ao marido e encontrar aqui as primeiras explicações do funcionamento do sistema. 

Os limites situacionais do cotidiano da esposa-mãe começam em casa, 

estendem-se ao quintal, vão até a lavoura e normalmente terminam na vizinhança. 

No entanto, como esta última é acidental, podemos estabelecer o seu limite 

externo de cotidiano na lavoura do marido. No interior e dentro dos limites da casa 

e do quintal, a mulher vive a porção mais intensa e determinante de suas relações 

de serviço. Ali ela encontra os limites de sua situação de pessoa no contexto das 

relações-posições familiares. Na casa e no quintal a esposa enfrenta um cotidiano 

de dominância na regência dos cuidados domésticos e na responsabilidade 

familiar “dos menores”. Mesmo quando é o marido quem define, em última 

instância, o que deve ser feito e como deve ser feito, na casa e no quintal é ela 

quem operacionaliza o funcionamento das duas áreas e, ao fazê-lo, é quem as 

controla concretamente. Mãe e filhas solteiras dividem o trabalho e a 

                                                           
23

 Mesmo quando é a mulher quem herda as terras da fazenda de seu pai e a residência do casal é 

matrilocal, o marido considera-se proprietário e é quem assume as decisões básicas de ampliação (compra 

de mais terras), redução (venda de uma parte atual), ou venda completa. A assinatura da mulher na 

escritura é indispensável, seja ela ou não a herdeira. Este controle materno é às vezes pequeno, frente à 

autoridade do marido, para decidir questões das áreas 3 d 4. 
24

 A autoridade paterna ainda se mantém vigente na região. Entretanto, a esposa-mãe é um pólo afetivo de 

redução dos efeitos do comando paterno, assim como, também, uma co-gerente dos negócios familiares 

de importância crescente em Diolândia. 
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responsabilidade das ações de serviço pelas quais a reprodução cotidiana das 

condições de trabalho da família é resolvida. O pai e os filhos “em trabalho na 

lavoura” são consumidores onde as mulheres da casa são essencialmente 

produtoras. Da mesma forma elas serão consumidoras daquilo que se produz, 

direta ou indiretamente, na lavoura e no mercado, onde os “homens da casa” são 

produtores. As relações não são rígidas. O marido ajuda “no quintal”, assim como 

os filhos maiores ajudam no cuidado dos porcos, aves, pequena horta, etc. Da 

mesma forma, pelo menos entre as famílias mais pobres, a mulher trabalha na 

lavoura em ocasiões de maior necessidade. São raros os casos em que as filhas, 

mesmo maiores, trabalham na lavoura. Apenas os filhos “até os cinco anos” ficam 

restritos exclusivamente aos limites da casa e do quintal. Alguns proprietários mais 

ricos não permitem que sua mulher trabalhe na lavoura. 

As relações do marido distribuem-se produtivamente entre o quintal e o 

povoado. Mesmo que ele e seus filhos maiores passem boa parte do dia em casa, 

é na lavoura e no “comércio” (Diolândia) que eles estão dentro de suas áreas de 

ações de serviço mais diretas. 

Embora estejam continuamente juntos nos limites da casa e do quintal, o 

campo de encontro do marido com a mulher como produtores é a lavoura. Lá, eles 

trocam ações de serviço de uma mesma dimensão e em uma mesma posição. Na 

lavoura, portanto, a esposa chega ao seu limite externo de ações de serviço e o 

marido parte do seu limite interno. Na casa e no quintal, o marido é uma espécie 

de “patrão sem função” (“cozinha não é lugar de homem”), da mesma forma como, 

na cidade ou mesmo em Diolândia, a mulher não tem relações-posições 

significativas por si mesma, sendo reconhecida ali através de seus laços de 

dependência para com o marido. A mulher em Diolândia é quase sempre “a Maria 

do seo João”. 

Exceção feita à vizinhança, composta pelas “mulheres da fazenda”, o 

mundo de “fora” aparece para a esposa mediatizado pelo marido. Ele compra “lá” o 

que ela precisa e é quem lhe traz as notícias da cidade. Assim também, o “mundo 

do lar” aparece para o homem (o pai, os irmãos maiores) mediatizado pela esposa 

e pelas outras “mulheres da casa”. Elas organizam um cotidiano de relações e 

serviços de modo a que os homens o encontrem sempre disponível para o 

consumo, o consumo que vai da comida ao descanso, da mesa à cama. 

Quando visitas masculinas entram na casa do camponês, é como se o 

“mundo de fora” modificasse as relações das áreas mais internas da família (a 

casa e o quintal). As mulheres restringem então ao máximo a sua área de atuação 

como pessoas. Geralmente fiam na cozinha e vêm até a sala apenas para servir 

aos homens. A casa passa a representar partes do mundo de fora e a mulher, 
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mesmo trabalhando no momento, fica com o seu lar temporariamente perdido ou 

reduzido. Não comum ter-se uma esposa de agricultor sentada à mesma mesa, 

com um visitante, seu marido, seus filhos maiores e seus irmãos. Se há mulheres 

na visita, elas também se deslocam para a cozinha. 

Enquanto uma família camponesa de Diolândia possui filhos menores, as 

ações de serviço do pai ficam intensamente concentradas na lavoura e em outras 

atividades de produção da fazenda, que ele reparte com irmãos menores, outros 

parentes e “estranhos” assalariados. Enquanto os filhos são pequenos o bastante 

para não serem ainda produtivos na lavoura, tanto o seu contato afetivo quanto o 

de relação de trocas de ações de serviço são reduzidos e pouco importantes. A 

sua autoridade sobre os filhos se faz sentir através da mediação da mãe. Tão logo 

os filhos estejam prontos para manejar as habilidades e as ferramentas 

necessárias ao trabalho na lavoura, eles são pouco a pouco incluídos em suas 

ações de serviço. A mudança significa uma ruptura de áreas de relações, para as 

crianças de sexo masculino. O menino, muitas vezes com menos de 8 anos, sai da 

órbita exclusiva da casa e do quintal onde se divertia e consumia e torna-se, 

progressivamente, um pequeno produtor. Seu mundo transporta-se dos limites do 

quintal para os limites da lavoura. Se lhe é permitido ou obrigado estudar, 

juntamente com as irmãs de mesma idade, ele estende então os seus limites 

diários até a escola (uma escola rural das vizinhanças ou o grupo primário de 

Diolândia). As filhas não passam por um processo de mudança de relações tão 

amplo. Elas deixam de ser essencialmente consumidoras e passam a ser, 

também, “produtoras de consumo” nos limites da casa e do quintal. Esta é a 

primeira separação dentro do sistema de relações internas. 

A proximidade e a identificação de sexos entre meninos e meninas ou 

moças e rapazes, com referência ao que acontece com todos os espaços sociais 

de relações (estudo, trabalho, esporte, jogos, etc.), ainda não chegou a Diolândia. 

Se a escola e o quintal reúnem irmãos e irmãs, as opções de trabalho reclamadas 

pelos pais no início de suas vidas produtivas separam-nos. A subordinação direta 

das irmãs é para com a mãe e dos filhos homens para com o pai. 

A situação das meninas não se altera até o casamento. Há, sim, uma 

mudança de caráter progressivo. Muitas filhas de camponeses só são autorizadas 

a “fazer primário”. Quando completam as meninas encerram também o seu ciclo 

de relações cotidianas com o mundo “de fora” e retornam a limites iguais aos de 

suas mães que no “seu tempo” não conheciam essa ida precoce ao mundo do 

povoado, pelo simples fato de que ou não havia escolas no local, ou não se 

compreendia a possibilidade de uma mulher estudar. Aquelas que querem e 

podem fazer o ginásio em Diolândia, conservam por um pouco mais de tempo as 
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suas relações cotidianas com “o mundo de fora”. O casamento afasta-as da casa 

paterna e, de acordo com as decisões do marido, da propriedade ou mesmo da 

região. 

As modificações de vida e relações com familiares de parte dos filhos 

homens são mais intensas e mais variadas. Eles acompanham suas irmãs nas 

modificações “pela escola” e “pelo casamento”. No entanto, vivem mais 

intensamente as modificações determinadas pelo trabalho agrícola. 

Vimos que, embora não seja regra gera, quando um filho está em condições 

de “tocar uma roça” por conta própria, o pai destina-lhe um pedaço de terra que ele 

passa a cultivar sob sua responsabilidade. O pai-patrão-proprietário torna-se, 

então, o pai-proprietário. Há aqui uma mudança essencial. Se antes o filho servia 

ao pai com o seu trabalho “não-remunerado”, agora é o pai quem serve ao filho 

com a doação de uma faixa de terra sem porcentagem de pagamento da colheita 

obtida. Há casos intermediários em que os filhos cultivam lavouras tão pequenas 

que lhes permitem reservar ainda tempo suficiente para continuarem auxiliando os 

seus pais. Essa “meia ajuda” desaparece quase por completo quando o filho se 

casa. 

O casamento altera mais definidamente ainda as relações de serviço de 

parte a parte. O filho ou filha casados deixam de estar incluídos na casa dos pais, 

desde que vão para a sua casa; na lavoura do pai, no caso do filho homem, desde 

que agora, dentro ou fora da propriedade paterna, ele se dedicará às suas 

lavouras; na família paterna, desde que agora ele tema a “sua família”. 

Assim os direitos e deveres da filha casada em boa medida são retirados da 

“casa” e da “família dos pais” e transferidos para “sua casa e sua nova família”. 

durante o tempo de solteira ela foi uma eficiente e constante auxiliar doméstica 

não-remunerada, a quem nem mesmo os deveres escolares afastaram do cuidado 

da casa e dos irmãos menores, em sucessivas e cotidianas ações de serviço 

repartidas com a mãe. Agora é a mãe quem transfere uma parte de seu tempo e 

cuidados para a “casa da filha”. Isso é mais intenso quando a filha tem o seu 

primeiro filho depois de casada. Ela mantém inalteradas as suas relações de 

respeito e deferência para com a mãe sobretudo se esta for “cumadre” também. 

Por outro lado, agora a mãe servirá mais a ela do que ela à mãe. Em sua casa, a 

autoridade indiscutível da mãe da “filha solteira” é dividida com a autoridade que a 

“filha casada” mantém por ser também “uma esposa no seu lar”. Esta relação nova 

deverá ser mantida até quando a mãe envelhece e principalmente quanto 

“enviúva”. É então comum a mãe ir morar com um dos filhos. Em outros casos, a 

mãe mora só, sendo inteiramente sustentada pelos filhos, sobretudo se também já 

dividiu em vida as suas poucas terras entre eles. 
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Quando a filha casada sai de casa e da propriedade dos pais, as suas 

relações de inclusão e de serviço podem ser reduzidas a uma proporção muito 

baixa. Mas a organização local dos sistemas de relações familiares estabelece 

pelo menos três situações em que as relações entre os pais e a filha casada são 

redefinidas e novamente ampliadas, em alguns casos, até perto dos limites 

anteriores aos do casamento: 

a) direito de retorno à casa paterna, com seus filhos, em caso de morte ou 

abandono do marido; 

b) obrigação de abrigar os pais, quando velhos, ou um dos dois, viúvo, 

sustentando-os se já não têm mais posses pessoais25; 

c) direito garantido de herança de propriedade e de bens móveis por ocasião da 

morte de cada um dos pais, ou através de doação “em vida”. 

Os filhos solteiros, quando já trabalhavam em roças próprias antes do 

casamento, detêm direitos melhor assegurados ao se casarem. Recebem de seus 

pais terras maiores e melhores. Ocupam uma nova casa ou fazem uma para si. 

Podem cercar pastos e, se quiserem, isolam o seu gado, o que entretanto não é 

comum. 

A sogra ajuda a nora com freqüência, de forma muito semelhante a como 

procede para com uma filha casada. Se a nova família sai da propriedade, as 

relações com a família paterna declinam significativamente. Chegam quase a um 

ponto zero se a saída é também da região. Os pontos de reampliação de relações 

de a, b e c valem, da mesma forma, para o filho homem. Apenas no item a há 

modificações. Dificilmente uma esposa abandona o seu marido. Geralmente quem 

morre primeiro é o marido e muito dificilmente um marido sem a sua esposa volta 

para a casa paterna. O mais comum é ele arranjar outra mulher, por casamento ou 

fora dele, em geral no menor tempo possível. 

As primeiras modificações no sistema de relações dentro da família são 

provocadas por alterações na situação dos filhos. Vejamos como: 

 

1º) filhos menores, na casa e no quintal, como consumidores; 

2º) em “início de trabalho”, os filhos na lavoura com o pai, as filhas em casa com 

as mães, como consumidores-produtores; 

3º) filhos maiores, cultivando suas próprias lavouras como produtores-

consumidores; 

                                                           
25

 Como geralmente a filha ou filho casados entregam pelo menos um filho para ser batizado por seus 

pais, são acrescidas às relações pai-mãe-filhos as previstas pelos códigos do compadrio. 
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4º) filhos casados, saindo da casa paterna para a “sua casa” (filhos e filhas), como 

produtores-consumidores integrados em “nova família” (não consomem nem 

produzem mais da / para a “casa” paterna); 

5º) filhos casados e fora da propriedade, como nem consumidores, nem produtores 

nos limites da propriedade paterna. 

  Outras alterações na estrutura do grupo familiar-produtor são provocadas 

por mudanças na situação dos pais. 

Quando um pai “se sente cansado” e pouco produtivo, ele costuma 

distribuir “em vida” as suas terras entre os filhos. Algumas vezes cultiva ainda, em 

menor escala, um pequeno pedaço de terra com ajuda de trabalhadores 

assalariados, ou algum irmão remanescente. Outras vezes, de comum acordo com 

a esposa, distribui também a sua parte e isso eqüivale a uma espécie de 

aposentadoria do “patrão”, mas não do “proprietário”, (usuário com direitos de 

usufruto). Ele detém direitos de uso e continua a receber “atenções de deferência” 

por parte dos seus filhos. 

A doação “em vida” abarca uma relação complexa dentro do sistema em 

que se reúnem produção-e-parentesco. Representa, ou parece representar, um 

direito dos filhos a uma obrigação do pai a entrega de partes definidas da 

propriedade aos seus herdeiros. Poderia parecer um último momento dentro de 

uma cadeia de progressivas concessões de uso da terra aos filhos. Esgotadas as 

possibilidades do uso, os filhos conquistam a posse pela partilha. Mas ela é 

também um evidente direito do pai, porque eqüivale à sua aposentadoria, ao 

privilégio de receber bens de consumo sem participar mais da produção. Da 

mesma forma como antes aconteceu com os seus filhos, até quando começaram a 

trabalhar. Esta “aposentadoria” é responsabilidade indiscutível dos filhos. É direta, 

quando o pai ou os pais passam a ser sustentados pelo dinheiro e pelos produtos 

dos filhos. É indireta quando os filhos, ou um filho, supervisionam o trabalho que 

meeiros ou arrendatários fazem nas lavouras conservadas ainda como 

propriedade paterna. 

A mudança mais significativa é, portanto, a seguinte: se houve um tempo 

em que os filhos entraram no trabalho do pai e um outro em que pelo menos 

alguns saíram dele, agora é o pai quem sai do trabalho dos filhos. O pai conserva-

se pai-proprietário-e-usuário. Porém, aos poucos deixa de ser produtor e, 

consequentemente, patrão. Sua “vida de velho” iguala-se à mulher e os dois ficam 

restritos, juntos e iguais, aos limites da casa e do quintal. De uma casa ainda sua, 

ou da casa de algum filho. Por outro lado, a relação-posição de pai-e-proprietário 

só se dissolve através da morte. O proprietário desaparece no momento em que 

suas terras são definitivamente partilhadas e o pai passa a ser uma referência de 
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memória. A mudança de relações combinadas entre o pai e os filhos é uma 

sucessão de trocas de situações em que se alternam os tipos e as direções das 

ações de serviços de uns para com os outros. O filho camponês é sempre “filho” e 

o pai, sempre “pai”. Mas as relações concretas, dentro de um só sistema que 

envolve produção-e-parentesco, são sempre modificadas de modo diferente das 

que ocorrem em meio urbano. 

Estas variações de posições poderiam ser representadas assim: 

 

6º 
pai (aposentado, na cidade 

ou em casa de um filho) 

 Filho-proprietário-produtor 

5º 

 Pai-usuário-produtor 

(depois da partilha em 

vida) 

Filho-proprietário-produtor 

4º 

Filho (solteiro ou casado 

morando fora da casa e 

propriedade) 

 Pai-proprietário-produtor 

3º 

 Filho-produtor-usuário 

(planta em terra cedida 

pelo pai) 

Pai-proprietário-produtor 

patrão eventual (quando 

usa o trabalho do filho) 

2º 

 Filho-produtor-

empregado do pai 

Pai-proprietário-produtor-

patrão (de filhos 

trabalhando para ele) 

1º 
Filho (menor, antes do 

trabalho) 

 Pai-proprietário-produtor 

    

 

Relação incluída apenas no 

repertório das posições e 

relações familiares: casa e 

quintal 

Relações familiares + 

relações de trabalho: 

uso da terra na lavoura 

Relações familiares + 

relações de trabalho: (uso) 

+ relações de posse 

 

A relação é dinâmica e ultrapassa os limites dos integrantes de uma só 

família. Um filho casado, após ter filhos, pode já haver iniciado um ciclo 

semelhante enquanto ainda não concluem o ciclo de relações que mantém com o 

seu pai. Em situações concretas e interfamiliares, as relações complicam-se 

porque cada parente opera em várias áreas e quando se juntam três gerações pelo 

menos, aumentam muito as possibilidades de tipos de inclusões e relações de 

serviço combinadas entre todos os integrantes. 
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A simples observação das mudanças de posições de inclusão/não-

inclusão e das relações de serviço trocadas entre os membros da família, de parte 

a parte, aponta diferenças essenciais entre a família camponesa produtora de 

arroz em Diolândia e outras famílias ocupadas em atividades rurais. Não foi feita 

sequer em termos reduzidos a análise das relações internas das famílias de não-

proprietários. Se tivesse sido feita, as diferenças indicadas apareceriam dentro do 

contexto de relações de parentesco-e-produção em Diolândia. Entre as famílias 

consideradas e as famílias urbanas, mesmo as das cidades próximas, tais 

diferenças são ainda maiores. As modificações no sistema de relações concretas 

entre familiares camponeses de Diolândia são determinadas pelo modo como é 

localmente produzido o arroz. Como foi descrito, não é possível separar relações 

dentro da esfera do parentesco daquelas que se passam na esfera das trocas de 

trabalho e produção. À medida que as terras partilhadas reduzem-se e à medida 

que as ofertas de estudo e trabalho urbano são ampliadas, as atenções de 

relações de serviço e posições de inclusão tendem a ser radicalmente modificadas. 

Disso já há algumas indicações concretas, sobretudo com relação aos pequenos 

proprietários cujos filhos não têm a completa possibilidade de manter com os pais 

a cadeia de relações de: não-posse-nem-uso, uso-sem-posse e posse-com-uso, 

juntamente com as relações conseqüentes entre os dois e entre cada um e a 

família como um todo. 

 

A ideologia do parentesco em Diolândia 

 

 A família é entendida em Diolândia como a família nuclear: pai, mãe, os 

filhos residentes na casa paterna e os filhos solteiros vivendo fora da fazenda. 

 Somente em sentido mais amplo, na esfera do “the family” de Schneider, o 

filho casado e residente fora da casa é incluído na família. neste sentido foram 

encontradas em Diolândia explicações muito semelhantes às do “american kinship” 

do antropólogo norte-americano. Uma família nuclear corporada e reunida na casa 

e na fazenda através de laços próximos de trabalho e de trocas afetivas opõe-se 

aos parentes: os colaterais diretos (“um irmão meu mora aqui com a minha 

família”) e os ascendentes diretos incluídos em uma “família”, nomeada como 

“meus pais e meus irmãos”. Exemplo: “Eu vim para Diolândia com meus pais e 

meus irmãos e criei minha família aqui”. Um filho casado deixa a casa de “seus 

pais e irmãos” e vai morar com “a família” (mulher e filhos). 

 Um filho de adoção, ou o irmão de um dos cônjuges que more na casa, faz 

parte dela. Mas não faz parte da “família”. portanto, se pai, mãe e filhos, um irmão-

da-mãe e a mão-do-pai habitam uma mesma casa e formam um mesmo grupo 
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doméstico-corporado de produção e consumo camponês, os dois últimos são 

incluídos no grupo e na casa, não sendo considerados pessoas “da família” no seu 

sentido mais restrito26. 

 Depois do primeiro limite reconhecido na organização das relações 

familiares, o segundo é o que inclui – a partir da família camponesa nuclear – os 

pais e os irmãos dos cônjuges. Mesmo que eles morem fora da propriedade e 

mantenham poucas relações de serviço com filhos ou irmãos em uma família, são 

localizados dentro do primeiro grau de proximidade, logo após o que une marido e 

mulher e pais e filhos27. Depois deste limite o seguinte inclui os outros parentes, de 

modo regular e não muito diferenciado. Veremos mais à frente que uma das 

mudanças mais importantes no reconhecimento dos graus de inclusão/não-

inclusão de parentes próximos é o deslocamento do eixo principal da relação pai-

filhos-irmãos, para o eixo pai-mãe-filhos. Os afins não são geralmente 

considerados como parentes, no mesmo sentido com que a palavra se aplica aos 

consangüíneos28. 

 Assim, há duas ordens de organização superpostas e interdependentes: a 

ordem da família e a ordem do grupo corporado de produção. Como para qualquer 

situação entram relações de parentesco e de trabalho, a primeira pode ser 

considerada como a esfera de trocas entre parentes-produtores e, a segunda, 

entre produtores-parentes. Critérios ideológicos de inclusão e de significação das 

trocas de ações de serviço (nas três áreas internas de consumo-produção da 

fazenda e na área externa) separam as duas ordens, para logo depois reunir os 

seus integrantes através de suas posições-relações combinadas em ambas. 

                                                           
26

 Há uma diferença de reconhecimento evidente. O irmão solteiro, de uma forma ou de outra, é tratado 

diferentemente dos filhos da casa – mesmo quando se aproxima deles em idade – principalmente pelo 

cunhado ou cunhada. Se é um pouco mais velho pode ter mais regalias dentro da casa. Inclusive os 

sobrinhos mais moços lhe devem alguma obediência e respeito. Mas em hipótese alguma ele é 

reconhecido como herdeiro e, tal como vimos antes, as regras de doação e herança determinam em favor 

dos filhos, e contra ele (o irmão), as suas possibilidades de permanência e trabalho na fazenda.  
27

 MP herdou a parte das terras devidas pelo sogro à sua filha. O seu pai foi sempre pobre e nunca teve 

terras. Depois irmãos de MP plantam em sua fazenda e pagam arrendo, da mesma forma como qualquer 

estranho. Mas MP dá a seu pai o direito de usar de 1 alqueires por safra para plantar o seu arroz, na 

melhor terra e na mais perto de Diolândia, onde o pai mora. “Isso é uma ajuda que a gente faz pro pai, por 

ser pai”. 
28

 Uma jovem, em conversa a respeito, dizia: “sogro, sogra, cunhado, tudo isso não é parente... não tem o 

sangue da gente”. Remeto o leitor ao estudo de Schneider, quando ele demonstra como o sistema de 

parentesco de afins (in-law) está mais próximo da ordem da lei que da ordem da natureza, dentro de um 

esquema que poderia tentativamente ser representado da seguinte forma (Schneider, 1968: 108 a 117): 

 

 Parentes     Ordem determinante 

      Natureza lei  

 Consangüíneos       ++  +   

 Afins          -  + 

 Naturais         +   -  



162 

 

 162 

 Em uma família camponesa que se inicia, o pai está totalmente incluído na 

ordem da família e na ordem da produção, através de ações de serviço operadas 

nas três áreas internas, nas quais é reconhecido como um pólo de controle e 

coordenação em última instância. Quando aposentado e após a doação das suas 

terras, ele continua na ordem da família, mas é aos poucos retirado da ordem da 

produção. Um qualquer agregado a uma fazenda nunca se inclui na ordem da 

família, embora esteja naturalmente incluído na sua ordem de produção de bens. 

Num determinado momento as suas opiniões a respeito do destino da colheita do 

arroz podem valer mais do que as de um velho pai, antigo proprietário das terras e 

hoje retirado delas. 

 “Ser de” uma família camponesa é estar sendo reconhecido como um 

integrante de duas ordens que só se separam em situações-limite: para o filho 

ainda não-produtivo; para um pai ou uma mãe “que já não trabalham mais”; para 

um filho ou irmão que se retiram e vivem, mesmo solteiros, uma vida distante e 

independente. 

 Em situações reconhecidas como regulares todos os integrantes da família 

são, de uma forma ou de outra, ocupantes de posições no sistema familiar de 

trabalho dentro de uma das três áreas internas da propriedade. Ser parente-

produtor é necessariamente condicionado a ser produtor-parente. Esta é uma das 

características mais essenciais da família camponesa produtora de arroz e, nisso, 

ela difere em pontos essenciais da família nuclear urbana. Notemos que mesmo 

quando cada filho está “no seu negócio” na lavoura, do ponto de vista camponês 

“os negócios isolados” (o fato de cada um plantar a sua roça) são sempre algo que 

se integra em uma ordem mais ampla de reconhecimento e de corporação. 

Quando um pai urbano se aposenta, os filhos em geral já saíram de casa e ele 

permanece nela com a esposa e recebe-os. Quando um pai camponês se 

aposenta, de algum modo isso significa uma entrega ou uma transferência direta 

dos seus bens de produção e dos seus direitos de produtor-proprietário para os 

filhos. Por isso eu dizia antes que o pai se retira do negócio dos filhos. Mas como 

as suas relações “como pai” permanecem inalteradas, é possível dizer, em 

paralelo, que a ordem de relações da família (o parente-produtor) é a esfera das 

relações conservadas e das posições mantidas. A ordem da produção, e das 

relações de trabalho é a ordem das relações e posições necessariamente 

alteradas. Uma é a ordem em que não se produzem bens de consumo e onde se 

consomem os bens da produção. A família come, reunida, aquilo que o grupo de 

produção colheu, reunido também, ou já disperso. A estrutura da família conserva-

se em alguns dos seus pontos essenciais. Conserva-se porque não precisa ser 

alterada e porque a manutenção das suas relações afetivas e de reconhecimento 
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de status contribui para a organização de uma sociedade agrária onde os 

relacionamentos de tipo secundário ainda não estão claramente definidos. Porém a 

ordem da produção só pode manter-se através de alterações pelas quais os mais 

capazes para o trabalho e o controle sejam colocados nas melhores condições de 

produzir. Um filho nunca deixará de honrar o seu pai, mas o pai deve saber quando 

precisa “dar a vez” ao filho. Todos os princípios de organização das relações entre 

familiares dentro de uma sociedade onde quase tudo sai de si mesma, são 

construídos sobre as possibilidades de combinações e equilíbrios, através da 

conservação de relações afetivas na ordem do parentesco sobre as modificações 

de relação efetivas na ordem da produção. Se quisermos reunir os grupos de 

parentes segundo a aproximação de relações na ordem da produção, poderíamos 

estabelecer a seguinte gradação simplificada: 

 

Ordem de parentesco Ordem da produção 

1. “minha família”: eu – minha mulher – 

meus filhos 

A gente da casa: eu – minha mulher – 

meus filhos solteiros que trabalham 

comigo, meus irmãos que moram comigo 

e trabalham em minhas lavouras, a mãe 

de minha esposa que mora em nossa 

casa. 

2. meus pais – meus irmãos Meus filhos solteiros em minha casa e em 

sua roça 

3. “meus parentes”: meus primos, meus 

tios, etc. 

Meus filhos casados, meus irmãos, ou 

agregados e parentes que trabalham em 

minha propriedade. 

4. os pais e irmãos de minha mulher Meus filhos solteiros ou casados que 

moram fora de casa e trabalham em suas 

lavouras fora de casa e trabalham em 

suas lavouras fora da minha propriedade 

(ajuda eventual) 

5. os parentes de minha mulher Meus pais “aposentados” morando em 

minha propriedade. 

  

Ora, de acordo com Schneider uma das características do parentesco 

norte-americano em geral é a separação radical entre a ordem da família e a 

ordem da produção. A área reconhecida como inclusiva de relações entre parentes 

deve ser um capo de proteção da pessoa das relações de serviço de tipo 
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empresarial. A uma predominância quase exclusiva de tocas de tipo socioafetivo, 

em que as ações de serviço são atos de apoio, identificação e manutenção de 

status dentro de um reconhecimento exclusivo do “outro”, como parente, deve 

corresponder a ausência de relações do tipo empresarial onde as relações de 

serviço são trocas de bens, de trabalhos produtivos, etc., dentro de um 

reconhecimento misto do “outro”, como parente e como “empresário” ou 

“empresariado”. 

 Ora, em Diolândia a ordem da família (campo de relações socioafetivas) e a 

ordem da produção (campo de relações empresariais) completam-se 

necessariamente. Elas reúnem parentes e familiares em um sistema único de 

relações, onde muitas vezes a identificação do “outro” como parente é feita através 

do seu reconhecimento como produtor na, da, para a família. São troca de direitos-

e-deveres associados à produção que situam de fato uma pessoa na família. Mas 

posições no sistema camponês de produção dependem em quase tudo das regras 

de parentesco. 

 Exemplifiquemos isso reunindo coisas já sabidas: 

FILHO IRMÃO PAI 

Trabalha com o pai Trabalha para o irmão mais 

velho se os pais já 

morreram, e mora com o 

irmão 

Tem direito sobre o 

trabalho dos filhos e, em 

alguns casos, sobre o dos 

irmãos 

Planta nas terras do pai 

sem pagamento de meia 

ou de arrendo 

Planta nas terras do irmão 

com pagamento de arrendo 

ou de “meia” 

Dá terras para o filho e 

arrenda-as para o irmão 

Cerca parte da propriedade 

e faz sua casa nela 

Mora provisoriamente na 

propriedade do irmão 

Dá parte da propriedade 

para o filho casado morar e 

trabalhar na fazenda 

Herda sua parte na 

propriedade do pai 

Não herda nada na 

propriedade do irmão 

Dá herança aos filhos 

Sustenta o pai Não sustenta o irmão e não 

é sustentado por ele ou 

seus filhos 

Tem o direito de ser 

sustentado pelos filhos 

  

A tarefa de controle da natureza é feita pela família camponesa como um grupo 

que vive várias etapas e alternativas de corporação. Assim, o mundo do trabalho é 

determinado pela ordem da família que, por sua vez, organiza-se e modifica-se de 

acordo com os princípios que regem a organização dos dois sistemas: o da 
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produção e o de parentesco; unidos e complementares quase a ponto de se 

constituírem em um só29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Essa posição, que separa para unir, existe no meio rural quando a família é reconhecida como uma 

unidade produtora e onde as próprias relações afetivas traduzem-se, algumas vezes, pela preferência de 

inclusão de parentes em prestações de serviços de tipo empresarial. Schneider propõe, por sua vez, 

relações que poderiam ser esquematizadas da seguinte forma: (Schneider, 1968: 117) 

A ordem dos relacionamentos entre parentes diretos transforma uma casa (ou um conjunto e casas em 

relação estreita de parentesco) em um lar (uma house torna-se uma home). O lar opõe-se ao trabalho 

work) como situação-de-trabalho e como lugar-onde-se-trabalha. Essa oposição ocupa uma dimensão do 

tipo mundo-de-dentro (lar) versus mundo–de-fora (trabalho). O lar (home, campo de relações de 

parentesco) é o local do relacionamento onde a pessoa vale por ser parente, ligada a outros pela família, 

pela afeição e através de sua pessoa reconhecida. O trabalho (work, campo de relações de empresários-

empresariados) é o local das relações formais onde a pessoa vale por ser produtor, ligada aos outros por 

seu trabalho, pela eficiência, e através de um papel adquirido. As duas ordens estão em oposição no 

modelo de Schneider. 

Ordem da Natureza: 

família – home  

Relações de Afetividade: 

pessoa – parente  

relações de oposição 

Ordem da Lei:  

trabalho – work  

Relações de Eficiência: 

pessoa – papel  

My family  afins  

consangüíneos 

the family  

 

relações de conciliação 

Ordem das Relações 

Naturais  

mundo de dentro  

Ordem das Relações 

Legais 

mundo de fora  

Férias = possibilidade que o 

trabalho oferece de mais “lar”  
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O CERCO DO VERDE* 

o olhar dos outros sobre a questão do ambiente 
Carlos Rodrigues Brandão 

Crismere Gadelha Tsikioka 

Maria Celina Pereira de Carvalho 

 

 Provavelmente pela época na qual foram pensados, em maioria, os 

trabalhos escritos e publicados sobre o Vale do Ribeira dão uma pequena, às 

vezes quase invisível relevância ao que hoje em dia denominamos de questão 

ambiental. 

 Esta observação vale para os estudos acadêmicos (teses e dissertações), e 

também para os documentos de cunho mais técnico (diagnósticos e propostas de 

desenvolvimento). Apenas alguns trabalhos mais recentes, entre meados dos anos 

80 e começos dos anos 90, dedicam ao Vale do Ribeira a atenção sobre o meio 

ambiente. Isto acontece depois da consolidação de áreas anteriores de 

preservação natural e da implantação de outras mais novas. Acontece 

acompanhando tempos em que a questão ambiental salta do círculo dos 

especialistas e militantes para o de toda a gente. Para círculos bem mais amplos 

de atores sociais e de tipos de interesses divergentes o bastante para em pouco 

tempo instaurarem em praticamente todo o Vale do Ribeira outras falas e outros 

valores sobre uma mesma gramática de alianças e conflitos, de exclusões e 

inclusões, direitos e deveres. 

 O que hoje pode ser encontrado em todo o Vale do Ribeira, entre as 

decisões dos políticos e o cotidiano dos seus eleitores, cada vez mais tem a ver 

com um novo vocabulário. E com ele se aprende depressa a falar uma linguagem 

na qual a questão da terra se associa à do território. Em que a questão antes 

puramente técnica da produção agrícola mescla-se com as preocupações de 

salvaguarda de um entorno ambiental, ora percebido como um bem comum da 

                                                           
*
 O Cerco do Verde é um dos capítulos de um relatório final de pesquisa de campo e bibliográfica 

coordenada pelo Instituto Socioambiental e conduzida por Carlos Rodrigues Brandão, Crismere Gadelha 

Tsukioka e Maria Celina Pereira de Carvalho. De maneira diversa do que ocorre nos capítulos iniciais do 

documento, há aqui uma ausência de citações de livros e artigos e uma preferência acentuada a 

depoimentos de pessoas do Vale do Ribeira domina todo o artigo. O documento completo foi publicado 

com o nome de Olhares Cruzados, em edição restrita do ano de 1998. O volume corresponde a Olhares 

Cruzados, visões e versões sobre a vida, o trabalho e o meio ambiente no Vale do Ribeira e outros 

documentos da mesma investigação podem ser encontrados na sede do Instituto Socioambiental. 
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nossa e das gerações futuras – a ser inevitavelmente preservado – ora entrevisto 

como um entrave aos que trabalham a terra e vivem familiarmente dela. Um 

entrave, no limite, aos próprios caminhos tradicionais de “desenvolvimento 

socioeconômico” da região. 

 Não será um exagero de quem foi ao Vale do Ribeira, atento ao que ele é e 

a como diferencialmente se pensa e se fala sobre o meio ambiente, dizer que nos 

dias de agora, praticamente todos os problemas – dos sujeitos individuais ao grupo 

doméstico, deles à comunidade de vizinhança (do bairro urbano ao rural) e de 

cada uma delas aos mais diversos modos culturais de sentir-se “do Vale” e 

reconhecer-se preocupado com o seu presente e o seu futuro – de alguma 

maneira têm a ver com temas e questões, propostas e projetos vinculados a isto a 

que, de maneiras muito diferentes, contrastantes mesmo em alguns casos, as 

pessoas de lá ou que estão lá aprenderam a chamar de “meio ambiente”. 

 O binômio enchentes-barragens é um exemplo de como um conjunto de 

preocupações antes distribuídas entre a segurança das pessoas e a produção de 

bananas agora não apenas abre-se a um olhar desde o meio ambiente, mas chega 

mesmo a construí-lo, de alguma maneira, como o eixo de perguntas e de 

respostas desde onde tudo deve ser pensado e decidido. 

 Neste trabalho, cuja preocupação está centrada em recolher depoimentos 

de pessoas nativas do Vale do Ribeira ou de técnicos ou estudiosos dele, vejamos 

inicialmente a maneira como alguns atores com quem estivemos conversando em 

reuniões ou entrevistas individuais pensam a atualidade da questão ambiental. 

 

A vocação ambiental do Vale do Ribeira e a crítica das políticas e das ações 

ambientalistas 

 

Celso – Vai ver muitos problemas que o pessoal enfrenta na questão da 

sobrevivência, principalmente o pessoal da margem do rio, que sofre com 

a questão do desmatamento. Se você vai lá (e) desmata um pedaço de 

terra para plantar feijão, vai a guarda florestal, multa, processa essa 

pessoa que depende desse feijão para sobreviver e que está 

acostumada... 

(...) 

Esse é um problema geral do Brasil inteiro. Foi feita uma implantação de 

uma proposta ambiental interessante, mas sem nenhum trabalho de 

contato, de educação ambiental, desde a escola. 

(...) 
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Piché – Não sei. Sabe? Celso, a gente que tem oportunidade de ver a 

coisa pelos dois ângulos, de repente você está na sala de aula e quer 

fazer de uma forma. Mas, como você tem oportunidade, desse trabalho da 

Prefeitura, o Serviço Social é a base para o meu trabalho. Fortalece muito. 

O que eu faço na teoria acabo vendo e vivenciando na prática. Não sei se 

existe interesse de estar fazendo, porque a gente vê por aqui, Celso, de 

repente (o Governo) quer se preservar. Ninguém pode desmatar, como é o 

caso dos depoimentos que a gente acompanha. São depoimentos 

dramáticos de pessoas que não estão tendo o que plantar e não têm com 

que se alimentar. Onde já plantaram não podem desmatar uma área de 

meio metro de altura (onde a vegetação atingiu esta altura) porque estão 

sendo perseguidos por pessoas do Instituto Florestal. 

De repente existe essa grande briga pelo verde, mas logo aos olhos do 

Governo nada disso mais tem valor, porque pode ser inundado por um 

grande lago de barragem. Então não dá pra entender o que o Governo 

quer! É preciso ver se realmente ele quer que tenha a educação ambiental 

através de barragens. É o meu ponto de vista. 

Celso – Mais pessoas deveriam decidir sobre essa questão. É importante 

que haja uma linha de pensamento nesse sentido. É uma linha ecológica, 

mas será que isso é viável para o município? Porque as pessoas que 

temos aqui são pessoas completamente despreparadas para um trabalho 

mais refinado. Vamos dizer, será que essas pessoas teriam como estar 

vivendo dessa questão ecológica? Hoje (o que) o pessoal sofre muito é 

não ter a condição de trabalhar e vivenciar aquilo que aprenderam. Está 

tirando a possibilidade do pessoal investir na terra. 

(Conversa com Celso, prefeito de Eldorado, e Piché (José Sátiro), 

professor de história da rede pública de ensino e presidente do Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente em Eldorado) 

Antônio Carlos – Nós caminhamos para isso. E degradou o Vale do 

Ribeira, e o povo foi para o extrativismo: a extração do palmito. E acabou 

também, o palmito está acabando. A última saída foi o palmito. Do palmito 

vai virar para a extração de ervas. 

Pesquisadores – O reflorestamento não é viável? 

Antônio Carlos – O que sobreviveu até agora foi o pinus que plantaram 

no reflorestamento. Acabou o pinus, acabou a madeira. Aí quero ver o que 

vai acontecer. Os governantes não investiram mais. Recolheram impostos 

para reflorestar e não fizeram (o reflorestamento). 
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Pesquisadores – O Estado de São Paulo não tem política agrícola para o 

Vale do Ribeira? 

Antônio Carlos – Não tem. 

(...) 

A única coisa que foi (feita) foi impedir. As leis ambientais que só criam 

obstáculos, que na verdade não preservam. Só complicam. 

(...) 

Tem um outro problema. Tem países mais avançados, que quando criam 

essas áreas de proteção, de impedimento, quem está lá dentro, eles dão 

uma compensação, uma indenização. Lá naquele município não tem lei 

nenhuma. Pode produzir o que quiser. Ali não. Você não pode derrubar 

isso. Você está tomando um prejuízo de tantos por cento e o governo te 

cobre isso. É o que você recebe para ter aquela área lá. E aqui entrou (a 

política ambiental) só com o lado do impedimento. 

(...) 

Pesquisadores – Quando se fala em natureza, em preservar a natureza, 

não se considera que o ser humano faz parte da natureza. 

Antônio Carlos – Ele está excluído. Quem vai preservar o cara que está 

se sentindo fora do ambiente? 

Pesquisadores – A gente fica pensando qual a saída disso aí. 

Antônio Carlos – A saída é uma participação maior da população. Ela 

elaborar a lei ambiental. Eu sei a psicologia do palmiteiro e vocês que 

estão na cidade não têm idéia. Como o nosso nível cultural é baixo, temos 

um nível de participação muito baixo. Quando tem uma reunião ambiental 

no Vale do Ribeira, não aparece 10% da população. É quase tudo de fora. 

Eles acabam fazendo as leis de acordo com o horizonte deles. 

(Antônio Carlos, engenheiro agrônomo da Casa da Lavoura em Eldorado). 

Lélis  - Os órgãos competentes para o gerenciamento de tudo isso são 

falsos. A Secretaria do Meio Ambiente, quando você pega um discurso do 

Feldmann falando do Vale do Ribeira, eles falam de desproteção da Mata 

Atlântica. Mas eles não estão nem aí para a Mata Atlântica. O interesse 

deles é na água. Todo o mundo sabe que o Roberto Marinho está 

comprando tudo que é nascente de água do Estado de São Paulo. o 

Estado está se voltando para o Vale do Ribeira por causa disso. São 

Paulo não tem mais água. Junto como projeto de construir as barragens 

tem o projeto de levar água daqui do Vale, por gravidade, até o pé da 

Serra e da Serra bombear para a Capital. Já tem um projeto em 

andamento para o Rio São Lourenço, que é em Miracatu, de levar água 
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dali pra São Paulo. eles sabem que aqui é a última bacia hidrográfica de 

verdade no Estado de São Paulo que tem água boa. Água barata. Você 

não gasta nada para tratar essa água. Só decantação, praticamente. Não 

precisa colocar nada. Só colocar um flúor e pronto. Não precisa colocar 

produto químico para limpar. O que dá despesa numa estação de 

tratamento em São Paulo é isso: transformar o esgoto em água potável. 

Gasta-se demais. 

O Roberto Marinho está comprando muitos mananciais no interior de São 

Paulo, ao redor de São Paulo. Eles estão com interesse em outras coisas. 

A moeda do futuro vai ser água doce. 

(Lélis Ribeiro, diretor do Depatur – Departamento de Turismo da Estância 

Turística de Eldorado, e guia local). 

Décio – Quando se fala na questão ambiental e o que ela tem trazido para 

as populações caiçaras, quando se fala em meio ambiente, fala-se em 

cultura. E, na verdade, o pessoal vem falando da preservação da cultura 

caiçara. E, na minha opinião, o primeiro grande impacto da questão 

ambiental, para o caiçara foi a perda da identidade cultural. Porque a 

cultura do caiçara é puramente extrativista. Ele nasceu dentro daquele 

contexto ambiental, dentro da mata. Vive gerações e gerações naquele 

ambiente e a única cultura que tem é o que a natureza fornece para eles. 

O grande impacto ambiental, com essa forte proteção ambiental, criou 

com o nativo do Vale do Ribeira, foi a perda da identidade cultural do 

nativo. Porque ele não pode mais pescar da maneira como pescavam. 

Porque, ambientalmente, não é correto caçar da maneira que caçavam. 

Ambientalmente não correto explorar a mata como exploravam. Esse foi o 

grande problema da questão ambiental, e isso se desdobra da seguinte 

forma: homem do campo, naquele localidade, não podia mais fazer a sua 

roça de mandioca, tirar da mata a sua subsistência, não podia mais nada. 

Veio para a periferia do centro urbano mais próximo. Saiu da mata para o 

aglomerado urbano e as condições de vida que ele tinha naquela 

localidade são muito diferentes e piores do que ele encontra na periferia 

dos aglomerados urbanos. Isso traz problema para ele e sua família, e 

(para o) poder público local, porque não existe mercado de trabalho no 

centro urbano para aquelas coisas que ele sabe fazer. Uma pessoa que 

tem um conhecimento prático que nós em nível acadêmico vamos 

demorar décadas para chegar a um pouco do que ele sabe. 

(...) 
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Nós não somos contra a preservação ambiental. Num passado não muito 

distante (essa foi) uma questão regional do Vale do Ribeira. Ele sempre foi 

tido como esquecido pelo Governo do Estado local. A partir do despertar 

da questão ambiental o Governo do Estado voltou os olhos para esta 

região, porque com certeza ele tem muitas informações que nós não 

temos. Eu acredito que só a questão ambiental é muito pouco para o 

Governo ter voltado os olhos para essa região. Pode não ser verdade. 

Pesquisadora – Pode estar ligado às riquezas de recursos hídricos, 

minerais? 

Décio – Recursos hídricos, minerais, que todo o mundo que mora aqui 

sabe o que tem o Vale do Ribeira. A quantia de recursos, sejam eles 

hídricos. Porque São Paulo está passando por uma crise hídrica profunda, 

e esta Bacia do Ribeira é a grande salvação da metrópole. Eles estão 

buscando isso num dos rios que compõem a Bacia do Ribeira, que é a 

reversão do rio Juquiá. Eles começam a precisar da nossa região. A 

região tem o que fornecer para eles. Existe um interesse econômico muito 

forte. Hoje, existindo esse interesse, a atenção toda está se voltando... 

(Décio Ventura, prefeito de Ilha Comprida). 

 

 Até aqui colocamos lado a lado uma série de fragmentos de opiniões de 

diferentes pessoas do Vale do Ribeira. Até onde somos capazes de recordar 

depoimentos de outras pessoas da região, constatamos que em todos os 

testemunhos existem alguns pontos de vista em comum. Antes de nos atermos a 

eles, queremos chamar a atenção para o fato de que os relatos dos quais 

selecionamos as passagens acima são de atores sociais diferentes entre si sob 

alguns aspectos importantes. 

 Seria difícil encontrar alguém que, em princípio, fosse contra as políticas 

públicas de preservação do meio ambiente. Todos se igualam em aceitar que as 

reservas naturais, desde há muito degradadas, deveriam ser cuidadosamente 

protegidas. Deveriam mesmo ser recuperadas. De um modo geral, todas as 

pessoas aceitam que esta tarefa é do Poder Público, em todas as suas dimensões. 

Às autoridades do Município e às do Governo Estadual (fala-se sempre muito 

pouco em uma escala de poder acima da do “Estado de São Paulo”) compete o 

estabelecimento de políticas de curto, médio e longo prazo, com uma proposta 

ambiental convincente e competente. Isto significa que, em termos amplos, sempre 

se está de acordo com políticas ambientais que venham a ser estabelecidas e 

postas em prática, ou que se acrescentem a políticas de estabelecimento de 

justiça social (como a política agrária, sempre crucial em todo o Vale do Ribeira), 
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ou que venham a propor e por em marcha projetos de desenvolvimento regional. 

De outra parte, subsiste a idéia de que políticas e projetos de proteção do meio 

ambiente são questões que enlaçam o Poder Público e as Comunidades Locais 

em qualquer uma de suas dimensões. 

 Assim, algo percebido como novo, urgente, benéfico e necessário, surge 

nos cenários políticos e comunitariamente sociais do Vale do Ribeira, através de 

intenções e de interesses não confiáveis. Neste sentido, aquilo que poderia ser 

considerado como uma nova política ambiental acompanha políticas públicas 

anteriores pautadas, todas elas, por iguais débitos de credibilidade. Uma política 

agrária de decisão fundiária é indispensável no Vale do Ribeira. No entanto, não tal 

como ela tem sido exercida até aqui. Uma política social de desenvolvimento é 

urgente, sobretudo em e entre períodos assolados pelas enchentes. Não como ela 

tem sido sucessivamente realizada. Uma definição política a respeito da “questão 

das barragens” precisa ser definida e posta em marcha. Mas não como ela se 

processou até o presente momento. De igual maneira, uma política específica ou 

associadamente “ambiental” é indispensável a qualquer projeto de futuro do Vale 

do Ribeira. Não, entretanto, como ela foi e tem sido formulada até aqui. Isto 

principalmente no que se refere a: a) a criação política e técnica de “reservas”, de 

“parques” e de “áreas de proteção ambiental” em todo o Vale do Ribeira; b) aos 

modos e modelos de implantação de tais áreas de proteção ambiental, em todos 

os lugares e em todos os momentos políticos em que elas foram implantadas; c) 

ao exercício do poder nas questões de preservação ambiental, seja em áreas de 

proteção, seja em áreas “livres”. 

 Há dois eixos na críticas das atuações públicas na questão do meio 

ambiente. Primeiro: as intenções e as propostas governamentais não são 

confiáveis e não resolvem as questões essenciais, porque elas não estão de fato 

dirigidas ao atendimento de problemas ecológicos e dos problemas sociais, mas 

antes a interesses políticos e/ou empresariais, não raro contrários às necessidades 

de solução e às motivações ambientais das pessoas e às comunidades do Vale do 

Ribeira. Segundo ponto: mesmo que fossem em princípio bem intencionadas e 

confiáveis, as propostas e políticas ambientais são falhas e provavelmente 

ineficientes a médio e longo prazo, porque pessoas e comunidades locais não são 

devidamente consultadas. Ou porque não são mesmo (e então a queixa é a de que 

os interlocutores de decisão dividem-se entre os do poder público e os 

empresários), ou porque as consultas a pessoas, organizações da sociedade civil 

e comunidades representativas de fato do sentir, do pensar e do viver do Vale, são 

apenas adjetivas. Conversa-se, ouve-se planos, palpita-se, estabelecem-se 

princípios locais de ação ambiental que não são levados em conta. 
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 É esta dimensão mais insularmente cultural do que se sente, do que se 

pensa e fala a respeito da questão ambiental que mereceria ser tratada com maior 

cuidado. Teremos que voltar a ela no tópico seguinte, para olhá-la de mais perto, 

mas alguns pontos podem bem ser adiantados aqui, pois estes são comentários 

dos depoimentos reunidos até este ponto. 

 Vejamos bem: há um duplo sentido em uma diferenciada frustração geral 

das pessoas com quem estivemos conversando. Ao não serem consultadas como 

deveriam, as pessoas e os grupos sociais representativos do Vale do Ribeira 

sentem-se excluídos do processo decisório de algo que em primeiro lugar lhes 

afeta mais do que a ninguém. Esta queixa  amplia-se muito quando se reconhece 

que em boa parte os motivos e os resultados da implantação de uma política 

ambiental (uma reserva biológica ou uma APA) ou de políticas de desenvolvimento 

no Vale, com efeitos ambientais diretos (a construção de Tijuco Alto), não levam 

em conta a realidade natural e social do Vale e nem os direitos essenciais dos 

seus moradores. Assim sendo, os mais legitimamente interessados são os menos 

substantivamente consultados. Valem mais projetos estabelecidos “no papel” ou 

decisões de interesse de pessoas e grupos de poder situados fora do Vale do 

Ribeira, do que opiniões e direitos de partilha de decisões de parte das pessoas, 

dos grupos e comunidades do Vale. 

 Segundo ponto: todas as pessoas entrevistadas por nós são unânimes em 

reconhecer que, culturalmente, elas possuem tipos de saberes e de vivências que, 

sem dúvida alguma, deveriam ser levados em conta. Em momento algum e entre 

interlocutores das várias posições sociais e tradições culturais no Vale do Ribeira 

nega-se o teor e o direito de um saber técnico e científico de autoridades 

intelectuais e políticas nos assuntos ambientais. O que se defende, no entanto, é 

uma soma, uma combinação inteligente de saberes. Pois em duas dimensões os 

conhecimentos tradicionais das diversas categorias de atores sociais do Vale do 

Ribeira são culturalmente relevantes e politicamente legítimos. 

 Em uma direção, todas as pessoas com quem conversamos, por serem do 

Vale ou por estarem nele há muito tempo vivenciando os seus problemas e as 

dimensões de suas “saídas”, são autores de sentimento e de idéias que deveriam 

ser levados em conta. Todos os “do Vale”, de uma maneira ou de outra, se 

reconhecem como interlocutores qualificados nos assuntos ambientais, porque 

embora não sejam técnicos, nem mesmo cientistas profissionais de seus assuntos, 

são, mais do que “os outros”, vivenciadores dos seus cenários, conhecedores das 

suas realidades e variações e participantes preferenciais de seus problemas, logo 

das alternativas políticas e tecnológicas de suas prováveis soluções. 



174 

 

 174 

 As pessoas que vieram viver vocacional e/ou profissionalmente no Vale do 

Ribeira, como um engenheiro agrônomo, uma religiosa católica, ou uma assistente 

social, sabem e reconhecem que, mais do que eles próprios, e mais portanto do 

que profissionais vindos “de fora”, que as pessoas do Vale do Ribeira vivem as 

suas vidas trabalhando em relação secularmente muito estreita com o mundo 

natural e possuem um tipo de experiência e sensibilidade para com a natureza que 

nunca poderiam ser deixados de lado. Existe um reconhecimento difundido de que 

as práticas tradicionais de caiçaras, ribeirinhos e capuavas responderam por 

formas de trato com o meio ambiente que nunca foram poderosamente 

degradantes. Ao contrário, veremos a seguir que uma parte importante do que no 

Vale do Ribeira se considera um ambiente preservado sempre foi o resultado das 

práticas de pesca, agricultura, extrativismo e pecuária de seus moradores-

trabalhadores patrimoniais. 

 

Manejo Patrimonial, desenvolvimento auto-sustentado ou o quê? 

 

 A seqüência dos depoimentos de pessoas do Vale ilustrará bem as idéias 

com as quais terminamos o tópico anterior. Fizemos agora a seguinte escolha: 

iniciamos por alguns testemunhos nos quais pessoas profissionais trabalhando no 

Vale do Ribeira falam a respeito do trabalho com a terra (e no mar, em alguns 

casos) e do que os seus autores estão sofrendo agora; depois, damos a palavra a 

caiçaras e “caipiras”. E, então, são eles próprios que estabelecem os seus pontos 

de vista sobre a questão ambiental, sobre a realidade local da aplicação de 

políticas e leis ambientais e também sobre como eles se colocam frente a uma 

coisa e a outra. (obs.: as falas e suas lógicas não obedecem seqüência 

sistemática). 

 

 

Irmã Sueli – Agora em 95 foi implantado o Intervales. 

Pesquisadores – É. O Intervales é novinho... 

Irmã Sueli – Novinho. Fresquinho. Depois de 20 anos de experiência no 

mesmo processo. Pegaram uma área lá no mapa, lá no escritório. Viram 

que constava como área devoluta; tinha fazenda do Estado, que já era 

reconhecida, já era uma área de proteção. Olharam o mapa, a parte de 

baixo era toda terra devoluta e fizeram a divisa do Parque. Depois que 

saiu o decreto do Parque é que veio uma equipe e constatou que São 

Pedro fica dentro do Parque. Um pedaço de Ivaporunduva está dentro do 

Parque. Pilões está dentro do Parque. Maria Rosa está todinha dentro do 
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Parque. Então, foi posterior. O decreto do Parque, que se fez essa 

pesquisa, foi constatar que tinha gente lá dentro. (...) 

Pesquisadores – Para você saber como a coisa é injusta, a gente tem 

informação (de que) são dois pesos e duas medidas. Em outras regiões, aí 

pro lado da Bocaina, onde também tem Parque – toda essa Serra do Mar 

vai tendo Parque pra todo lado, Parque Estadual da Serra do Mar – 

quando atinge terra de fazendeiro, de fazendeiro grande, povo ligado a 

político, eles são indenizados. E chegam a indenizar ... vamos dizer assim 

(que) em lugar que o alqueire vale 100 reais, põe por 1000 reais. 

Irmã Sueli – A mesma coisa. Lá no Intervales a informação que nós 

tivemos é que perto da fazenda do Estado tem uma área de calcário que o 

Grupo Votorantim tem interesse em explorar. Então os ambientalistas, os 

ecologistas fizeram a maior pressão para ter o Parque, para inibir isto. 

Porque embora esteja fora da fazenda do Estado, a extração do calcário 

iria atingir o Parque. Na hora de fazer a divisa, deixaram a área de calcário 

fora, para que nada impeça a exploração da mina. Mas as comunidades 

remanescentes de quilombos estão todas dentro (rindo). 

(Irmã Sueli, agente de pastoral da Igreja Católica em Eldorado). 

Francisco – Hoje o que acontece com o meio ambiente é falta de vontade 

política. Eu sou a favor de tudo. Da preservação. Mas também tem um 

limite. Alguém tem um sítio e precisa cultivar. Vai ter que desmatar. Sou 

contra quando a pessoa vai para matar um animal, cortar um palmito, 

quando a pessoa tem uma renda. Isso é crime! Esse aí está errado. 

(...) 

Ano passado a polícia matou um senhor que estava extraindo palmito. Ele 

vai extrair para dar sustento à família. o cara tinha 8 filhos, (era) pobre, 

pegava o palmito para vender para um comerciante. O comerciante 

ganhava, porque comprava de vários. O “florestal” (um guarda da Polícia 

Florestal) pegou todos eles no flagra. Só que esse reagiu. Não posso falar 

nada, porque não vi. Mas parece que reagiu e foi obrigado a dar um tiro 

nele e matou. Não sei o que aconteceu com a família do rapaz que foi 

morto. 

(...) 

No km 40, perto da Caverna, existe gato do mato, dessas pintadas, 

jaguatirica. Macaco é o que mais tem. Todos esses bichos que existem na 

Mata Atlântica, nesse lugar tem. O animal aqui, quando vê um barulho já 

some. Hoje a pessoa quando vê o animal vai querer matar. Às vezes ele 

atira para se alimentar. Mas tem aqueles que atiram só para matar, por 
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esporte. Conheço alguns que fazem isso. Eles sobrevivem da caça. Mas 

todo o dia come uma coisa só. com relação à caça, estou a favor de certas 

coisas do meio ambiente. Mas o secretário tem que ver o limite aqui do 

Vale. Porque o povo daqui é muito pobre. A economia daqui é só a 

agricultura. 

(...) 

Iporanga já está em preservação ambiental. Inclusive, com essa 

“preservação ambiental” de Iporanga, Eldorado já está sendo prejudicado. 

Porque a agricultura daqui, passando por Itapeúna pra cima até chegar em 

Iporanga, é como eu disse: tem colônia, tem uma pequena vila, entendeu? 

Então os moradores de lá são agricultores em pequena escala. Então eles 

precisam de cultivo: plantar um arroz, plantar milho, plantar feijão... plantar 

de tudo um pouco, né? E para plantar tem que desmatar. Provavelmente, 

se eles vão desmatar, eles precisam, eles não vão perder tempo em 

desmatar e deixar lá (...) Mas é o seguinte: hoje em dia, hoje em dia não, 

de uns três anos atrás, se uma pessoa cortar uma árvore em qualquer 

lugar do Vale do Ribeira, aqui em Eldorado, principalmente, a multa vem. 

O “Florestal” tem a obrigação de fazer, porque é ordem do comandante. 

Mas, o secretário do meio ambiente, por exemplo, ele podia ver a 

necessidade do povo. Eu não digo liberar, porque tem um limite também. 

Mas eles podiam liberar pelo menos uma roçada. A roçada que o pessoal 

puder.  

(...) 

tem que ter um licenciamento do IBAMA para depois dar continuidade, ou 

então vem a multa. Inclusive nós fazemos alguns recursos (quando se é 

multado). Mas fazemos os recursos e depende deles. Geralmente eles 

demoram um pouco como recurso e fica na mesma. E esse pessoal, 

quando são pessoas que tem condições, tudo bem. Mas a maioria do 

pessoal é da agricultura, que, como disse, como é de regime familiar, eles 

precisam da agricultura para sobreviver. Então, o que acontece é que eles 

acabam, muitos, vendendo a terra. Vende a terra e vai para a cidade. 

Fazer o quê na cidade? 

(...) 

Já pensou uma família sem uma renda, não tem emprego, não tem renda, 

tem um sítio e não pode cultivar. Quer dizer, pode cultivar, mas se não 

pode desmatar, como pode cultivar? 

(...) 
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... são multados e eles têm que procurar pagar. Ou faz recurso ou pagam, 

e geralmente no recurso que fazem, vem a notificação confirmando. Às 

vezes eles cancelam, o que é muito difícil. E, geralmente, quando eles 

indeferem o recursos, então eles reduzem a multa em 90%. Ou seja, a 

pessoa paga uma taxa de 10% sobre a multa. Tá bom, mas se é uma 

multa pequena, a pessoa paga. Se fosse uma multa, vamos supor, de 343, 

que é uma multa, a mínima multa que temos aqui, a pessoa dá 34 reais. 

(...) Dá 34 reais. Pra eles é muito. Eu acho que até para mim é muito, pra 

pessoa tirar assim, né? Mas ainda pagam. Dão um jeito e pagam. E 

quando a multa é de 3000 reais? 

(...) 

Porque, então ele acha: tá certo, porque é errado da pessoa desmatar. 

Mas tem que ver a necessidade. E a pessoa tá precisando, não tem outro 

jeito: tem que desmatar. Então, tem que ver a necessidade. Como eu 

disse: eu sou a favor da preservação, mas tem limites. 

(Francisco, secretário do Sindicato do Trabalhador Rural de Eldorado) 

Piché – Que é que eles vão fazer então? Vão ter que fazer aquilo que não 

é legal, o que a lei prevê. Eles vão ter que descobri porque não têm 

condições de nem poder plantar. Aí começa a exploração do palmito. Eles 

nem falam abertamente, eles dizem que vivem do produto. até Acham que 

eu, a gente vai se opor, ou vamos fazer alguma denúncia. Mas, para nós, 

ainda bem que eles estão garantindo o sustento. A coerção da Polícia 

Florestal é tão grande. O ano passado infelizmente teve o caso de uma 

morte de um chefe de família, pai de oito filhos, viúvo, que não poderia 

plantar. Estava fazendo o corte do palmito. Foi abordado no mato pelos 

“florestais” e não sei o que aconteceu. Acabou ocorrendo um disparo e ele 

morreu. A pessoa (que atirou) está livre, mas os oito filhos estão 

abandonados. Ele morreu porque ele estava buscando um sustento. 

(...) 

Nem seria para alimentar. Porque, aqui, eles fazem o trabalho assim: 

existem os que ganham muito com o palmito e eles são os intermediários. 

Eles são os que vão fazer o corte pra ganhar 10 ou 15 reais no trabalho 

duro no mato, para trazer um pouco de arroz, feijão, café e açúcar pros 

filhos. É pela sobrevivência. Aqui em cima, no André Lopes, tinha um 

senhor lá. Ele contava que matou um tatu pra levar pra casa. Foi abordado 

pelo pessoal do IBAMA. Tomaram o tatu dele, bateram nele e levaram o 

tatu embora. Veja como é doida a coisa. É preciso denunciar. Mas se você 
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denuncia é castigado pelo Governo, porque o prefeito está contra o 

Governo. 

Pesquisadores – Se tem tráfico de farinha é porque tem terra pra plantar 

mandioca... 

Lúcia – Tem. Só que não faz muito tempo algumas famílias de lá foram 

multadas porque cortaram um matinho deste tamanho. Teve que recorrer 

a advogado. (...) Eles classificam como capoeira e já não pode cortar. 

Inclusive, tem propriedades que o agricultor mantém limpo, mesmo que 

não plante nada. Tem que deixar assim porque se ele deixa o mato passar 

de uma altura, ele não pode cortar mais. Às vezes tem que gastar com 

roçado só para manter o mato baixo, para não correr o risco de multas 

(como no caso de desmatar quando a terra que já é considerada como 

entre capoeira e mata). 

(Maria Lúcia Mendes, assistente social junto ao S.O.S. – Serviços de 

Obras Sociais de Eldorado) 

Antônio Carlos – A gente tem um exemplo aqui. Depois que entraram as 

leis (de preservação ambiental), preservou menos que ultimamente. 

Quando a gente da Casa da Lavoura fazia vistoria, a gente tinha 8 dias 

para liberar a área para você: “aqui é mata, aqui é rio, aqui é cabeceira 

d‟água”. Preservou 60% de mata no município. Hoje não consegue mais. 

Com todo o “Florestal”, policiamento, multa, não consegue mais segurar. 

Pesquisadores – A área que produz monocultura, ela sempre foi mais ou 

menos a mesma? 

Antônio Carlos -  Não. Cresceu bastante até entrar a lei ambiental. Aí 

teve uma regressão para os cereais: milho, feijão, arroz. Mas a cultura de 

subsistência foi a zero. Só sobrou a monocultura. 

Irmã Sueli – Não. Estão resistindo. André Lopes (comunidade rural 

remanescente de quilombo), só para exemplificar como foi tratada 

população na época da implantação do Parque. Isso já foi feito um relato, 

e foi passado para o secretário Fábio Feldmann. Chegou o povo lá 

dizendo que precisava abrir uma picada para divisa. Contratou o pessoal 

dali mesmo. A própria população abriu a divisa do Parque sem saber que 

isso iria repercutir na vida deles. Ficaram dentro da área do Parque. Por 

um tempo ficaram ali sossegados. E depois começou a pressão. Não há 

uma retirada violenta do povo, mas há pressão. Então, não pode tirar o 

mourão pra fazer cerca. Não pode tirar o cipó da mata para amarrar a 

madeira da casa. Então vai tirando as condições de sobrevivência. 

(...) 
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Como tem então eles controlam. Você não pode mais limpar uma roça. 

Você não pode fazer praticamente nada, porque é um Parque, para ficar 

intocável. Então eles esquecem que as populações são uma gente que, às 

vezes, 60% da vida deles depende dos recursos da natureza: de caça, de 

pesca, de pegar uma madeira, palmito, uma coisa assim. 

 

 Retornemos a algumas observações feitas. Para pensarmos a seguir as 

condições atuais de vida dos trabalhadores diretos da pesca ou da agricultura após 

a chegada dos parques e da lei ambiental, ouçamos antes as pessoas cujos 

depoimentos falam sobre estes. 

 Antes da implantação das áreas locais de proteção ambiental, havia 

secularmente um tipo de população nativa e um modo de vida específico, peculiar 

e culturalmente muito consolidado. Menos do que as populações indígenas algum 

dia habitantes do Vale, muito mais do que agricultores modernos, de mercado. Em 

boa medida a vida cotidiana das família de pescadores caiçaras, de agricultores 

ribeirinhos ou capuavas dependia em duas direções dos recursos da natureza: a) 

necessitava negativamente deles, no sentido de que era sobre territórios de 

florestas, queimadas, que as terras de agricultura eram conquistadas para o 

plantio; b) necessitavam positivamente, no sentido de que grande parte dos 

recursos de subsistência do grupo doméstico nativo, entre o alimento e a 

residência, eram obtidos diretamente da floresta entre caça, pesca (também no 

mar) e coleta de madeiras, frutas, palmito e outras espécies. 

 O advento da criação das áreas ambientais e da lei ambiental encontrou as 

pessoas, famílias e comunidades tradicionais sem condições de se adaptarem 

produtiva e consistentemente aos novos tempos e suas regras. Ao contrário, ao 

mesmo tempos em que viram ser dificultado o acesso à terra para o trabalho 

agropastoril, os produtores locais (os remanescentes de quilombos de modo 

dramático) encontraram-se frente a medidas de repressão muito fortes e injustas, 

de seu ponto de vista e do ponto de vista dos que trabalham diretamente com eles. 

 Se existe uma injustiça, em termos amplos, regionais, nacionais, 

humanitários, naturais, na lógica presente da preservação do meio ambiente – o 

que está fora de questão – a maneira política, pedagógica e policial como ela foi 

implantada no Vale do Ribeira inverte o seu sentido. Desta maneira: 

1ª) Ela é desigual e desigualmente aplicada. Responde mais aos interesses locais 

dos “ricos e poderosos” (entre empresários, políticos e/ou empresários) e muito 

menos aos das pessoas comuns, sobretudo àquelas ligadas ao trabalho produtivo. 

No caso de infrações, as culpas e os castigos são muito diferentes. Os “pequenos” 
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pagam por pequenos delitos e os “grandes” raramente são punidos pelos grandes 

delitos. 

2ª) Ela de maneira alguma é capaz de lidar com a diferença. Estabelece um 

tratamento teoricamente igual para todos. Não reconhece direitos antecedentes, 

inclusive o de apropriação patrimonial dos recursos da natureza para o provimento 

de bens e recursos do interesse das pessoas, famílias e comunidades locais. Não 

existe uma preocupação em se aplicar princípios de preservação ambiental 

observando as condições culturais de vida e de reprodução da vivência das 

comunidades tradicionais. Homens e mulheres do mar e do campo são, de um 

momento para outro, considerados e tratados como contraventores face ao menor 

gesto tido como desrespeitoso às leis ambientais. 

3ª) As pessoas, os grupos organizados e as comunidades locais não foram 

convocados a uma participação efetiva durante todo o processo de implantação 

dos parques, etc. Mais do que isso: tanto a sua implantação sucessiva e 

progressiva em todo o Vale, quanto a chegada de legislações ambientais foram 

realizadas sem um trabalho pedagógico devido, em todos os níveis e alcançando 

todas as pessoas locais. Assim, tanto os princípios legais quanto os seus agentes 

são tidos como injustos e perversos. Paga-se injustamente sem se saber 

exatamente o porquê e em nome de quê. 

 Vamos agora a uma nova seqüência de depoimentos: 

 

Tereza - ... Se ele quiser plantar, ele entra com um acordo liberando uma 

área ou averbando uma outra. Tem vários jeitos de negociar. Muitas vezes 

a gente não fica sabendo o resultado porque não cuidados dessa parte. 

Tem um caso na estrada Itapitangui, que o cara desmatou muitos hectares 

e foi feito um BO. Depois foi para promotoria e foi feito um laudo 

ambiental. Era uma serraria que tinha lá. Eles perderam na justiça e 

tiveram que plantar palmito, reflorestar tudo com palmito. Ele (o dono) fez 

um acordo e se propôs a recuperar. E foi determinado quantas mudas de 

palmito ele teria que plantar. Ele não pagou a multa; está desenvolvendo, 

plantando palmito durante 6 anos, por etapa, para repor, plantar. Porque 

também tem que deixar alguma coisa, ou averbar uma área. São casos 

diferentes. Cada caso é um caso. 

(...) 

Não sei explicar, porque as pessoas nativas, elas quase não procuram. Eu 

acredito que as famílias tradicionais continuam fazendo suas rocinhas. 

Estão fazendo irregular. Também acho que agora não está existindo tanta 

perseguição como há algum tempo atrás. Eu sinto assim. A não ser no 
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Marujá, no ano retrasado que teve 3 multas, recorreu e não sei se foram 

julgadas. Em Cananéia não tem muita multa. O que tem são as pessoas 

que compraram lote, que querem construir e não estão podendo. Quando 

a gente começa a conversar, a explicar o porquê está acontecendo isso, 

elas entendem. Elas acham que nós estamos emperrando tudo, então as 

pessoas ficam bravas, nervosas, mas elas não conhecem. Não sabem o 

que quer dizer DEPRN, porque está muito escondido aqui. O nosso 

trabalho não é divulgado. Quando você começa a mostrar que a culpa não 

é nossa, mas do loteador que fez coisa errada, por um lado as pessoas 

estão sendo prejudicadas, e o município também, por falta de 

regulamentação das leis. 

(Teresa, funcionária do DEPRN em Cananéia) 

Pesquisadores – Antigamente era melhor de se viver? 

Morador – Acho que sim. A gente tinha plantação, criação. Comprava só 

o que não dava para plantar. Agora a gente tem que comprar tudo e não 

entra o dinheiro. A gente tem que se virar com bicos. Tem corte de bambu, 

a gente pesca quando é tempo de manjuba. 

Pesquisadores – Tem uns que têm roça escondida mais para o morro? 

Planta mandioca, milho?? O pessoal consegue fazer isso? 

Morador – Roça não consegue, porque a gente tudo é parente, mas tem 

sempre aquele no meio que entrega pra Florestal (que delata junto à 

Polícia Florestal). Tem uns funcionários que tomam conta de uma firma 

que já está falida. Era firma de palmito, madeira. Esses funcionários, 

quando vêem a gente derrubar mata, entregam pra Florestal. 

Pesquisadores – É tudo parente de vocês? 

Morador – Não, da aldeia, não. 

Pesquisadores – Tem gente de fora morando aqui? 

Morador – Lá na beira tem. Agora, a caça, às vezes pega alguma para 

comer... 

(caiçara ribeirinho, morador das margens do rio Itinguçu, afluente do 

Ribeira de Iguape). 

 Este pequeno trecho de entrevista gravada com um pescador ribeirinho, em 

Iguape, é bastante ilustrativo. Mais do que outros, ele traduz de uma maneira muito 

franca, muito sincera mesmo, a maneira de perceber o jogo de relações atuais 

entre pescadores e agricultores e as outras pessoas (as “de fora”, as “autoridades”, 

etc.), quando o que está em jogo são as novas regras oficiais do manejo do meio 

ambiente, muitas vezes contrapostas aos costumes antigos e às estratégias atuais 

de reprodução das unidades da vida social, a começar pelo grupo doméstico. 
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 Há um visível mundo de trocas dividido entre um “nós” (os da família, da 

aldeia, da comunidade, do modo de ser tradicional) regido por uma gramática de 

identidades e princípios costumeiros, versus um “eles”, “os outros”, vindos de fora, 

chegados ao lugar, representantes de empresas e de poderes públicos, regidos 

e/ou porta-vozes de novas regras de outro código de relacionamentos entre as 

pessoas e entre estas e o mundo natural. 

 Chama a atenção a maneira como algumas pessoas consideradas como da 

própria comunidade são colocadas a meio caminho entre os dois mundos, entre os 

dois códigos de referência. Eles são os delatores. São pessoas da comunidade ou 

pessoas trazidas para ela que delatam os que caçam, os que derrubam matas 

para o plantio de roças ou que cortam o palmito. Eles fazem o que se imagina que 

seja correto, desde o ponto de vista da gramática de proteção ambiental, pois 

concorrem para o controle de suas contravenções. Mas, ao fazer isto, invertem o 

sentido de princípios das regras costumeiras da solidariedade comunal. Um 

agravante existe: quando se acredita que pescadores, palmiteiros, caçadores 

locais e/ou agricultores, bem ao contrário de como costumam fazer os “de fora”, 

caçam, derrubam, queimam e plantam em nome da sobrevivência familiar. 

 Vejamos a seguir uma longa seqüência de depoimentos dos agricultores 

negros do Ivaporunduva. Eles ampliam um pouco um tipo de observação para a 

qual converge tanto profissionais vindo ao Vale do Ribeira para trabalhar junto aos 

produtores locais quanto os seus próprios representantes. A idéia matriz de todo o 

pensamento a este respeito é a de que as condições sociais de produção da 

sobrevivência familiar foram alteradas por uma série de novos códigos externos 

sem que tenha havido qualquer compensação para pessoas, famílias e 

comunidades locais. Assim, os benefícios inegáveis da preservação ambiental são 

percebidos como um bem abstrato, genérico, medido a longo prazo e destinado 

mais aos "de fora” do que  aos do Vale. 

 

Pesquisadores – Dentro dessa questão, o manejo. Vamos supor que a 

Florestal proibisse efetivamente que as pessoas desmatassem para fazer 

a roça, que as pessoas deixassem de fazer roça clandestinamente. O 

manejo não resolve o problema da comida na mesa, do arroz, do feijão. 

Resolve? 

Moradores – Resolve, se o manejo for de acordo com a necessidade. Nós 

aqui temos manejo há duzentos e poucos anos. Eu chamo isso de manejo, 

porque a floresta não acabou. e se não tivesse os “florestais” em cima de 

nós, a produção seria igual àquela época. Hoje diminuiu porque a Florestal 

não deixa. O manejo nosso vem daquelas épocas. Nosso povo trabalhava 
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mais do que hoje. não tinha polícia para encher o saco. E, outra coisa, a 

floresta era do mesmo jeito (era preservada como agora). Exemplo disso é 

a Praia Grande, que é um lugar de difícil acesso. É só de barco ou canoa, 

porque não tem estrada. Lá o povo não tem a pressão da Florestal, porque 

é muito longe e a Florestal não vai até lá. O povo lá não compra nada, só 

sal. Eles conseguem fazer o suficiente. Tem de tudo. Tem leite, arroz, 

feijão. Você vai lá e vê o mato em toda parte. O trabalho de manejo, o 

rodízio, que nós chamamos, é perfeito. 

(...) 

A capoeira faz isso. Tirou a lavoura, dentro de 6 meses tem capoeira de 

novo. A reposição natural dentro da floresta. Você faz uma roça, ela repõe 

rapidinho. Você tira o arroz, dentro de semanas já está aquela camada de 

sementes. E dali algumas semanas, já está com mais de 2 metros de 

altura. O rodízio funciona. No sistema de rodízio o povo não depredou a 

natureza até agora. Sobreviveu com este sistema. Se fosse o sistema que 

o fazendeiro uso, não tinha mais nada. 

(...) 

A pressão da Florestal sobre o povo está muito grande. A corrupção do 

“florestal” é muito grande. Uns dias atrás, um “florestal” obrigou um senhor 

a colocar o dedo para deixar a impressão dele na multa, porque ele não 

sabia ler nem escrever. Como o “florestal” não tinha tina para colocar no 

dedo do homem, pegou uma frutinha de colorau, borrou a mão do homem 

e colocou no papel. 

(...) 

Do outro lado teve um que foi multado derrubou 12 goiabeiras no sítio 

dele. Queria fazer um mangueiro para o gado. Tinha centenas de 

goiabeiras. Derrubou 12 e foi multado. Ele recusou pagar a multa. 

Abertamente ele falou: “o que é que vocês querem? Um garrote para não 

pagar a multa?” Os “florestal” aceitaram e ele não pagou a multa. Eu falei 

para ele gravar uma conversa dessa e pegar toda a equipe. Ele disse que 

como agricultor é melhor ele dar um garrote do que denunciar. Senão eles 

renovam e colocam uma equipe pior. Vai ferrar ele. Imediatamente não 

consegue ser contra, porque, se ele for contra é que ele não vai poder 

derrubar mesmo. 

(...) 

Eu falei para o Feldmann, bem naquele banco ali. Ele sentou ali: “não 

adianta colocar polícia, porque vai aumentar mais a clandestinidade do 

palmito. Aumenta mais a derrubada”. Falei para ele isso na lata. “É preciso 
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educar o povo. Fazer um tipo de educação ambiental é muito melhor do 

que „florestal‟” (a repressão da Guarda Florestal). 

(Diversas pessoas – Ivaporunduva / Eldorado) 

 

 Retenhamos por um momento a passagem final deste depoimento, dado 

por líderes de Ivaporunduva. Parte deles próprios a proposta de uma substituição 

do aparato repressor, individualizado na temida e desacreditada pessoa do 

“florestal” por uma outra, regida pela idéia de uma educação ambiental. Ela vale 

aqui no sentido de um duplo trabalho dirigido pelos responsáveis por políticas 

públicas de preservação ambiental. De um lado, uma oferta de esclarecimento 

pois, como vimos, uma das reclamações mais insistentes é a de que sujeitos, 

mulheres e homens de culturas patrimoniais do Vale do Ribeira, foram de um 

momento para o outro mergulhados em novas condições cotidianas de trânsito e 

uso de seus cenários naturais sem haverem sido esclarecidos a respeito. Na 

verdade, há momentos em que o interlocutor único de uma política ambiental no 

Vale, é a própria polícia, segundo a opinião de praticamente todos os 

entrevistados. 

 Se a passagem de um tipo de corpus de preceitos relativo ao meio 

ambiente a outro já é difícil, muito mais difícil esta passagem se dá, pelo fato de 

que os seus principais atores (pois são eles, no Litoral e no Interior, os 

trabalhadores de ação cotidiana mais direta sobre o mundo natural) não terem sido 

co-autores, não terem sido sequer consultados e não terem sido, menos ainda, 

adequadamente informados sobre os novos termos e os seus efeitos. 

 De outro lado, uma transparência que contenha o reconhecimento das 

experiências patrimoniais das comunidades do Vale e de suas reservas de direitos 

frente a fatos novos. Que abertamente torne evidente um sentido de justiça 

igualitária. Isto é, que sendo uma “lei”, seja aplicada igualmente a todos. 

 Se quisermos seguir o fio da lógica de um pensamento muito difundido 

entre pescadores e agricultores do Vale do Ribeira, ele poderia ser disposto da 

seguinte maneira: 

1.) Existem novas leis, novas regras, novas relações e novos mecanismos de 

controle de relacionamentos trabalho/ambiente, que em princípio são 

necessários e devem ser seguidos. 

2.) Existe uma tradição patrimonial de trabalho tanto na pesca quanto na 

agricultura e na pequena pecuária de subsistência, reconhecidas como de 

baixa produtividade como também de uma pequena expressão de ameaça ao 

meio ambiente. 
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3.) Existem, vinda de fora e em tempos mais recentes, outras formas de 

exploração agropecuária, assim como de pesca e mesmo de extrativismo, que 

são provavelmente mais produtivas, mais economicamente dirigidas ao 

mercado de capitais e mais concentradas em mãos de pessoas e/ou empresas 

com trânsito junto ao poder público – inviável para as famílias e as 

comunidades tradicionais –, cujos métodos de trabalho produtivo acarretam 

efeitos muito mais prejudiciais ao meio ambiente do que os tradicionalmente 

utilizados pelos produtores patrimoniais. 

4.) Pode-se acreditar que tais pessoas e instituições influentes tenham sido 

ouvidas e consultadas durante os processos de criação e implantação de 

políticas ambientais; opostamente ao que com evidências ocorreu no caso das 

pessoas e das comunidades patrimoniais, cuja participação em todos os 

momentos – passado e presente – de implantação de políticas de preservação 

ambiental, sempre foi restrita ou inexistente. 

5.) Conseqüência. Um conjunto de leis e um conjunto de iniciativas oficiais 

destinadas à sua consolidação são desigualmente conhecidas, foram 

desigualmente produzidas e são desigualmente aplicadas. Isto acontece tanto 

em grande escala, no nível do “destino do Vale” (vide toda a discussão a 

respeito das barragens no Vale do Ribeira), quanto o cotidiano das pessoas. 

Os “ricos” e os “poderosos” são vistos como beneficiários, burladores ou 

contraventores não punidos (ou punidos em uma escala que compensa a 

contravenção), enquanto os “pobres”, os “fracos”, identificados sempre como os 

sujeitos sociais das comunidades patrimoniais, são percebidos por si mesmos 

como aqueles que não destruíam o meio ambiente antes da chegada das leis e 

dos aparelhos de controle, mas como aqueles que poderiam seguir produzindo 

em pequena escala, em harmonia com a natureza do Vale, e finalmente, sobre 

os quais mais pesam os efeitos de políticas e restrições de proteção ambiental.       

  Isso é verdade. Mas o problema da legislação ambiental, a legislação diz 

que se você matou a sua multa (saldou a multa) você está justo com a lei. 

Mas o pequeno não consegue saldar. Tem que recorrer, ir na prefeitura, 

procurar sindicato. Tem um senhor que derrubou mais de 500 alqueires de 

terra no mato. Foi multado. Ele pagou e tudo bem. O boi está andando no 

pasto. Vendeu a madeira. A lei favorece os grandes que têm como pagar. 

Sem contar que eles nem pagam a multa na íntegra quando a derrubada é 

grande. Vai dar uma multa alta e a própria polícia se contenta com alguma 

gratificação. E acabam negociando e isto acontece. (Diversas pessoas – 

Ivaporunduva / Eldorado) 
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 Não deve ser esquecido que em grande parte os problemas atuais vividos 

pelos grupos sociais de pescadores e/ou agricultores de pequena escala em todo o 

Vale do Ribeira são devidos à sua peculiar condição. Afora restrições usuais de 

preservação de áreas naturais como a Mata Atlântica, uma porção muito grande e 

muito importante das terras de trabalho ficaram incluídas em áreas de reserva 

biológica, de parques nacionais ou estaduais ou, no limite, em áreas de proteção 

ambiental. Tanto um caiçara da Ilha do Cardoso quanto um agricultor tradicional de 

uma das comunidades de Iporanga falam como um alguém que, ao lado de se ver 

pressionado pelas atuais condições socioeconômicas de produção pesqueira, ou 

agropastoril em pequena escala, vê-se também em um tipo especial de território, o 

que duplica, ao seu ver, as suas limitações de trabalho e luta por melhor qualidade 

de vida (não raro visualizada como a que se possuía no passado da região, e que 

pouco a pouco foi sendo perdida), sem acrescentar benefício algum, como tantas 

vezes foi mencionado por nós e por nossos entrevistados nas páginas anteriores. 

 Vale a pena trazer a este repertório de depoimentos acompanhado de 

alguns comentários nossos outros depoimentos e comentários oriundos de 

trabalhos científicos no Vale do Ribeira. Façamos isto antes de avançar algumas 

observações provisoriamente conclusivas. 

 Possivelmente uma das mais fecundas investigadoras da atualidade das 

questões socioambientais em São Paulo e, especialmente, no Litoral centro-sul e 

no Vale do Ribeira, é Lúcia da Costa Ferreira. Queremos tomar aqui não o seu 

primeiro trabalho científico, Os Fantasmas do Vale, já publicado como livro pela 

Editora da Unicamp, mas o seu último trabalho, de que resultou a ainda inédita 

tese de doutorado: A Floresta Intransitiva – conflitos e negociações na Mata 

Atlântica (Unicamp, Campinas, 1996). Dentro do espírito de nosso Olhares 

Cruzados, que ela nos permita deixar de lado suas próprias intrigantes análises 

para nos atermos a alguns depoimentos obtidos por ela através de um 

procedimento muito semelhante ao nosso. Também nele as “pessoas do lugar” 

depõem com espanto e às vezes com revolta, a respeito de suas interpretações 

sobre o que vivem agora. 

 Um dos primeiros depoimentos é de um ex-presidente da União dos 

Moradores da Juréia, e toca uma questão já abordada com ênfase aqui. Vejamos 

como: 

(...) Quando uma pessoa faz uma lei, nós gostaríamos que ela soubesse o 

final dessa lei. Porque quem está debaixo dela somos nós, a restrição toda 

que eles inventam está caindo em cima de nós. Quem inventou a lei (...) 

está sossegado, com ar condicionado. Quando nós aqui, nem a roça deu 

para fazer. Nós não podemos disfarçar, não podemos trabalhar. Nós 
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sempre fomos inteiramente a favor da ecologia, mas não somos a favor de 

restrições a quem quer trabalhar. Alguém pensou por acaso, nós vamos 

cortar o direito deles de trabalhar, mas vamos dar uma cesta básica? Não 

pensaram nisso. Vamos dar um auxílio? Não pensaram. Só disseram, 

mete a legislação em cima dele, não deixa trabalhar, não deixa FAZER 

NEM UMA ROÇA. Então nós estamos resistindo há uns dois anos, sem 

autorização, muito embora nós fazemos as nossas rocinhas escondidas. 

Escondidas como se fosse a última. Porque tem uma coisa que nós 

achamos, não adiante lei que diga o contrário: é um direito nosso. Porque 

o governo só sabe embargar, só desapropriar e na prática, nada. 

(depoimento de dezembro de 1994. Ferreira, 1996: 142). 

Se eu fosse esperar autorização dos homens para cortar lenha pra minha 

velha cozinhar, a família inteira morre de fome. Isso tudo parece 

brincadeira. Eles dizem que essa tal vistoria resolve tudo que é problema 

de autorização. Ora, onde eles vão arrumar dinheiro e homem para 

resolver os nossos problemas? Problema surge todo o dia, toda horinha 

mesmo. Será que eles acreditam mesmo que a gente vai esperar pelo aval 

deles? Só assim a gente tava entregue nas mãos de Deus. (depoimento 

de agosto de 1994. Ferreira, 1996: 146). 

Qualquer que seja a solução legal encontrada, ela deve incluir 

obrigatoriamente a participação das comunidades locais. Esse processo 

de representação delegada a porta voz devia dar lugar à participação 

direta do pessoal. Mas para isso o pessoal tem de estar muito bem 

informado. Aí sim, é a vez das Ongs e dos órgãos oficiais, informando os 

moradores e não falando por eles. Além disso, com essa estória de 

institucionalizar a ação policialesca, ecologias virou sinônimo de polícia 

florestal, multa e impedimentos da população trabalhar sossegada. 

(depoimento do presidente da União dos Moradores da Juréia, em 

dezembro de 1994. Ferreira, 1996: 153). 

   Seu outro depoimento oportuno vem a seguir: 

O governo implanta legislações restritivas que impedem o agricultor de 

plantar. Ele que vive dos recursos naturais, impede de fazer roça de arroz, 

de feijão. O que acontece? As pessoas são obrigadas a procurar lugares 

escondidos, onde talvez nem seja o mais propício para a produção que ele 

deseja. Mas também geralmente são os lugares de maior interesse dos 

ambientalistas. É justamente esse que a florestal não chega porque é mais 

difícil, mas é ali que ele planta o arroz, planta o feijão, porque precisa 

comer. A gente tem que pensar uma coisa, essa questão da agricultura, se 
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você não dá o sítio para o morador plantar para comer, no mínimo essa 

coisa é imoral. E a burocracia então? Você precisa tirar uma licença para 

plantar palmito, para plantar arroz, é uma burocracia infernal. Isso é uma 

forma de desprezo do estado para com a comunidade, que não representa 

economicamente nada, não representa voto. Por isso é tipo de campo de 

concentração, um lugar onde as pessoas são consideradas de segunda. 

(Dado como intervenção durante o Laboratório Ambiental para a Imprensa, 

SOS Mata Atlântica, maio de 1994. Ferreira, 1996: 154). 

 

 Deixemos a Renato Rivabem de Sales, antropólogo do NUPAUB/USP, um 

comentário que antecede as nossas observações: 

Não se passava fome até bem pouco tempo atrás nessa região. Era um 

sistema que também garantia a conservação dos ecossistemas, porque 

não havia concentração de esforços na exploração de um determinado 

recurso. Durante o ano, diversos recursos são explorados, dependendo da 

sazonalidade e de demandas muito localizadas. Esse pessoal conhece 

tudo isso muito bem. A partir da década de 60 começa a haver algumas 

modificações nessa área do Vale do Ribeira e litoral sul. E são dois os 

motivos, na verdade, complementares: procurou-se desenvolver o Vale, 

considerado isolado do resto do estado e, ao mesmo tempo, (...) procurou-

se ter unidades de conservação que garantissem essa biodiversidade 

toda. 

Na verdade, pelo que pude estudar (...) esses dois motivos, tanto o 

desenvolvimentista “strictu sensu” quanto o ambientalista, levaram à 

degradação dessa região. Eu explico: o desenvolvimentista, é claro, não 

foi exceção no Vale do Ribeira; baseado em modelos clássicos, 

priorizaram grupos geralmente de fora da região, de grandes centros 

urbanos ou então grandes empresas interessadas nos recursos daqui. 

Isso se refletiu na construção e melhoria de estradas, construção de 

entrepostos de pesca, de hotéis estatais, etc. Não foi levada em 

consideração, por exemplo, a situação fundiária da área. Em nossa 

pesquisa entrevistamos 500 domicílios, 85% das famílias da região, 

embora já estejam aqui há mais de um século, algumas vezes até mais, 

não tinham título, qualquer tipo de título de posse ou de propriedade da 

terra (...) Percebe-se claramente que a partir da década de 60, a entrada 

de alguns grupos empresariais causaram danos muito mais graves e 

contundentes do que um século de ocupação caiçara no litoral e pequenos 

sitiantes mais no interior. (In: Ferreira, 1996: 162). 
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Ao percorrermos a área da Juréia, observamos uma situação curiosa: 

qualquer que fosse o lugar em que estávamos, ao perguntarmos se as 

pessoas eram a favor da estação ecológica, elas nos respondiam que sim: 

“ninguém é contra o parque ecológico”. Entretanto, achavam que ele 

deveria ser criado em outro lugar e nos indicavam uma serra ou um rio 

onde haveria muita área verde para ser preservada. Acontece que nesse 

lugar havia outros moradores e chegando lá, faziam a mesma pergunta e 

tínhamos a mesma resposta, ou seja, de que eram a favor do “parque 

ecológico”, desde que fosse feito em outro lugar: “olha, porque não faz dali 

prá lá?” perguntava o morador, nos indicando o local onde moravam 

pessoas de outra comunidade. Depois de ouvir várias vezes tal 

argumento, cheguei à conclusão de que todos são a favor da estação 

ecológica, desde que feita na terra dos outros. Caso ouvíssemos todos, 

não sobraria qualquer área a ser preservada. (Queiroz, 1992: 133). 

 

 Se quisesse, Rubem Caixeta de Queiroz poderia ter acrescentado outra 

conclusão à sua: o “meu lugar” é sempre um lugar oposto ao mundo da natureza. 

É um domínio de vida social conquistado dela através do trabalho, o meu próprio, o 

dos meus contemporâneos e conterrâneos (seria mais correto dizer: co-aldeanos). 

O lugar da “pura natureza”, logo o cenário a ser oportunamente apropriado como 

um “parque ecológico” é sempre um lugar mais em frente, mais adiante. Mais em 

direção a um mundo mais natural, mesmo que ainda uma terra “dos outros‟. De 

outros como eu, mas não de minha comunidade, de minha vizinhança. Até mesmo 

uma pequena aldeia inserida por inteiro dentro da floresta representa contra ela, 

oposta a ela, um lugar conquistado dela à sociedade. Serão estes os gestos que 

transformam um espaço em um lugar? O depoimento seguinte, obtido também por 

Rubem Caixeta Queiroz é indicativo disto. O entrevistado reclama que ao se tornar 

parque uma terra antes dada ao trabalho, mesmo quando o fortuito exercício 

extrativista, torna-se um reino interdito. Fica “proibido”. 

Eu acho o parque ecológico importante. Atrás daquela serra, ali, onde é o 

Itinguçu, tem um rio que passa e sai em Peruíbe. Atrás desse rio e até a 

praia é só serra, é só mato. Por que não fica aquilo como Parque? É 

grande, vai sair em Peruíbe. Isso é importante, ficar com uma reserva. 

Ninguém pode pescar, é proibido, ninguém pode entrar no mato e caçar. É 

proibido. Tudo bem, eu concordo, mas aqui deveriam deixar o povo 

sobreviver. Você não acha que a gente tem toda a razão? Eu sou contra 

essa ecologia aí mesmo, sou o contra número um. Na cidade não tem 

jeito, está todo mundo trombando, não tem emprego. Antigamente era 
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uma briga pela reforma agrária, hoje é a ecologia tomando terra do 

trabalhador. (depoimento coletado por Queiroz, 1992: 134). 

 

 A fala que toma tão pessoalmente institucional a ecologia, tal como antes a 

reforma agrária, em nada é inocente. É através destas que “o Governo” primeiro 

ilude e depois expropria o homem do trabalho da terra onde ele trabalha. As roças 

tornadas proibidas e as incursões extrativistas na floresta são meios até então 

constituídos de uma identidade desejada. Não se é honrada (ainda que “pobre”, 

“fraca” e até mesmo “atrasada”) identidade de pessoa dada ao trabalho, a não ser 

por isto mesmo: por saber ancestralmente realizá-lo e por torná-lo uma realidade 

desta maneira. De uma maneira patrimonial de repente tornada possível. 

 É conhecida de todos nós a oposição terra de trabalho versus terra de 

negócio. José de Souza Martins tornou entre nós estas duas categorias uma boa 

ferramenta de trabalho crítico. Sabemos que mais do que as oposições entre terra 

produtiva e não-produtiva, ou terras de culturas modernas e terras de culturas 

tradicionais, o que está de fato em jogo, na questão fundiária, é a diferença que de 

fato determina o destino da vocação da posse ou da propriedade fundiária, de 

acordo com os seus usos sociais ou especulativos, no presente ou em um futuro 

próximo. 

 Sabemos também que uma das questões mais nucleares em todo o Vale do 

Ribeira está ligada à questão fundiária. Eis um dos últimos territórios de vida e de 

trabalho cujas terras ainda, em maioria, não estão definidas quanto aos seus 

direitos definitivos de propriedade. 

 Ora, ao considerarmos mais de perto o que se passa no Vale do Ribeira, 

tomando como base as observações pessoais, os depoimentos individuais ou 

realizados coletivamente e, finalmente, as leituras de estudos anteriores sobre a 

região, parece ser interessante multiplicar por dois a oposição à qual fizemos 

referência acima. Os pescadores caiçaras do Litoral assim como os agricultores 

tradicionais do Interior do Vale parecem cada vez mais reconhecer que vivem e 

trabalham em cenários naturais socializados mais variados do que supõem 

acontecer em outras regiões. Principalmente no Litoral é necessário sempre 

pensar que uma porção significativa das terras disponíveis, sobretudo à beira-mar, 

acabaram em mãos de veranistas, depois de terem passado, não raro, pelos 

papéis de grileiros e de empresas imobiliárias. Não foram poucas as pessoas que 

venderam – ou perderam – suas terras e muitas vezes as suas casas em troca de 

uma quantidade pequena de dinheiro, aqui e ali desaparecida na cidade como 

areia entre os dedos. Entre Juréia, Ilha Comprida, Iguape, Cananéia e a Ilha do 

Cardoso, comunidades caiçaras inteiras viram-se invadidas (com histórias muito 



191 

 

 191 

diversas, é bem verdade), significados bastante diferentes daqueles atribuídos 

secularmente pelas populações tradicionais. Há em todo o Vale e, de maneira 

especial, no Litoral, uma categoria de terra facilmente identificada por todos, a que 

poderíamos muito bem dar o nome de terra de lazer. 

 A circunstância relativamente recente da criação de reservas biológicas, 

parques estaduais e áreas de proteção ambiental estabelece ainda uma outra 

categoria de território. Chamemo-la, genericamente, terra de reserva e saibamos 

reconhecer que neste cerco do verde é essencialmente dela que estamos falando, 

ao traduzir brevemente o sentido dos depoimentos nossos e de autores 

antecedentes. 

 Ao pensar a diferença de destinos e condições de vida atuais e de um 

passado recente das pessoas do Vale, suas comunidades e seus cenários 

naturais, estamos a todo o momento transitando entre: terra de trabalho (em boa 

medida mais sob a condição de “posse” do que de propriedade titulada), terra de 

lazer e, por último, terra de reserva. 

 Ora, não é difícil constatar que para os pescadores caiçaras, tanto quanto 

para os agricultores “caipiras”, a única qualidade social da terra produtiva é a terra 

de trabalho. Mostramos em um outro capítulo de Olhares Cruzados como entre a 

mandioca (tomada como um indicador da policultura tradicional), a banana 

(tomada como indicador da monocultura de mercado)s e o palmito (tomado como 

seu cultivo), as versões dos moradores locais das comunidade do Litoral e do 

Interior do Vale do Ribeira estabelecem os termos dos diferentes usos da terra 

(mandioca e banana) e dos territórios apropriados pelo “meio ambiente”. 

 Para o homem do campo, assim como para o pescador, o imaginário dos 

cenários da vida traça certas linhas demarcatórias que poderiam ser sintetizadas 

da seguinte maneira. Em um ponto extremo dos lugares da vida e de trabalho onde 

mulheres e homens podem estar, está a cidade. Ela representa, sobretudo no caso 

de cidades de médio e grande porte (algo entre Registro e Santos), um limite do 

domínio da sociedade sobre a natureza. Em um outro está a floresta, a grande 

mata intocada, ou muito limitadamente manejada. Poderia estar, também, o próprio 

mar, poluível, degradável, mas invencível diante do poder humano de controle da 

natureza. A meio caminho, entre a cidade e a mata, entre um máximo de natureza 

sobre a sociedade e um máximo de sociedade sobre a natureza situam-se os 

lugares tradicionais da vida das pessoas das quais estamos falando agora: o sítio, 

o bairro rural, a pequena propriedade caiçara, a comunidade encravada em 

cenários de entorno direto do mundo natural. 

 Entre lugares dos outros: a cidade (lugar de “outras pessoas”) até onde se 

vai quando se precisa ou para onde se vai quando não é mais possível ou 
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proveitoso viver no campo, na roça, no bairro e no mato, até  onde se vai para 

extrair os bens da natureza não existentes no domínio do ambiente manejado pela 

cultura patrimonial de caiçaras e “caipiras”, o domínio contraladamente social dos 

espaços da terra de trabalho representa, sem lugar a dúvidas, o melhor dos 

mundos. É impossível viver (como os índios de outrora, e por isso mesmo eles 

eram, à diferença dos pescadores e agricultores tradicionais, índios) na floresta. É 

ameaçador e humanamente limitado viver na e da floresta. De outra parte, mesmo 

sendo este o destino final de um número crescente de família patrimoniais do 

Litoral e do Interior do Vale, é indesejado “ter que ir viver na cidade”. De modo 

geral – e as moças e os rapazes da geração atual são a quebra desta norma de 

vida – o lugar desejado é o sítio, o bairro, a comunidade rural ou de pescadores. 

 Quando estabelecem uma comparação entre os modos de vida anteriores, 

no Litoral e  no Interior do Vale, e as suas mudanças impostas de fora, dos últimos 

30 ou menos anos até hoje, as pessoas com quem estivemos conversando 

querem traduzir todo um jogo perverso de perdas acumuladas. Mesmo ao 

reconhecerem ganhos, como algumas melhores condições de saúde ou a escola 

dos filhos, feitas as contas há sempre um reconhecimento de que um sistema 

tradicional e generoso de vida (mesmo sob as condições limitadas de uma quase 

pobreza sustentável) está sendo degradado ano a ano. Ele sim, mais do que o 

meio ambiente sofre aos olhos de todos uma degradação reconhecida como quase 

irreversível. 

 Terra e território de trabalho foram e seguem aos poucos sendo “perdidos”. 

Isto é, seguem passando do domínio (da posse secular da família produtora, ou de 

sua propriedade legítima, em outros casos) das pessoas produtoras e do trabalho 

produtivo, para domínios de sujeitos do fazer (turistas, veranistas, agentes 

imobiliários), e de atores do poder. Em uma direção, terras do trabalho camponês 

foram apropriadas indevidamente ou foram vendias a outros. A mesma coisa 

aconteceu com posse e com propriedades caiçaras, não raro envolvendo a venda 

de casas de residência familiar. Em uma outra direção, pequena, médias e 

grandes porções de terras naturais, antes consideradas como “livres” (como uma 

extensão por direito das terras do sítio ou da comunidade caiçara ou rural) foram 

sendo “tomadas” pelo poder do Estado. 

 Esta apropriação oficial de territórios antes livres para o trânsito e a 

utilização extrativista das comunidades tradicionais tem dois rostos. Um primeiro 

rosto é positivo e bem aceito. De fato o entorno natural da Mata Atlântica merece e 

precisa ser urgentemente tomado sob proteção. Dissemos em algum momento, 

páginas atrás, que muito dificilmente alguma pessoa do Vale do Ribeira é contrária 

à implantação de parques, reservas e APAs. Este é o momento de reafirmar esta 
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observação. No entanto, o que se considera, inclusive quando os camponeses 

negros das comunidades remanescentes dos quilombos defendem a sua 

tradicional “cultura de manejo”, é que a passagem de territórios naturais “livres” 

para reservas, parques e APAs protegidos política, jurídica e policialmente, foi 

realizada sem que se levasse em conta a presença, as necessidades ancestrais, a 

qualidade do manejo da natureza (sempre ponto de uma discussão acalorada) e 

as opiniões dos produtores patrimoniais. 

 Lúcia da Costa Ferreira lembra, em seu notável A Floresta Intransitiva, que 

nos últimos anos tem havido um reconhecimento dos órgãos públicos no sentido 

de que a apropriação legítima de territórios patrimoniais livres (desde o ponto de 

vista de seus ancestrais usuários patrimoniais produtores de bens e serviços 

através de intervenção direta do trabalho do pescador e/ou do camponês sobre o 

mundo natural) com territórios públicos de proteção ambiental (desde o ponto de 

vista das autoridades e dos atores civis ambientalistas), têm constituído e 

consolidado situações de controle e expropriação que necessitam ser revistas em 

favor de populações tradicionais que passaram a viver dentro ou no entorno de 

reservas e parques naturais. Vale a pena transcrever, com algumas observações 

nossas (em itálico) as condições de um workshop promovido em 1993 pelo Instituo 

Florestal, a respeito de Populações e Parques. Elas constam da Carta de São 

Paulo, publicada em 1994. 

 prioridade à implantação definitiva das UCs existentes e a criação de 

outras consideradas fundamentais do ponto de vista da proteção e 

recuperação do patrimônio biológico e cultural do país; 

 assegurar a participação da sociedade no processo de implantação do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Snuc), com ênfase na 

definição de conceitos, limites e categorias de manejo. Esta 

“participação” é o que acaba sendo questionado, quando se trata de 

definições de rumos do processo de implantação e de consolidação de 

“áreas ambientais” em nível propriamente local. Os representantes das 

comunidades tradicionais em geral não se consideram efetivamente 

participantes, mesmo quando se reconheçam representados. De outra 

parte há um consenso de que, na maior parte das negociações, as 

propostas “vindas de fora” chegam fechadas, os termos do diálogo não 

são transparentes e as decisões tomadas acabam por ignorar a 

contribuição das pessoas das comunidades patrimoniais. 

 Promover a revisão das categorias de zoneamento das UCs, de modo a 

compatibilizá-las como seus atributos biológicos e culturais. “Culturais” 
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considerados aqui como as dimensões mais costumeiramente adjetivas 

das culturas tradicionais ou como o substrato de um modo de vida que 

se perde, total ou parcialmente, quando as condições sociais de sua 

reprodução são comprometida? 

 Promover a curto prazo a retirada de indivíduos ou empresas que 

desenvolvem atividades econômicas efetivamente incompatíveis com os 

objetivos de conservação. É indispensável uma avaliação culturalmente 

diferenciada da idéia de “atividades econômicas”. A queixa (nem sempre 

justificada, é preciso dizer) dos representantes das comunidades 

patrimoniais é que eles são fortemente reprimidos (prisões e multas) por 

prosseguirem utilizando como antes as reservas naturais agora 

protegidas (como no caso da extração de palmito ou na abertura de 

“roças de manejo”), enquanto as grandes empresas promovem o 

exercício de atividades altamente degradantes sem serem punidas ou 

receberem uma punição à altura do dano produzido. 

 Integrar as UCs às vocações econômicas regionais como um elemento 

de desenvolvimento social local. O que sugere, no caso concreto do 

Vale do Ribeira, o estudo da possibilidade de criação de reservas 

extrativistas. 

 Implantar e regulamentar o uso de zonas tampão nas áreas de entorno; 

 Criar mecanismos de integração administrativa entre órgãos, 

Universidades e Institutos de pesquisa com ênfase em estudos de 

sustentabilidade, manejo de fauna e flora e demografia, de modo a 

garantir a manutenção e o desenvolvimento das comunidades 

tradicionais residentes. Uma proposta importante e justa, para a qual 

deve ser prevista a participação tão integrada quanto possível das 

agremiações de fato representantes das próprias comunidades locais. 

Por que é também um tipo de “saber patrimonial” que precisa ser 

ouvido. Não se trata da elaboração científica de propostas e alternativas 

para as comunidades tradicionais, mas da incorporação de suas 

propostas e alternativas patrimoniais aos destinos de sustentabilidade 

delas próprias; 

 Criar o dotar de recursos financeiros e humanos programas de 

populações em áreas naturais protegidas, no âmbito dos órgãos 

governamentais responsáveis pelas UCs para estabelecer políticas de 

compatibilização entre conservação e desenvolvimento social de 

populações tradicionais; 
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 Desenvolver a base conceitual para caracterizar “populações 

tradicionais”, de acordo com sua vinculação histórica com a área, modo 

de vida, laços de parentesco e outras relações sociais, além do uso de 

recursos. 

 

Esta proposta é da maior importância. Devem ser levadas em conta as 

condições propriamente culturais da própria reconstrução histórica da 

presença e da vida de tais comunidades em novas áreas de conservação. 

Uma das lembranças quase sempre justas de seus representantes é a de 

que, via de regra, eles saem perdendo em diferentes tipos de confrontos 

porque não possuem a documentação devida (segundo os padrões 

jurídicos oficiais) de seus direitos e de sua história na área. Muitas vezes 

grileiros são mais ouvidos do que quilombolas e camponeses. (Ferreira, 

1996: 151 e 152). 

 

 Como um oportuno instrumento de conclusão deste capítulo, queremos 

trazer aqui as observação de um outro documento. Mais recente e muito mais 

próximo da realidade do Vale do Ribeira, ele representa uma ampla avaliação 

participativa a respeito das alternativas de sustentabilidade no Vale do Ribeira e no 

Litoral Sul de São Paulo. trata-se de: Em Busca da Sustentabilidde para o Vale do 

Ribeira e Litoral Sul de SP. Este é o volume segundo de um trabalho em dois 

volumes, ainda não publicado em larga escala, de tal modo que as suas 

conclusões poderiam ser eventualmente revistas pela equipe responsável. Ele foi 

limitadamente editado sob a responsabilidade dos seguintes órgãos e instituições: 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Coordenadoria de Planejamento 

Ambiental, Universidade Estadual de Campinas, Núcleo de Estudos e Pesquisas 

Ambientais (UNICAMP). O volume II, cujas conclusões estamos considerando 

aqui, sucede um primeiro volume, cuja leitura recomendamos também com ênfase: 

Diagnóstico Ambiental Participativo do Vale do Ribeira e Litoral Sul, SP (fase 1: 

macrozoneamento do Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape/Cananéia). Ao 

transcrever aqui algumas observações conclusivas de ampla e representativa 

equipe de trabalho, queremos chamar a atenção para o fato evidente de que várias 

sugestões foram abordadas por nossos interlocutores no Vale do Ribeira. 

 Há, de fato, alguns requisitos para o planejamento conjunto dos usos dos 

recursos naturais, sem os quais quaisquer programas oficiais de sistematização 

das ações para a sustentabilidade carecerão de legitimidade respeitabilidade. São 

eles: 
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a) Diagnóstico dos recursos naturais, seus usos e possíveis conflitos de usos 

Sistematização das informações existentes; 

Identificação e preenchimento de lacunas no conhecimento existente; 

Disponibilização ampla e eficaz das informações; 

b) Criação de foros de debates e canais de participação popular 

Consolidar espaços instituições para o debate social da gestão de recursos; 

Garantir canais de representação/participação junto aos órgãos gestores; 

Garantir instrumentos de controle social da gestão; 

c) Normatização dos usos de recursos 

Elaborar uma legislação subsidiada pelo debate público, que atenda às 

aspirações regionais e de longo prazo, mas que esteja adequada aos contextos 

e demandas locais; 

Garantir o acesso da sociedade à informação sobre as leis existentes e sua 

regulamentação; 

Divulgar amplamente informações sobre as atribuições de cada órgão 

envolvido na gestão dos recursos naturais; 

Garantir canais de participação popular efetiva no controle social de ações que 

coloquem a participação da sociedade na elaboração das normas de utilização 

dos recursos. 

 Concluída a listagem das sugestões apresentadas no documento, 

queremos finalizar também o presente capítulo com a transcrição do parágrafo que 

dá prosseguimento a elas no documento. Fazemos isto por acreditar que ele trata, 

de maneira exemplar e muito clara, o cerne das questões que estiveram sendo 

tratadas até aqui. 

Na realidade, o que está em jogo para qualquer um dos usos discutidos é 

o fato de que o processo de Normatização, por tradição brasileira, está 

completamente desvinculado da construção social dos direitos, ficando 

restrito à esfera legal, cuja atribuição é exclusiva do Sistema Jurídico do 

país, em suas diversas instâncias. Se teoricamente o processo de 

Normatização das relações sociais deve partir de um acordo entre os 

diversos segmentos sociais concernidos pela Lei, aqui o processo é 

inverso, sendo esta estabelecida de cima para baixo, cabendo ao tecido 

social apenas e tão somente cumpri-la por determinação oficial, sem 

qualquer acordo prévio. (Em busca da sustentabilidade para o Vale do 

Ribeira e Litoral Sul, SP. Volume 2: 18 e 19). 
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Lista das pessoas entrevistadas 

Antônio Carlos – engenheiro agrônomo da Casa da Lavoura em Eldorado. 

Celso – prefeito de Eldorado. 

Décio Ventura – prefeito da Ilha Comprida. Entrevista e palestra proferida nas 

comemorações da Semana do Meio Ambiente da Ilha Comprida: a Gestão 

Integrada dos Recursos Naturais do Complexo Estuarino-Lagunar de 

Iguape/Paranaguá, de 03 a 07/07/1997. 

DIVERSAS PESSOAS – falas de diferentes pessoas presentes em reuniões 

formadas especificamente para receber os pesquisadores, como no caso do bairro 

de Ivaporunduva em Eldorado. 

Francisco – secretário do Sindicato do Trabalhador Rural de Eldorado. 

Lélis Ribeiro – diretor do Depatur – Departamento de Turismo da Estância Turística 

de Eldorado e guia local. 

Maria Lúcia Mendes – assistente social junto ao S.O.S. – Serviço de Obras Sociais 

de Eldorado. 

Morador local – forma de manter em sigilo o nome de uma pessoa (ou várias), 

assim como seu bairro ou comunidade, em função da informação de alguma 

atividade ilícita que tenha praticado ou venha praticando. 

Piché – José Sátiro, professor de história da rede pública de ensino e presidente 

do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente em Eldorado. 

Sueli – agente de pastoral da Igreja Católica em Eldorado. 

Tereza – funcionária do DEPRN em Cananéia. 
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Desencanto O do Outro 

Mistério, magia e religião nos estudos do mundo rural no Brasil* 

 

Presenças, ausências, reticências 

 

 De que maneiras podem aparecer ou não – variáveis, ocultas, de corpo 

inteiro ou aos fragmentos –, no texto do antropólogo “do mundo rural”, a palavra e 

os sentidos do mistério e suas reais ou supostas derivadas: magia, feitiçaria, 

crença ou religião? Todas elas tão indispensáveis nos escritos clássicos e atuais 

das sociedades e culturas tribais. Todas elas aqui e ali outra vez buscadas agora, 

quando alguns antropólogos saltam do mundo do “primitivo” para as nossas 

próprias tribos e perguntam o que, afinal, está acontecendo no advento disto a que 

não se consegue dar um nome melhor do que pós-modernidade. 

 Recuemos passos e escolhamos casos quase ao acaso, até quando a 

proximidade dos nossos próprios trabalhos de campo abrigue a uma precisão 

maior. Em um mesmo autor e em muitos deles, a religião pode não aparecer em 

absoluto como uma questão relevante em um longo texto de pesquisa, como em 

Os Nuer, de E. E. Evans-Pritchard (1978a), onde sem dúvida os bois são mais 

importantes do que deuses para possuir, trocar, fazer a guerra, comer e pensar. 

Mas com muito rigor etnográfico a religião pode ocupar todo um livro e ser descrita, 

em princípio, para explicar-se a si mesma, como em Neur Religion, do mesmo 

Evans-Pritchard (1974). Rival e oposta à bruxaria e à magia, como em Durkheim, 

ela pode quase desaparecer na penumbra da luz que ilumina interpretações sobre 

o ofício de advinhos e feiticeiros, cujas idéias e práticas nada devem à religião, do 

ponto de vista de suas lógicas: Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande, onde 

“a bruxaria, os oráculos e a magia formam um sistema intelectualmente coerente” 

(1978b: 254). Finalmente, remetida à classificação e ao confronto entre teorias, 

religião pode ser pensada como uma maneira fértil de se pensar a própria 

antropologia: Theories of Primitive Religion1, ainda de Evans-Pritchar (1965). 

                                                           
*
 ANUÁRIO ANTROPOLÓGICO/ 91- Religião no mundo rural. Camponeses e trajetórias migratórias. 

Celibato e fuga no campesinato. Identidade camponesa e étnica. Fronteiras étnicas e comunais. Auto de 

carnaval. Rio de Janeiro, 1993. 

 
1
 Há uma confidente passagem deliciosa neste livro. Evans-Pritchard quer lembrar o quanto o interesse 

pela religião é forte entre autores que, ao tempo de suas pesquisas e interpretações sobre o assunto, eram 

agnósticos ou ateus, originários vários deles de algum tipo de religião familiar, possivelmente professada 

pelo cientista social em algum tempo de sua vida. 

“Tylor had been brought up a Quaker, Frazer a Presbyterian, Marett in the Church of England, 

Malinowski a Catholic, while e Durkheim, Lévi-Bruhl and Freud had a Jewish bachground [ele poderia 

ter incorporado, se estivesse vivo e isto houvesse sido escrito vários anos mais tarde, Claude Lévi-Strauss, 

também de origem judaica, cujo avô foi rabino, mas cujos pais já eram „completamente descrentes‟, como 
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 Provavelmente, mais do que a magia, a religião pode ser aquilo através do 

que se quer explicar alguma coisa mais do que ela mesma, como em Les Formes 

Élémentaires de la Vie Religieuse (Durkheim, 1968), onde o imaginário religioso 

remete à origem e à estrutura da lógica do modo humano de pensar todas as 

coisas, inclusive e principalmente a ciência2. 

 Desde as primeiras grandes pesquisas da antropologia social moderna, 

magia, religião ou as duas juntas receberão um ou mais capítulos próprios, mesmo 

que observada a exceção de Evans-Pritchard. Mas isto será sempre 

desigualmente distribuído e dependerá da maneira como o autor compreende 

teoricamente uma e outra e as diferenças entre ambas, e se dispõe a torná-las 

visíveis ao seu olhar e, portanto, necessárias ao seu texto. Assim, apenas a magia 

recebe dois capítulo substantivos em Argonautas do Pacífico Ocidental 

(Malinowski, 1976), onde a própria palavra religião parece desnecessária. Mas a 

magia de algum modo apenas complementa a religião no capítulo 3, “Religious and 

Magical Beliefs”, no The Andaman Islanders de Radcliffe-Brown3. 

 Como uma pequena e sumária introdução de casos conhecidos, dois 

antropólogos recentes poderiam ser mais intrigantes. Detenhamo-nos neles por um 

momento. Do mesmo modo com em Evans-Pritchard, a religião é ausente do 

principal trabalho de campo de Edmund Leach (1970), Political Systems of 

Highland Burma. Do mesmo modo, como um interesse “em si mesmo” ou como um 

meio para se chegar à interpretação de outros fenômenos ou feixes entre 

                                                                                                                                                                          

ele revela entre as páginas 14 a 16 da tradução brasileira de De Prés et de Loin – CRB]: but with one or 

two exceptions, whatever the background may have been, the persons whose writings have been most 

influential have been, at the time wrote, agnostics or atheists [...] Religious belief was to these 

anthropologists absurd, and it is so to most anthropologists of yesterday and today” (: 14 e 15). 

Não esquecer que o próprio Evans-Pritchard é um reconvertido à religião. Por outro lado, é pelo menos 

curioso observar uma muito flexível, mas evidente ordem de preferências entre pesquisadores de religiões 

no Brasil. Os do catolicismo popular são em maioria antropólogos com graus variáveis de “herança” 

religiosa, mas em geral bastante simpáticos ao seu “objeto de estudo”. Os das relações Igreja-Sociedade 

ou Igreja-Estado são tanto sacerdotes-cientistas sociais quanto pessoas com pouca ou nenhuma 

vinculação religiosa presente ou passada. Mas, pelo menos no caso brasileiro e para os anos de 60 em 

diante, as interpretações costumam, com raras exceções, serem bastante favoráveis à Igreja ou ao seu 

segmento investigado (Pastoral Operária, Comunidades Eclesiais de Base, etc.). Este é o lugar sociológico 

e do cientista político (há vários sociólogos “brazilianistas”) e é recente o ingresso de antropólogos, como 

Carmem Cinira de Macedo, aí. O que não acontece com o estudo de religiões “afro” e derivadas, arena do 

antropólogo, campo de estudos onde a profundidade de interpretação de símbolos é bastante mais fecunda 

do que no caso das outras, e perigoso cenário de trocas sensíveis entre deuses e homens, onde o 

pesquisador corre o risco de se fazer cúmplice (pelo menos como ogan), quando não um convertido ao 

menos transitório.  
2
 Tão opostas em Durkheim, chama a atenção o fato de que no índice remissivo de O Pensamento 

Selvagem, o verbete religião remete à magia e religião e as duas são nominadas apenas em duas páginas, 

menos do que nomes dados ao gado (três vezes). 
3
 Não esquecer que o mesmo Radcliffe-Brown dedica um artigo a “Religião e Sociedade” em seu 

Estrutura e Função na Sociedade Primitiva (1973: cap. VIII), do mesmo modo como em outros 

momentos Malinowski parece estar bastante interessado pelas relações entre a ciência, a magia e a 

religião, como em Magic, Science and Religion, citado por George H. Homans (1941). 
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fenômenos da vida social e de seu imaginário, a religião e a magia comparecem 

rara e fragmentalmente em Rethinking Anthropology (1966), tanto quanto em 

Social Anthropology (1989), onde um item no capítulo II, a “Unidade do Homem”, 

com o nome de “Antropologia Bíblica”, quase engana o leitor. Ora, se a religião 

como tema ou eixo é quase invisível no “Leach funcionalista”, alguns mistérios 

inclusive bíblicos da lógica do pensamento religioso intrigam muito o “Leach 

estruturalista”, que dedica artigos de um pequeno livro aos mitos da Bíblia, 

Genesis as Myth (1969), e toma questões como as das teorias de magia ou 

bruxaria, a “cosmologia básica” e a lógica do sacrifício como eixos importantes 

para quem queira compreender “A Lógica pela qual os Símbolos Estão Ligados”, 

isto é, quase tudo o que a Antropologia deseja interpretar, subtítulo de seu Cultura 

e Comunicação (1978)4. 

 Finalmente, Clifford Geertz. Todos nós sabemos que arranhada a capa da 

aparência de serem puramente “econômicas” ou “sociais” tanto a lógica dos 

sistemas cognitivos quanto a ética das relações normativas entre homens e a 

natureza e entre homens e homens, enquanto sujeitos produtivos e atores sociais 

“enredados em teias de símbolos e significados”, elas estão empapadas de 

palavras, crenças e significados entre a magia e a religião. mas as duas não são 

chamadas a explicarem coisa alguma em um livro onde um “primeiro Geertz” é 

francamente ecológico (antes de ser moda) e rende tributos a Julian Steward e à 

sua ecologia cultural, cujos princípios, revisitados alguns anos depois do texto de 

origem, são aplicados para explicar mudanças de práticas e valores entre 

agricultores tradicionais da Indonésia, em Agricultural Involution (1963). Um olhar 

tão profissionalmente profano não daria qualquer margem à suspeita de que em 

outro artigo, fruto também de pesquisas de campo na mesma região, a religião 

seria convocada a ser o principal fator de explicação do modo como sujeitos 

agrários semelhantes quanto à prática produtiva fazem-na variar 

significativamente, e a toda lógica econômica que acompanha o seu complexo 

processo, segundo a maneira como combinam, para pensá-la e vivê-la, as suas 

crenças no sobrenatural e suas derivações ideológicas e éticas. Em Religious 

Belief and Economic Behaviour in a Central Javanese Town, Geertz (1959) 

submete os fundamentos e também a possibilidade de diferenças culturais da 

prática econômica e as de todas as outras “áreas da vida” a princípios que 

articulam crenças religiosas, preferências éticas e ideologias políticas. 

                                                           
4
 Curioso observar que, pouco dado aos mistérios da religião, mas sempre intrigado com a maneira como 

a antropologia os toma para pensar os enigmas da cultura, na coletânea que Roberto Da Matta (1983) 

organiza com textos de Edmund Leach, três dos cinco textos escolhidos têm a ver com interpretação da 

Bíblia e seus mitos e um tem a ver com a magia, pelo menos a que abunda nos cabelos. 
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Similarly, the same population grouped according to their world outlook – 

according to their religious beliefs, ethical preferences, and political 

ideologies – yelds three main cultural types which reflect the moral 

organization of Javanese culture as it is manifested in Modjokuto, the 

general ideas of order in terms of which the javanese farmer, laborer, 

artisan, trade or clerk shapes his behavior in all areas of life (Geertz, 1959: 

314). 

 

 O livro de Clifford Geertz (19778) mais conhecido entre nós tem uma 

estrutura de artigos autônomos, mas interligados, não muito diversa de outros 

tantos textos de coletâneas, dentro e fora da Antropologia. Um conjunto de escritos 

mais teóricos e outro de artigos em que a teoria enunciada se aplica de imediato 

em um exercício monográfico de interpretação. Chama a atenção que os dois 

textos mais “de campo” toquem muito pouco no fator religioso e nas explicações 

pela vida do imaginário do sagrado, principalmente no “Briga de Galos”, talvez o 

texto mais lembrado de Geertz. Chama também a atenção o fato de que, antes 

dele, o autor, hoje muito interessado na questão da própria autoria, dedique uma 

parte inteira à religião e à interpretação dos “símbolos sagrados” (Geertz, 1978: 

capítulos 4 e 5). O longo capítulo 4, “A Religião como um Sistema Cultural”, é 

exemplar de uma preocupação francamente pedagógica. Geertz propõe uma 

rigorosa e desdobrada definição da religião, que passo a passo ele explica ao 

leitor. Tal como a idéia de cultura, a de religião vale pelo que mapeia como um 

sistema simbólico de conhecimento do mundo, e pelo que prescreve como um 

código normativo de valores e regras destinados a definirem, em qualquer cultura 

 

um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes 

e duradouras disposições e motivações nos homens através da formulação 

de conceitos de uma ordem de existência geral e vestindo essas 

concepções com uma tal aura de fatualidade que as disposições parecem 

singularmente realistas (1978: 104-105). 

 

E as páginas seguinte deste e do capítulo 5, “Ethos, Visão do Mundo e a 

Análise dos Símbolos Sagrados”, servem para interpretar o conceito proposto e 

demonstrar, inclusive com um curioso exemplo balinês, que em qualquer cultura 

pouca coisa é tão poderosamente concreta quanto a religião: como sistema de 

visão de mundo, de jogo de valores e identidades entre eu e o outro e como 

orientação cotidiana das interrelações. 
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Longe de considerar irrelevante o olhar atento sobre a religião como talvez o 

lugar mais próximo das tramas e teias densas das cultura, Geertz sugere que se 

há hoje uma estagnação em seus estudos, é porque houve aí muito pouco 

desenvolvimento teórico e até agora todos se nutrem em Freud, Durkheim, Weber 

e Malinowski, paralisados diante do desafio de buscar novos termos e propor 

outras relações, e buscá-los e propô-los à antropologia em outros campos, como a 

filosofia e a história. Mas reconheçamos que em nosso próprio autor é como ritual 

e em sua interpretação que a religião melhor se mostra como feixe de explicações 

da própria cultura5. 

 Esta mera enumeração de presenças e silêncios poderia ir muito longe. 

Muito mais a regra do que a exceção, o fator religioso pode ocupar, entre autores, 

escolas e “tempos” da Antropologia – e muito mais do que a arte, mas menos do 

que o parentesco, por exemplo – todas as dimensões do olhar: pode ser uma 

questão muito visível e nuclearmente essencial na interpretação da cultura, pode 

repartir com outras um momento peculiar de análise, limitada à interpretação “de si 

mesma” ou aberta a explicar a esfera mais cotidiana ou cosmicamente misteriosa 

de quase tudo, pode reduzir-se a uma de suas próprias dimensões, como a 

cosmovisão ou o ritual e pode, finalmente, permanecer tão distanciada dos 

assuntos humanos como um deus ignoto e restar, portanto tão distanciada e 

invisível. São tais e tantos os testemunhos de como entre autores e estudos muito 

importantes “tudo pode acontecer”, quando se trata da religião, que uma conclusão 

pelo menos provisória é a de que o sentido de sua presença na pesquisa depende 

mais do desejo e da intenção do pesquisador do que daquilo mesmo que ele 

estuda ... mesmo que em outro autor “aquilo” seja religião ou tenha a ver 

substantivamente com ela. 

 

Ao índio tudo, do mato ao mito;  
Ao camponês, terra, trabalho e ideologia 
 

 Se você perguntar a um Guarani que fale a sua língua o que “está 

acontecendo agora” com ele e a sua gente, ele poderá responder de várias 

maneiras. Você poderá levá-las todas em conta e mesmo contrapor um plano de 

explicação êmica ao outro. Esta motivada pluridimensionalidade condescendente 

complicará por certo a sua pesquisa e tornará o seu texto menos “elegante”, 

mesmo que, no fim das contas, mais honesto. Você poder escolher entre todos um 

                                                           
5
 O que nem sempre, de resto, acontece e apenas por este meio, como na interpretação dada a diferentes 

modos de significar poder e realeza através de palavras tornadas símbolos, na religião, como em “Centers, 

Kings and Charisma – Reflections on the Symbolics of Power” (1983: 121-146). 
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discurso único e desqualificar os outros, seja como derivados de uma matriz 

essencial do pensamento Guarani sobre “o que está acontecendo”, seja como 

aquela que lhe interessa entre outras igualmente importantes. 

 Ele poderá “falar a língua do branco” em pelo menos um duplo sentido e, 

em bom português, poderá interpretar, em termos que são também os seus, a 

lógica política do que ocorre. Poderá explicar o recente aumento de suicídios 

Guarani no Brasil e no Paraguai como a resultante de uma progressiva perda de 

terras nas reservas, de condições adequadas e dignas de sobrevivência, em 

termos Guarani, e de uma conseqüente piora nas qualidades tangíveis do “desejo 

de viver”. É possível que, sendo um indígena de liderança tribal, ele se arme de 

números e cifras, de análises de antropólogos ou agentes do CIMI Sul. 

 Ao meio caminho entre “ele mesmo” e “você”, ele poderá recontar o que 

disse inserindo uma explicação de socio-história imediata na construção de uma 

história Guarani mais remota, até quando os brancos chegaram, etc. Essa história 

factual que de alguma maneira compartimos com “eles”, o índio saberá contá-la 

“do ponto de vista do nativo”. Utilizando a terminologia que nos é comum e – quem 

sabe? – expressões como “1536 d.C.”, “interesse mercantil” ou, pelo menos, 

“invasão do território” e “ocupação das aldeias”, ele relerá uma seqüência própria 

de acontecimentos que da “Colônia” aos dias de agora explicarão razões históricas 

mais densas para interpretar “o suicídio dos Guarani”. 

 De outro modo e em sua própria língua, ele poderá remeter o sentido visível 

de uma história “branca” inevitavelmente vivida também por índios, aos 

significados mais peculiares de sua própria cultura. Aí então é muito provável que 

ele convoque “sistemas de crenças” sob a forma de mitos, de cosmogonias, de 

associações entre a ordem inumerável dos cosmos e o destino da tribo e, mais 

ainda, de cada pessoa Guarani individualmente. Tratando assim uma questão 

inscrita em significados e significantes imemoriais e nucleares de sua cultura, mas 

que na presente conjuntura parece tornar-se social e existencialmente aguda (fala-

se de “onde de suicídios”), é possível que o informante Guarani faça o que nem 

sempre o olhar do antropólogo consegue atingir. É possível que ele esteja 

associando fatos, interpretações de fatos e idéias relacionadas a estas 

interpretações em um contexto mais amplo, mas passadas ainda no campo das 

relações entre homens e suas sociedades (sujeitos sociais e suas polis), a corpus 

de significados verticais, que dão sentido aos primeiros por relacionar homens e 

sociedades, família, clãs e acontecimentos passados entre eles e entre eles e 

outros atores sociais, a ordens cósmicas, a ordenações de sentido do real 

entendidos pelo próprio protagonista nativo como não necessariamente redutíveis 
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ao que nós consideraríamos uma explicação necessariamente “social”. Pelo 

menos no sentido e na dimensão que costumamos dar à idéia de social. 

 Ele poderá sugerir que um Guarani se mata em estado de depressão e 

explicará que entre eles vy‟a significa “eu estou feliz”, “estou com vontade de 

viver”. Sua negativa é a expressão vy‟ae‟ e traduz a ausência da vontade de viver, 

um sentimento humano – universal, se quisermos, mas na cultura Guarani articula-

se com outros inúmeros campos de sentido e sentimentos muito peculiares. Um 

deles poderia ser a crença, não uniformemente partilhada entre todos os grupos 

culturais guaranis, de que a morte desejada pode apressar o caminho pessoal ao 

encontro de yvy marañ y, e a “terra sem males”. A revelação das conecções entre 

uma história cultural da tribo; a trajetória remota e “moderna” dos relacionamentos 

interétnicos; a interpretação Guarani de sua atual situação de submissão e a 

maneira como as razões  e o sentido disto se enquadram dentro de um modo 

Guarani de pensar e pensar-se, oferecerão ao pesquisador não apenas uma 

qualidade diferenciada de “dados de campo”, mas um repertório de alternativas de 

combinações de planos e focos. Uma leitura interessada na atuação étnico-política 

de lideranças indígenas poderá “esquecer” os mitos da tribo e enfatizar uma 

“consciência Guarani de seus direitos”. Aos olhos de um investigador do CIMI, 

parecerá adequada a associação de uma “ideologia da prática política” aos 

“valores religiosos imemoriais da tribo” e isto tem sido feito, aqui e ali. Mas ao 

antropólogo “profano”, interessado apenas na “descrição densa dos mitos da tribo”, 

não parecerá inadequado deixar na penumbra o que nos Guarani se assemelha ao 

nosso modo de pensar, para iluminar em sua etnografia o que lhe parece ser 

própria e genuinamente Guarani. Isto é: como talvez eles pensassem, se não 

fôssemos nós6. 

 O que impressiona, quando são comparados estudos antropológicos de 

etnografia indígena e de antropologia do campesinato, é a visível polissemia da 

primeira, onde todos ou pelos menos inúmeros aspectos virtuais da “experiência 

da cultura” são visitados e, não raro, exaustivamente descritos e interpretados, 

como se um cocar de penas de arara pudesse dar-se a traduzir o emaranhado 

mais “nativo” dos símbolos com que os Xavante um dia explicavam aos seus filhos 

a origem dos deuses e a identidade da tribo (como um exemplo recente, ver 

Müller, 1990). Assim, da ocupação ecológico-econômica de um espaço de 

natureza, à complexa tessitura de todos os rituais ao longo de um ciclo de vida da 

cultura, em uma mesma pesquisa e, depois, em um mesmo texto de antropologia, 

“tudo isto” precisa ser levado em conta, porque, mesmo sem voltarmos a 

                                                           
6
 Sou grato a Georg Grünberg (1991) por alguns nomes e idéias a respeito do assunto. 
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Malinowski, tudo se interliga e “conta” para explicar o que se deseja, mesmo que 

não seja o kula. Neste sentido, e dito em termos mais atuais, devidos pelo menos 

em parte a Geertz, o que importa não é tanto buscar o lugar de cada campo de 

fenômenos, como os da religião, por exemplo, e nem sequer a lógica das 

interdeterminações e interrelações entre dimensões diversas da cultura, como a 

magia, o trabalho e o parentesco. Imposta considerar as interpretações fecundas e 

inesperadas que surgem quando o olhar do antropólogo dirige-se às relações 

convergentes que sistematicamente enlaçam “fenômenos diversos”. Dentro desta 

ótica, não se trata de perguntar de novo “em que a religião explica isto ou aquilo” 

ou “como um sistema de símbolos religiosos espelha a lógica de uma ordem 

social”, mas de que maneira tais símbolos e seus significados, associados a 

outros, como os do parentesco, da chefia ou do trabalho das mulheres, facultam 

interpretações ocultas, quando se considera cada uma destas “ordens” de per si. É 

claro que, como em Geertz e tantos outros antropólogos atentos ao sutil jogo dos 

“jogos e rituais” profanos ou religiosos (para ele próprio parece não ser muito 

importante em algumas situações separar uns dos outros), este esforço de síntese 

na conexão de diferenças em uma mesma cultura torna-se mais relevante quando 

se leva em conta a hipótese de que “fenômenos religiosos” constituem muitas 

vezes a sempre-presença-oculta e misteriosamente mais explicativa de outras 

ordens de fenômenos mais evidentes, mais visíveis apenas porque mais 

descompromissadamente oferecidos pelo informante ao pesquisador. 

 Ora, os homens rurais também ocupam espaços e desenvolvem 

tecnologias patrimoniais de trabalho agropastoril. Tal como os índios, eles também 

possuem uma longa história de ocupações e expropriações. Claro que, aqui tudo 

se passa “dentro de nossa própria cultura”. Mas, sob muitos aspectos conhecidos 

de todos, “dentro dela” eles elaboram, preservam e transformam formas muito 

peculiares de viver e pensar no interior de algo que é, convenhamos, mais do que 

apenas uma “sub-cultura”. Quem conheça a fundo o processo, a teia de símbolos e 

os sentidos atribuídos a um ritual camponês, como uma Folia de Santos Reis ou 

um Bumba Meu Boi, sabe que, guardadas as diferenças e proporções, a mesma 

gramática antropológica que interpreta o Kwarúp ou a “Festa da Moça Nova”, 

poderia aplicar-se aos ritos e festas rurais7. E este é apenas um exemplo. E não 

apenas na própria esfera do ritual da cultura camponesa, como se nela “isto” 

estivesse separado da prática econômica, do trabalho político ou da lógica do 

parentesco. Ao contrário, posta a nu, uma cerimônia recorrente e duradoura como 

uma Folia de Santos Reis revela múltiplos tipos de compromissos e estilos 
                                                           
7
 Tratando a festa camponesa como um ritual deflagrador de relações e interpretações, Regina de Paula 

Santos Prado realizou o que sugiro aqui, de passagem. Ver o seu excelente Todo Ano Tem (1977). 
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peculiares de alianças entre parentes, vizinhos e parceiros. Sem em nada ser um 

“microcosmo” da comunidade camponesa do Sul de Minas Gerais, ela não deixa 

de lado praticamente nenhum feixe social de relacionamentos que, de outras 

maneiras e entre outros e os mesmos símbolos e nomes, são vividos na 

experiência cotidiana do trabalho ou do parentesco. 

Tal como um líder Guarani, um “sitiante” sindicalizado de Pernambuco poder dar 

ao pesquisador a fala que ele provocar: a que diz a prática econômica do 

camponês da Zona da Mata, pura e simplesmente; a que descreve o trabalho 

político do posseiro do Araguaia; a que desvela alternativas de sobrevivência 

migrante entre despossuídos do Vale do Jequitinhonha; a que, mais a fundo, 

qualifica tipos diferenciais de relacionamento ético entre parentes, parceiros e 

estranhos; a que serve a uma intrigante decodificação do mundo através da 

etnografia da dieta alimentar; a que associa isto ou aquilo a um corpus, menos 

motivadamente confessado ao antropólogo, de crenças, lendas e cosmovisões; a 

que submete o trabalho, a política, o parentesco, a comida e a festa a uma sutil 

cosmovisão peculiarmente cristã, mas não menos importante para a representação 

camponesa da vida e destino de pessoas e povos, do que o imaginário de uma 

Terra-Sem-Males para os Guarani Kaiowá, sejam estes homens e mulheres rurais 

católicos de tradição, como os de Luiz Eduardo Soares, católicos e pentecostais, 

como os de Regina Novaes, ou uma comunidade de “crentes”, como os de 

Margarida Maria Moura. Com diferenças de teor de crença e motivação 

confessada ao pesquisador, em todos eles o discurso da visão política enunciada 

oculta um devaneio não menos articulado e consistente de mistério, fé ou 

desencanto. 

 Apenas, quando é desses “outros” de nossas próprias culturas que se fala, 

o camponês tradicional ao operário da agroindústria, a interpretação do imaginário 

não obriga a perguntar sobre o que a cultura cria como arte, rito, mistério ou 

devaneio. Sob a forma de religião ou não, isto pode ser levado ou não em conta e 

pode servir ou não para explicar alguma coisa, como poderemos ver adiante. 

 

As dimensões do imaginário nos estudos sobre o campesinato 

 

 Depois dos viajantes e dos primeiros escritores modernos sobre os homens 

do sertão, como Euclides da Cunha, quem inova o conhecimento sobre o mundo 

rural brasileiro são os folcloristas, de que o paulista Alceu Maynard Araújo pode ser 

um bom exemplo. Observemos que, então, é justamente o levantamento ingênuo, 

mas sistemático, do imaginário o que interessa: festas e cerimônias populares 

religiosas ou profanas, lendas e mitos, “costumes populares”, a tecnologia 
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patrimonial (Luís da Câmara Cascudo tem um notável estudo sobre a “rede de 

dormir”) e as variações do pensamento camponês tradicional, classificado então 

como crenças, crendices ou supertições8. Estes estudos, muito comuns no 

passado, em algum tempo envolveram escritores de carreira, como Mário de 

Andrade, e cientistas sociais como Maria Isaura Pereira de Queiroz e Florestan 

Fernandes. Se não me engano, Lévi-Strauss e sua primeira esposa participaram 

em São Paulo de uma associação de estudos de folclore que um dia haverá de 

reclamar haver sido uma precursora da ABA. 

 Quando os primeiros sociólogos e antropólogos começam a fazer estudos 

de comunidades rurais no Brasil, eles encontrar por lá não mais os viajantes, mas 

geógrafos e folcloristas, uma tradição duplamente esquecida nas memórias das 

ciências sociais no Brasil. 

 Valho-me do exemplo da região paulista onde tenho feito trabalhos de 

campo. Quando em Cunha, no Alto Paraíba, Emílio Willems (1947) faz a pesquisa 

de Uma Vila Brasileira, ele quase encontra um geógrafo, Pasquale Petrone (1959) 

e um folclorista, Alceu Maynard Araújo (1955/57 e 1958), investigando a geografia 

humana e “abusões, feitiçaria e medicina popular, assim como o calendário 

agrícola e “crendices e superstições agrícolas” em São Luís do Paraitinga, 

município vizinho por onde andei na pesquisa de O Trabalho de Saber (Brandão, 

1990) e por onde andaram outros folcloristas, como Tom Maia e Thereza Regina 

de Camargo Maia (1981). 

 Ora, se pudermos por um momento ampliar o olhar para um pouco além da 

própria Antropologia, não será difícil reconhecer que coube aos estudos de 

comunidade a tarefa difícil de resolver o que fazer e onde colocar o imaginário, a 

arte popular, a crença, a magia e a religião, que as pesquisas de geógrafos 

humanos desconsideravam sem remorsos e que era e continua sendo o principal 

interesse da pesquisa do folclore. Um exercício interessante seria o de cotejar, no 

mesmo período e entre investigadores muito próximos, de que maneiras a festa 

dos símbolos e os devaneios do imaginário foram tratados na pesquisa etnográfica 

das culturas tribais do país e nos estudos pioneiros de uma antropologia do 

campesinato. 

 Sozinhos, em duplas ou em pequenas equipes, alguns estudiosos do 

campo farão como Evans-Pritchard. A pesquisa principal deixará pouco ou nenhum 

lugar à religião, mas em uma mesma comunidade ela e o imaginário de ritos e 

crendices “caboclas” serão o objeto de outros estudos, artigos e livros. Assim 

acontece com Itá, onde Charles Wagley (1960) faz a sua pesquisa de comunidade 
                                                           
8
 Assim, o longo trabalho de Maria de Lourdes Borges Ribeiro (1971), uma folclorista de São Paulo: 

Inquérito sobre Práticas e Superstições Agrícolas de Minas Gerais. 
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típica, deixando a Eduardo Galvão (1951a, 1951b, 1953, 1976) os santos, as 

visagens, a panema e o Boi-Bumbá. 

 Em Cruz das Almas Donald Pierson (1966) observa a seqüência usual dos 

estudos de comunidade e um capítulo – “Ritual, Cerimônia e Crença” – é dedicado 

à religião e ao imaginário das “almas” e eqüivalentes, sem que isto nada pareça ter 

a ver com as outras questões temáticas da unidade II – “Sociedade e Cultura”, de 

que faz parte. De modo semelhante, a unidade dedicada à “organização social” 

reserva um capítulo às “instituições, associações e atividades religiosas” e ele 

antecede um outro, paralelo, dedicado às “recreativas”. Os exemplos poderiam se 

multiplicar e, mesmo em Antônio Cândido (1964) e seu notável estudo sobre uma 

comunidade “caipira” de São Paulo, o lugar do imaginário não redutível à 

explicação prática das relações de reprodução da vida fica relegada a alguns 

comentários e anexos9. 

 O desdobramento dos anos seguintes apresenta um quadro muito 

intrigante, quando consideramos todo o âmbito dos estudos dedicados ao “mundo 

rural”. Uma relação muito sumária de focos de abordagens, a que companheiros 

da sociologia e da história devem ser convocados, distribuiria sem muito rigor da 

seguinte maneira uma produção de um passado próximo e do presente. 

 Se pudermos colocar o Frentes de Expansão e Estrutura Agrária, de Otávio 

Guilherme Velho (1972), como um primeiro estudo de moderna antropologia do 

campesinato e o O Mito da Terra Liberta, de Leonarda Musumeci (1988), como um 

último, pelo menos entre os publicados, dispondo entre eles as pesquisas mais 

conhecidas e, também em maioria, já publicadas, a impressão inicial que se tem é 

de que o valor de interpretação dado ao imaginário da crença, vivido como cultura, 

é muito pequeno. Trabalhando em uma região da Amazônia, onde ao ver de outros 

autores a presença de um imaginário mítico é muito forte entre os caboclos, onde 

conflitos contemporâneos pela posse e direitos de uso da terra têm na Igreja 

Católica um protagonista muito atuante, onde houve no passado e existem até hoje 

pequenos surtos de tipo messiânico (as bandeiras verdes dos sertões) e onde, 

finalmente, um crescimento notável de frentes pentecostais cruza com a criação 

local de neo-religiões (como o Santo Daime, um pouco mais a oeste, no Acre), 

Otávio Guilherme Velho não dedica uma atenção maior às tramas mais 

propriamente simbólicas das culturas cujas frentes de expansão e seus diferentes 

ciclos econômicos analisa. O mesmo acontece em Capitalismo Autoritário e 

                                                           
9
 Alguns capítulos e tópicos que sugerem a religião, sem no entanto a levarem a fundo em conta: 

“Técnicas, Usos e Costumes – Curadores, Mágicos”, “Representações Mentais”; “Saudosismo 

Transfigurador”. Apenas entre as páginas 196 e 197 há uma breve referência a crenças na vinda do 

“Anticristo”. 
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Campesinato (Velho, 1976), em que até mesmo uma fecunda discussão sobre a 

ideologia da “Besta Fera” é profana e vazia de sentidos religiosos, o que sugere 

que fronteiras em movimento não são o lugar propício a deuses e devaneios10. 

 De fato, de Eduardo Galvão a Heraldo Maués, a escolha da comunidade 

tradicional de caboclos amazônicos, por oposição às áreas interculturais de 

fronteiras, sugere a atenção do olhar aos sistemas de símbolos e significados que 

são então “descobertos” por toda a parte, por debaixo da lógica visível da prática 

econômica, da ideologia política, dos códigos do parentesco e de todas as esferas 

de uma ética camponesa do cotidiano, dentro e fora do círculo do trabalho 

produtivo. Assim, em estudos dos anos 80, o casal Maués resgata como 

antropologia a lógica do sistema de crenças católico-populares de culturas de 

pescadores e camponeses do Pará, tanto quanto dos sistemas de práticas 

“nativas” de medicina, com foco sobre a pajelança e a alimentação cotidiana dos 

caboclos ribeirinhos. Não lhes parece inadequado fazer um outro recorte, silenciar 

metodologicamente dimensões mais motivadas de símbolos e significados mais 

ideológicos do trabalho econômico e político, por certo tão reais neles quanto nos 

homens de fronteira de Otávio Velho, e dar a ver o substrato de crenças em 

deuses, santos, uiaras, “companheiros do fundo”, malefícios e fontes naturais 

benéficas de energia e sentido que, por certo, os aproximam mais de um modo de 

ser das culturas tribais da Amazônia do que dos camponeses de Chayanov, 

Polanyi ou Moacyr Palmeira. Toda a dificuldade está em que, de acordo com o 

foco do olhar e com a motivação de interpretações que o move, o sujeito 

camponês é inevitavelmente “isto” ou “aquilo” e, portanto, dificilmente logra dar-se 

a ver como realmente é: “isto-e-aquilo” (afora a tese de doutoramento de Heraldo 

Maués, ver Maués, 1983, 1985, 1989; Maués & Maués, 1980). 

 Quando, um pouco mais ao sul, Neide Esterci (1987) investiga conflitos no 

Araguaia em uma outra área crítica de fronteira amazônica, a ação da Igreja torna-

se visível e ela é um interlocutor importante entre o posseiro e a multinacional. 

Sem participar de uma cultura religiosa católica tradicional, não informada na 

pesquisa, ela participa da trama da história narrada. No entanto, uma vez mais, 

também Neide Esterci separa a presença da Igreja e o teor religioso da luta de 

resistência do posseiro, do próprio núcleo narrado dos acontecimentos, ao lhe 

dedicar um último capítulo: “O Papel da Igreja – Espaços Institucionais de 

Organização”. Outro caminho é o de Maria Antonieta da Costa Vieira (1981). Em 

                                                           
10

 Mas o sagrado se vinga. Otávio Alves velho mais tarde produz estudos da maior importância sobre a 

religião e sobre as relações entre ela e a antropologia, além de haver-se tornado um dos mais fecundos 

colaboradores de Religião e Sociedade, revista editada pelo Instituto de Estudos da Religião (ISER) e 

pelo Centro de Estudos da Religião (CER). 
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sua dissertação de mestrado ela investida frentes migrantes ao sul do Pará, em 

uma região a meio caminho entre Otávio Velho e Neide Esterci. A diferença está 

em que entre os seus posseiros – também em luta contra latifundiários e 

multinacionais, também apoiados por segmentos progressistas da Igreja Católica – 

existe uma razão de imaginário religioso tão marcante nos destinos quanto 

motivada nas falas11. 

 A mesma diferença entre presenças, ausências e reticências no que toca o 

envolvimento de corpus de crenças, devaneios (o que há de mais real do que um 

devaneio, Gaston Bachelard?), imaginários proféticos, mitos, sagas, cantos e 

símbolos populares “da tradição”, na interpretação da lógica do parentesco, da 

prática econômica ou da ideologia política da frente ou do sindicato, poderia ser 

encontrada em todas as áreas regionais de pesquisas sobre o campesinato no 

Brasil, da agonia dos estudos de comunidades até hoje. 

 Pesquisa feitas entre o Maranhão e Sergipe observam o mesmo gradiente 

de distribuição do peso do fator de imaginário, entre a confissão íntima dos 

sentimentos do sujeito camponês até a evidência interpretada da crença religiosa, 

católica ou não. “Isto” está ausente ou subsumido na fala da lógica em estudos 

notáveis, como Os Clandestinos e os Direitos (Sigaud, 1979), cujos objetivos bem 

poderia recobrir uma vasta gama de pesquisas do período: “compreender o 

significado de ruptura das relações tradicionais e da emergência de novas relações 

entre proprietários e trabalhadores” (:12), mas onde a própria descrição do 

“cativeiro” é em tudo profana. Está também em silêncio em O Vapor do Diabo 

(Leite Lopes, 1978), em A Morada da Vida (Heredia, 1979), em Terra de Trabalho 

(Garcia Jr., 1983), em O Sul: Caminho do Roçado (Garcia Jr, 1989), em Terra, 

Trabalho e Capital (Lovisolo, 1989), em O Pão da Terra (Mourão Sá, 1975) e em O 

Sítio Camponês (Woortmann, E.F., 1983). 

 Mas eis que de passagem O Mito da Terra Liberta (Musumeci, 1988) 

concede ao imaginário do Cordel duas páginas de descrição (:125-126) e um 

pouco mais a uma análise crítica à presença da Igreja Católica nas relações entre 

o poder, o capital e o camponês. Também no Maranhão o trabalho de Luiz 

Eduardo Soares (1981) inverte a tendência e dá a um ritual popular do catolicismo 

camponês não apenas um lugar de destaque no corpo das interpretações, mas 

uma articulação bastante bem realizada entre o seu significado na e como 

ideologia política do campesinato, em “Brincando com o Fogo Cruzado das 

                                                           
11

 Em sua pesquisa de doutoramento, Maria Antonieta retoma comunidades de posseiros no Pará já 

conhecidas de seu trabalho anterior e outras, posteriormente “descobertas”, e acentua a análise do fator 

religioso entre camponeses de fronteira. São grupos migrantes levados por crenças de tipo messiânico, um 

deles conduzido desde Goiânia por uma mulher que teria recebido do Espírito Santo a ordem de ir para o 

sul do Pará e estabelecer ali uma comunidade de promissão. 
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Imagens” (cap. 5), em que uma unidade faz o “contraponto ritual às imagens 

externas”. 

 Em direção oposta, o fator religioso e a estrutura da lógica do imaginário 

ocupam de maneiras muito variadas outros estudos também sobre o Nordeste. 

Como nas situações anteriores, uma resenha mais ampla poderia estender estas 

diferenças a outras regiões e tempos de pesquisa no país. Na mesma Baixada 

Ocidental Maranhanse, Regina de Paulo S. Prado (1977) considera a festa 

camponesa como um kula do sertão, tão adequado a explicar processo e 

estruturas de relações sociais camponesas no Nordeste, quanto outros ritos de 

trocas de bens, sujeitos e significados os explicam em sociedades tribais. 

Tornando opaco aquilo que é a própria investigação de Laís Mourão Sá, sua 

companheira de trabalhos de campo no Maranhão, Regina Paula consegue 

demonstrar como, vestidos de rito e festa, os mesmos camponeses são tão 

estruturalmente lógicos, quanto quando submissos à ordem dos dias de trabalho. 

Mas em que a conversão de sujeitos rurais e família camponesas a um outro 

modelos de crença do cristianismo pode alterar de maneira significativa o foco da 

identidade da pessoa e o imaginário da visão de mundo, assim como a ética do 

trabalho e a prática política do camponês? Eis Regina Reyes Novaes (1985) diante 

de uma pergunta feita por Clifford Geertz em Java, alguns anos antes. Em Os 

Escolhidos de Deus, pela primeira vez na antropologia rural brasileira, o fator 

religioso, mais do que descrito como um momento da trama da cultura, é 

convocado a participar da interpretação articulada de modos de vida e de sistemas 

diferenciais de pensamento social e prática econômica. Se em Regina Prado a 

religião aparece como tradição católica camponesa, onde o lugar da própria Igreja 

pode ser silenciado, e em Regina Novaes o que interessa não é a descrição de 

ritos e os seus significados na ordenação social de comunidades camponesas, 

mas o próprio valor religioso no momento da passagem de um sistema de crença a 

outro, em Ralph Della Cava (1970) e seu estudo sobre Juazeiro, a junção entre o 

imaginário católico mais “campesinamente” tradicional, o poder da Igreja Católica 

(e, depois, a de um padre “milagreiro” e dissidente) do latifúndio e do estado, é o 

que importa considerar. 

Reunindo os antropólogos e vizinhos convidados até aqui a outros pesquisadores 

do mundo rural brasileiro, poderíamos ousar uma classificação de trabalho a 

chegar a algumas conclusões de rascunho. Vindo do mais anterior para o mais 

atual, temos um campo de estudos de folclore e folcloristas onde justamente o 

corpo de crenças do imaginário subjacente às representações sociais do modo de 

vida camponês, de sua prática econômica e de seu trabalho político, é o que 

interessa reconhecer, classificar e descrever. Temos um campo passado de 



212 

 

 212 

estudos de comunidade, onde com estilo e intenções diferenciados, eram 

dedicados capítulos à parte a rituais, vida religiosa ou mesmo “o sobrenatural” 

(como em Emílio Willems, em Cunha). Muito antes do interesse pelo estudo dos 

movimentos sociais rurais do presente, com ou sem a interpretação da presença 

da Igreja, as primeiras pesquisas sobre o fator religioso no mundo rural recaem no 

estudo dos movimentos milenaristas. Isto envolve historiadores como Ralph Della 

Cava, sociólogos como Maria Isaura Pereira de Queiroz e Duglas Teixeira 

Monteiro, e antropólogos como Laís Mourão Sá e Eurípedes da Cunha Dias12. 

 Temos hoje, vizinhos próximos, uma sociologia da pequena produção e 

uma antropologia do campesinato, cujos focos preferenciais vão da organização 

familiar e comunitária do trabalho e seus códigos de relações internas e externas, 

à fronteira entre a prática econômica camponesa e o trabalho político. Fronteira 

esta que, em outra direção, abandona o espaço tradicional da “comunidade” e 

centra a interpretação na lógica do movimento social rural. Alguns estudos de 

campo que detalham certos aspectos da lógica camponesa, como o uso dos 

espaços dos sítios (como em Ellen Woortmann) ou a lógica tradicional do sistema 

de herança em Minas Gerais (como em Margarida Maria Moura) podem não levar 

absolutamente em conta o fator religioso, mesmo quando se trate de uma 

comunidade declarada e motivadamente imersa nele, como em São João da 

Cristina, uma comunidade de “crentes” onde Margarida Maria Moura (1978) discute 

a herança camponesa. 

 Entre as abordagens que convocam o fator religioso e outras formas de 

expressão do imaginário, ou que levam em conta a relação entre a religião e outros 

sistemas de sentido: a) algumas preferem associar práticas pessoais, familiares, 

corporadas ou comunitárias a instituições religiosas, como a Igreja Católica ou 

alguma forma atual de sua realização, como as comunidades eclesiais de base; b) 

outras desqualificam relações institucionais e enfatizam a experiência religiosa 

vivida culturalmente como um sistema de sentido, estável, como no caso do 

catolicismo, ou no trânsito, como no caso de processos individuais e coletivos de 

conversão camponesa; c) outros estudos submetem a interpretação via imaginário 

religioso a uma expressão única e etnograficamente privilegiada, como um ritual 

                                                           
12

 Eu já havia citado os estudos notáveis de Maria Antonieta da Costa Vieira a respeito de pequenos 

surtos de migração “messiânica” para o sul do Pará. Seria muito justo fazer referência à pesquisa de 

Eurípedes da Cunha Dias (1974), Fraternidade Eclética Espiritualista Universal. Chama a atenção um 

neo-interesse por pesquisas junto a pequenos grupos e surtos religiosos, messiânicos, milenaristas ou não, 

originados em meio rural e migrados para fiéis da cidade. Assim, registre-se o trabalho de Lauro de 

Vasconcellos sobre o surto messiânico da Santa Dica, em Goiás (Vasconcellos, 1991), os estudos recentes 

de Lisias Nogueira Negrão e Josildeth Consorte, e ainda o interesse de alguns antropólogos pelo Santo 

Daime e a União do Vegetal (Néstor Perlongher, Luiz Eduardo Soares e Edward MacRae). 
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camponês do catolicismo popular; d) outros ainda privilegiam o lugar central ou 

complementar do imaginário do sagrado na análise do movimento camponês, seja 

sob a forma histórica dos surtos messiânicos, seja na eclosão de neo-movimentos  

rurais, para os quais é insuficiente a interpretação com foco sobre, por exemplo, a 

ideologia política; e) outros enfoques vinculam sistemas camponeses de crença a 

gramáticas sociais, como na relação entre o catolicismo tradicional e o compadrio. 

 O que de qualquer maneira parece fazer falta ainda é a compreensão de 

que uma abordagem interpretativa do mundo rural, seus sujeitos e suas culturas, 

precisa de levar em conta outras modalidades subjacentes do pensado-e-vivido, 

até aqui desqualificadas como ponto de partida de um olhar sobre o mundo 

camponês. O ponto de vista aqui sumariamente exposto não pretende de maneira 

alguma sugerir que é importante “ver”, descrever e interpretar o e através do 

imaginário de crenças, símbolos e devaneios, tudo o que constitua qualquer 

dimensão de relações sociais do universo camponês. Afinal, estamos bastante 

longe da Idade Média. Mas, talvez por isto mesmo, gostaria de lembrar que, se o 

sonho, o delírio, a lenda e a crença não estão inevitavelmente “por toda a parte”, 

estão sempre aí. São, de um modo ou de outro, dimensões substantivas de todas 

as esferas da experiência de vida, das idéias e sentimentos das pessoas com 

quem lidamos. Pessoas que em geral não nos falam sobre “estas coisas” a não ser 

quando motivadamente convocadas a isto. Mas, entre elas e dentro de suas 

culturas, vivem “isto” e levam em conta tais dimensões ocultas de suas 

experiências de vida muito mais do que ousamos imaginar. Aliás, nós próprios não 

vivemos e pensamos assim também, em boa medida? Será o nosso eu-real de 

uma entrevista profissional a uma revista de antropólogos mais verdadeiro do que 

aquele que volta e meia deixamos fluir, seja numa roda confidente de amigos, seja 

na sala de um psicanalista? 

 Em outras antropologias e lidando com culturas de “outros” mais 

distanciados, tem sido intrigante e fecundo associar príncipes lendários a galos, 

galos a parentes, parentes a deuses e opostas, deuses à política e a política a 

galos-de-briga. Se ao índio é facultado e intrigante vesti-lo de plumas e fazê-lo 

bailar e contar mitos ancestrais para se poder interpretar, afinal, a sua vida e o seu 

pensamento, por que condenar indefinidamente outros sujeitos e culturas que, 

entre o trabalho e o sindicato, também crêem, apostam, bailam e trapaceiam, à fria 

lógica do trabalho produtivo e ao árduo pensar a ideologia política como se ela 

fosse só política? Afinal, também entre camponeses, trabalhadores volantes e 

posseiros da Amazônia não será o tempo de viver uma antropologia posterior à 

psicanálise e à hermenêutica. Uma antropologia capaz de aprender por debaixo da 

ideologia não apenas a gramática das trocas, mas o imaginário, o sentido e 
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sentimento. Ou será que não há lugar para existir neles e em nós um também 

“lado noturno”?13      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Quando este trabalho havia sido escrito em uma primeira versão, para ser apresentado na UnB em um 

seminário organizado por Klaas e Ellen Woortmann em 1º de maio de 1991, recebi de Rita Laura Segato 

o seu “Um Paradoxo do Relativismo”. Ainda em Brasília conversamos a este respeito. Mais tarde li o seu 

texto, que, então, ainda não estava publicado em Religião e Sociedade (Segato, 1992). Esta leitura foi 

muito importante para a revisão de meu próprio texto e devo reconhecer a distância de qualidade que 

separa um do outro em favor do seu. Agradeço muito a Rita Laura não apenas o texto, mas a coragem de 

havê-lo escrito. 
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Caipiras de São Paulo: Camponeses* 
 

Antônio Cândido, cujo livro Os Parceiros do Rio Bonito continua a ser uma 

viva lição de como a ciência pode, ao mesmo tempo, amar e compreender o outro 

(em nosso caso, os povos caipiras dos sertões de São Paulo), estende-os e à sua 

cultura para além das fronteiras do Estado. 

 

Um lençol de cultura caipira, com variações locais, que abrangia partes das 

Capitanias de Minas, Goiás e mesmo Mato Grosso. Cultura ligada a formas 

de sociabilidade e de subsistência que se apoiavam, por assim dizer, em 

soluções mínima, apenas suficientes para manter a vida dos indivíduos e a 

coesão dos bairros (Antônio Cândido. Os Parceiros do Rio Bonito, p. 79). 

 

 Quem foram estas “gentes” e o que foi aquilo que até hoje estudiosos e 

pesquisadores chamam de uma “cultura caipira”? 

 Ao longo das trilhas abertas desde o começo do século XVII pelos 

bandeirantes paulistas, e em quantidade muito maior do que os aldeamentos onde 

os padres jesuítas reuniam os povos indígenas da Província, surgiram sesmarias, 

depois, fazendas, povoados e vilas, sítios e bairros rurais. Entre os homens “da 

roça”, sesmeiros – não raro pobres senhores de muitas terras – fazendeiros, 

sitiantes, posseiros, parceiros, agregados e camaradas, foram os povoadores 

pioneiros dos sertões desconhecidos. Pouco a pouco, aos mais ricos e poderosos 

foram sendo dados títulos que iam de “senhor de terra” a “homem de bem”, de 

“cidadão” a “barão”. Aos mais pobres, trabalhadores livres de uma economia 

construída também pelo trabalho do escravo, costumava-se dar genericamente o 

nome de caipiras. 

 Famílias camponesas que ocuparam as terras por onde os bandeirantes 

apenas passaram, em busca de índios, ouro e pedras, vivendo “sem pagar 

aluguel” nos ermos das grandes fazendas como agregados subalternos durante 

muitos anos na história de São Paulo, até quando surgiram os sistemas de “plantar 

na meia” ou “no arrendo”, povoando como posseiros terras devolutas, até quando 

o poder de um senhor do Reino ou da Província as expulsasse de lá; adquirindo, 

finalmente, pequenas propriedades a que se deu o nome de sítio, sendo o seu 

dono o sitiante, às vezes, o “situante”. 

                                                           

* De Caipiras, Capiaus: pau-a-pique. Uma exposição do Centro de Lazer SESC Fábrica da Pompéia. São 

Paulo, 1984. 
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 Os primeiros caipiras foram lavradores rústicos, entre a pobreza e a miséria. 

Sujeitos cuja pessoa derivou de trocas, de poder e sexo entre o colonizador 

português e o índio. Por isso, por muito tempo, o caipira foi também o caboclo. 

Trabalhadores familiares, produtores em nível do que Antônio Cândido chamou de 

“mínimos vitais”, os primeiros caipiras foram posseiros e agregados e só mais 

tarde sitiantes mais estáveis, donos de suas terras e, pelo menos em parte, de seu 

destino. 

 Quando o viajante francês Augusto de Saint-Hilaire viajou por São Paulo, 

poucos anos antes da Independência, entre Franca e a Capital, encontrou-os em 

ranchos, pobres e violentos. 

 

Obrigado pela ventania a deixar o rancho, fui procurar abrigo numa das 
cabanas principais, mas admirei-me da desordem e da imundície reinantes 
na mesma. Grande número de homens, mulheres e crianças logo rodeou-
me. Os primeiros só vestiam uma camisa e uma calça de tecido de algodão 
grosseiro; as mulheres, uma camisa e uma saia simples. Os goianos e 
mesmo os mineiros de classe inferior vestem-se com muito pouco apuro, 
mas pelo menos são limpos;  indumentária dos pobres habitantes do Rio 
das Pedras era tão imunda quanto suas cabanas. A primeira vista, a maioria 
deles parecia ser constituída por gente branca; mas a largura de suas faces 
e a proeminência dos ossos das mesmas traia, para logo, o sangue 
indígena que lhes corre nas veias, mesclados com o da raça caucásica... 
Pode-se acrescentar ao demais que, à indolência, juntam eles, geralmente, 
a idiotice e a impolidez... Ao passo que em Minas, ao menos nas regiões 
mais civilizadas da província, os homens, mesmo os das mais baixas 
classes sociais, mantêm entre si relações de certa cordialidade, eu ouvia, 
desde que atravessei a fronteira de São Paulo, falar-se, comumente em 
matar, como em qualquer parte se falaria em dar bengaladas. “Chumbo na 
cabeça”, “faca no coração” eram as doces palavras que, constantemente, 
feriam meus ouvidos. Os antigos paulistas faziam tão pouco caso da própria 
vida quanto da de seus semelhantes... Como, de resto, poderiam perder a 
rudeza hereditária? Não recebem nenhum ensinamento religioso, os maus 
exemplos dos malfeitores, foragidos de Minas e entre eles abrigados, mais 
os excitam à prática do mal e, ademais, em regiões tão afastadas, as leis de 
repressão podem ser consideradas como inexistentes. (Augusto de Saint-
Hilaire, Viagem à Província de São Paulo). 
 

 Não são apenas essas, no entanto, as razões do “estado” em que tanto 

Saint-Hilaire quanto outros viajantes nacionais e estrangeiros encontram os 

primeiros povoadores camponeses de São Paulo. Um fato da História esquecido, 

inclusive dos livros de escola, precisa ser lembrado aqui. Durante pelo menos um 
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século e meio as populações caipiras existiram nas áreas de fronteira. Tinha à sua 

frente e à sua volta povos indígenas que lutavam pela defesa de suas terras, suas 

vidas e sua liberdade. Os que escapavam das “guerras justas” movidas pelos 

bandeirantes ou por autoridades da Coroa, enfrentavam os povoadores caipiras. A 

memória deste tempo de lutas entre brancos e pobres índios está viva até hoje em 

várias músicas sertanejas que falam com horror do “bugre”. À sua retaguarda 

tinham franjas de grandes proprietários, futuros donos de lavouras mercantis de 

cana e, depois, de café. Senhores de terra que, com freqüência, por compra 

forçada ou por pura e simples expulsão violenta, ocupavam as terras “limpas de 

índios” e civilizadas para a lavoura, através do trabalho do lavrador caipira. 

 Abandonado entre “bugres” e “senhores”, este notável civilizador paulista 

viveu em família, como um camponês típico, uma longa história de expropriação e 

violência. Precárias eram as vidas e os feitos da cultura: as “roças de toco” abertas 

na derrubada das matas, os ranchos de pau-a-pique que logo seriam 

abandonados, os instrumentos do trabalho, do monjolo ao alambique, do machado 

à enxada. Formadores das condições da vila e da cidade, viveram por muitos anos 

o destino de gente pobre, embora livre, sempre empurrada para um “sertão” mais 

adiante, o mesmo para onde antes haviam expulsado o indígena. 

 Agregados, quando se deixavam ficar em alguma fazenda, como meeiros, 

arrendatários, simples moradores ou camaradas; posseiros ou sitiantes, os caipiras 

paulistas foram, sobretudo no caso dos dois últimos tipos de camponeses da 

província, os povoadores dos bairros rurais, o seu lugar de vida. O mesmo que 

sobrevive até hoje nas áreas de São Paulo que preservam ainda “bolsões 

caipiras”, como regiões de Sorocaba, da periferia ao Sul de São Paulo e de boa 

parte do Vale do Paraíba. Tão logo puderam estabilizar a vida familiar e coletiva, 

foram produtores importantes do abastecimento das grandes fazendas de trabalho 

escravo mesmo das cidades. Hoje se sabe que não teria sido possível o surto de 

progresso produzido pelo trabalho escravo no café sem que o trabalho livre do 

lavrador caipira não tivesse, continuamente, abastecido de milho e feijão, arroz, 

batata, mandioca, algodão, cana e fumo, as fazendas, as vilas e as cidades. 

Pobres, eles próprios, os caipiras de São Paulo alimentavam a vida da província. 

 

Como a terra é aqui abundante e toca a todos, esses homens a quem se 

chama no lugar caipiras, cultivam a ferro e fogo o torrão que possuem e 

plantam milho, feijão e arroz. Colhido o produto levam-no ao mercado onde 

o vendem para comprar a roupa que lhes é necessária. (Augusto Emílio 

Zaluar. Peregrinação pela Província de São Paulo. p. 108). 
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 A visão de um lavrador caipira indolente e ignorante é produto da cidade. 

Melhor ainda, é produto do modo de ver daqueles a quem sempre interessou usar 

o trabalho da família camponesa tradicional, negando a elas as condições de sua 

própria realização. Apenas nos primeiros anos do século XX, alguns estudiosos 

paulistas começaram a resgatar a pessoa e a cultura do caipira. Entre os 

primeiros, um dos mais importantes foi sem dúvida alguma Cornélio Pires. Sem as 

armas das ciências sociais de agora, ele foi capaz de compreender, em primeiro 

lugar, que o lavrador rústico de São Paulo foi como foi porque foi induzido pelo 

poder de outros a viver como viveu. Mais do que isto, ele foi um tipo de produtor 

isolado, privado de recursos, mas, por outro lado, capaz de sobreviver por sua 

conta em situações muito adversas, capaz de multiplicar-se em muitas categorias 

de trabalhadores, artistas e artesãos e, portanto, capaz de haver criado uma 

cultura caipira, cuja aparente rusticidade apenas encobre uma sabedoria coletiva 

que o homem da cidade custa até hoje a compreender. 

 

Nascidos fora das cidades, criados em plena natureza, infelizmente tolhidos 

pelo analfabetismo, agem mais pelo coração do que pela cabeça. Tímidos e 

desconfiados ao entrar em contato com os habitantes da cidade, no seu 

meio são expansivos e alegres, folgazões e francos; mais francos e 

folgazões que nós outros, da cidade. De rara inteligência – não vai nisso um 

exagero – são incontestavelmente mais argutos, mais finos que os 

camponeses estrangeiros. Compreendem e aprendem com mais facilidade; 

fato, aliás, observado por estrangeiros que com eles têm tido ocasião de 

privar. É fato, o caipira puxador de enxada, com a maior facilidade se 

transforma em carpinteiro, ferreiro, domador, tecedor de taquaras e 

guembê, ou construtor de pontes... Os caipiras não são vadios: ótimos 

trabalhadores, têm crises de desânimo quando não trabalham em suas 

terras e são obrigados a trabalhar como camaradas, a jornal. Nesse caso, o 

caipira é, quase sempre, uma vítima. O trabalhador estrangeiro tem suas 

cadernetas, seus contratos de trabalho, a defesa do “Patronato Agrícola” e 

seus cônsules... Trabalha e recebe dinheiro. Ao nacional, com raras 

exceções, o patrão paga mal e em vales com valor em determinadas casas, 

onde os preços são absurdos e os pesos arrobalhados; nesse caso o 

caipira não tem direito a reclamações nem pechinchices, está comprando 

fiado... com o seu dinheiro, o fruto do seu suor transformado em pedaço de 

caderneta velha rabiscada a lápis. E querem que o brasileiro tenha ânimo! 

Ânimo não lhe falta, quando trabalha em suas próprias terras. As suas 

algibeiras e o seu crédito nas lojas o confirmam... Dócil e amoroso é todo o 
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camponês; sincero e afetivo é o caipira. (Cornélio Pires, Conversas ao Pé 

do Fogo. P. 13). 

 

 Colocadas lado a lado, as primeira observações apressadas de viajantes e 

cidadãos brasileiros, e os estudos posteriores, mais sérios e principalmente mais 

resultantes de um contato demorado e de uma compreensão objetiva das 

condições de vida e do modo de ser do lavrador caipira, temos duas leituras 

opostas. Aquilo que, antes, terminou por ser uma figura depreciada e definida pelo 

que lhe faltava, reaparece como uma identidade cujas virtudes coletivas fazem do 

campesinato tradicional paulista um tipo de sujeito e um tipo de cultura com que 

todos nós temos muito o que aprender. A vocação ao trabalho, as relações de 

intensa reciprocidade, a honradez e a fidelidade são o estofo e dão sentido ao que 

primeiro parecer ser indolência, ignorância e violência gratuita. 

 Uma estranha oposição de maneiras de reconhecimento torna evidente a 

maneira como lavradores tradicionais incorporaram à sua própria identidade os 

valores que os seus senhores e os homens da cidade, ao longo dos anos, 

atribuíram a ela. Sabemos que desde os tempos coloniais lavradores-pescadores 

do Litoral Norte de São Paulo são chamados de caiçaras. É nesse sentido, por 

exemplo, que Gioconda Mussolini fala de uma cultura caiçara em seu livro Ensaios 

de Antropologia Indígena e Caiçara. Sabemos também que o lavrador tradicional 

dos “sertões de cima” se deu o nome de caipira. É, também, nesse mesmo 

sentido, que autores atuais como Antônio Cândido, José de Souza Martins, Maria 

Isaura Pereira de Queiroz, Florestan Fernandes e Maria Sylvia de Carvalho Franco 

falam de uma cultura caipira ou mesmo, de um mundo caipira. 

 No entanto, enquanto os pescadores do litoral usam para si próprios, com 

ênfase de orgulho, o nome caiçara, entre os lavradores tradicionais do Vale do 

Paraíba, o termo caipira é depreciativo, evitado, ou então usado para designar “o 

povo antigo”. Ao nome que se evita prefere-se usar sertanejo, quando se fala de 

alguém que vive ainda, como entre Cunha e São Luís do Paraitinga, nas beiras 

das florestas que despencam pela Serra do Mar até o litoral. Prefere-se, melhor 

ainda, usar o termo lavrador que, tão antigo quando caipira, define, para ele 

próprio, o camponês paulista através de seu trabalho, o lugar de sua honra. 

 O que pode ser visto aqui e o que será debatido e vivido nestes dias é 

apenas uma mostra pequena do que são os lavradores tradicionais de São Paulo: 

sitiantes de hoje, camponeses meeiros ou arrendatários, agregados e camaradas. 

É uma amostra reduzida do que habita o seu mundo e a sua cultura. Objetos, 

músicas, fotos e falas que, retirados do lugar onde sobrevive um modo de vida 

caipira, correm o risco de, mesmo em conjunto, apresentarem apenas fragmentos 
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da pessoa, do trabalho e da sabedoria deste agente civilizador. Um trabalhador da 

terra, morador de sítios e bairros rurais, cuja cultura é, desde alguns séculos, tão 

importante em tudo o que é o substrato mais verdadeiro e rico da própria cultura 

paulista. Um criador de cultura cuja riqueza múltipla e densa desafia em todos nós, 

mais do que uma curiosidade passageira – algo que possivelmente foi tudo o que 

tiveram para com ela os que primeiro passaram entre os caipiras, a sabedoria da 

compreensão. 
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