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Este trabalho é fruto de uma reflexão pessoal

acerca do modo de vida do homem do interior,

seus valores e costumes. No entanto, ele só foi

possível porque teve como subsídios os

documentários, os textos escritos pela equipe do

projeto Terra Paulista, assim como as discussões

realizadas durante a elaboração de seus principais

fundamentos.

Enfim, Vivências caipiras: pluralidade cultural e

diferentes temporalidades na Terra Paulista conta e

analisa fragmentos da vida do interior, permeada

por uma cultura caipira. É uma interpretação,

entre muitas outras possíveis, norteada pela busca

de raízes e identificações de uma terra paulista

com cheiro de mato e poeira.

Maria Alice Setubal

Maria Alice Setubal

VIVÊNCIAS CAIPIRAS: PLURALIDADE

CULTURAL E DIFERENTES TEMPORALIDADES

NA TERRA PAULISTA

Este livro faz parte dos produtos do projeto Terra

Paulista: histórias, arte e costumes, desenvolvido pelo

CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação,

Cultura e Ação Comunitária, uma organização não-go-

vernamental, fundada em 1987 que se dedica ao desen-

volvimento da educação pública. Ao longo desses anos,

cultura e arte sempre foram temas presentes em suas

atividades, e com o projeto Terra Paulista, a instituição

inaugura uma nova área de atuação, dedicada especial-

mente aos temas relacionados ao patrimônio cultural

material e imaterial, mas sem perder de vista a experiên-

cia já acumulada em seus trabalhos sobre educação.

No projeto Terra Paulista o que se pretende é estimu-

lar um olhar crítico para a formação cultural do interior

do Estado de São Paulo. Um olhar que parte do presente

para estabelecer uma série de diálogos de diferentes

matizes: presente/passado; rural/urbano; antigo/moder-

no; campo/cidade; regional/nacional; nacional/estran-

geiro e tantos outros.

Mais que tudo a terra paulista aqui representada é

terra repleta de experiências dos muitos povos que con-

tribuíram para a sua existência. É uma terra que traz as

marcas dos muitos tempos e processos históricos da sua

formação.

A diversidade cultural e a multiplicidade de tempos

históricos aparecem nas ruas paulistas e em seus prédios;

nas suas festas e celebrações populares; nas artes erudi-

tas e no artesanato; na presença e na transformação dos

mitos e ideologias de sua história. Enfim, aparece nas

biografias e nos relatos dos personagens que protagoni-

zaram a formação desse território, com suas mãos e seu

trabalho.
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NOSSA DIMENSÃO CAIPIRA

Caipira, no senso comum e preconceituoso, é o habitante de nosso interior atrasado,

de instrução precária e costumes ultrapassados. Para os especialistas, contudo, caipira é a

parcela de nossa população que resultou da miscigenação original entre brancos, índios e,

mais tarde, negros, principalmente em São Paulo, e cuja cultura rústica, embora

transformada e ressignificada, permanece como parte integrante da cultura nacional.

É impossível, sustentam esses especialistas, compreender nossa formação histórica e nossa

realidade atual sem incorporar as contribuições culturais dessa população,

costumeiramente esquecida e marginalizada.

A obra da professora Maria Alice Setúbal sobre os modos caipiras de vida no estado

de São Paulo é, por isso, valiosa para desfazer preconceitos e ampliar o conhecimento de

nossa história e da complexidade estrutural de nossa sociedade. Mesmo num estado

desenvolvido, como São Paulo, mas caracterizado por sensíveis diferenças demográficas e

culturais entre a capital e o interior, e entre os municípios de cada uma de suas regiões,

“como pensar a formação de cidadãos”, indaga provocativamente a autora, “sem levar

em conta esses aspectos simbólicos que norteiam a vida de grande parte da população?”

Alguns discordarão dos pressupostos teóricos do trabalho. Outros colocarão em

dúvida sua proposta de “sermos nós, sendo outros”, ou seja, de valorizarmos nossas raízes

culturais e nossa identidade nacional sem cairmos em isolacionismos e imobilismos. Difícil

é que alguém questione a qualidade do esforço realizado pela professora Maria Alice para

integrar, em nossa visão da realidade brasileira e paulista, uma dimensão social e cultural

geralmente negligenciada.

O esforço de síntese e simplificação, conseguido pela professora Maria Alice, tem

ainda outro mérito: demonstra que um livro pode ser profundo, sem deixar de ser

acessível e atraente.

Hubert Alquéres

Diretor-presidente da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo
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Para o Paulo, com quem aprendi a distinguir os cheiros,

as cores, contornos e os silêncios da natureza,

entender a riqueza no modo simples de ser,

viver a intensidade de cada momento do cotidiano.
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Apresentação
É de sonho e de pó, o destino de um só
Feito eu, perdido em pensamento sobre meu cavalo
É de laço e de nó, de gibeira o jiló
Dessa vida, cumprida a sol
Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida
Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida
O meu pai foi peão, minha mãe, solidão
Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventura
Descasei, joguei, investi, desisti, se há sorte,
Eu não sei, nunca vi
Sou caipira...
Me disseram, porém, que eu viesse aqui
Pra pedir em romaria e prece paz nos desaventos
Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar
Meu olhar, meu olhar. 1

Romaria de Renato Teixeira

Vivemos, hoje, em uma sociedade complexa e globalizada em que os processos

sociais, tecnológicos, econômicos, culturais ou políticos são multideterminados,

exigindo um esforço grande de adaptação diante da quantidade de informações a que

se tem acesso e da rapidez das mudanças tecnológicas, que acabam por interferir

nesses processos.

No que se refere às informações, para cada estatística ou nova pesquisa publicada,

é possível levantar outras tantas que podem levar, muitas vezes, a conclusões opostas.

O olhar e a análise dependem de inúmeros fatores, que tornam impossível uma visão

totalizadora ou uma única interpretação. O lugar, a classe social, a formação dos

autores, as fontes utilizadas e a origem da demanda são apenas alguns exemplos de

fatores que interferem nos resultados de análises que envolvem relações sociais em um

mundo globalizado, relações necessariamente contraditórias.

10 VIVÊNCIAS CAIPIRAS
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Paulistana que sou, ao mudar-me para o interior do Estado, vivenciei um intenso

processo de reflexão que acabou, entre outras coisas, transformando o meu olhar

sobre a capital de São Paulo. O lugar de onde se fala abre um campo de visão que é

diferente de todos os outros. A possibilidade de compreender os significados de um

lugar, de descobrir novas verdades e modos de ser, de agir e, ao mesmo tempo,

incorporá-los às nossas formas de pensar acarreta saltos e transformações, que, no

meu caso, possibilitaram estabelecer novas relações entre a capital e o interior, a

capital e as demais regiões do País, a capital e o mundo.

Assim, este trabalho é fruto de uma reflexão pessoal acerca do modo de vida do

homem do interior, seus valores e costumes. No entanto, ele só foi possível porque

teve como subsídios os documentários, os textos escritos pela equipe do Projeto Terra

Paulista, assim como as discussões realizadas durante a elaboração de seus principais

fundamentos.

Como coordenadora do Projeto, tive a oportunidade de acompanhar de perto o

andamento do trabalho, principalmente dos depoimentos coletados por Sergio

Rosenblitz e Tatiana Lohman para a elaboração dos documentários deste Projeto.

Nesse sentido, agradeço a todos os participantes do Terra Paulista, especialmente a

Maurício Érnica, Paulo Garcez Marins, Maria Daniela Camargo Paulino e Lídia Izecson

de Carvalho, que, com suas leituras, me propuseram ajustes importantes no texto. Ao

Sergio e à Tatiana, que, com sua sensibilidade e competência, gravaram histórias “de

carne e osso”, conseguindo captar a rusticidade e a emoção que caracterizam a vida

dessas pessoas, principal material de análise deste livro, expresso toda minha

admiração.

Enfim, Vivências caipiras: pluralidade cultural e diferentes temporalidades na Terra

Paulista conta e analisa fragmentos da vida do interior, permeada por uma cultura

caipira. É uma interpretação, entre muitas outras possíveis, norteada pela busca de

raízes e identificações de uma terra paulista com cheiro de mato e poeira.

Maria Alice Setubal

11VIVÊNCIAS CAIPIRAS
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12 VIVÊNCIAS CAIPIRAS

Introdução

A complexidade da sociedade globalizada atual pressupõe a busca e a análise dos

elementos determinantes da relação entre o global e o local. Assim, podemos afirmar,

ainda que em termos genéricos, que a cultura globalizada ultrapassa o território e se

expressa primordialmente nos movimentos migratórios e religiosos, nos meios de

comunicação, na tecnologia, no mercado, no turismo e na moeda.

Podemos dizer que todos os aspectos destacados aqui apresentam dois veículos

fundamentais:

� a indústria cultural de massa, espaço em que os padrões das elites e os interesses do

capital têm hegemonia;

� os sistemas de informação e comunicação, entre eles o celular e a Internet.

A busca para se captar os processos e os grupos que muitas vezes estão à margem

desse eixo hegemônico leva à análise da outra ponta do global, mais intrinsecamente

relacionada a ele, que é o local, o lugar, conforme destaca Milton Santos2, como espaço

vivido, carregado de memórias e significações.

O lugar é o local onde essas relações do social, do econômico, do político acontecem

concretamente. Portanto, cada lugar contém elementos do global e ao mesmo tempo

dialoga com eles, reorganizando-os a partir de características próprias, que são

construídas em um contexto específico de valores, formas de ser, de trabalhar e de lazer.

Enfim, de sua cultura.

Como destaca Chartier3, não existe o popular puro, assim como não existe uma

oposição entre popular e erudito, mas, sim, cruzamentos e tensões que compõem

imbricações entre o oral e o escrito, a escrita e o gesto, etc. Analisando a religião popular

Vivências Caipiras IMESP.SET.05.pmd 5/9/2005, 14:1412



13VIVÊNCIAS CAIPIRAS

e outras manifestações na França antiga, o autor mostra as influências recíprocas das

chamadas culturas popular e erudita, destacando o fato de que a cultura popular, apesar

de sufocada e reprimida, renasce das cinzas, resistente e configurando um espaço próprio,

ainda que mesclado com outros elementos, como analisaremos no decorrer deste texto.

A revalorização do patrimônio cultural e a afirmação das identidades locais presentes

no mundo atual acontecem em contraposição ao processo de globalização, confirmando,

portanto, a importância das trocas culturais. Contrariando expectativas, sem a força e a

potência da globalização, muitas dessas manifestações culturais regionais talvez não

estivessem hoje em evidência. A rapidez das comunicações, das informações e das

mudanças tecnológicas traz alterações nos sistemas por meio de novas descobertas que se

impõem. Isso faz com que essas trocas culturais tenham de estar sempre se reajustando,

de forma a se criar comunidades, que, na maioria das vezes, são temporárias ou pontuais,

como veremos nos capítulos a seguir.

Nesse sentido, em Terra Paulista4, afirmamos que a cultura não se forma fechada em si

mesma, mas, sim, na relação com o outro, processo decisivo para o grupo se representar

para si mesmo e para o outro. Essa relação também é um espaço de troca e conflitos, no

qual os grupos e as pessoas continuamente definem e reelaboram as práticas sociais que

constituem seu modo de existir.

Assim, todo grupo cultural com raízes em São Paulo traz em si marcas de outros

grupos com os quais se relaciona, não existindo uma identidade única e pura, mas

diferentes identidades criadas ao longo do tempo, repletas de marcas que formaram a

vida cultural na terra paulista, fruto de diferenças baseadas na mestiçagem. O processo é

bem conhecido. Inicialmente, a mestiçagem se deu entre os europeus (especialmente os

portugueses) e os índios, gerando os mamelucos. Mais tarde, foi acrescida pelos povos

negros, quando do uso de maiores contingentes de escravos na lavoura. E, em tempos

mais recentes, houve a incorporação de diferentes povos, especialmente outros grupos

europeus e asiáticos, pelo processo de imigração, e também os próprios migrantes de

outras regiões brasileiras, especialmente do Nordeste.

Na mestiçagem, é possível falar de uma unidade na diferença, uma vez que pressupõe

a influência recíproca de duas culturas com histórias e costumes próprios. É um processo

Vivências Caipiras IMESP.SET.05.pmd 5/9/2005, 14:1413



14 VIVÊNCIAS CAIPIRAS

em que as mudanças podem gerar uma cultura criativa e inovadora. Obviamente, no caso

do Brasil, e sobretudo em São Paulo, assiste-se hoje ao domínio de uma matriz cultural

branca e ocidental. No entanto, é importante levar em conta a influência das culturas

ligadas aos indígenas e aos africanos, demonstrada em diversos estudos5, dos quais

destaco os de Sérgio Buarque de Holanda. Ele lembra que, no Brasil, não houve apenas

um processo de europeização, mas também, e especialmente até o século XVIII, um

processo de americanização do colonizador, em que europeus se apropriaram de alguns

costumes indígenas para a sobrevivência da colonização.

Este estudo buscou focalizar o modo de vida da gente de São Paulo, principalmente

daqueles grupos oriundos do interior do Estado, designados de maneira geral como

caipiras, e que, de alguma forma, vivem ou preservam algumas histórias, costumes e

tradições paulistas. Esses caipiras, fruto da miscigenação original entre brancos, índios e,

mais tarde, negros, podem ser considerados como os primeiros paulistas. Ainda que não

tenham características físicas relativamente homogêneas, eles se destacam por se sentir

ligados a um modo de viver rústico que se desenvolveu no interior paulista, que, embora

diferente ao longo do território do Estado e mesmo que marcado por uma série de

transformações ao longo da história, permanece como a fonte de construção dos traços

de identificação. E, como veremos nos capítulos a seguir, nas falas que identificam os

caipiras, há traços culturais oriundos dessa mestiçagem presentes até os dias de hoje,

contrapondo-se ao cosmopolitismo dominante na capital paulista.

Aqui se colocam inúmeras questões que nortearam a elaboração do Projeto. Por ora,

basta a idéia de que, apesar da marginalização sofrida pelos caipiras, que se estende

desde as épocas mais remotas da colônia, mesmo como homens livres, eles viviam à

margem do sistema agroexportador das grandes fazendas paulistas. E traços de sua

cultura permanecem vivos e de certa forma constituem-se como fontes de identificação

para os todos paulistas, que descendem desse universo cultural.

Este estudo tem como foco de análise o caipira como um grupo que se reconhece

como tal e que é reconhecido pelos outros desta maneira, enfatizando as características e

os modos de vida que formaram as várias identidades caipiras, construídas e reconstruídas

ao longo do tempo.

Vivências Caipiras IMESP.SET.05.pmd 5/9/2005, 14:1414
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Nosso objetivo é delinear, por meio da análise da literatura sobre o tema e dos

depoimentos coletados para o Projeto Terra Paulista, como o caipira se vê, ou seja, como

ele reconhece a si mesmo e ao grupo ao qual pertence. Procurou-se, em especial,

investigar os aspectos valorizados como singulares para que o grupo/pessoa se reconheça

ainda hoje como caipira e avaliar como alguns desses aspectos se descaracterizam e se

desintegram na relação com o outro, principalmente com outras culturas, enquanto

outros permanecem, mesmo que de forma ressignificada, em constante reelaboração.

Buscou-se, ainda, verificar em que medida esses aspectos constituem-se como traços

culturais com os quais muitos paulistas e muitos paulistanos identificam em si elementos

do universo caipira, mesmo que toda a comunicação de massa dominante esteja em

direção contrária.

Os depoimentos utilizados para análise fazem parte dos documentários produzidos

pelo Terra Paulista, que buscaram desvendar e desconstruir mitos, dando voz a uma

multiplicidade de sujeitos concretos, anônimos, muitas vezes excluídos não só das políticas

públicas, mas também, ainda que com algumas exceções, de pesquisas e estudos

acadêmicos. Buscar suas particularidades e singularidades, que se concretizam também

por meio de papéis informais, foi um de nossos objetivos, ressaltando suas práticas

religiosas ou de lazer, assim como as manifestações artísticas e de artesanato.

Os documentários buscaram registrar essas manifestações em

três regiões do Estado de São Paulo, seguindo um eixo da
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formação histórica do território: Vale do Médio Tietê, Vale do Paraíba e Oeste Paulista.

É o reconhecimento de uma multiplicidade de tempos coexistentes na mesma conjuntura

histórica, com durações simultâneas, que reconstitui a imbricação de temporalidades

plurais.

Nessa perspectiva, as gravações dos depoimentos coletados buscaram ressaltar a

convivência entre o rural e o urbano; o moderno e o tradicional, os eventos de massa e

aqueles particulares e realizados artesanalmente. Enfim, uma pluralidade temporal: muitas

vezes quem vive nas grandes cidades não se dá conta desse universo tão mais amplo, e

por vezes também vivido, obscurecido pela visão homogeneizante dos meios de

comunicação e reforçado pelas instituições globalizadas.

Assim, nossas tentativas de desconstrução são permeadas por um processo contínuo

de uma construção sempre em movimento, desvendando indícios em que o passado e o

presente são constantemente reinterpretados.

Nesse contexto, retomamos o tema do caipira, figura polêmica do imaginário

brasileiro, especificamente paulista, e recortamos esse foco como tema específico do

presente trabalho. Em todos os depoimentos, enfatizaram-se as questões: o entrevistado

se considera caipira? O que significa ser caipira? No senso comum, como será

amplamente analisado mais adiante, podemos afirmar que, de um lado, a figura do

caipira evoca o preconceito, especialmente do paulistano, que o considera atrasado,

ignorante e aquém dos padrões civilizados do mundo desenvolvido. A conseqüência desse

preconceito é a desvalorização do caipira, seu desconhecimento ou sua marginalização

dos processos decisórios e culturais. Mas, de outro lado, o caipira desponta

concretamente como uma figura inerente ao desenvolvimento do paulista e, portanto, é

parte integrante não só do interior, mas também das raízes paulistanas. É precisamente

sob essa perspectiva que a análise da cultura caipira, em especial de seu modo de ser, seus

valores e seu modo de vida, nos interessou como objeto de estudo.

Para isso, buscamos utilizar uma bibliografia própria das áreas da história e das

ciências sociais. Em alguns momentos, autores da comunicação e da psicologia nos

auxiliaram a complementar análises que se entrecruzaram com os depoimentos coletados

para os documentários.

Vivências Caipiras IMESP.SET.05.pmd 5/9/2005, 14:1416



17VIVÊNCIAS CAIPIRAS

P
E
R

C
Y

 L
A

U
/R

E
P

R
O

D
U

Ç
Ã

O

Nosso objetivo não foi a elaboração de um trabalho acadêmico stricto sensu, mas, sim,

o diálogo com o público em geral. Por isso, não nos detemos em querelas especificamente

acadêmicas, como a eterna discussão das ciências sociais relativa à cultura popular em

oposição à cultura erudita e todos os diferentes enfoques decorrentes desse debate6.

É importante enfatizar apenas que, assim como não consideramos a existência de

modelos únicos e totalizantes explicativos da sociedade atual, também não consideramos

a existência de uma cultura popular, ou especificamente caipira, como única, homogênea

e monolítica, mas como múltipla e heterogênea, em que se podem destacar alguns traços

característicos que a conformam. Contudo, esses traços culturais podem adquirir

diferentes significados dependendo do

contexto. Portanto, nosso estudo

buscou uma fundamentação histórica

que analisasse o caipira no quadro mais

amplo das condições sociais,

econômicas e políticas da sociedade

brasileira.

Outro fator relevante para essa

discussão é a oralidade dessa cultura, o

que nos caracteriza sempre como um

interlocutor letrado que interpreta esses

depoimentos e essa cultura de forma

geral, levando em conta as falas desses

sujeitos e uma literatura acadêmica que

tem buscado analisar e entender essas

questões. Assim, nossa abordagem

buscou criar um diálogo entre

diferentes formas e manifestações

culturais, assim como entre as

pluralidades temporais e espaciais que

conformam a cultura caipira ou o modo

de ser caipira.
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Cotidiano e trabalho
A mistura do sangue de um povo de marinheiros

com o sangue de tribos errantes produziu

um homem pobre, analfabeto, de modos grosseiros,

mas com toque de austeridade e de heroísmo.7

No trabalho Terra Paulista, De Francisco8 busca caracte-

rizar, a partir de literatura sobre o tema, uma genealogia

caipira caracterizada pela mestiçagem entre portugueses e

índios e, mais tarde, com a introdução de escravos africa-

nos, a incorporação de negros na constituição dessa gente.

Esses estudos evidenciam que o mundo caipira começou

a se estabelecer com a fixação das moradias no interior pau-

lista, a partir das bandeiras que se adentravam no sertão.

Alguns fatores exerceram nítida influência nesse processo:

terra abundante, mobilidade constante, caráter aventureiro

do mameluco e relação visceral com natureza. Essa herança

portuguesa e indígena, aliada às constantes expulsões da

terra por falta de documentação – geralmente no caso de

posseiros ou agregados – e, posteriormente, ao avanço das

condições capitalistas no campo, gerou um caráter provisó-

rio de existência e uma cultura material específica: moradia

precária, geralmente com paredes de pau-a-pique e teto de

sapé, poucos objetos, entre eles a rede para dormir, plantio

de milho, feijão, mandioca e outras culturas rápidas.

A cozinha era um rancho, fora da casa, e era no chão

que se comia, se proseava e se descansava. Caracteriza-se o

que Antonio Candido denominou como “mínimos vitais

marcados pela pobreza”, uma rusticidade em que a ocupa-

ção do solo era transitória, a propriedade não tinha registro

legal, o trabalho baseava-se na unidade familiar e havia uma

intensa relação com a natureza.
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A permanência da culinária caipira como um costume

que se preservou através dos séculos é um dos indícios da

importância dessa manifestação cultural na vida paulista,

apesar de toda a incorporação de alimentos e comidas trazi-

dos pelos imigrantes.9 As farinhas de mandioca e de milho,

herança indígena que faz parte da alimentação paulista des-

de o século XVI, acompanham outras comidas, como a car-

ne seca, o sal, o toucinho e o feijão, dieta básica dos tropei-

ros. A descrição dos hábitos caipiras analisados por Antonio

Candido nos dá uma dimensão da importância da caça até

meados do século XX, uma vez que essa população se ali-

mentava de animais da região, como quatis e tatus, sendo

raras as ocasiões em que se comia carne de vaca. Havia far-

tura de carne de porco, galinha e ovos em razão da facilida-

de de criação desses animais, mas a dieta tradicional era

composta de arroz, feijão e farinha, acompanhados de café.

A fritura é muito apreciada pelo caipira, daí a presença cons-

tante da banha de porco.

A expansão em direção ao interior das terras paulistas,

ou seja, o desbravamento do sertão na busca de novas áreas

para as culturas de subsistência e especialmente para o açúcar,

no século XVIII até meados do XIX, e para o café, a partir do

século XIX, fez com que as fronteiras agrícolas fornecessem

recursos que permitiram a uma pequena elite tornar-se rica

e poderosa. Mas, para os homens livres e pobres, a situação

era diferente, como ressalta Metcalf10, pois os pequenos la-

vradores eram os primeiros a chegar, com suas famílias, nas

fronteiras em busca de sobrevivência. Eles eram os pioneiros

na luta contra os índios para abrir florestas e plantar.

No entanto, como não tinham documentos de posse, e

na falta de habilidade física e política para preservar e prote-
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ger suas terras, acabavam sendo expulsos, o que propiciava

um constante movimento para novas fronteiras. A família

era, para os lavradores, a condição básica para o estabeleci-

mento de unidades domésticas de produção. Eram peque-

nos lares nucleares de casais com filhos em que se trabalha-

va desde pequeno. A cooperação entre pais, irmãos, mulher

e vizinhos mostrava-se essencial à sobrevivência.

Foram os sitiantes, posseiros e agregados as camadas

que mais se identificaram com a economia caipira de subsis-

tência, enquanto os fazendeiros, cujos antepassados comu-

mente partilhavam do mesmo tipo de vida, com a reorgani-

zação da economia cafeeira, composta pela mão-de-obra

escrava e depois imigrante, foram marcando sua diferença

em relação aos agregados e sitiantes, abandonando o siste-

ma de cooperação vicinal e as culturas de subsistência.

Para Sérgio Buarque de Holanda, na história do Brasil11,

em um primeiro momento, o europeu se adapta ao mundo

americano, num segundo momento, há uma amálgama das

duas culturas e, numa terceira etapa, assiste-se à retomada

do legado europeu em novas bases. Esse processo é bastan-

te nítido na história paulista com a colonização inicial, de-

pois as bandeiras e, finalmente, as fazendas de açúcar e

principalmente de café, embora tal sucessão se desse em

ritmo mais lento que no Nordeste. Nessa fase, os fazendei-

ros passam a visitar a Europa e a mandar seus filhos para

estudarem lá e para adquirirem novos hábitos e costumes

voltados para o que consideravam sinônimo de progresso e

civilização, como veremos adiante.

Desde o século XVIII, e em especial a partir do século

XIX, a produção das fazendas vai progressivamente en-

trando no sistema de mercado caracterizado pelas relações
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comerciais e fabris, que vão substituir o artesanato e a vida

auto-suficiente do bairro rural. Neste, cada família tinha sua

roça e sua criação, pois o trabalho era norteado pelos ciclos

da natureza. As fazendas de café constituíram o primeiro

grande abalo à cultura caipira, seguidas pelo processo de

industrialização. Assim, enquanto na cultura caipira produz-

se o suficiente para a sobrevivência, e o tempo livre, o lazer,

é parte integrante do modo de vida, com as festas, a moda

de viola, as prosas, a caça e as atividades artesanais, nas

fazendas o tempo é dirigido essencialmente para a produ-

ção de mercadorias e riquezas. Foi essa a origem do rótulo

de preguiça que colou na figura do caipira e em seu ritmo de

vida diferenciado, que alterna períodos de intensa atividade

na roça ou na caça com períodos de descanso e lazer.

Como observou Darcy Ribeiro,

O caipira espoliado de suas propriedades e sucessiva-

mente expulsado de suas posses continua resistindo a se

submeter ao regime de fazenda. Toda a sua experiência

o faz identificar o trabalho de ritmo dirigido como uma

derrogação de sua liberdade pessoal, que o confundiria

com o escravo. (...) O caipira se marginaliza, apegando-

se a uma condição de independência inviável sem a pos-

se da terra.12

Assim, o lavrador pobre, o caipira, era um produtor er-

rante e, por causa dessa provisoriedade, acumulava bens

que não podia levar nos ombros, ou trabalhava na terra

além da roça e do rancho. Autônomo, o caipira vivia fora, à

margem da grande economia exportadora colonial, mais

tarde capitalista. Quando não conseguia manter-se como

independente, ainda que de modo precário, via-se compeli-

do a trabalhar como colono ou parceiro nas grandes fazen-
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das, abandonando compulsoriamente seu modo tradicional

de vida. Bem diferente era o caso do sitiante, proprietário

legal que muitas vezes abastecia as grandes fazendas.

Em 1850, com a promulgação de leis que proibiam o

tráfico de escravos e restringiam a posse de terras, muda-

ram-se as relações de trabalho. Assiste-se, também nessa

época, a uma intensa movimentação de gentes, especial-

mente de mineiros e cearenses em direção à província de

São Paulo. Moura13, estudando a história de Campinas, res-

salta que, em 1852, a atividade do café já havia superado a

do açúcar, o que levou ao incentivo da produção de peque-

nos proprietários rurais para o abastecimento das grandes

fazendas.

A busca de nova mão-de-obra para substituir o escravo

na lavoura de café levou os fazendeiros a impor rigidez e

disciplina de trabalho incompatíveis com o modo de vida

caipira, orientado pelo plantio e pela colheita do ano agríco-

la, pela pesca e pela caça. Nas descrições de viajantes do

século XIX, ressalta-se o nomadismo como característica

dessa população, mas, como observou Holanda14, o movi-

mento foi um traço constitutivo do paulista, permitindo,

nesse ir e vir, a improvisação de práticas informais de traba-

lho. Assim, diferentemente de um comportamento instável,

diversos autores vêem nessa movimentação uma forma de

enfrentamento da pobreza na procura de novas terras ou

de melhores condições de trabalho, de tarefas pontuais, de

fugas ao recrutamento militar, etc.

Os períodos vacantes de trabalho eram preenchidos

pelas festas, pelas conversas, pelo lazer e também pela

constante arte de negociar. Negociavam-se carne, aves,

fumo e gado. A confiabilidade de um indivíduo era medida
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pela quantidade de negócios que ele conseguia realizar.

A troca também fortalecia laços de compadrio e vizinhança:

a economia dos múltiplos negócios permeou todo o co-

tidiano da pobreza, estabelecendo relações de compra e

venda entre indivíduos pertencentes a todos segmentos

da sociedade da época. (...) Negociar era prática comum e

criava sentidos próprios de viver, de relacionamento e de

moral, que conviviam com papéis socialmente ditados.15

Apesar dessa representação tão negativa do trabalhador

nacional, estudos atuais têm procurado demonstrar as for-

mas de ajuste e convivência com o sistema da lavoura do

café quando o lavrador autônomo e a mão-de-obra escrava

realizavam serviços intermitentes, como abertura de matas e

caminhos, ou ainda na própria colheita do café. Até mesmo

em regiões de boca de sertão, como Araraquara e São Car-

los, foi ele, durante certo período, o principal braço de tra-

balho nas fazendas.

De qualquer forma, o fato de algumas regiões paulistas

não terem se utilizado da mão-de-obra estrangeira em um

primeiro momento, ou a ela tecerem inúmeras críticas, não

apaga o dado de que a lavoura cafeeira foi responsável direta

ou indiretamente pela vinda de 2,5 milhões de estrangeiros,

na grande maioria italianos. Estes, em especial, mostraram

grande abertura em relação ao modo de vida brasileiro, tan-

to que logo se assistiu a uma caipirização de seus costumes.

A grande vitória das fazendas paulistas foi conseguir

uma mão-de-obra baseada na economia familiar, em regi-

me de colonato, no qual, embora com a possibilidade de

uso de um pedaço da terra para plantio e criação, aceitava-

se a eliminação do salário como remuneração exclusiva

da força de trabalho. O sistema contratado variava de
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parceiros, meeiros e camaradas, mas, de forma geral, o pa-

gamento era feito pelo número de pés cultivados. Os colo-

nos italianos também acabaram por se tornar verdadeiros

nômades, mudando-se ao final da colheita em busca de vida

melhor, de melhores terras e condições de trabalho.16

Todos os fatores analisados até aqui configuram uma

postura contraditória, pois se, de um lado, esse lavrador

brasileiro está definitivamente fincado à terra, buscando,

mediante atos de solidariedade, estabelecer relações de vizi-

nhança e compadrio e, ainda, tendo na natureza o cenário e

o lugar de suas vivências, sua espiritualidade, sua imagina-

ção e seus assombros, de outro lado, o conflito interpessoal

e a violência fazem parte de sua vida desde sempre.

Análises de processos criminais em Campinas17 ressaltam

essa convivência ambivalente, em que agressões físicas e

verbais eram parte constante do cotidiano, especialmente

nas reuniões das vendas, locais de diversão, negociação e de

armação de conluios políticos. As lutas de família também

estiveram presentes na história paulista, que teve no conflito

entre as famílias Pires e Camargo um emblemático exemplo

dos conflitos de sangue que duraram por muitos anos, des-

de o século XVII.18

A história do povoamento de São Paulo foi marcada ini-

cialmente pela violência contra os índios, seguida pela luta

para expulsão dos posseiros e, finalmente, pela adoção do

sistema escravocrata.

O sistema social das grandes fazendas era de extrema

violência. A expulsão dos posseiros, a defesa dos limites

imprecisos das propriedades, a supervisão da força de tra-

balho escravizada, o controle social dos que não tinham

terras, tudo exigia o emprego da força. Agregados eram
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recrutados como capangas, uma polícia particular que

guardava as divisas e executava qualquer ato violento que

o fazendeiro lhes ordenasse, até mesmo assassinatos.19

O conflito e a violência também atravessam a vida co-

tidiana do caipira, para quem “a honra manchada se lava

com sangue”, assim como a defesa de sua independência,

de seu modo de vida. A coragem pessoal é, no entanto, en-

tremeada por uma humildade hospitaleira, de forma que a

violência não destrói os valores do respeito e da solidarieda-

de característicos da cultura caipira, ou seja, o mínimo de

sociabilidade, como define Antonio Candido, concretizados

no espaço do bairro rural por meio das relações mantidas no

armazém, das festas para celebrar a colheita ou os santos

padroeiros e dos mutirões entre a vizinhança.

Olhares para as comunidades

caipiras (1940-1960)

Pesquisas sociológicas influenciadas pela sociologia funcio-

nalista norte-americana, fundada em estudos de comunidade,

tomaram como objeto de análise municípios paulistas como

Itaipava (Willems, E.), Cruz das Almas (Pierson, D.), Cunha

(Shirley, R.) e Itapetininga (Nogueira, O.)20, buscando carac-

terizar os modos de vida caipira já em transformação diante

dos processos interligados de urbanização e industrialização.

A descrição do modo de vida dessas populações possibi-

lita apreender a simplicidade de seus costumes, tanto em

relação à moradia como aos hábitos alimentares e ao ves-

tuário. As festas, a religiosidade e as crenças, assim como os

laços de compadrio e solidariedade, são mostrados em situa-

ções concretas do dia-a-dia, num período em que a família,
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a Igreja e as tradições ainda regulavam as normas e os cos-

tumes da população.

Vale também o registro de elementos identificados

como propulsores de mudanças: como a produção comercial

voltada para as cidades; a maior importância dos núcleos

urbanos e o conseqüente enfraquecimento dos costumes

mais conservadores; a criação, nas cidades, de clubes consi-

derados como sinais de “progresso e civilização”, copiados

da capital; o aparecimento de religiões ou seitas que que-

bram a homogeneização da Igreja Católica e contribuem

para a desintegração de crenças mágicas. No entanto, de

modo geral, esses estudos polarizaram uma comunidade

rural perpassada pelas tradições que sobreviveram em razão

do isolamento e da auto-suficiência em que se encontra-

vam, em contraposição à zona urbana, norteada pelo pro-

gresso, pela modernidade e pelo futuro.

Pereira de Queiroz21, ao estudar quatro bairros rurais

paulistas, busca entendê-los não de forma isolada, mas na

sua relação com a sociedade mais ampla, diferenciando-se,

assim, da sociologia americana explicitada anteriormente. A

autora mostra também como a cultura dos imigrantes e de

seus descendentes foi assimilada no modo de viver caipira.

Sem dúvida, é com o estudo de Antonio Candido22 sobre

o município de Bofete, clássico na literatura sociológica, que

foi possível empreender uma análise mais profunda da vida

social, econômica e cultural do habitante do interior paulis-

ta, delineando-se com maior clareza o universo caipira e

suas transformações, ainda que a pesquisa não estabeleça

relações com o entorno do município. O autor analisa as

origens e a história do povo paulista, mostrando seu caráter

aventureiro e a mobilidade possível graças à abundância
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de terras. A articulação entre trabalho, religião e lazer é

aprofundada no estudo, podendo-se detectar, a partir daí, a

configuração essencial do modo de viver caipira.

Para o autor, a urbanização de São Paulo intensifica as

relações com a cidade, ligando o homem do campo ao ritmo

da economia geral, desarticulando aquela economia de sub-

sistência baseada na vida do bairro e rompendo as relações

sociais estabelecidas. Isso causa insegurança em relação à

ocupação da terra, gerando um movimento de mudança em

direção à capital ou às cidades mais próximas. Essa nova

cultura que vai surgindo valoriza tudo o que é da cidade e

desprestigia a vida rural. Para Antonio Candido, esse proces-

so leva ao desaparecimento da cultura caipira, pois descon-

figura as condições de sua formação, existência e apoio.

Também é interessante mencionar um estudo realizado

em Pedrinhas, na região da Alta Sorocabana, acerca de uma

comunidade rural italiana, situação não peculiar no Estado

de São Paulo, onde a maioria dos italianos empregava-se

como colonos nas fazendas.23 A família era a unidade de

produção e consumo, e não o indivíduo. O autor destaca

como causas do sucesso dos italianos o fato de serem uma

comunidade relativamente aberta ao processo de acultura-

ção, em que a religião católica, com a incorporação do so-

brenatural e da mística caipira, foi um fator de integração

aos costumes brasileiros, e ainda o fato de possuírem uma

concepção econômica da vida dirigida para o progresso e a

valorização do futuro como conquista. Essa concepção de

progresso está aliada à valorização do perfil do italiano

como um herói que vence as adversidades, em contraste

com a imagem dos brasileiros, considerados sem ambição,

sem vontade de progredir, imprevidentes.
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O caipira aparece em Câmara Cascudo como designação

para relacionar os habitantes do interior sem instrução ou tra-

to social, que não sabem se vestir nem se apresentar em pú-

blico. E, de maneira genérica, refere-se ao habitante do inte-

rior brasileiro, mais especificamente o paulista e o mineiro.

De qualquer modo, essa generalização do caipira esconde

toda a história plural e a diversidade rural brasileira e paulista.

Como vimos anteriormente, a herança da colonização

portuguesa constituiu-se em peso importante na configura-

ção da cultura brasileira e, no caso específico deste trabalho,

da cultura paulista. Os modelos valorizados são aqueles

oriundos da metrópole e, conseqüentemente, a cultura

material e imaterial do povo da colônia é desqualificada,

gerando perda da auto-estima, da criatividade, etc.

Roberto Gambini enfatiza a negação das raízes dos po-

vos nativos como fundamento da construção da nação bra-

sileira, ideologia concretizada na pedagogia jesuítica, que,

segundo o autor, se expressa como se dissesse ao pequeno

curumim: “esqueça quem você é, quem são seus pais e de

onde você veio. Isso tudo não vale nada. Abandone sua

identidade, desvencilhe-se de sua alma, olhe para mim, es-

pelhe-se em mim, queira ser como eu e fique igual a mim”.1

É interessante atentarmos para a importância dos jesuí-

tas na formação dessa mentalidade, que nos séculos subse-

qüentes terá outros fatores para reforçá-la. Neves2 analisa o

que chamou de “a modernidade nas aulas jesuíticas”. O au-

tor descortina essa pedagogia desenvolvida nos colégios je-

suíticos, nos quais o professor tinha como missão “moldar a

alma plástica da juventude no serviço e no amor de Deus”.

Foi sistematizada em um tratado de nome Ratio Studiorum,

que expunha de forma clara uma metodologia altamente
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inovadora para a época. Como enfatiza Neves, a novidade

trazida pelos jesuítas foi a percepção de que se poderia mol-

dar mais facilmente os jovens naquilo que se desejava, e

para isso propunham etapas de uma verdadeira operação:

desde o isolamento dos alunos do espaço em que nasceram,

e a conseqüente substituição dos seus referenciais culturais,

até a adoção de nova língua (latim ou, no caso paulista, a

língua geral). Com o objetivo de se opor ao avanço protes-

tante, segundo esse autor, os jesuítas acabam por ser os pre-

cursores de uma metodologia que enfatiza a força do con-

vencimento em detrimento da força bruta e que está na ori-

gem das ideologias modernas.

Assim como essa herança colonial marcou fortemente a

nossa cultura, as idéias de progresso e civilização herdadas

no século XIX, especialmente da Europa, e adotadas com

euforia pelas elites paulistas terão impacto decisivo no modo

de vida e na priorização de valores, costumes e especialmen-

te na implementação de políticas econômicas e sociais.

O desvendamento das origens dos estereótipos referen-

tes ao povo caipira nos leva à análise de diferentes fontes,

iniciando-se pelos relatos dos viajantes estrangeiros que par-

ticiparam de expedições científicas ou artísticas e nos lega-

ram um material rico em descrições e imagens, especial-

mente do século XIX. No entanto, um olhar mais cuidadoso

sobre esse material identifica descrições de paisagens, ima-

gens de cidades, especialmente do Rio de Janeiro, descrições

de casas e fazendas de senhores das elites e, em alguns ca-

sos, relatos sobre festas e escravos. Mas a figura do homem

livre e pobre quase não aparece ou, quando ali está, a pers-

pectiva assumida denota uma visão discriminatória, subal-

terna e marginalizada.
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O olhar dos viajantes é marcado pelo binômio trabalho/

propriedade imperante na Europa, considerada o mundo

civilizado da época. A ausência de terras legalizadas, de

patrão e de um trabalho sistemático e disciplinado era ca-

racterística que fugia da compreensão desses europeus,

que só podiam entender essa situação a partir de sua visão

etnocêntrica:

Esses homens, embrutecidos pela ignorância, pela pre-

guiça, pela falta de convivência com seus semelhantes

e, talvez, por excessos venéreos primários, não pensam:

vegetam como árvores, como as ervas do campo. À pri-

meira vista, a maioria deles parecia ser constituída por

gente branca, mas, a largura de suas faces e a proemi-

nência dos ossos destas traíam, para logo, o sangue in-

dígena que lhes corre nas veias, mesclado com o da

raça caucásica.

Ainda Saint-Hilaire, naturalista francês que viajou por di-

versas províncias do Brasil no século XIX, em outra parte de

sua viagem descreve moradores de pele mestiça de negros,

como miseráveis, abobados e estúpidos: “Parece que esses

infelizes tinham muita preguiça para o trabalho, só cultivan-

do o estritamente necessário à satisfação das próprias ne-

cessidades, e a seca do ano anterior levou ao cúmulo a sua

miséria”.3

Diferentemente do caipira, depreciado e marginalizado, o

viajante descreve os senhores da terra como homens de no-

breza de estilo, coragem, firmeza e franqueza de espírito. Jus-

tificando-se, assim, toda violência e arbitrariedade cometidas

contra o índio, o negro e os homens livres e pobres em geral.

Homi Bhabha, autor destacado no mundo contemporâ-
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neo, ressaltando a complexidade e a ambigüidade próprias

do estereótipo, afirma que “o objetivo do discurso colonial é

apresentar o colonizado como uma população de tipos

degenerados com base na origem racial, de modo a justifi-

car a conquista e estabelecer sistemas de administração e

instrução”.4

O autor realiza uma análise profunda dessa relação entre

estereótipo, discriminação e discurso colonial, que ao mes-

mo tempo reconhece a diferença e a recusa ou mascara,

gerando uma crença múltipla e contraditória.

A redescoberta dos homens livres

e pobres

O esquecimento, ou a exclusão, dos homens livres das

camadas pobres nos estudos históricos sobre o Brasil foi

uma constante não apenas no discurso mas também na

historiografia oficiais. O magnífico Homens livres na ordem

escravocrata5, estudo sociológico de Maria Sylvia de Carva-

lho Franco publicado pela primeira vez em 1969, que foca-

liza, entre outros aspectos, a violência como atitude de

afirmação dos indivíduos pobres à margem da produção

escravista, talvez possa ser visto como exceção que confir-

ma a regra. Afinal, na década de 1990, os pesquisadores

começaram a rastrear suas histórias.

A definição desse contingente não é tarefa fácil, pois

transita-se por um universo social no qual negros, bran-

cos e mestiços pobres e livres vivem dos mantimentos de

suas pequenas roças, e agregados a algum proprietário –

remediado ou mais abastado – ajustavam-se às colônias,
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aos sítios ou a propriedades maiores, mas também havia

trabalhadores para ajudá-los em suas roças, seus ne-

gócios e suas empreitadas, alugavam escravos e, nessas

práticas, teciam uma trama cotidiana perpassada por

inúmeros arranjos urdidos por relações de parentesco,

solidariedades vicinais e por toda uma ordem moral de

acertos e tratos que criavam formas diversas de remune-

ração, como a permissão para ocupar parte da proprie-

dade, heranças por receber ou o fortalecimento dos afe-

tos e dos laços sociais necessários.6

Acrescente-se a esse quadro o empobrecimento e a cai-

pirização de muitas famílias, que, com a morte do patriarca,

viam suas propriedades divididas em pequenos lotes, o que

acarretava perda de poder e prestígio.

O modo de vida caipira e seu ritmo diferenciado do tra-

balho da terra, seguindo os ciclos da natureza, eram de im-

possível compreensão para o fazendeiro de café, o que ge-

rou inúmeras críticas e principalmente uma visão estereoti-

pada sobre o lavrador nacional, visto quase sempre como

vadio e inepto para o trabalho, justificando, assim, a política

de imigração para a criação de uma mão-de-obra disciplina-

da, sistemática e estável.

Moura observa que alguns proprietários, atentos ao

modo de vida dos lavradores e com interesse de manter

esses trabalhadores na terra, pagavam salários melhores,

atenuando a dureza do trabalho com a utilização de ma-

quinário e instaurando uma racionalização maior de sua

organização, assim como uma distribuição do tempo, tor-

nando possível a criação de condições para negociação e

circulação. No entanto, de modo geral, o estudo sobre

Campinas mostra que os trabalhadores nacionais eram
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procurados para tarefas intermitentes, como abertura de

matas e colheita. Os ofícios de pedreiro, carpinteiro, ser-

vente, madeireiro etc. eram funções bastante requisitadas

e que permitiam flexibilidade profissional.

A relação entre trabalhadores brasileiros e italianos

pautou-se, de modo geral, por uma convivência pacífica, e

os italianos se integraram ao país de modo bastante satis-

fatório.

Como aponta Durham7, a grande mobilidade social dos

italianos na zona rural acarretou a formação de uma cama-

da de sitiantes e a ascensão de alguns deles à estrutura do-

minante. Para a autora, alguns elementos contribuíram para

uma adequada adaptação e para o sucesso dos italianos:

conhecimento de técnicas de cultivo e plantio; trabalho fa-

miliar, com a permanência dos filhos na casa mesmo depois

de casados e a inclusão do trabalho feminino na lavoura;

espírito de poupança; mais oportunidades no comércio do

mercado local por deterem esse conhecimento ou por valo-

rizarem a educação; e a conseqüente possibilidade de

aprendizagem nesse setor.

A questão da mão-de-obra livre nacional necessita ainda

de mais estudos para sua plena compreensão, uma vez que,

em regiões de fronteira, as chamadas boca de sertão, como

Araraquara e São Carlos, parece ter havido o emprego do

trabalhador nacional nas propriedades de café, tanto na

abertura dessas fazendas e na construção de estradas como

na ampliação da lavoura, uma vez que a imigração se deu

em momento posterior. Na década de 1850, os fazendeiros

dessa região

reclamavam que os trabalhadores europeus eram indis-

ciplinados, desordeiros, preguiçosos, dados ao vício da
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bebida, violentos e avessos ao cumprimento de certas

tarefas quando estas não se achavam especificadas no

contrato. Recusavam-se a fazer cercados para suas pas-

tagens a não ser mediante indenizações. Pouco produti-

vos, não eram capazes de ocupar-se de mais de 1.500 ou

2.000 pés de café. Não cuidavam da manutenção dos

cafezais depois da colheita. Na colheita, não tinham o

menor cuidado, misturavam bagas verdes e maduras.8

Ao se levar em conta as afirmações dos fazendeiros acer-

ca da preguiça e da indolência do trabalhador livre, há curio-

sidade de indagar: a partir de quais parâmetros são feitas

essas observações? Como parece não haver registros na his-

toriografia sobre a dureza do trabalho executado pelo fa-

zendeiro, minha hipótese é de que ele acreditava que os

agricultores deveriam trabalhar como os escravos, ou seja,

numa jornada de trabalho extensiva, duríssima e espoliativa.

Relatos de viajantes, ou mesmo diários antigos, descrevem

as jornadas de trabalho de escravos e feitores, assim como

de mulheres viúvas ou sozinhas, que, ao arcar com todas as

tarefas da fazenda, acabam cumprindo uma extensa jorna-

da de trabalho na maioria das vezes não reconhecida. “Go-

vernar tamanha casa, com seu numeroso pessoal, era traba-

lho que enchia os dias da dedicada mamãe; dias estes torna-

dos mais longos pelo bom costume de se levantar muito

cedo.”9

Mais rigoroso é o relato de Ina von Binzer, preceptora

alemã que trabalhou para diversas famílias paulistas:

Neste país, os pretos representam o papel principal;

acho que no fundo são mais senhores do que escravos

dos brasileiros. Todo trabalho é realizado pelos pretos,

toda riqueza é adquirida por mãos negras, porque o

Vivências Caipiras IMESP.SET.05.pmd 5/9/2005, 14:1538



39VIVÊNCIAS CAIPIRAS

brasileiro não trabalha e, quando é pobre, prefere viver

como parasita na casa dos parentes e de amigos ricos

em vez de procurar ocupação honesta.10

Ela observa, ainda, que:

O brasileiro, menos perspicaz e também mais orgulhoso,

embora menos culto, despreza o trabalho e o trabalhador.

Ele próprio não se dedica ao trabalho se o pode evitar e

encara a desocupação como um privilégio das criaturas

livres. Como esperar que o escravo, criado em animalesca

ignorância, mas de acordo com essa ordem de idéias, seja

capaz de adquirir outras por si, formando sua própria filo-

sofia? Ele imita servilmente o branco e trabalha o menos

que pode; aqui, no próprio local e diante da amenidade

dessa natureza, é que se pode avaliar quanto é diminuto

o esforço dessa gente de inacreditável indolência.11

É importante relativizar esses comentários, pois, obvia-

mente, trata-se de um olhar europeu, germânico, cuja rigi-

dez e padrões de comportamento diferiam bastante do

brasileiro. Mas, de qualquer maneira, fornece uma visão

sobre os costumes da terra.

Voltando às representações da elite brasileira a respeito

do trabalhador nacional, destacamos um discurso feito na

Assembléia Legislativa em 1887, em que o presidente da

Província de São Paulo expressa, sem nenhum pudor, a ver-

gonha que a elite paulista sentia pela população pobre,

como se essa situação fosse responsabilidade exclusiva dos

pobres e a elite não tivesse culpa pelas condições materiais

impostas a essa camada da população, que assume a confi-

guração de

elemento negativo à prosperidade e ao progresso.
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Lavrando as piores terras, e que ainda assim não lhes

pertencem, sujeitos ao alvedrio e aos caprichos dos pro-

prietários. Quando são agregados, não constroem casas

para morar, contentam-se com míseras choupanas ligei-

ramente edificadas. Sendo muito restritas suas necessi-

dades, pois desconhecem os gozos da civilização, não

trabalham senão o suficiente para satisfazê-las. É, pois,

um elemento semibárbaro que reclama ser civilizado

pelo trabalho encaminhado para novos hábitos e costu-

mes a fim de constituir forças ativas e criadoras em vez

de ser uma inutilidade, ou antes um entrave ao progres-

so econômico do país.12

Talvez essa citação não soasse estranha se estivesse data-

da no século XXI.

São Paulo: progresso e civilização

Situando essa discussão na capital paulista, podemos di-

zer, com base em estudos históricos, antropológicos e socio-

lógicos, que o imaginário paulistano é pautado, a partir

de meados do século XIX, pelas idéias de progresso e mo-

dernidade. Essa concepção foi mais amplamente difundida

a partir da República, com o repúdio das elites ao passado

colonial e imperial, considerado como formas atrasadas de

vida. Assim, a busca pelo progresso destruiu a maior parte

do patrimônio cultural paulista, trazendo as referências eu-

ropéias, e posteriormente as norte-americanas, como pa-

drão a ser seguido.

No final do século XIX e começo do século XX, o concei-

to de civilização foi considerado como o grande objetivo a

ser atingido pelas elites brasileiras, especialmente a carioca e

a paulista. O ideal civilizatório estava norteado pelos valores
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europeus, assim como pelo fato de se ser branco e republi-

cano. Não se propagava uma democracia social, mas, sim, o

reforço de valores aristocráticos pela descrença na capacida-

de da população negra e na negação das origens mestiças

de nacionalidade. Excluídos, rebeldes, negros, imigrantes ou

trabalhadores que resistissem ou se opusessem eram clas-

sificados como incapazes ou ignorantes, pois não sabiam

reconhecer os benefícios da civilização: eram bárbaros. As

camadas livres e os setores populares que não apoiassem

esse projeto eram vistos como uma ameaça, criando-se, as-

sim, a máxima de que a questão social era uma “questão de

polícia”.13

Martha Abreu14 destaca a visão nacionalista de Melo

Moraes Filho, autor que, no final do século XIX, já denun-

ciava e ironizava os estrangeirismos que dominavam o País:

É na intimidade desse povo inculto, na convivência direta
com essa gente que conserva os seus usos adequados,
que melhor se pode estudar a nossa índole, o nosso ca-
ráter, deturpado nos grandes centros por uma pretendi-
da e extemporânea civilização que tudo nos leva, desde
as noites sem lágrimas até os dias sem combate. E nem

se diga que somos um povo que não tem passado nem

tradições, que não tivemos costumes próprios como

qualquer outro, só porque o pedantismo medra nos cen-

tros mais populosos, à sombra da tolerância que tudo

desvirtua e aniquila.(...) Mas o Brasil é um país adianta-

do; acha ridículas as tradições e desfaz-se delas; absol-

vendo os demais povos dessas futilidades que envergo-

nham, trata de encobri-las e mostra-se sério.

Na lógica civilizadora, a oligarquia cafeeira tinha papel

de destaque, ressaltando-se o progresso e a riqueza ora
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como feitos exclusivos dessa elite regionalista, ora como um

feito de todos, mas numa situação em que o progresso e a

riqueza tornaram-se acessíveis a qualquer brasileiro “graças

à generosidade dos paulistas”.

O Rio de Janeiro, capital do País, embora com um papel e

com características muito diversas de São Paulo, terá uma

função simbólica de fundamental importância, pois o fato

de ter se tornado uma cidade reformada, iluminada e mo-

dernizada, permitia aos estrangeiros reconhecer costumes e

valores europeus e, ao mesmo tempo, dava às elites a ilusão

de que o Brasil havia finalmente ingressado na era do pro-

gresso e da civilização. A capital antecipava um futuro que

as elites paulistanas acreditavam ser o seu.15 O Rio de Janeiro

também era o local de absorção das diversidades regionais

vindas de todos os Estados e ao mesmo tempo o irradiador

de culturas – a cultura européia oficial coexistia, por exem-

plo, com as tradições nacionais de influência negra. Nesse

sentido, o grupo de intelectuais cariocas famosos por sua

vida boêmia teve papel importante na ponte que conseguiu

estabelecer entre o popular e o universo das elites. Foi o caso

das festas populares, cujo exemplo principal é o carnaval. A

reforma urbana do Rio de Janeiro, por Pereira Passos, foi

simultânea à de São Paulo, por Paulo Prado.

Analisando o mito tecnizado do viver em São Paulo no

começo do século XX, Maria Inez M. Borges Pinto16 dife-

rencia o Rio de Janeiro (capital política do País) de São Paulo

(a cidade definida pela “audácia vertical”) ao analisar artigos

e estudos da época. A figura do bandeirante desbravador de

terras e aventureiro destemido é transposta aos fazendeiros,

aos industriais, aos homens que criaram fortunas próprias.

Também o movimento modernista, por meio de seus
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principais representantes, atuou de forma a incrementar o

mito paulista de Estado futurista, empreendedor, pro-

gressista, em contraposição ao Norte atrasado, cultuador

de um passado regionalista e indianista que deveria ser

superado.

A autora cita especialmente artigos de Menotti Del

Picchia publicados em jornais da época, enfatizando o

surgimento de uma nova raça, cosmopolita e atualizada,

profundamente diferente do tipo brasileiro convencional:

Peri, Jeca Tatu, tíbios resquícios de uma minoria agoni-
zante, estão fadados a desaparecer diante do surgimen-
to do tipo definitivo do brasileiro vencedor. (...) o brasi-
leiro de São Paulo é um ser poligenético, múltiplo, forte,
vivo, culto, inteligente, audaz, fruto de muitas raças em
combate, resultante de muitos sangues e adaptado pela
força das leis mesológicas, no meio em que surge, tem-
perado pelo clima, plasmado pela força da fatalidade
histórica; traz no seu organismo uma civilização multis-
secular, uma cultura requintada.17

O tom de discriminação se generaliza à medida que ga-

nham força as noções de progresso e civilização. Famoso

pela criação da emblemática figura do Jeca Tatu, amplamen-

te difundida pelo almanaque do xarope Biotônico Fontoura,

Monteiro Lobato pode ser considerado como um dos res-

ponsáveis pela popularização do estereótipo do caipira,

uma vez que sua caricatura veio de encontro à imagem já

em construção no imaginário da elite paulista: “Caboclo é o

sombrio urupê de pau podre a modorrar silencioso no reces-

so das grotas. Só ele não fala, não ri, não ama. Só ele, no

meio de tanta vida, não vive”18.

Como indica Lajolo, citado por Marinho19 em Terra
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Paulista, existem ao menos três Jecas Tatus, e as três faces

desse mesmo personagem revelarão a complexidade cultu-

ral, artística e ideológica do seu criador. No entanto, em to-

dos eles, ressalta o autor, o que impera é o Jeca Tatu de

sempre, um sujeito torto e exilado do seu corpo social.

Conversas ao pé do fogo, de Cornélio Pires (1884-1958),

busca inverter essa imagem de Lobato ao analisar as condi-

ções de expropriação do homem do campo, especialmente

do caipira paulista.

Nascidos fora das cidades, criados em plena natureza e

infelizmente tolhidos pelo analfabetismo, agem mais

pelo coração do que pela cabeça. Tímidos e desconfia-

dos ao entrar em contato com os habitantes da cidade,

no seu meio são expansivos e alegres, francos e folga-

zões, (...) o caipira puxador de enxada com a maior fa-

cilidade se transforma em carpinteiro, ferreiro, doma-

dor, tecedor de taquaras e guembê ou construtor de

pontes. (...) Os caipiras não são vadios: ótimos traba-

lhadores, têm crises de desânimo quando não traba-

lham em suas terras e são forçados a trabalhar como

camaradas a jornal.

Não cuido aqui do caipira da cidade. Esse sabe ler, é

bom, é fino e só lhe falta o traquejo das viagens, o de-

senleio e o desembaraço adquiridos no contínuo contato

com as populações dos grandes centros. Esse é menos

desconfiado que o do sítio, mas revela muita timidez

num meio grande e estranho, imaginando que todo o

mundo o observa chasqueando-o, troçando-lhe o andar

e o jeito.20

Nascido em Tietê, Cornélio Pires notabilizou-se por retra-
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tar a vida rural com palestras acompanhadas de violeiros e

causos caipiras.21 Entre suas inúmeras atividades, organizou

a Turma Caipira Cornélio Pires com violeiros de Piracicaba,

obtendo grande sucesso com a venda de discos e com

shows. A partir de então, a cidade de São Paulo tornou-se

um grande difusor da chamada música caipira.

Assim, embora com a intenção de enaltecer e muitas

vezes idealizar a figura do caipira, Cornélio acaba por trans-

formar a sabedoria caipira da vida simples e dos segredos da

natureza em anedotário. Criou

estereótipos para identificação, homogeneizando aque-

les tipos étnicos com os quais convivia para designar e

generalizar comportamentos, posturas e atitudes, enfim,

a cultura do homem do interior paulista; não considerou

que haveria diversidade em outros lugares ou mesmo

dentro da classificação que propôs. Salvaguardou a lín-

gua, o dialeto caipira, ao menos. Rememorou-o em sua

literatura, aproximando seu leitor da terminologia pró-

pria que caracteriza a variação lingüística do paulista,

mesmo que em forma de humor e curiosidade.22

Ao lado de Cornélio Pires, o escritor Valdomiro Silveira

(1873-1941) é considerado um dos precursores desse movi-

mento a partir da publicação de seu conto “Rabicho”. Nesse

momento, o caipira é valorizado como parte desse universo

intelectual paulista que passa a registrar seus causos, costu-

mes e valores. Essa literatura do interior paulista, em contra-

posição às idéias e aos movimentos da capital, ou mesmo

quando incorpora elementos mais cosmopolitas, expressa a

própria condição de hábitat do campo, destacando seus

costumes, seus modo de vida e os tipos humanos. Mesmo

para aqueles que vieram para a cidade de São Paulo, como
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Paulo Setúbal, a paisagem, o sertão e as memórias da fazen-

da continuam presentes de forma viva.

Paralelamente à construção de uma figura hilária que

acaba por se tornar motivo de chacota na cidade grande até

os dias de hoje, os autores citados anteriormente que, já nas

primeiras décadas do século XX, buscavam raízes regionalis-

tas, exaltando o linguajar caipira para afirmar uma naciona-

lidade ufanista, tornam-se também motivo de críticas e go-

zações por parte de Oswald de Andrade e outros expoentes

da corrente modernista. Diante do sucesso e da repercussão

dos modernistas, que se assumem como os verdadeiros re-

presentantes da identidade brasileira, a discriminação e a

marginalização do caipira, e de tudo o que vinha do interior,

ganham mais força.

Assim, o caipira é visto e transcrito por homens da cida-

de que o definem pelo que ele não tem.

Ele é, ponto por ponto, a face negada do homem bur-

guês e se define pelas caricaturas que de longe a cidade

faz dele para estabelecer, por meio da própria diferença

entre um tipo de pessoa e a outra, a sua grandeza. (...)

o caipira paulista define-se primeiro por ser natural-

mente do lugar onde vive: o campo, a roça, o sertão e a

mata, o lugar oposto à cidade. É quem não mora em

povoação e, portanto, aquele que não possui o preparo

e as qualidades do homem da cidade, o civilizador, de

quem, a seu modo, o caipira escapa, tanto quanto o

índio, e mais do que o negro. Se seu lugar de vida é o

contrário do da cidade e o seu trabalho é invisível por

ser o oposto ao da cidade, o seu modo de ser e a sua

cultura são o oposto do que a cidade considera civiliza-

ção, civilizado.23
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Embora atualmente se assista a uma retomada, em geral

positiva, do significado e da representação do caipira, deve-

se admitir que, em centros como a capital paulista, especial-

mente entre as camadas das classes média e alta, essa visão

preconceituosa ainda está presente, e com alguns atenuan-

tes, não só para o caipira morador da zona rural, mas tam-

bém para os moradores das cidades do interior. Essa afirma-

ção pode ser embasada em comentários depreciativos acer-

ca do interior, mas principalmente considerando a valoriza-

ção de costumes e hábitos estrangeiros, tomados como re-

ferência do modo de vida para esses setores da sociedade.

Acrescente-se a isso uma perspectiva cosmopolita das gran-

des cidades do mundo, nas quais o indivíduo vive em meio a

um universo de identidades variadas, da diversidade cultu-

ral, mas preserva sua autonomia como indivíduo, morador

de uma grande cidade que espelha a modernidade e o per-

tencimento à civilização ocidental.
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A realidade do mundo globalizado acaba muitas vezes

reforçando alguns processos identitários tradicionais em vez

de apagá-los. No entanto, essa visão nem sempre aparece

com clareza nos estudos contemporâneos, preocupados

mais em captar o ponto de vista hegemônico das grandes

metrópoles, especialmente daquelas inseridas nos países

dominantes.

Nessa perspectiva, filósofos e sociólogos elaboram mui-

tas vezes teses brilhantes, mas que se configuram como

uma análise homogeneizante de processos, que, na concre-

tude do dia-a-dia, são muito diversos.

Gilles Lipovetsky e Maffei Mafesolli podem ser conside-

rados representantes dessa tendência. Para Lipovetsky1, vi-

vemos na era do hiperindividualismo refletido no culto à

saúde, ao corpo e à beleza; um tempo de excesso de psico-

trópicos, fanatismo religioso, controle soberano de si e luta

contra o preexistente e o herdado. O poder do novo, das

mudanças, do clip, do efêmero e das celebridades se impõe

e a moda é a nossa lei. O autor ressalta a sacralização do

novo, lado a lado à dignidade do presente. A tradição,

quando permanece, é sem coerção, sem a coesão comunitá-

ria, sem o poder do coletivo, manifestando-se como opção

individual.

A sociedade exalta a felicidade, o ego e o bem-estar mais

do que a abnegação e os sacrifícios. O que importa é o su-

cesso pessoal e a felicidade. Assim, a moral austera é substi-

tuída pela moral combinada com festas e celebridades, o

que o autor chama de “moral de encantamento”, moral

emocional que se manifesta por mais solidariedade, mais

caridade, mas sem exigências ou obrigações e, por isso mes-

mo, de forma descontínua. Entretanto, este autor ainda
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ressalta que não há o indivíduo absoluto, mas uma ética re-

gida pelos direitos humanos, pela tolerância, pelo respeito

mútuo e pela cooperação. O culto à pessoa e a valorização

do dinheiro e da liberdade individual se combinam com a

responsabilidade pela ecologia do planeta, a ajuda ao outro

e a tolerância.

Lipovetsky traça uma visão otimista da sociedade, espe-

cialmente do ser humano nos dias de hoje, e sem dúvida

existem segmentos da população de países ricos e pobres

que se identificam com essas colocações. No entanto, esta

parece ser uma concepção parcial que está distante de refle-

tir uma visão da sociedade como um todo, sobretudo nos

países pobres ou em desenvolvimento, nos quais setores

muitas vezes majoritários ou ao menos bem significativos

vivem à margem dos benefícios dessa sociedade. Acrescen-

te-se ao quadro a existência de regiões ou mesmo países

que, movidos por um nacionalismo arraigado ou pelo forte

sentimento de identidade, se apegam às suas tradições

como forma de enfrentar a globalização contemporânea.

Mafesolli2, embora não se preocupe em explicitar dife-

renças culturais específicas que ocorrem em todos os conti-

nentes, amplia o debate ao discutir a problemática da época

atual sob a dimensão do conflito entre enraizamento e er-

rância. Ele caracteriza a sociedade pós-moderna mais pela

existência de tribos (grupos unidos em torno de um interes-

se comum) e do nomadismo do que pelo foco apenas no

indivíduo ou no hiperindividualismo, como ressalta Lipo-

vtsky. Para Mafesolli, esse movimento de desterritorializa-

ção, por ele designado como nomadismo, não tem apenas

motivação econômica, mas também um desejo de evasão,

uma pulsão migratória em que o confronto com o exterior
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permite a vivência de uma pluralidade estrutural. A possibili-

dade de romper fronteiras nacionais, civilizatórias, religiosas

e ideológicas abre as  portas para se viver concretamente

alguma coisa do universal. Configura-se, assim, para o au-

tor, um desejo de errância, estabelecendo um enraiza-

mento dinâmico no qual o nomadismo de alguns alimen-

ta o imaginário coletivo.

Em contrapartida, busca-se cada vez mais o pertenci-

mento a pequenas comunidades pontuais (grupos ligados a

algum interesse comum: esporte, música, lazer ou hobby),

de convívio intenso, gerando alta circulação de sentimentos

e emoções. As necessidades são preenchidas, segundo

Mafesolli, por errâncias ou pela formação de comunidades

emocionais pontuais dotadas da capacidade de unir proces-

sos aparentemente opostos: religar-se versus desligar-se;

permanência/estabilidade versus movimento/novidade;

enraizamento versus errância.

Obviamente, as análises aqui apontadas são apenas uma

síntese mínima de alguns aspectos estudados pelos dois au-

tores de forma bem mais profunda e detalhada. Mas o que

importa destacar é que, embora ambos levantem pontos

importantes que contribuem para a análise da sociedade

atual, ao tentar dar conta de fenômenos muito amplos, aca-

bam por construir uma visão homogeneizadora do mundo

contemporâneo.

Tais análises deixam de lado as diferenças culturais, a his-

tória dos conflitos socioculturais e dos entrelaçamentos en-

tre grupos, culturas e processos socioeconômicos que a es-

pecifidade das formações sociais possui. A existência dessas

diferenças aponta para a investigação de políticas e projetos

que possam ser mais inclusivos, fazendo com que os sujeitos
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sintam-se identificados com seus princípios, neles se reco-

nhecendo e sentindo-se pertencentes a um grupo, a uma

comunidade, ainda que de modo temporário, uma vez que,

diante do ritmo febril das transformações em nossos dias,

fica difícil falar em instâncias fixas.

As sociedades modernas se abrem para as mudanças

enquanto as sociedades tradicionais valorizam o passado e

os antigos costumes. Todavia, entre um pólo e outro, que

resiste mais como categoria que propriamente como fenô-

meno, existem inúmeras nuances e, mesmo em cada um

desses pólos, encontram-se elementos diferenciados, ou por

vezes ignorados nas análises mais amplas. Em muitos con-

textos do mundo hoje, a globalização caminha em paralelo

tenso com o reforço das identidades locais, regionais e

comunitárias.

Cada vez mais, as culturas nacionais estão sendo produ-

zidas a partir da perspectiva de minorias destituídas. O

efeito mais significativo desse processo não é a prolifera-

ção de “histórias alternativas dos excluídos”, que produ-

ziriam, segundo alguns, uma anarquia pluralista. O que

os meus exemplos mostram é uma base alterada para o

estabelecimento de conexões internacionais.3

O autor observa que as grandes narrativas capitalistas

não dão conta de fornecer elementos de identificação para

questões culturais e de afeto político.

Articulação social da diferença, da perspectiva da mino-

ria, é uma negociação complexa, em andamento, que

procura conferir autoridade aos hibridismos culturais

que emergem em momentos de transformação históri-

ca. O “direito” de se expressar a partir da periferia do

poder e do privilégio autorizados não depende da per-
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sistência da tradição; ele é alimentado pelo poder da tra-

dição de reinscrever por meio das condições de contin-

gência e contrariedade que presidem nas vidas dos que

estão em minoria. O reconhecimento de que a tradição

outorga uma forma parcial de identificação. Ao reence-

nar o passado, este introduz outras temporalidades cul-

turais incomensuráveis na invenção da tradição. Esse

processo afasta qualquer acesso imediato a uma identi-

dade original ou a uma tradição “recebida”. Os embates

de fronteira acerca da diferença cultural têm tanta possi-

bilidade de serem consensuais quanto conflituosos; po-

dem confundir nossas definições de tradição e moderni-

dade, realinhar as fronteiras habituais entre o público e o

privado, o alto e o baixo, assim como desafiar as expec-

tativas normativas de desenvolvimento e progresso.4

O tradicionalismo brasileiro sempre elege grupos popu-

lares para erguê-los como símbolos gerais, seja de uma re-

gião, seja de uma nação. Uma parte dessas manifestações

identitárias que existem hoje em dia é reacionária em senti-

do estrito – reagem ao movimento de mudança negando-o,

tentando preservar um modo de vida autêntico. No caso

deste estudo, o discurso de valorização das tradições popu-

lares tem um sentido bem diferente do tradicionalismo con-

servador. É tão-somente um discurso pela valorização da di-

versidade como motor da riqueza cultural, um discurso que

quer legitimar parcelas de nossa organização social e de

nossa subjetividade – e também de nossa sensibilidade, por

que não? – contra tendências que as reprimem e as negam

com meios de vida. Olhar para as heranças culturais rurais –

e para todas as outras – é olhar para si, é se reconhecer na

história e nos outros, é participar da modernidade para in-

cluir os legados que nos formam.
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Homi Bhabba utilizou o termo “fronteira” como o lugar

a partir do qual algo começa a se fazer presente. No caso

paulista, é Sérgio Buarque de Holanda que utiliza a noção

de movimento e fronteiras5, enfatizando as possibilidades

de encontros culturais, como o fato de o português se ver

obrigado a adaptar-se às condições da natureza e dos indí-

genas para ter sucesso na colonização. Esse espaço de fron-

teira, constituinte de toda a história paulista, é analisado por

Holanda ao mesmo tempo como espaço da violência e da

interação cultural, sendo, portanto, ambivalente, contradi-

tório e heterogêneo. É uma cultura em aberto, referida pelo

autor como tendo a consistência do couro, que se amolda, e

não a dureza do ferro.

Assim, a análise da história paulista traz em seu bojo o

que hoje se denomina como hibridismo cultural, como es-

paço de mestiçagens que foram, desde seus primórdios,

produtoras de cultura, de algo novo, mas que, com o passar

dos séculos, cederam lugar à força da cultura do branco, da

cultura européia, que paulatinamente aumenta sua influên-

cia e sua atuação.

Sem dúvida, no caso brasileiro, e especificamente no

paulista, encontramos inúmeros exemplos de uma reelabo-

ração de símbolos, sincretismos e mestiçagens, enfim, dife-

renças que se expressam de modos diversos e que têm sido

objeto de estudo de escritores contemporâneos, como o

próprio Mafesoli ou Domenico Di Massi, que vêem nessas

diversidades um campo rico para o entendimento do mun-

do atual. Essas diferenças culturais constituintes da época

contemporânea dão lugar a múltiplos significados, que são

mais ou menos valorizados de acordo com o local onde se

expressam, o momento e os sujeitos envolvidos, assim como
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os modismos veiculados pela mídia e outros meios de comu-

nicação. Nesse contexto, as identidades vão se formando na

interação com os múltiplos significados em que as culturas

se interpenetram e estão em um constante ser e tornar a ser,

não como algo definitivo, mas como algo mutante, sempre

em movimento, sempre em equilíbrio provisório.

São Paulo, a grande cidade, será o espelho do imaginário

social regionalista de progresso e civilização, a concretiza-

ção do ideal moderno por sua ausência de tradições e pre-

conceitos. De posse de recursos não-democráticos e com

total domínio econômico e político, essa ideologia dos seto-

res dominantes, muito antes da hegemonia dos meios de

comunicação de massa, difundiu-se com tal força por toda

sociedade, aparecendo como o projeto de todos os paulis-

tas, que até os dias de hoje é afirmada e reafirmada median-

te constantes atualizações e ressignificações.

Confundindo o moderno com o novo, estamos sempre

dispostos a aceitar o novo sem resistências, pois isso signifi-

ca progresso, modernidade. Claro, é também uma capaci-

dade de adaptação e transformação que denota uma gran-

de qualidade, mas reforça a falta de tradição, de marcas cul-

turais concretas, de valorização do local, de quebra do elo

entre passado, presente e futuro. Com isso, parece que o

paulistano não pode reconhecer outras formas de ser, de

trabalho e de valores que não estejam pautadas pela grande

cidade como símbolo da modernidade e do progresso. As-

sim, ele desvaloriza o interior do Estado e reconhece o patri-

mônio cultural brasileiro em regiões do Nordeste, em Minas

Gerais ou na Amazônia, expressando aí um olhar semelhan-

te ao do estrangeiro, ou seja, o olhar do exótico, do folclóri-

co, mas não do igual, do pertencimento.
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A referência primordial do paulistano está fora do Esta-

do, fora do País – desde a linguagem cotidiana, carregada

de expressões e termos estrangeiros, até a moda, os objetos,

as músicas e os filmes. Festas populares, religiosidade, arte-

sanato, comidas e outras manifestações culturais aparecem

no imaginário da elite paulistana, tanto econômica quanto

intelectual, como algo menor, desvalorizado, que evidencia

nosso atraso e, portanto, devemos ignorar, esconder ou

mostrar apenas como um exotismo fora dos nossos padrões

desenvolvidos, embora São Paulo seja um dos grandes con-

sumidores de música caipira, de raiz e sertaneja.

Inúmeros exemplos retratam essa condição. Na capital,

temos a sensação de que a religiosidade brasileira não tem a

mesma importância ou, quando aparece, é basicamente em

pequenos grupos isolados ou na periferia, por conta espe-

cialmente dos evangélicos. Soa anacrônica e desconcertante

a aparição eventual de uma procissão popular na avenida

Bernardino de Campos, ou carroças e cavalos pelas ruas. Ou

grupos de Folia de Reis ou Folia do Divino. Apesar se serem

manifestações antigas e presentes na vida popular da cida-

de, sua aparição ainda desconcerta.

No entanto, os estudos do Terra Paulista nos permitiram

verificar a importância da religiosidade nas diversas localida-

des do interior de São Paulo, expressa de diferentes formas –

desde a austeridade de Itu, que busca reviver tradições

como as procissões solenes dos Passos e do Enterro, até as

festas de São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba, com

suas cavalhadas, congadas e moçambiques ou, ainda, as

romarias para Pirapora e Aparecida.

A comida é outro componente fundamental na cultura

paulista, tendo incorporado contribuições dos diferentes
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grupos de imigrantes e migrantes. É interessante notar a for-

ça desse patrimônio cultural imaterial que, mesmo assimi-

lando continuamente novas referências, foi capaz de seguir

quatro séculos de nossa existência: alimentos básicos de

nosso cotidiano têm origem indígena, como a mandioca e o

milho, e os doces caseiros persistem desde a época do açú-

car e do café, nos séculos XVIII e XIX.

Ainda para referendar a força do simbólico, podemos

destacar um elemento muito forte: a nossa capacidade de

produzir mestiçagens. As formas de acasalamento, inicial-

mente com índias e depois com negras, tiveram ampla difu-

são, e o mesmo ocorreu com a cultura européia, cada vez

mais valorizada. Isso desencadeou forte preconceito, acarre-

tando diversas formas de branqueamento da população ao

longo da história paulista, tais como os elevados dotes para

os portugueses que desposavam filhas mestiças de fazen-

deiros, nos séculos XVI e XVII, e o estímulo à imigração euro-

péia, durante os séculos XIX e XX.

É esclarecedora a comparação entre a sobrevivência dos

patrimônios culturais material e imaterial. Enquanto o lega-

do arquitetônico do passado paulista, teoricamente muito

mais resistente, foi destruído em sua quase totalidade, sub-

sistiram os elementos simbólicos associados a formas sim-

ples de viver, mas que fazem parte do modo de ser brasileiro

e paulista, pois têm significado e puderam se transformar,

atualizando-se de acordo com diferentes influências decor-

rentes das mudanças da sociedade.

A intensa urbanização e a industrialização exacerbada

de São Paulo, desde o início do século XX, acentuando-se

principalmente a partir dos anos 1950, traria conseqüências

para a zona rural, que se via obrigada a romper com o
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isolamento relativo do bairro da roça, quase auto-suficiente,

de modo a estabelecer relações com as cidades, que se tor-

nariam cada vez mais importantes e prestigiadas, em con-

traposição ao campo e à vida comunitária. Esse fator pro-

duziu uma massa crescente de migrantes que marcha em

direção às cidades, abrindo mão, em um primeiro momen-

to, de seu modo de vida, de seus costumes e valores. Mas

estes logo seriam, de alguma forma, revividos e ressignifi-

cados nos espaços urbanos onde os recém-chegados, a

partir das diferentes realidades locais, criariam seus víncu-

los e suas marcas.

Esse processo é cada vez mais intenso e rápido, de modo

que a sociedade atual, globalizada, cujos eixos norteadores

estão no mercado e nas tecnologias, traz inerente a si um

direcionamento hegemônico que acaba por gerar resistên-

cias violentas, mas também pacíficas, de maneira a salva-

guardar particularidades locais ou regionais, assim como

valores, costumes e modos de vida específicos. Nesse senti-

do, não se pode reduzir todas as culturas particulares ao

status de marginais ou residuais, uma vez que, ao se afirmar

no espaço público por meio de demandas, atos políticos

ou simplesmente pela apresentação de espetáculos ou ma-

nifestações festivas populares, elas reivindicam e alcançam

um reconhecimento da sociedade. São múltiplos os grupos,

as culturas, as regiões ou os países que se encontram nessa

situação e que expressam sua identidade das mais diferentes

formas: defesa de cotas para minorias, afirmação de parti-

cularismos regionais, isolamento e apelo à volta de tradi-

ções, etc.

Essa dimensão simbólica que busca reforçar, especial-

mente por meio da mídia, uma imagem progressista de São
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Paulo é tão forte que acaba por esconder, ou diluir, nossa

diversidade, fruto de histórias culturais diferentes, de sujei-

tos concretos que são marginalizados e esquecidos pela vio-

lência simbólica da visão dominante.

Maria Rita Kehl e Eugênio Bucci6, analisando os meios de

comunicação no contexto da sociedade brasileira, apontam

a alienação do homem moderno, que se vê sem história,

sem comunidade, sem referências morais e sem subjetivida-

de, conformando-se em se perder ou se diluir em meio à

massa, que tem na TV o espelho espetacular de sua vida

empobrecida. É a sociedade do espetáculo, do culto à ima-

gem, da dependência absoluta do olhar do outro, pois

dependemos do espetáculo para comprovar que existimos.

O espetáculo como produção de sentido e de verdade.

Os autores enfatizam a especificidade brasileira, na qual

a TV adquire grande centralidade em razão de seu papel de

integração nacional, de difusora de hábitos, modos de vida,

de vestir, de falar, etc., que passa a ser o lugar do espaço

público. A TV reelabora os microuniversos da sociedade,

apropriando-se das falas emergentes e criando a fala instituí-

da em outro lugar, ou seja, na própria televisão, autorizando

o que pode e o que não pode ser falado e mostrado pela

consolidação de costumes e pela criação do que considera

ser uma identidade nacional. É uma visão totalizante que

recusa enraizamentos, na qual tudo é presente, pois a TV

tenta tudo abranger de um modo amorfo, pastoso, não

considerando as idéias de passado e futuro. Em resumo, o

que não aparece na TV não existe. O que não é visível não

existe, não é real.

Assim, se a indústria cultural só reconhece aquilo que ela

é capaz de incluir, aquilo que tem algum interesse relaciona-
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do com o capital e o poder, tudo o mais está automatica-

mente excluído, não é considerado porque não existe. Nesse

sentido, a maior parte das manifestações populares que não

se enquadram nessas condições é excluída. Desse modo,

valores, costumes e modos de vida das camadas mais po-

bres não aparecem naquilo que a mídia apresenta como

modo de vida a ser seguido, ou seja, modos de vida valida-

dos e que têm a auréola de sucesso, de modernidade, de

progresso.

Nessa perspectiva, Maria Rita Kehl analisa a sociedade do

espetáculo como a centralidade do aparecimento. É o impe-

rativo da novidade ao apagar as tradições, a história dos

acontecimentos e os jogos de força e interesses que o deter-

minam. Esse imperativo da novidade não produz o novo,

mas, sim, uma repetição renovada deste, dispensando ideais

em favor do consumo. A visibilidade é reconhecida no ato

do consumo e não na ação política. A sociedade que cultua

a imagem e a obsessão pelo corpo em detrimento da histó-

ria, das subjetividades, geram o apagamento absoluto das

diferenças por meio do discurso onipresente da TV.

Nesse contexto da sociedade atual, buscamos realizar

um contraponto ao analisar os sujeitos constituintes da his-

tória e da cultura paulistas que foram marginalizados e es-

quecidos pela história oficial e pelos meios de comunicação

de massa. Interessa-nos aqui entender quem é esse sujeito

morador do interior paulista, que está de alguma forma li-

gado ao patrimônio cultural de sua cidade, seja pela partici-

pação em festas tradicionais, seja como artesão, artista, etc.

Enfim, quem é esse sujeito desqualificado por alguns e valo-

rizado por outros pelo reconhecimento de sua cultura caipi-

ra. Interessa-nos, sobretudo, verificar em que medida seu
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modo de vida, seus costumes e valores constituem-se como

traços culturais com os quais tanto os paulistas como os

paulistanos se identificam, apesar das pressões da mídia em

sentido contrário.

Esse interior está na cidade. Algumas marcas da cidade

impregnadas de uma cultura caipira ainda são presentes:

pregões de pamonha; caminhões de fruta; vendedores de

biju com matracas; afiadores de faca e seus apitos; vende-

dores de doces em carrinhos; bancas com ervas naturais;

avícolas que vendem produtos para horta e até mesmo gali-

nhas vivas; casas com pequenas hortas e minipomares; o

círculo de reciprocidade nas trocas das produções de horti-

frutos e quitutes caseiros; as repentinas aparições de cavalos

e carroças no centro expandido; as procissões religiosas; as

festas de sambas de roda, sambas de vela e outros ritmos;

as brincadeiras infantis de rua; os inúmeros programas de

rádio AM; o sucesso do programa Viola, minha viola com

Inezita Barroso na TV Cultura e do antigo Som Brasil, inicial-

mente com o Rolando Boldrim e depois com o Lima Duarte;

o mercado de discos sertanejos na cidade; os bares de cow-

boys. Sem contar toda a mistura entre o mundo caipira e o

mundo sertanejo nordestino – os largos da Batata e 13 de

Maio são ricos nessa mistura de sertões.

Há um centro paulistano que se vê como a totalidade de

São Paulo e que deixa a imensa periferia num limbo incom-

preendido. Acham que a periferia é a miséria – e não é! Há

inúmeros bairros de classe média e média-baixa em que vi-

vem relativamente bem, consumindo, muitas vezes chegan-

do às boas universidades e mantendo relações comunitárias

muito próximas àquelas vivenciadas por pequenas cidades

do interior!

Vivências Caipiras IMESP.SET.05.pmd 5/9/2005, 14:1962



63VIVÊNCIAS CAIPIRAS

Tudo isso passa desapercebido pelos grandes modelos

sociológicos e por aqueles que acham que o extremo Norte

de São Paulo é a Barra Funda; o extremo Leste, o Belenzinho;

o extremo sul; Moema; o extremo Oeste, a Cidade Universi-

tária – para aqueles que acham que, para além dessa São

Paulo do centro expandido, há uma imensidão de miséria.
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A vida na roça, o negro paulista escravizado ou livre, o

imigrante, o caipira e seus modos de ser e fazer, assim como

as elites agrárias, os coronéis e seus séqüitos, fizeram parte

de um Brasil rural, colonial, imperial e republicano que dei-

xou inúmeras marcas na nossa sociedade, a despeito de

todo o processo de urbanização. Assim, o caipira, como já

demonstramos em outros itens, encarnou diferentes mitos e

preconceitos de acordo com a interação a que era referido.

Ou seja, ora foi visto como analfabeto, indolente e preguiço-

so, ora como o fazendeiro que se embrenhou nos sertões

para abrir as fronteiras do território.

(...) as formas contraditórias de apropriação da terra, do

trabalho escravo e, depois, do trabalho forçado demar-

caram a organicidade essencial entre sociedade e rurali-

dade, mas também suas divisões profundas. (...) Assim,

como a República não rompeu a hegemonia do poder

agrário na sociedade e no Estado, também não rompeu

a comunidade de destino (latifúndio como núcleo do-

méstico e empresa mercantil) nem o escravismo como

representações fincadas no imaginário social e legitima-

doras de práticas sociais hierarquizantes.1

A ruralidade sempre teve, e ainda hoje tem, múltiplas

facetas, representações e interpretações que perduram no

tempo ou foram reelaboradas para adquirir significados

mais contemporâneos.

Um desses significados repousa no olhar moderno da

indústria cultural de massas sobre a questão da ruralidade e

do caipira que se traduz no Brasil, sobretudo no Estado de

São Paulo, na reelaboração desses símbolos pelo que se tem

denominado como caipira/country /sertanejo. Seu sucesso se

expressa nas duplas de música sertaneja, nos programas de
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rádio (e especialmente de TV) com tema rural e sobretudo

em rodeios e exposições – o ápice do espetáculo. Hoje, no

Estado de São Paulo, essas festas totalizam 1.398 rodeios

envolvendo 2,7 milhões de pessoas, numa demonstração de

que o rodeio saiu da área rural estrita para atingir as cida-

des, principalmente as do interior.

Assim, é possível identificar um novo modo de ser e agir,

mediado pelos símbolos caipira/country a partir dos eventos

e rituais que já mencionamos em capítulos anteriores, da

forte presença do ruralismo nos meios de comunicação, mas

também de certas expressões lingüísticas, de certas prefe-

rências no vestuário, na culinária, na decoração, na música,

na publicidade, nas abordagens amorosas e eróticas, nas

práticas religiosas e até na política. Intensa e vastamente

publicizada, essa nova ruralidade passou a compor uma ver-

dadeira integração simbólica junto àqueles conjuntos cultu-

rais dominantes, imiscuindo-se na enorme diversidade social

do campo, das cidades do interior e das áreas suburbanas,

sem excluir outros espaços sociais que a indústria cultural

incorporou. De qualquer forma, o fato relevante é que a in-

dústria cultural encampou a ruralidade em outros termos ao

reelaborar suas modalidades culturais conhecidas sob as

marcas da rusticidade, do folclore, da tradição, do atraso,

da nostalgia, ressignificando a experiência histórica e cultu-

ral campestre.2

É o caipira country que, inspirado na imagem do cowboy

americano, pode construir um tipo vencedor, um herói que

ultrapassa a imagem do caboclo pobre, sem educação, in-

gênuo, preguiçoso e sempre perdedor, porque explorado e

espoliado. Com a reelaboração de várias imagens tradicio-

nais do campo, a nova ruralidade tem uma entrada muito
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forte no imaginário social brasileiro. É importante contextuali-

zar essa mudança como parte de um momento em que o

campo, especificamente o agronegócio, vem ganhando des-

taque na economia e, conseqüentemente, na mídia brasileira.

Esse processo culmina em abril de 2004, quando a revis-

ta Veja, periódico de maior tiragem no Brasil, edita um nú-

mero especial (Agronegócio: retratos de um Brasil que dá

lucros), com as manchetes: “Como a agricultura e a pecuária

tornaram-se motores da economia” e “Novos empregos,

hábitos e ícones de consumo no campo”. No entanto, deve-

se ressaltar que essa reportagem estava influenciada ainda

pelos péssimos resultados de 2003, quando as exportações

evitaram que o PIB despencasse. O maior setor do PIB nacio-

nal é o de serviços, a agricultura responde por somente

10%. O crescimento de 2004 é decorrente dos esforços do

mercado interno e, especialmente, da indústria.

Nessa perspectiva, ao lado dos interesses diretos do capi-

tal nos negócios relativos ao campo, a mídia transforma

todo o cenário que envolve esses interesses em algo univer-

salizado, pastoso, sem história, sem passado, mas como um

fenômeno, uma festa em que tudo cabe, tudo entra de for-

ma globalizada. A mídia, especialmente a TV, capta as falas

que estão no ar e as transforma no espaço do espetáculo

transmitido em horário nobre. A indústria cultural só reco-

nhece aqueles que é capaz de incluir no sistema, que se con-

formam com as regras estabelecidas, pois os que não se

adaptam são excluídos.

Assim, as fronteiras se desfazem, são porosas, e essa

imagem de herói, de vencedor, inspirada no cowboy ameri-

cano, mistura-se em uma rede simbólica entre o vestuário, o

artesanato e a decoração “típicos dos Estados Unidos” e a
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rusticidade brasileira. Esse fenômeno pode ser analisado a

partir de vários recortes. No entanto, para o aprofundamen-

to da discussão, gostaria de me ater uns instantes na análise

de um trabalho, fruto de uma exposição no Musée de la

Civilisation, no Quebec: Cowboy dans l’âme, de Bernard Ar-

cand e Serge Bouchard3, dois antropólogos que buscaram

entender o porquê da popularidade dos filmes de faroeste

em várias partes do mundo, não apenas nos Estados Unidos.

Os autores iniciam essa análise descrevendo a paisagem

comum que faz parte de todas as histórias de faroeste, ou

seja, longas vistas desérticas, com pequenas fazendas ou sí-

tios isolados, vilas ainda muito rústicas e pouco povoadas,

vivendo um cotidiano monótono e repetitivo que apenas se

altera com a chegada de um cowboy, homem simples, do

povo que se tornará um herói. Esse cenário, passível de ser

encontrado em qualquer país, tem o que os autores cha-

mam de força universal. O herói chega lentamente e sua

força aparece como fruto dessa calma, do fato de ser uma

pessoa do povo que protege a vila ameaçada em uma bata-

lha épica. É sempre a mesma história, perfeitamente previsí-

vel, pois, como destacam os autores, um bom mito deve ser

permanente, repetitivo e imutável para garantir o perpétuo,

embora atualizado conforme os costumes contemporâneos.

No mundo do oeste, os problemas são resolvidos pela

ação dos personagens heróicos, que conseguem encontrar

uma boa solução. Violenta e fácil talvez, mas uma boa solu-

ção. O herói típico não tem idade, não tem mulher nem fa-

mília, fala pouco e não possui residência permanente. Tudo

indica que seus bens se resumem a seu cavalo e sua pistola.

O drama se passa fora do tempo, o herói personifica a no-

breza de espírito na luta do bem contra o mal.

Vivências Caipiras IMESP.SET.05.pmd 5/9/2005, 14:1969



70 VIVÊNCIAS CAIPIRAS

A simplicidade e certa ingenuidade de costumes e valores

são partes intrínsecas do mundo do oeste que se refletem nas

músicas e em suas letras. Viver o sonho do herói cowboy é

encarnar a perfeição humana do personagem sensível, um

pouco frágil, mas leal, orgulhoso, corajoso e, acima de tudo,

invencível. Para Arcand, o oeste é um convite para sair da

monotonia da vida e entrar na experiência do sagrado, em

que o herói não é um cavaleiro ou príncipe, mas um tipo co-

mum, popular, com quem todos podem se identificar, poden-

do sonhar com o protagonismo desse heroísmo. Assim, enfa-

tiza o autor, em um mundo tantas vezes cinza e sem saídas, o

oeste dissipa as nuvens e traz imagens claras, cheias de vida,

um conto fabuloso que tem um poder infinito de sedução. O

mundo atual, com toda a sua complexidade e rapidez de in-

formações, encontra no oeste um modelo puro, simples, com

aspirações de heroísmo facilmente compreensíveis por todos.

Finalmente, Arcand elabora uma diferenciação entre o

western e o country, destacando ambos como passíveis de

diferentes interpretações, tanto progressistas como conser-

vadoras. Assim, o homem do western é um homem tacitur-

no, solitário e misterioso, enquanto o homem do country –

música e rodeio – comunica suas vontades e detalha seus

amores, suas penas e decepções. Mas o cowboy também é

o homem bruto e livre, que, arriscando a própria vida, de-

fende a justiça humana. Nesse sentido, o country acaba pro-

movendo a moral cristã e, apesar de todo o sucesso de ven-

da e popularidade, nunca é aceito pela sociedade pensante.

Ambos resumem sonhos legítimos, contraditórios e comple-

mentares do ser humano, que são, a um só tempo, extrema-

mente individualistas e duros, doces e sociáveis. Represen-

tam, ainda, os desejos contraditórios de ordem e civilização

e o sonho de liberdade, mobilidade e conquista.
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A análise das concepções de Arcand e Bouchard, aqui

apresentadas de forma bastante resumida, nos permite en-

tender melhor esse fenômeno tão presente nas terras bra-

sileiras, especialmente paulistas: as transmutações do caipi-

ra em boiadeiro, cowboy e sertanejo.

No lado country, no rodeio, as provas são disputadas

basicamente por peões, homens do povo que são os heróis,

trajados de maneira adequada e com seus animais devida-

mente paramentados. Parte importante dessa festa também

está nas exposições em que a figura principal é o criador –

fazendeiro que exibe seu plantel, demonstrando poder e

fortuna. Perpassando ambos, temos a devoção a Nossa Se-

nhora Aparecida, padroeira e protetora dos peões, sempre

homenageada em todos os rodeios, e, por fim, os shows de

música sertaneja, cujo sucesso invadiu todo o País. Além

desses componentes, a análise nos permite detectar alguns

elementos importantes para o estudo de nossos casos con-

cretos: vida simples, pura, ingênua, independência, liberda-

de do cowboy que se assemelha ao nosso lado do caipira –

acrescentando-se a visão da natureza como algo sagrado.

É importante fazer um comentário em relação à música

sertaneja, que, assim como a música country, nunca teve

sua aceitação nos meios ditos mais intelectuais nem mesmo

nas camadas altas da sociedade nas metrópoles. A música

sertaneja começou a ter maior sucesso e divulgação com a

intensificação das migrações rurais, a partir dos anos 1930,

e da popularização do rádio, fazendo com que a música cai-

pira, antes diretamente vinculada às manifestações religio-

sas e festivas da vida no campo, sempre interligadas, fosse

adquirindo vida própria. Nesse processo, as letras das músi-

cas revestiram-se de conservadorismo: as críticas do perso-
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nagem caipira à cidade e ao seu modo de vida diante da

exploração dos poderosos deram lugar a histórias de amor e

de corações partidos.4

Desvinculada de sua realidade, das cerimônias e dos

rituais que antes a acompanhavam, a música sertaneja é

produto da indústria cultural de massas, configurando-se

como sucesso de público, porque é simples, sem explicita

confrontos e expressa o desejo de sucesso das camadas po-

pulares. Duplas caipiras ou sertanejas bonitas, bem vestidas

e produzidas com todo um aparato de mídia e tecnologia

perpassam as mais diversas camadas sociais, especialmente

nas cidades do interior. Em contrapartida a esse modelo,

surge a chamada “música de raiz”5 com o objetivo de resga-

tar algo mais autêntico e puro em relação às origens da

música caipira. Mas seria apenas a partir da década de

1980, e especialmente dos anos 1990 com a modernização

rural com base no modelo americano de maximização da

produtividade agrícola e com a consolidação da indústria

cultural, que a cultura country ganharia força, embora a in-

fluência americana nas diversas instâncias brasileiras já fosse

uma realidade há bastante tempo, e se consolidaria com

certa naturalidade, sem confrontos com a cultura popular.

Na configuração caipira/sertanejo/country, as represen-

tações sertanejas parecem ter vencido as caipiras nos ter-

mos de oposição que Martins lhes atribuía, ultrapassan-

do o consumo das classes médias urbanas, público pre-

ferencial dessas representações, atingindo tanto certos

grupos de alta distinção social quanto os humilhados do

campo. Nos parques de exposição e nos recintos sofisti-

cados dos leilões de cavalos de raça, tanto quanto nos

acampamentos dos trabalhadores sem terra, cantam-se
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as músicas das duplas neo-sertanejas. Mais do que isso,

formou-se uma grande rede de ritualização da nova ru-

ralidade, que ultrapassa a concepção do ruralismo cien-

tífico da modernização rural.6

Assim, como conclui Alem, é como se houvesse uma

unificação cultural e estética em um único sistema de classes

sob a hegemonia das classes dominantes.

A apropriação da cultura rústica, da cultura caipira, é fei-

ta de forma flexível, sem hierarquias fixas e preestabelecidas,

de modo a inserir as particularidades e a diversidade rural.

Não importam os contextos, as origens e as histórias, pois o

country absorve qualquer mensagem, manifestação ou fes-

ta popular, dando-lhe nova roupagem, reelaborando seus

significados.

Essa cultura apropriada pelo capital e pela mídia tem na

lógica do espetáculo seu eixo norteador, pelo qual, como

coloca Bucci7, tudo se converte em um não-lugar, um video-

lugar, sem história, sem enraizamento e ao mesmo tempo

em que tudo abrange, não está em lugar nenhum.

Em sua face espetacularizada, os construtores da rurali-

dade clássica tomam do universo sertanejo o persona-

gem do peão de boiada, seu heroísmo e sua própria

singularidade, há muitos anos projetada no imaginário

social das classes subalternas, para unificar todos em

uma só ruralidade, a do sujeito simbólico do country, o

vencedor. Cowboys, cavalos e bois tornam-se ícones

populares, quase alçados a sujeitos da história na confi-

guração.8

As exposições e festas do peão de boiadeiro constituem-

se em universos ricos para análise da cultura country, uma

Vivências Caipiras IMESP.SET.05.pmd 5/9/2005, 14:1973



74 VIVÊNCIAS CAIPIRAS

vez que, paralelamente às atividades produtivas, acontecem

inúmeras programações: shows, sorteios, rifas, filmagens,

vídeos, etc. A composição do público abrange todas as clas-

ses e segmentos sociais, uma vez que em geral se estabelece

uma combinação entre dias com entrada gratuira e outros

com ingresso pago. Busca-se também tecer laços de familia-

ridade e pessoalidade no público por meio de anúncios, re-

cados e saudações, como enfatiza Alem.

Em sua principal diferença com outros eventos que en-

volvem multidões, o tratamento do público nas exposi-

ções têm artifícios nominativos que fazem convergir as

categorias massa, povão, galera e as categorias de iden-

tidade social imediata, com ênfase na pessoalidade tipifi-

cada. Os apresentadores dos shows e os mestres de ceri-

mônias operam com essas categorias: nossos velhos

companheiros na lide da roça, nossos jovens batalhado-

res da produção rural, nossos artistas do folclore, nossos

porta-vozes das tradições do campo. Recriam, assim, a

aparência de recuperação das proximidades físicas e sim-

bólicas rompidas com a decadência das sociabilidades

rurais, rebuscam a comunidade de destino nos negócios

das exposições. Fazem a experiência social massificada

parecer familiar ao impregná-la de práticas e símbolos

de aparência rústica e nostálgica de um tempo que não

volta mais, a não ser nas exposições, um recurso ideoló-

gico inestimável, seja do ponto de vista mercantil, seja

do político, tal como fora no passado.9

O autor afirma ainda que, embora o peão seja o herói

central da festa, e é a festa do trabalho de peão, a sua atua-

ção só ganha sentido na voz do narrador do rodeio, que lê o

roteiro das cenas e interpreta para o público as ações, as
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perdas, as glórias e os sentimentos ritualizados naquele es-

petáculo. Para isso, o locutor não precisa de muitos recursos

para sua animação, seu trabalho se apóia na entonação e no

sotaque caipiras. Essas estratégias de lingüística conduzem

a uma identidade rural refletida na rusticidade e na simplici-

dade de forma e conteúdo.

Se, numa primeira análise, os rodeios contextualizados e

divulgados por meio da disseminação da cultura country pa-

recem uma cópia do cowboy americano, o desvendar de to-

dos os seus componentes nos permite entender a complexi-

dade desse fenômeno mítico como representação do herói

que vem do povo, aquele em que todos podem se reconhe-

cer. Paralelamente ao mito, encontra-se a capacidade da in-

dústria cultural de incluir a todos por meio de diferentes es-

tratégias simbólicas muito eficazes. Vale apenas acrescentar

que essa inclusão refere-se tanto aos diversos segmentos e

camadas sociais como aos diferentes elementos e manifes-

tações culturais, tais como apresentação de catira, violeiros,

congadas, a festa da queima do alho, etc. Assim, tradições

são quebradas e reelaboradas, recriadas de modo que pos-

sam continuar legitimadas e incorporadas no imaginário so-

cial. Existe uma seleção daquilo que pode permanecer, do

que se vai recriar e do que se vai esquecer. De qualquer for-

ma, o peão de boiadeiro adquire um papel central que é

capaz de articular o passado de boiadeiro com o presente,

servindo de ícone não só para a gente rural, mas também

para o que Alem denominou como “peãozada”, que pode

até mesmo ser personagens urbanos, mas que carregam

marcas do mundo rural.

Com relação ao rodeio propriamente dito, pode-se dizer

que suas provas inserem-se nos ciclos do boi presentes no
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folclore. Ele é uma figura popular comum em várias festas e

lendas brasileiras, e as provas principais envolvendo peões

são aquelas relativas aos bois, apesar da importância que

tem o cavalo nos rodeios. Como espetáculo, em muitas ci-

dades do interior, os rodeios hoje são mais populares que

grandes eventos, como circos e shows.

Peão de boiadeiro:

cowboy  ou caipira?
É de sonho e de pó, o destino de um só
Feito eu, perdido em pensamento sobre meu cavalo (...)
O meu pai foi peão, minha mãe, solidão
Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventura.10

Símbolo da festa de peão de boiadeiro, o município de

Barretos tradicionalmente recebia grandes boiadas vindas

de diferentes lugares com destino aos frigoríficos que ali ha-

viam se instalado. Enquanto permanecia na cidade, a peão-

zada começou a realizar provas. Os depoimentos coletados

no Terra Paulista durante as festas em Barretos e Americana

constituem importante material de análise para avançarmos

no entendimento dessa relação entre caipira, country e cow-

boy desde as origens primeiras do rodeio paulista.

A vida de tropeiro tem sua origem nas tropas de

mulas e burros que vinham do Rio Grande do

Sul. (...) Vinha aquelas tropas de chucros e

vendia tudo pros colonos, daí que foi surgindo

nas tropas os domadores. (...) Na verdade, o

rodeio nosso, brasileiro, existe há mais de

duzentos anos, porque isso aqui que você está

vendo, foi o começo da história nossa, do tropeirismo, do

rodeio. Era feito rodeio em fazenda, dos domadores de

cavalo e de burro que se reuniam nos finais de semana nas
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colônias das fazendas. (...) No Brasil, já existia há muitos

anos o circo de tourada, que veio do original de Portugal e

Espanha, e onde os peões mais habilidosos mostravam suas

habilidades nesse circo de tourada montado o boi em cima

do sorfete (...). Eu sou filho de uma família de tropeiros, de

tataravô, de bisavô, meu pai e eu sou peão, (...) quando eu

era pequeno, lembro do meu pai chegando com a perna

toda machucada de montar me boi no sorfete, em boi, (...)

em burro (...). Meu avô, na época de 1920, fazia rodeio no

quintal da casa dele. O sobrinho dele pinhalava os burros,

ele orelhava e os peões montavam, na crina, na cordinha.11

(OSWALDO PACHECO, peão profissional de rodeio)

Álvaro Pequeno, descrevendo a vida do peão, confirma a

solidão e o heroísmo característicos do mito do cowboy:

O peão de fazenda, e também o peão de

boiadeiro, é um indivíduo solitário em relação à

família. Normalmente, é o indivíduo cujos pais

ou são desconhecidos por ele ou moram longe.

Ele é um aventureiro. Ele vai se localizando em

fazendas onde ele se sinta melhor, onde ele

encontrar oportunidade de sobrevivência, ele se

estabelece e não tem vinculação afetiva profunda com

ninguém. Depende muito de Deus e dele mesmo, da sua

arte, do seu trabalho. Sua vida é rude, com pouca educação

formal e sem um aculturamento da cidade, portanto, nessa

rusticidade, não tem muito espaço a parte romântica. Seu

espírito aventureiro está na aventura das oportunidades de

trabalho, não se fala em aventura romântica, paixão. Você

encontra muito no vocabulário do peão de boiadeiro a

palavra “paixão”, mas é paixão pela profissão, pela boiada,

pelo cheiro de estrada, pelo cheiro de gado, pelo

amanhecer, pelo anoitecer, pelo som do berrante que vibra

em seu coração. Esse conjunto de elementos significa para o

peão aquilo que ele define como paixão, e por essa paixão

ele fica até dois meses afastado da família.12
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O peão visto como um herói solitário, capaz de vencer

sozinho os obstáculos, vivenciar inúmeras aventuras e ter na

viola e na dança seus momentos de paz nos remete ao mito

do cowboy e do faroeste. No entanto, outras explicações,

como o mito do cavaleiro andante da Idade Média, são rela-

tadas por participantes da festa de Barretos:

O transporte de boiada hoje, no Estado de São

Paulo, praticamente se extinguiu, é inviável

transportar boi por terra, transporta-se de

caminhão. Essa atividade ainda persiste no Mato

Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e

outras regiões mais longínquas. Mas hoje não

existe mais esse espírito de aventura, esse

romantismo. Transporta o boi para ganhar dinheiro.

Eu costumo comparar o peão ao cavaleiro andante da

Idade Média. Então, eu imagino que antigamente um

garoto de 14 anos que nasceu no campo estava lá

puxando enxada, ele estava inconformado com aquela

vidinha monótona. Ele imaginava que ia passar a vida

inteira lá, casar, ter filhos, os filhos puxando enxada

também. Então, ele vê lá na estrada passar a boiada, então

ele vê o boiadeiro com seu chapéu de aba larga, seu lenço

de seda no pescoço, a sua guaiaca, onde carrega o

dinheiro, o seu calção-bombacha, a sua bota de cano

alto,sua mula bem traiada com argolas de alpaca. Ele sabe

que aquele boiadeiro vai viajar para terras bem longínquas,

vai viver aventuras, vai namorar mocinhas na currutela,

então, movido por aquele desejo de também ser um peão

de boiadeiro, ele foge de casa e vai acompanhar a

comitiva. (...) Eu digo que poderia ser comparado com o

cavaleiro andante da Idade Média, porque, garboso na sua

mula ou no seu cavalo, ele despertava também atenção do

jovem que queria ser peão de boiadeiro, a admiração dos

homens que dele tinham inveja e a paixão das moças.13

(AGNALDO GÓES)
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Ou, então, nas palavras do próprio locutor de rodeio, o

herói aparece como um gladiador da Idade Moderna:

Em certa ocasião, eu ouvi até uma pessoa dizer

que os peões de touro hoje são os gladiadores

da Idade Moderna (...), mas existe uma torcida

mais para o touro, porque é difícil um touro

como aquele, como o Touro Bandido, mas, sem

dúvida, se uma pessoa parar nesse touro hoje,

ele vai ser idolatrado demais e muito aplaudido

pelo povo, porque ele é um touro hoje, invencível, né? Mas

eu acho que existe um pouco do povo querer torcer mais

pelo animal mesmo, mas se um peão parar, você vai ver o

peão virar de ponta-cabeça (...). O peão é um herói, porque

enfrentar essas feras aí não é fácil. Eles são uns heróis

mesmo por estar montando ali, passando por muitas

dificuldades às vezes para chegar a um rodeio, viajar para

outro. (...) É uma correria, toda semana na estrada (...) pelas

circunstâncias de nossas vidas hoje, eles são realmente

campeões em tudo, na vida e na arena. (...) A grande glória

para o peão no Brasil é ganhar em Barretos.14

(RAFAEL VILELA, locutor de rodeio)

Cowboy/caipira/sertanejo: a

trindade misturada

Os depoimentos coletados mostram que os participan-

tes da festa vêem-na como uma festa “misturada”, não a

enxergam como cópia dos Estados Unidos, mas, sim, como

algo muito brasileiro, com influências e hibridismos. É inte-

ressante observarmos como o nome de uma revista especia-

lizada em rodeios expressa esse encontro de culturas: Rodeo

Country, Canto do Peão.

Assim, as falas dos peões vão entremear diferentes visões
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e identificações que não se colocam como conflitantes,

mesmo quando alguns depoimentos valorizam o cowboy

como um sujeito moderno e relacionado mais diretamente

ao rodeio, enquanto outros se dizem peões ou sertanejos

identificando-se também com o trabalho das fazendas.

Todos reconhecem a influência americana e, em geral,

acreditam que o rodeio brasileiro assimila essa influência,

mas introduz características e tradições brasileiras, fazen-

do com que a festa tenha um pouco de tudo: tradição e

modernidade, peão e cowboy. Desse modo, seguindo uma

padronização dos eventos divulgados pelos meios de co-

municação de massa e inserindo-se no mito do faroeste,

na festa do peão cabe tudo, e, portanto, também estão

presentes as manifestações tradicionais da vida caipira,

com destaque para as comitivas:

Existem comitivas hoje que, lembrando as comitivas

estradeiras, percorriam estradão levando a boiada, essas

comitivas vêm aqui para Barretos, que percorrem 400, 600

quilômetros. Claro que não estão conduzindo gado, mas é

uma comitiva completa, com todas as tralhas. Os

integrantes da comitiva (de onze a catorze) vêm no estilo

que vinham antigamente, eles vêm montados em burros

ou mulas, e o objetivo dessas comitivas não é só participar

da festa bebendo e comendo. Eles querem marcar a

tradição estradeira e o sonho deles é, quando entram aqui

no parque, dar uma volta na arena. Esse é o grande

momento da comitiva: entrar no estádio lotado com 35 mil

pessoas depois de percorrer vários dias pela estrada

empoeirada, noites mal dormidas, mal alimentados,

animais cansados, ser recebido pela multidão que está no

espetáculo é uma glorificação.15

(AGNALDO GÓES)

Essa comitiva é uma raiz da história nossa (...), quando eu
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venho em Barretos, eu quero ouvir aquelas histórias

sertanejas, da raiz nossa, histórias dos boiadeiros. (...) Esse

país foi desbravado a casco de cavalo e casco de burro. Hoje

temos máquinas trabalhando esse progresso, mas quem

construiu tudo isso foi o cavalo e burro puxando arado,

levando mantimentos pra cá e pra lá. Quantos e quantos

fazendeiros, o filho estudou e se transformou em doutor,

mas antes domava burro e cavalo para depois vender. Então,

essa é a cultura nossa. Por isso que uma criancinha quando

vê burro, quando vê cavalo, vê uma comitiva, ela já começa

a pular, quer andar no burro, quer andar no cavalo, fica

doido. Então, as pessoas mais antigas, quando vê essa

comitiva passar, aqueles burros tralhados de argolas,

chegam a chorar, porque é o passado nosso. Isso é o que o

brasileiro via antigamente.16

(OSWALDO PACHECO, peão profissional de rodeio)

Geralmente, fazemos parte de todas as

comitivas que podemos. É mais importante, é

sangue que corre na veia, que fala mais alto,

que não deixa a gente dizer não sempre que

tem uns companheiros que saem para fazer

comitiva. Andar a cavalo faz parte do nosso

cotidiano, sempre que podemos, depois do

trabalho, é o nosso dia-a-dia: andar a cavalo, estar com a

família, dizer para os jovens que vêm vindo, que o nosso

futuro tem que ser por esse meio para que nós possamos

ainda salvar a humanidade, as pessoas que vêm vindo atrás

de nós.17

(ROBERTO, comitiva de Ribeirão Preto)

(...) a comitiva era do meu pai, depois passou

para mim e para meu sobrinho. Deus me deu

esse dom e sempre segui meu pai (...), os

homens estranham ver uma mulher com

comitiva, (...) mas é um direito da mulher. É uma

festa unissex, todo mundo gosta.18

(DALVA APARECIDA)
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Nessa festa múltipla, obviamente os negócios são parte

fundamental e viabilizam a existência de inúmeros rodeios

no interior paulista. No entanto, mais que tudo, o rodeio é

sempre mencionado como uma grande família. O que

mobiliza a festa, dando a ela coração e alma, é a paixão:

paixão pela aventura, pelos cavalos e bois, pela competição.

É a coragem: “cada prova é uma adrenalina diferente”.

Nossa! É emocionante [entrar na arena lotada], ali tá tudo

comigo naquele momento. Então, a responsabilidade é

grande, a adrenalina vai a mil mesmo. Estar ali naquele

povão é uma sensação inexplicável, acho que só quem é

locutor e entra ali dentro sabe como é que é isso aí. (...) 19

(RAFAEL VILELA, locutor de rodeio)

(...) o rodeio me ensinou a ser alguém na vida,

ter respeito e ser respeitado (...). Eu tive uma

recaída na vida (...) e quando eu entrei dentro da

arena e achei: “aqui é o meu lugar”, (...) hoje

minha família, minha esposa e minha menina

querem me tirar, mas eu não largo o rodeio, (...)

quando eu morrer, eu quero morrer dentro da

arena, porque aí eu vou estar morrendo feliz, (...) quando eu

entro na arena eu esqueço tudo, parece que eu estou no

Paraíso. (...) é uma coisa que não dá pra te explicar, só quem

está lá é que sente (...). As pessoas vêm para o rodeio para

esquecer os problemas do cotidiano da vida, porque isso é

uma emoção muito grande, e as pessoas estão se

divertindo, estão tendo um pouco de paz na vida.20

(MARCIO JOSÉ RIBEIRO, profissional de manejo no rodeio)

Aqui tem muito mais coração do que razão. Isso

aqui arrepia quando você escuta uma música,

quando você sente que isso aqui pulsa, (...) o

rodeio hoje é um show, esse espetáculo é

realmente uma coisa que engrandece a gente.

(...) Barretos é a grandeza do Brasil, ganhar em

Barretos dá nome, dá dinheiro, dá
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conhecimento, as pessoas ficam conhecidas ganhando em

Barretos. Eu acho que o que atrai o público é o rodeio de

maior qualidade que existe, são os melhores bois do Brasil,

são os melhores cavalos do Brasil, são os shows que o Brasil

pode oferecer de melhor, alguns até internacionais. (...) ver

essa arquibancada cheia é uma coisa! (...) aqui o coração da

gente bate diferente, aqui é pura adrenalina.21

(MARCOS S. ALMEIDA PRADO, veterinário)

A gente precisa do dinheiro para sobreviver.

Esse é o ganha-pão nosso. Mas Barretos, se você

sair daqui com o título e sem dinheiro no bolso,

o título já é tudo.22

(AGNALDO CARDOSO, peão)
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Me chamaram de caipira, e quem não é? Porque

a pessoa pode ser formada, pode ser o que for,

se procurar as raízes dele, ele vem do caipira, ele

vem do sertanejo, pode ser doutor, pode ser

Presidente da República, mas, se puxar as

origens, você vai ver que é o homem do mato.

Então a pessoa se acha num cargo muito

grande, mas ele tem um sanguinho caipira.1

(JERÔNIMO, Silveiras)

Uma das maiores riquezas do Terra Paulista foi, sem

dúvida, a oportunidade de conhecermos personagens tão

ricos na sua simplicidade e tão sábios no seu modo de con-

ceber a vida. Se Barretos e todas as demais exposições e

festas do peão são uma realidade no Brasil, e especialmente

no Estado de São Paulo, é porque representam uma plura-

lidade cultural que, como buscamos analisar, não se reduz

apenas às imagens veiculadas pelos meios de comunica-

ção, que trazem ao telespectador uma seleção norteada

somente por seus interesses comerciais.

Mas, em nossa trajetória, muito além dessas festas, en-

contramos inúmeras pessoas com quem aprendemos a ou-

vir e a admirar, buscando apreender o sentido de suas pa-

lavras e de suas vidas. O contato com elas reforçou nosso

intento de não buscar uma idealização do caipira, do inte-

rior ou da zona rural. Para nós, todos os lugares, as pesso-

as, as vidas e as idéias têm o lado iluminado e o lado som-

brio. Nosso objetivo é abrir espaço para essas pessoas que

foram esquecidas, mas que são também protagonistas da

história paulista. Sua importância diz respeito a cada brasi-

leiro de São Paulo, pois ainda carregamos suas marcas

dentro de nós, por meio de vivências próprias ou das histó-

rias de nossos antepassados, apesar de todo o movimento
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das elites, da globalização e dos meios de comunicação em

sentido contrário.

Nos capítulos anteriores, buscamos analisar historica-

mente a formação do caipira e sua cultura, imbricando-a

na história das camadas de baixa renda e na história da

cultura popular. Aqui, nosso desafio é dar concretude a

essa história, que data do século XVIII, por meio das análi-

ses que fazem parte de estudos e teses das universidades

brasileiras e também por meio dos depoimentos coletados

pelos documentários do Terra Paulista, que apresentam

sujeitos concretos, protagonistas dessas histórias e dessa

cultura não oficial.

Articular todo esse passado com o presente possibilita

o entendimento da luta das camadas populares para pre-

servar seus valores e para se fazer reconhecer nessa história

de modo a ter chance de participar como cidadãos da

construção do futuro do nosso país. Recuperar essa histó-

ria representa, ainda, a valorização de uma auto-estima

perdida, da união em torno de valores e crenças comuns e,

sobretudo, da abertura de espaços que façam circular e

valer seus interesses.

No resgate dessa auto-estima, ganham voz persona-

gens que nos fazem lembrar da diversidade da gente do

interior e do mosaico designado como cultura caipira. Os

depoimentos de Wanderley, Márcia, Odete e Junior2, em

especial, são muito ricos em referências sobre como a recu-

peração da história dos negros e sua cultura no Brasil

abrindo espaço para uma conscientização maior e para o

reconhecimento destes como um grupo com demandas,

interesses e características específicas, que se diferencia de

outros grupos em muitos aspectos.
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Na verdade, a Vila África é um termo pejorativo, é uma rua

só de negros, e as pessoas tinham vergonha por falta de

conhecimento de sua própria história. Depois, as pessoas

começaram essa busca da história e então, quando

entramos com o batuque, as pessoas já estavam ligadas

nessa busca.

A reelaboração de uma

herança

A articulação entre passado e presente possibilita a cria-

ção de um diálogo em que costumes e valores que fazem

parte de nossa história podem ser reconhecidos como inte-

grantes da história pessoal de cada um. Trata-se de viver um

espaço de pertencimento no qual a modernidade não con-

siste em começar tudo de novo, mas no sentir-se enraizado,

pertencendo, apropriando-se de uma herança das gerações

anteriores e reelaborando-a.

Essas marcas, que de alguma forma despertam um senti-

mento de pertencimento a essa cultura caipira, aparecem

muito fortes nos depoimentos coletados. Na maior parte

deles, as pessoas se assumiam e se reconheciam como caipi-

ras, o que, de certa maneira, foi uma boa surpresa para nós,

pois concordávamos com De Franscisco quando ele observa

que: “Dificilmente o caipira será uma identificação para si

mesmo. É uma definição do outro, daquele a quem se quer se

sobrepor uma marca de inferioridade da cultura rural diante

da normalidade e das verdades do conhecimento e dos hábi-

tos de urbanidade”3. A afirmação de reconhecer-se como

caipira talvez possa ser explicada pela necessidade de perten-

cimento e afirmação de identidades diante de um mundo

globalizado, fragmentado e individualizado ao máximo.
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Eu sou caipira. Eu acho que ser caipira é ter o

seu conjunto cultural, a sua identidade ligada às

pessoas que trabalharam na terra. Eu nunca

trabalhei na terra, eu nunca morei na zona rural,

eu sempre morei em cidade do interior, em

bairros maiores, mas tenho toda minha bagagem

cultural, todos os meus ancestrais são ligados à

terra e é justamente por isso que acabaram se conservando

esses traços de identidade construídos em cima da atividade

produtiva dessas pessoas. Eu não exerço mais essa

atividade que eles exerciam, mas o trabalho acabou

imprimindo, construindo os traços de personalidade dessas

pessoas. Uma bagagem cultural, é isso que me foi passado.4

(DANIELA, Cabreúva)

No entanto, algumas pessoas tiveram dificuldade de se

assumir como caipiras justamente por considerarem o caipi-

ra a partir do olhar estereotipado da capital.

Eu não sou caipira. Eu me considero assim...,

estilo sertanejo, vamos dizer assim. Tipo, eu que

moro num rancho, os outros até brincam, falam

que eu sou da roça..., é caipira também, num

estilo sertanejo. Eu gosto de tudo muito simples,

não muito enjoado, sou bem simples.5

(GIOVANA BALBO, Barretos)

O pessoal da cidade grande tem outra visão das

pessoas do interior, acha que o pessoal do

interior é caipira, não sabe falar, não sabe muita

coisa da cidade grande. Eu moro na cidade do

interior, mas eu conheço várias regiões do País,

tipo Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em várias

cidades eu já fiz feira de artesanato, já conheci

Vitória, Espírito Santo; Minas Gerais; Rio de Janeiro; São

Paulo, que são as grandes capitais. Eu já trabalhei nessas

regiões todas, quer dizer, falo com pessoas de todos os
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níveis. Então, eu não me considero um caipira, assim da

roça, do interior. 6

(GILSON MARQUES, Bananal)

Eu acho que eu represento essa cidade como

cidadão ituano, (...) eu vim de uma cultura típica

caipira paulista. Eu acho que [a definição do

caipira] está na autenticidade, a manutenção da

memória, da tradição. É muito diferente quando

você usa essa denominação pejorativamente

para chamar o fulano de ignorante, boçal. (...)

o termo não tem nada disso. Eu me considero um ituano

autêntico.7

(JAIR DE OLIVEIRA, Itu)

Interessante observar o depoimento do senhor Antonio

Mantovani8, descendente de italianos de Jundiaí, que afirma

que antigamente ele era caipira, e o pessoal até falava que

era “caipira da colônia (italiana), porque só tinha até o quar-

to ano de estudo e falava meio misturado”. Mas depois ele

foi para cidade estudar e hoje, com televisão, escolas e uni-

versidades, as pessoas “adquirem cultura, eles não são mais

caipiras, eles já conversam certo, (...) mas já houve uma épo-

ca em que era o caipira da colônia”. A origem italiana não

era impedimento para ser ou não caipira, mas o que deter-

minava eram o estudo e o sotaque.

Já a discussão a seguir9 coloca em debate a nacionalida-

de, a ruralidade e o sotaque na definição do caipira:

D: Eu acho que quem nasceu no mato é caipira.

A: Não, você não, você não nasceu no meio do mato.

Italiano não é caipira.

D: Ô! Eu nasci na roça, meu pai veio da Itália e foi para

roça, eu nasci na roça.

A: Mas você não fala que nem caipira.
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D: Mas tem italiano caipira.

A: Não tem!

D: Aqui tem. A maioria em Piracicaba é italiana.

A: Mas não tem caipira. Me mostra um pra eu falar com

ele pra ver se ele é caipira.

D: Eu.

A: Você não é caipira. O seu jeito de falar não é caipira. O

caipira não tem nada a ver aqui. Caipira é o caboclo ma-

tuto. Aqui não é caipira, quem nasceu no campestre não

é caipira.

Discutimos, ainda. a relação entre a cultura caipira e a

cultura negra que transparece nas palavras de Junior (Piraci-

caba):

O caipira é esse indivíduo que encontrou as

três culturas no interior do Estado: a cultura

dos bandeirantes, que encontrou o indígena e

depois o escravo que chegou. Isso tudo foi

gerado no interior paulista, e aqui na nossa

região a gente vai encontrar o samba de

bumbo, o batuque, uma cultura negra

tipicamente do Estado de São Paulo. (...)

A gente pode falar de uma cultura negra caipira a partir do

momento que a gente entende como caipira tudo aquilo

que foi gestado nas margens do rio Tietê, desse caminhar

dos bandeirantes pelo interior do Estado. O rio Piracicaba

que está aqui ao lado é esse encontro com a cultura

indígena que já estava aqui, o escravo que chega nessa

história com muita dor, com muito amor. Enfim, houve um

encontro cultural, em alguns momentos, como na

escravidão, de forma violenta, de forma agressiva, mas

houve um encontro cultural, e esse encontro cultural foi

gestando uma cultura caipira. Uma cultura caipira que em

alguns momentos é mais voltada para a cultura européia,

em alguns momentos mais voltada para a cultura negra. A
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própria característica da cultura negra em São Paulo reflete

essa história e se diferencia do restante do País.10

No entanto, isso não impede que até hoje encontremos

depoimentos em que aparece um certo preconceito em re-

lação aos brasileiros, especialmente quanto a sua atitude

diante do trabalho:

Não desprezo o italiano, mas sou brasileiro.

Caboclo não, porque caboclo é vagabundo, (...)

se dependesse dos caboclos, acho que isso aqui

ainda seria mato.11

(SERGIO BRUNHOLI, Jundiaí)

Já Antonio Mantovani, também de Jundiaí, destaca que,

embora os brasileiros recebessem maravilhosamente bem os

italianos no início da imigração, eles foram tratados como

escravos pelos fazendeiros, mas como eles já vieram para cá

com senso de cidadania, porque a Europa era mais evoluída,

eles brigaram pelos seus direitos e muitos deles acabaram

conseguindo um pedaço de terra, progredindo, etc.

(...) eu tenho uma fé tremenda que o Brasil vai ser

como o João Bosco falou, o país do futuro,

porque é um povo que tem fé, um povo que tem

religiosidade e é um povo que não parte pra briga

para resolver as coisas. Quanta coisa ruim que o

brasileiro aceita sem se revoltar. Então eu tenho fé

que os meus netos, meus bisnetos vão ver um

Brasil melhor.12

(ANTONIO MANTOVANI, Jundiaí)

Com relação aos negros, o depoimento de Junior, da re-

gião de Piracicaba, destaca que, apesar de haver uma certa

discriminação, comum a todo o interior paulista, ainda que
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não tão violenta como a dos portugueses, ocorreu ali uma

interação:

Na verdade, a relação do imigrante com o escravo é um

pouco distinta do que aconteceu com os portugueses. Houve

uma certa separação, havia um certo estranhamento. Mas o

que a gente percebeu? Na verdade, a comunidade negra foi

construindo sua cultura como resistência, e a comunidade

italiana, os descendentes de italianos foram construindo a

deles paralelamente, e num determinado momento elas se

cruzavam, como no caso do cururu, em que os italianos

faziam parte e houve uma interface (...). Mas, normalmente,

o que acontece é a cultura negra de um lado com o

batuque e o samba de lenço, e a cultura italiana de outro,

pois ela mantém uma tradição superforte de sua cultura.13

A importância desses relatos está tanto nos conteúdos de

suas falas como na comunicabilidade, na simplicidade, na ti-

midez e na transparência que atingem direto nossa alma. Eles

nos emocionam porque falam de coisas que muitas vezes já

havíamos esquecido, atribulados que somos pela rapidez

dos acontecimentos, das mudanças constantes, da falta de

tempo, da dureza da cidade grande, da brutalidade das

relações. Enfim, o esquecimento do que temos de mais pre-

cioso e da única coisa que vale a pena: a condição humana.

Os senhores Jerônimo, Agnaldo, Dorvo, Clemente e Zezi-

nho, ou as senhoras Cinira, Maria Ester, Carmelita, e tantos

outros que acabaram ficando nossos amigos pelas inúmeras

vezes que ouvimos as gravações de seus depoimentos, fo-

ram nossos mestres nesse trabalho, mas sobretudo nossos

mestres em algo muito maior, em nossas vidas. Por meio de

seus depoimentos, busquei agrupar alguns aspectos consti-

tuintes desse modo de vida caipira que, de uma forma ou de

outra, acabaram aparecendo na maioria dos relatos.
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São elementos fundamentais do ser humano e, por isso,

carregados de tanta emoção, afetividade e significado para

todos:

� terra, natureza e vida na roça;

� simplicidade no modo de ser e nos costumes;

� linguajar caipira;

� religiosidade, misticismo, destino;

� as diferentes dimensões do tempo, as tradições, as

festas e o lazer.

Obviamente, todos esses aspectos se interpenetram e se

complementam. No entanto, para efeito de análise, vamos

separá-los de modo a aprofundar um pouco mais cada um

deles e sua relação com a sociedade global.

Terra, natureza e vida na roça

O caipira é aquela pessoa que está mais

próxima da terra, da natureza. Natureza é vida!

Então, eu acredito que o caipira é o cara que

está mais próximo da vida! 14

(WANDERLEY, Piracicaba)

A natureza e os índios como aspectos fundamentais da

cultura e da história brasileiras têm sido objeto de estudo

não apenas de antropólogos, mas de autores como Marile-

na Chauí, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro,15 entre

outros. A carta de Pero Vaz de Caminha para o rei de Portu-

gal apontando sinais paradisíacos encontrados aqui, como a

abundância das matas e das águas e a gente bela, altiva,

simples e inocente, é o primeiro (e talvez o principal) símbo-

lo dessa sagração da natureza, cantada em verso e prosa na

música e na literatura nacionais e parte integrante da mística
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de ser brasileiro. Enquanto a destruição das matas para a im-

plantação do projeto de colonização e de exploração mercan-

til avançava séculos adentro, a identificação com a natureza

permanecia como parte integrante do homem do campo.

A literatura do interior paulista incorpora essa mitifica-

ção da natureza e toma a paisagem como uma presença

ostensiva, “como uma marca da sua singularidade e até

mesmo de sua identidade”, como afirma Jorge Marinho em

Terra Paulista. Desde o padre José de Anchieta, cujos versos

exaltam a terra e a obra colonizadora, passando por Alexan-

dre Gusmão e José Bonifácio, para quem a paisagem apare-

ce como espaço paradisíaco ou chão heróico, como ressalta

Marinho. No século XIX, o romantismo também tem na na-

tureza um motivo freqüente de seus versos. Hoje, os autores

do interior continuam a buscar inspiração para suas obras

nos temas mais rústicos, especialmente na natureza.

Assim, não é de estranhar que a cultura caipira tenha na

terra, no contato com a natureza, a constituição de seu

modo de ser e existir, estabelecendo um sistema de troca e

interação de relação permanente. A caça e a pesca são par-

tes integrantes da vida e do trabalho do caipira, que desven-

da de forma quase instintiva a alma animal.

O caipira dá alma ao animal, e por isso os cavalos e as

vacas reconhecem seu assobio, seu chamado, diferente-

mente do fazendeiro que atribui aos animais outros sím-

bolos, como o da posse, do poder, o da mercadoria co-

mercial. Da mesma forma com o leite: o caipira precisa

do leite interativo; o mesmo leite que alimenta o bezerro

alimenta o filho do caipira. A energia da troca se dá numa

interatividade instintiva, numa troca generosa dos dons.16

Na maioria dos relatos das pessoas que ainda hoje mo-
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ram na zona rural, a natureza, os bichos e as plantas apare-

cem como aspectos fundamentais para caracterizar o caipi-

ra, que, como analisamos anteriormente, tem sua origem e

sua história fundadas na relação com a terra.

Caipiras são as pessoas que são criadas na roça,

no mato, no sítio; esses são caipiras, conhecem a

cidade, até podem ter estudo, que nem a minha

filha, ela tem estudo, mas é uma caipira, porque

ela nasceu no mato, se criou aqui, ela tem a

minha origem, a origem dos meus avós, da

antigüidade. Então, os caipiras são esses.17

(ROQUE BUENO, Cabreúva)

(...) mas o caipira mesmo é aquele que não

quer saber de nada da cidade, só se interessa

pelas coisas do sítio e tal, entende muito;

qualquer canto de passarinho, ele já fala: “olha,

o sabiá ta cantando, o tico-tico tá cantando”

(... ) Ele conhece. Qualquer arbusto que ele vê

já dá o nome. Ele tem cultura, agora não se

interessa pelas coisas da cidade...18

(CLEMENTE, Itu)

Caipira é aquele que vive na natureza. Caipira é o cara mais

do interior, não conhece muito da personalidade da cidade,

é mais cavalão mesmo.19

(Romeiros de Pirapora)

Esses temas referentes à natureza têm adquirido maior

importância nos últimos anos sobretudo em razão da dis-

cussão sobre meio ambiente e ecologia e seus diversos enca-

minhamentos, isto é, questões relativas de biologia a turis-

mo. Em sua análise, Labriola vê o caipira e sua cultura como

um arquétipo do homem natural em constante interação

com a natureza, gerando uma cultura de troca com a pró-

pria natureza e seus mistérios. O caipira representa, para a
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autora, “Uma essência humana de reserva, nossa ecologia

de espécie”20.

Outro analista, Roberto Gambini21, estudioso de ques-

tões relativas à identidade brasileira, ressalta que a posse da

terra e o contato com ela geram amor, uma força explicada

pelo viver da terra, daquilo que ela produz, o que possibilita

um sentimento de “protagonista da minha vida nesse lugar,

porque estamos (família e terra) indissoluvelmente juntos”.

Com o êxodo rural, algo se destrói na alma coletiva, que

perde as qualidades de alma: a terra, o jardim, a roça, os

animais. Não se pode mais amar a terra, então resta o mes-

sianismo do consumo como função compensatória pela per-

da do amor, do sonho e da utopia que ainda se encontra em

pessoas que têm essa sensibilidade e vivem uma vida dife-

rente das grandes cidades:

(...) eu vejo o caboclo, o homem do mato, o

agricultor, o roceiro como um sábio. Ele sabe

quando vai chover pela Lua, pelo Sol, pela

estiagem. Ele sabe quando vai chover pelo gavião-

caracará, que fala “caracará, caracará”. Ele sabe

se vai chover quando o burro corre no pasto.

Burro não corre no pasto, só cavalo (...), ele tem

um conhecimento fora do comum, ele sabe em que época

plantar o feijão, o milho, o feijão das secas, o feijão das

águas. (...) pra mim, caboclo caipira, analfabeto é um sábio da

natureza, e nós aprendemos muitas coisas com os caboclos.22

(JOÃO VIEIRA, Porto Feliz)

Em seu estudo sobre o imaginário dos migrantes tempo-

rários, Moraes Silva descortina essa relação profunda com a

terra entre um grupo de migrantes nordestinos. A autora

mostra a terra como uma espécie de espaço protetor, de

novo enraizamento, de porto seguro, de paraíso perdido.
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Carrega, assim, significados muito mais profundos que seu

valor de produção ou de troca. No nível das representações,

destaca a materialidade física da terra: lugar de viver, de

morar, criar filhos e ser gente e, ao mesmo tempo, elo de

ligação entre passado, presente e futuro, local da memória

individual e coletiva. Enfim, é a terra da gente.

“A terra é onde a gente vive. Ela produz o alimento. É uma

maravilha, é como o céu, pois é ela que fornece o alimento.”

Os depoimentos recolhidos por Moraes Silva ressaltam a terra

como o alojamento das lembranças, local da memória e tam-

bém como o primeiro acolhimento, o lugar protetor, de per-

tencimento e identidade. Também para aqueles que vivem

no campo, a terra de alguma forma preserva esses valores:

Sou um caipira urbanizado, vamos dizer assim.

Eu me considero um caipira porque eu gosto

muito da terra, gosto da música de raiz, gosto de

fazenda, gosto muito de fazenda, da terra, de

cultivar a terra, mexer com a terra. (...)

Caipira é a pessoa que gosta da terra, pessoa

que ama o lugar que mora, gosta do mato, do

cheiro da terra, da poeira.23

(ZEZINHO, Capoava)

Simplicidade no modo de ser e nos costumes

Ser caipira é você viver na sua autenticidade, é

ser o que você é, sem máscaras, sem

preconceito, falar o que você pensa, ser o

matuto mesmo. Sabe, eu acho que ser caipira é

ser verdadeiro, essa é minha denominação.24

(EDMILSON, Santana do Parnaíba)

Vimos que a constituição da cultura caipira remonta à

época de muita pobreza no território paulista, em que a rus-
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ticidade nos trajes, na comida, nas moradias, assim como a

provisoriedade, marcava o modo de vida da população. Essa

simplicidade de moradia e de jeito de viver, característica do

início dessa cultura, deixou suas marcas até os dias de hoje.

Labriola nos alerta para a ousadia de ser simples, afir-

mando que a cultura caipira é a riqueza que perdemos.

É uma poesia pelo avesso, nos mostra o que não temos.

É uma herança original deixada pelo caminho, quando o

desejo do progresso e dos pactos internacionais começa

a desviar a alma brasileira. O caipira não é nossa alma

subdesenvolvida, mas uma disposição viva e almada que

ainda não foi envolvida no processo. (...) É hoje uma es-

sência humana de reserva, nossa ecologia de espécie.25

Essa simplicidade é outra das marcas fortes dos depoimen-

tos e, muitas vezes, aparece como ligada à amizade, à lingua-

gem ou à roça, mas sempre como a característica de que o

luxo e o consumo são supérfluos, não são o mais importante.

 Ah! A gente é simples, a gente vê muita

sofisticação em cidade grande, as pessoas olham

os outros por cima. A gente, não! A gente é

simples, é leal, vive na boa.26

(CINIRA, São Luís do Paraitinga)

Ser caipira é ser um homem simples, um homem do povo,

um homem falante, que gosta de falar do trabalho, gosta

de falar da terra, gosta de falar daquilo que é a vida dele.

A vida do caipira é uma vida que tem poesia entendeu, o

caipira é um homem despreocupado, é um homem

alegre, ele é um homem espontâneo. Eu acredito que ser

caipira é isso.27

(JOSÉ BENEDITO, São Luís do Paraitinga)
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O caipira gosta de fazer a casinha no seu sítio, gosta de ter

a casinha dele ali. Cria família, seus animalzinhos, faz seu

trabalho de roça, toca uma violinha. Cantar ele gosta

também, é a vida de caipira na roça, pescar um peixinho no

riozinho que passa no fundo, conversar com os vizinhos no

final da tarde... A felicidade é ver a rocinha dele bonita,

plantar, crescer, tratar e colher o fruto que ele plantou. É

alegria que ele tem, do trabalho dele, é isso que ele gosta.28

ROQUE BUENO, Cabreúva)

Feita no fogão a lenha, a comidinha caipira é parte es-

sencial desse cenário de simplicidade e preserva elementos

de heranças indígena, tropeira e das fazendas: milho, man-

dioca, feijão tropeiro, doces de fruta, etc.

O caipira é meu fogãozinho de lenha (...),

ter essa panelaiada, cozinhar pros meus netinhos (...),

cuidar de porco, de galinha. (...) Eu sou feliz, eu gosto de

ser assim.29

(CARMELITA, Itu)

(...) não tem coisa mais gostosa do que você chegar no

almoço ou no final da tarde para o jantar e na mesa está

um prato de virado de feijão, um torresminho frito, um

refogado de couve, um arroz bem soltinho, uma saladinha

caprichada com limão aqui da terra. (...) Isso é uma

delícia.30

(SANDRO, Ribeirão Grande)

A artista plástica japonesa Mieko Konishi, moradora de

Cunha, também define ser caipira como viver a simplicidade

do barro e a tranqüilidade da cidade pequena, fazendo as

pessoas se descobrirem a si próprias e aprenderem a conviver.

A cultura da solidariedade, dos mínimos sociais aponta-

dos por Antonio Candido, se expressou por muito tempo
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pelos mutirões, forma encontrada na cultura caipira para a

superação da mão-de-obra familiar, especialmente nas oca-

siões de colheita, de modo a contar com os vizinhos para

ajudar nessas tarefas. O mutirão revestia-se também de um

caráter festivo ao final do trabalho executado. Essas festas

constituíam-se como importante elemento da sociabilidade

caipira, que não apresentava fronteiras nítidas entre traba-

lho e lazer. A sociabilidade vicinal era permeada por ativida-

des lúdicas e religiosas, uma vez que trabalho e religião se

associavam para configurar o âmbito e o funcionamento do

grupo de vizinhança. O fazer coletivo era dirigido pela tradi-

ção, muitas vezes exercendo um poder coercitivo e ao mes-

mo tempo de coesão entre os habitantes de uma comunida-

de, geralmente o bairro – unidade característica da cultura

caipira. Assim, normas e costumes baseados na tradição re-

giam o cotidiano e o modo de vida de todos a fim de garan-

tir a unidade na preservação de valores.

As raízes da cultura caipira embasadas no mutirão, nos

laços de vizinhança e na reciprocidade acabaram por deixar

vestígios até os dias de hoje, embora assumindo diferentes

formas ajustadas à vida contemporânea. As trocas de pro-

dutos para subsistência, mesmo nas cidades do interior,

muitas vezes vira uma troca de presentes (hortifrutis, ervas,

doces, pães, ou serviços, como rezas e benzimentos), que

não chegam a ser necessários para a subsistência, mas são

imprescindíveis para a construção de laços de solidariedade,

para a consolidação de laços comunitários.

Olha, a cidade pequena é o lugar do contato pessoal, de

maior intimidade, é o lugar de uma moral mais estabilizada,

das relações de como as pessoas se conhecem, é também o

lugar das cobranças. Na vida urbana, é o lugar onde os

diferentes se encontram, é o lugar onde há várias morais e
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várias culturas que se encontram e daí vão sintetizando

outras formas, é o lugar da desconfiança, porque as pessoas

não se conhecem, então a norma é mais necessária, a

rigidez nas regras de convívio como o direito é muito mais

importante do que num lugar pequeno onde as pessoas se

conhecem e o laços são mais próximos.31

 (RICARDO, Anhembi)

A vida da gente é assim, é isso, ser natural, é ser

o que você é, saber respeitar os outros, o caipira

é respeitoso, que é o mais bonito, respeitar a

todos. Esse é o caipira verdadeiro.32

(LULU, Bananal)

Ser caipira é você participar, se envolver com

toda a população de baixa e alta renda, pessoas

de alto nível, aqui você não tem discriminação,

somos todos iguais, você entra na cozinha pela

porta da cozinha, você come junto com o

pessoal que come de marmita.33

(TONINHO, Silveiras)

Ser caipira é levar aquela vidinha do interior,

aquela vida mais sossegada, porque eu conheço

a vida da capital. Pelo amor de Deus! Não é vida!

Mas aqui você sai na rua e já cumprimenta: “Ô,

fulano”, bom-dia daqui, bom-dia de lá, pára,

bate um papo. Isso daí não tem em cidade

grande, essa amizade assim. Aqui eu estou

trabalhando já vai entrando o matinho, o João Amado, o

portão vive aberto. Você não pode fazer isso na cidade

grande, tem que marcar: “Olha, vou fazer uma visitinha”,

isso aqui não tem. É outro tipo de vida.34

(NARDO, Guaratinguetá)

Ser caipira é nossa cultura, é ser original, é nossa tradição,

cigarro de palha, o papo, a roda de amigos, a mula, o
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cavalo, o meio rural, no meio dos bois e das cabras, não

tem nada melhor que a vida rural.35

(JOSÉ MÁRIO, Silveiras)

Linguajar caipira

O caipira é um interiorano, que tem um sotaque

característico, quer dizer uma peculiaridade na sonorização

da sua voz, que gosta da sua terra e tem uma simplicidade

muito grande, muito grande. (...) Essa beleza somada à sua

musicalidade, que propõe contar as coisas da vida e as

coisas fortes e bonitas da vida, eu acho isso uma beleza. Eu

vejo aquela gente que gosta da terra, que gosta de onde

vive e que passa isso para a sua cultura, que é forte até os

dias de hoje, apesar de algumas mudanças interiores.36

(RICARDO, Anhembi)

Em nossos depoimentos, a linguagem foi apontada,

com razão, entre as características marcantes do modo de

ser caipira. O linguajar caipira característico do interior pau-

lista remonta há séculos, sendo considerado um dialeto por

alguns estudiosos, como o folclorista Amadeu Amaral. Se-

gundo o autor, esse dialeto valeu aos paulistas a fama de

corromper o vernáculo com vários vícios de linguagem, a

ponto de ser questionada a instalação de uma Faculdade de

Direito em São Paulo pela possibilidade de esse falar tosco

influenciar a linguagem dos estudantes.

Essa singularidade rústica atribuída ao linguajar caipira ,

segundo Valter Cassalho37, pode ser justificada pela “influên-

cia da língua tupi onde não existem os sons para as letras d,

f,l,v,z e no guarani fonemas para as letras b,d,f,l,z. Dado a

essas ausências fonéticas, o povo caipira que se formou no

interior paulista, sul de Minas e algumas áreas litorâneas, carre-

ga suas pronúncias em “erres” e troca o “L” pelo “r” e “lh” pelo

“i” até hoje (muié, foia, passar, mar, barde, dia de sor, etc.)”.
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A língua é um sistema social e, portanto, preexiste a nós.

“Falar uma língua não significa apenas expressar nossos

pensamentos mais interiores e originais; significa ativar a

imensa gama de significados que já estão embutidos em

nossa língua e em nossos sistemas culturais.”38

Hall analisa ainda que os significados das palavras não

são fixos, pois só se complementam na interação com o

outro. As palavras são também carregadas de outros signi-

ficados vindos de outros contextos, sendo, portanto, mul-

timoduladas. Tomando-se o linguajar caipira, seu tom geral

de frasear é lento, plano e igual, sem a variedade de infle-

xões e andamentos nem musicalidade característicos de

outras regiões, como o Nordeste. A concisão é um traço

forte desse falar caipira, sendo por isso bastante comum

em estudos sobre o interior ou sobre o homem caipira a

menção ao fato de ser considerado introvertido e lacônico.

O caipira, pouco discursivo, emprega imagens quando

necessitado de explicar-se ou de comungar emoções. Em

tal situação, ele diz que oferece um ditado. (...) Ditados e

ditos são, de fato, o espírito e o recurso da sabedoria

popular. O povo caipira precisa deles. O ditado expõe,

encaminha, formaliza seu pensamento. Revela a sabedo-

ria, a cautela, a experiência, o tom precavido da fisiono-

mia rurícola. Mais ainda: descobre a mágoa, insinua a

malícia, acentua o recato. É a defesa e a acusação. Ab-

solve e justifica. Consola e admoesta. Acolhe e expurga.

E em tudo é sumário e doméstico, empregando concei-

tos leves e linguagem corrente.39

Benjamim, analisando o narrador e sua importância

no contar as histórias tecidas na experiência do coletivo,

nos fala do provérbio
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compreendido na instantaneidade dramática do instan-

te de uma fulguração como imagem dialética. Trata-se

da presentificação da história por imagens, o que, por si

só, é uma narrativa, uma apresentação teatral, porta-voz

de experiências que, em uma fantástica abreviação, con-

densam experiências de uma época inteira.40

Por sua vez, Olgária Matos focaliza esse personagem do

seguinte modo:

O narrador, como flaneur, ao contrário da luta de classes

e do pathos revolucionário, não luta, nem levanta barri-

cada, mas desprivatiza o tempo imposto pela mercado-

ria, pelo consumo de massa, pela lógica da dominação,

pelo princípio da indiferença que regem a troca mercan-

til e a livre circulação.41

Os ditados paulistas sofreram influência dos diferentes

povos que aqui habitaram, ostentando mobilidade e capaci-

dade de adaptação. Donato42 faz uma seleção de cem dita-

dos, entre os quais:

� “Boi na terra dos outros é vaca” (Longe de seu chão o

homem é de pouca valia, não tem merecimento);

� “Burro que muito zurra pede cabresto” (Conselho à dis-

crição);

� “Cachorro que fuça tatu acha mordida de cobra” (Avi-

sa quanto aos perigos da bisbilhotice, da curiosidade);

� “Cavalo velho não apanha andar” (Inutilidade de todo

esforço fora de tempo hábil);

� “Esperar é ruim quando o esperado não disse que vi-

nha” (Não vale a pena alimentar a esperança que não

tem fundamento);

� “Em festa de jacu inhambu não pia” (Estabelece as di-
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ferenças, as proporções e as cautelas a serem mantidas

no trato social);

� “Pela andadura da besta se conhece quem monta” (As

ações dos subordinados traçam o perfil do chefe).

� “Urubu pelado não anda em bando” (Quem for dife-

rente, marcado, que procure seu grupo);

� “Viúva rica é noiva” (Viúva rica sempre fica casada).

Embora esse linguajar tenha se submetido à fala domi-

nante da capital, ainda permanece como algo característico

do interior, especialmente de cidades como Piracicaba e Tietê.

A maioria dos depoimentos coletados menciona a língua

e o sotaque como definidores do ser caipira, como uma for-

ma de alcançar o pertencimento como algo que os diferen-

cia concretamente, muitas vezes como uma característica

discriminatória por não fazer parte do linguajar culto e do

sotaque aprovado e transmitido pela mídia dos grandes

centros, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro.

A oposição ao falar bonito, ao saber expressar-se corre-

tamente e ao uso de expressões mais sofisticadas é sempre

denotado pelos habitantes do interior, e pelas camadas bai-

xas em geral, como algo diferenciado que os coloca em uma

posição inferior. Já fazem parte de seu cotidiano nomes gra-

fados erroneamente (como Orga, Creusa, etc.), que só cha-

mam atenção dos estranhos oriundos da capital.

Ser caipira é ter esse sotaque engraçado de Itu

que aqui toda nossa região tem. (...) é gostar de

coisas mais simples, conversar com os amigos,

ficar na porta, ter as tradições, ouvir as histórias

de meu pai, ler Cornélio Pires (...) 43

(JUDITH GANDRA, Itu)
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Aqui, o Vale do Paraíba tem toda a sua

população, onde se fala o chamado caipira,

como me lembro de minha tia falando “Ô,

Maria, eu comprei um belo livro pra vancê. (...)

Arma por arma”. Eu não sabia se era arma ou

alma... Você conhece o ditado: “quem foi pra

Portugal perdeu o lugar”. Rima? Não rima!

Agora, “quem foi pra Portugar perdeu o lugar” rima

perfeitamente. (...) Eu acho que essa é a nossa língua. Assim

se fala, mas se tem vergonha disso. Eu já tive inúmeras

oportunidades de falar de público pedindo: “gente, vamos

conservar a fala vale-paraibana, ter orgulho da fala vale-

paraibana: porta, parmito, paster” 44

(TOM MAIA, Guaratinguetá)

Eu trabalho aqui com a linguagem do povo

simples da roça, dos bairros. (...) As pessoas mais

simples que há no mundo são os caipiras. É

linguagem deles que eu passo aqui, e procuro a

cada dia que passa me aprofundar mais no

conhecimento que eles têm em falar a linguagem

simples, eles falam uma porção de versões.45

(MARIA MIRANDA, Olímpia)

Assim, na maioria das vezes, a linguagem foi qualificada

como o elemento diferenciador e caracterizador do ser cai-

pira, mesmo no caso de pessoas com algum estudo:

Nós, que nascemos na roça e consideramos a

roça até hoje, mesmo morando no meio das

escolas, de tanto estudo, não vamos mudar o

nosso jeito de falar, de brincar, não vamos

mudar, não. Vamos morrer nessa vidinha que

nós temos aqui, temos muito orgulho.46

(JOSÉ RODRIGUES, Silveiras)

Caipira fala de qualquer jeito, vive de qualquer forma. Agora

se ele for estudado, porque não tenho estudo nenhum, aí
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ele já vai falar, já vai dar a letra, porque é estudado, não é o

caipira, porque o caipira fala de qualquer jeito.47

(JOSIAS, Silveiras)

(...) até a minha maneira de falar “horta, porta” eu acho

que, se eu quiser modificar, eu estou assim me traindo, eu

sou assim. Nasci assim, todo mundo fala assim.48

(NARDO, Guaratinguetá)

Religiosidade, misticismo, destino

A cultura da sociabilidade do caipira é também marcada

por intensa religiosidade herdada tanto dos jesuítas como

das manifestações indígenas e africanas. Dessa herança

construiu-se um sincretismo que incorpora desde benzedu-

ras, assombrações, lobisomens, sacis, danças e manifesta-

ções das culturas negra e indígena até as práticas do catoli-

cismo oficial. Existem diversos estudos sobre esses elemen-

tos sobrenaturais, assim como as descrições de festas do

Divino e de procissões riquíssimas, especialmente na Sema-

na Santa, realizadas principalmente a partir do século XIX.

A título de exemplo, podemos citar alguns relatos, se-

gundo depoimentos coletados por Monteiro Lobato sobre a

figura do saci-pererê e publicados em O saci-pererê: resulta-

do de um inquérito49. A entidade é descrita de várias manei-

ras: como um “diabinho muito peludo”, muito vivo e traves-

so, sempre de camisa vermelha e com uma perna só. Acredi-

tava-se que ele carregava para muito distante da mata as

crianças desobedientes e manhosas. Os sacis faziam estra-

gos na roça. Assim, quando era tempo de milho verde, eles

vinham em bandos roubar espigas e quebravam todos os

pés de milho. Ou então ele era descrito como um negrinho

muito magro, muito esperto, do tamanho de um menino de

12 anos, muito feio, banguela, de olhos vivos, com um riso
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sempre velhaco de corretor de praça, carapinha grande, a

saltar e a saltar e a fazer peraltices ruins. O saci gorava ni-

nhadas, queimava balões, comia o piruá da pipoca. Embara-

çava a crina do cavalo, emperrava as porteiras.

Esses são apenas alguns exemplos de como o homem do

campo, diante dos mistérios do desconhecido, de seu relati-

vo isolamento e da intensa relação com a natureza, foi elabo-

rando mitos e crendices explicativas do mundo ao seu redor.

Essas figuras lendárias povoam até hoje o imaginário da

gente do interior, especialmente da zona rural. Como afirma

Anastasia ao analisar esses inquéritos coletados por Lobato,

reconhecer o saci como uma entidade mestiça, como uma

alegoria vinculada às matas e à imprevisibilidade dos sertões

é também entendê-lo como criação original das regiões de

São Paulo e Minas Gerais. “Assim, só no convívio do sertane-

jo, é possível perceber o saci como uma alegoria que repre-

senta a constante recriação do sertão, da violência à solida-

riedade; do fantástico ao lúdico; da imprevisibilidade à ex-

pectativa de uma vida melhor.”50 A força da lenda está na

sua capacidade de possibilitar múltiplas referências signifi-

cativas, que dão sentido à vida cotidiana dessa gente.

De diabo, encarnação do mal absoluto, apresentado ao

Brasil pelos jesuítas, torna-se um diabrete mestiço, do-

méstico, nem mal nem bom, bastante próximo dos ori-

xás africanos, (...) dos duendes europeus, das entidades

fantásticas portuguesas, dos espíritos caprichosos dos

indígenas.51

O saci ainda é personagem presente no imaginário caipi-

ra, como contam as irmãs Nerina e Maria Siltore, nascidas e

criadas em fazendas de Itu.
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(...) não tem mais saci aqui? Não taca pedra

nessa casa aí? Antes, vivia tacando pedra assim

na casa. Nós brincava com o saci. Meu pai e

minha mãe ficavam trabalhando na plantação e

colheita e nós cuidava de um irmãozinho

pequeno. Aí, aparecia um menininho pretinho,

bonezinho na cabeça e uma perninha só. Então,

ele falava pra nós assim, ele ia esconder, ele assobiava e ele

ia achar nós, só que ele levando nós para o mato da Japão.

Daí, nós subimos e falamos para minha mãe que nós estava

brincando com um molequinho pretinho do bonezinho

vermelho, uma perninha só, e que ele sumiu.52

(NERINA E MARIA SILTORE, Itu)

Outras histórias continuam circulando entre as gentes

do sertão, pois, no mato, as pessoas têm mais tempo, tudo

é mais escuro, e a imaginação pode “criar asas”:

Lá na Capoava tem um mourão de porteira, e dizia-se que

toda sexta-feira à noite a noiva ficava lá esperando o noivo

que tinha morrido. Muita gente diz que viu. Eu nunca vi. (...)

Tem ainda a lenda da porca com sete leitões, do barba-de-

bode (...). No mato, sua imaginação tem mais asas, porque

tem pouca coisa pra ver, então a imaginação começa criar

asas, e a imaginação do caboclo é muito fértil. Então começa

a pensar nas coisas e começa a ver porque tudo é mais

escuro, e você tem mais tempo e começa a imaginar. 53

(ZEZINHO, Capoava)

Em Piracicaba, dona Odete nos relata dos “pretos véios”

que pitavam, de magia negra da pesada, de causos com seu

pai, que saía a cavalo com canivete e rezando orações para

se defender das almas benditas. Ela nos diz que ainda hoje

existe magia:

(...) cada um sabe a sua, mas agora está todo mundo

esperto no pedaço, porque está cheio de mandingueiro,

cheio de entendido, cheio de feiticeiro. Todo mundo diz
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que é bobagem, mas está todo mundo dentro.

Virou uma esquina é sexta-feira, saiu da igreja,

vira a esquina e está no terreiro (...). A gente

perde um pouco dessa cultura negra, que é

ligada à magia, à religiosidade. Porque todo

mundo sabe que o tambor está ligado à magia.

É importante que o negro assuma isso. Pára de

falar que é só uma dança.54

(ODETE, Piracicaba)

Paula Montero55, analisando a relação entre magia e ci-

dadania, especialmente nos rituais de origem africana, afir-

ma que o modo africano de construção da identidade se

realiza a partir do conhecimento coletivo elaborado nos mi-

tos e nos rituais, de modo que se possa construir o que a

autora denomina como persona.

O caráter amoral da magia, que percebemos no depoi-

mento de dona Odete, é analisado por Montero de modo a

sublinhar que a moral se funda na idéia de destino. Assim, a

vida religiosa requer procedimentos mágicos que possam

revelar as intenções dos deuses. O indivíduo não escolhe li-

vremente o mal, e, portanto, a reparação não supõe uma

sanção sobre a pessoa, pois não existe a idéia de pecado.

Finalmente, a autora enfatiza a indiferenciação entre ho-

mem e natureza e, assim, a busca por instrumentos mágicos

para a resolução de problemas.

São diversos os símbolos sagrados que orientam a cultu-

ra caipira e que, não excludentes, convivem entre si. Existe,

sem dúvida, uma certa passividade e conformidade como

parte dessa forma de conceber a vida, mas que também tem

uma sabedoria nem sempre reconhecida pelo homem da ci-

dade grande:

O grande segredo iniciático que o caipira nos traz parece

Vivências Caipiras IMESP.SET.05.pmd 5/9/2005, 14:22111



112 VIVÊNCIAS CAIPIRAS

ser que, em lugar de tentar descobrir o mistério, convive-

se com ele. Até a decantada preguiça do caipira parece

fazer parte desse ritual devocional, como se fosse um

momento de assimilação e contemplação, de uma reor-

ganização psíquica da energia, para uma reconexão com

a energia cósmica vital. É como se soubessem ser parcei-

ros da vida e da morte, de uma realidade diária em que a

tragédia e o milagre são constantes e independentes de

sua vontade. Há uma luta cotidiana entre o máximo e o

mínimo, com necessidades de assimilação e compensa-

ção também constantes e naturais.56

Uma fazendeira de Itu nos fala desse sentimento e modo

de ser:

Se Deus quiser, eu faço, senão, não. Deus que

manda. Tudo para eles é muito simples. Eles não

progridem, porque não querem mais do que eles

têm. (...) Eles não sofrem como a gente. Tudo

para eles vem, porque Deus quis, e para eles é

natural. Então, eles têm uma casinha, um

pedacinho de terra, um quintal, uma galinha,

eles estão felizes. Não como as outras pessoas, que querem

sempre mais. Eles ensinam muita coisa pra gente.57

(RASMA, Itu)

A religião oficial, porém, não perde espaço, como anali-

sa De Francisco.

Para o caipira, o Deus dos cristãos é o grande juiz, é a

fonte de onde emana toda a justiça divina e por onde é

permeada a justiça dos homens. A crença na atuação da

Virgem Maria e dos santos católicos junto a Deus orien-

ta, limita e ordena sua vida. O homem do interior desen-

volve, assim, inúmeros sinais e práticas, que aos poucos

vão formando sua cultura material e imaterial; não se
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levanta sem se benzer, não reage às pequenas coisas do

dia-a-dia sem exclamações que invocam o santo prote-

tor, não deixa o dia de São João passar sem plantar um

ramo de alecrim. Procura a intervenção constante do

curandeiro em sua vida.58

Assim, a religião católica está sempre presente nas co-

memorações e nas festas oficiais do calendário, que per-

meiam toda a vida social desde as épocas mais antigas.

Relatos de cronistas ituanos destacam a procissão de 1820,

por ocasião da inauguração da igreja do Patrocínio, como a

mais pomposa das procissões:

Formou ela de doze andores ricamente ornamentado, com

duas imagens o que menos levava; atrás destes vinham três

carroças de quatro rodas, de uma forma singular e ele-

gante, vestidas com o mesmo gosto dos andores, arma-

dos pelo padre Simão, que se servia dos damascos, sedas,

fias e flores de modo que produziram o mais belo êxito.

(...) A entrada da procissão foi considerada o ato mais

majestoso e solene; concentrou no largo o imenso povo

no mais respeitoso silêncio, esperando a entrada; duas

baterias de grandes bombas prolongavam-se pelo largo

e começaram a troar à vista dos primeiros andores.59

Nesse contexto, a religiosidade, considerada como as-

pecto fortemente identificado com o caipira no seu sentido

mais amplo, de homem do interior, tem nas obras sacras –

igrejas e santos – uma expressão importante do patrimônio

cultural paulista, embora só recentemente mais divulgado,

graças ao estudo de Tirapeli.60 Essa fé, quase irrestrita, parte

integrante de nossa colonização desde os jesuítas fundado-

res do Colégio de São Paulo, percorre a abertura das frontei-

ras paulistas, quando os bandeirantes fundavam vilas a par-
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tir da construção de capelas, como no caso de Itu. Santos e

imagens mais populares, como São Benedito, Santa Rita,

Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora do Rosário, tam-

bém foram motivo para a construção de igrejas pelo interior

paulista. No entanto, diversos exemplos da história demons-

tram que, na maioria das vezes, a Igreja Católica assumiu

uma posição elitista: basta lembrar que Jesuíno do Monte

Carmelo, autor de obras importantes do Barroco brasileiro,

viu-se impossibilitado de ingressar na Ordem Terceira do

Carmo por sua origem mulata. Uma das estratégias utiliza-

das por ele e outros artistas foi pintar santos e anjos com

características mestiças – índias e negras, muitas vezes retra-

tando as pessoas da cidade.61

Pode-se dizer que Itu – a Roma brasileira, como gostam

de falar seus habitantes – foi local de importantes igrejas do

século XVIII e dos mais importantes colégios católicos pau-

listas da segunda metade do século XIX e do início do século

XX, como o Colégio São Luís, que teve sua sede transferida

para São Paulo, e o Colégio do Patrocínio, local da educação

das filhas da elite paulista. Com esse passado, a cidade pre-

serva até os dias de hoje sua tradição católica e, como nos

falou Carolina Arruda Botelho Pacheco em seu depoimento,

esse foi um dos motivos pelos quais seus pais resolveram

mudar-se de São Carlos:

A prática religiosa aqui é bastante acentuada, as

igrejas estão sempre lotadas. Você vai à igreja a

qualquer hora que for, no sábado ou no

domingo, as igrejas estão lotadas com crianças,

jovens, adultos e idosos. (...) nós temos duas

ordens religiosas enclausuradas, o que eu acho

que é uma coisa muito rara hoje em dia: as irmãs

concepcionistas e as irmãs redentoristas.62

(CAROLINA, Itu)
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Descrevendo as festas religiosas, Luis Roberto acentua o

caráter conservador e também elitista de Itu, que tem na

igreja o grande palco de suas festas religiosas, buscando

conservar e celebrar manifestações que datam de mais de

duzentos anos, como as procissões dos Passos, do Enterro e

da Ressurreição, as festas de Corpus Christi e do Divino.

Essa religiosidade tem seu ápice nos festejos da Semana

Santa, quando a cidade se transforma em um grande cenário

de comemorações, que buscam seguir à risca as tradições

da fé católica com toda sua pompa e suas formalidades.

A Semana Santa representa um ponto alto nas

comemorações de Itu, porque Itu, nos seus

quase quatrocentos anos, teve uma influência

desde seus primórdios, dos carmelitas e dos

franciscanos, que eram muito ligados à Semana

Santa. Eles promoviam grandes festas e

celebrações nessa data, gerando até uma certa

competição entre as Ordens do Carmo e de São Francisco.

(...) Por isso, eu acho que é uma coisa que está enraizada na

população.63

(ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR, Itu)

Para Itu, a Semana Santa é um momento de

reflexão. Itu é uma cidade de maioria católica, e

o calendário de vida dos ituanos é católico.

Então, por exemplo, tem muitos domingos que

você não pode andar de carro no centro da

cidade, porque vai ter procissão. A Semana Santa

é a celebração de várias tradições, é o momento

da comunidade se encontrar, encontrar uma tradição própria,

uma identidade própria. (...) Do ponto de vista pessoal,

considero que vivenciar a Semana Santa é reconstruir uma

imagem de comunidade, de força, uma imagem de que é

possível fazer, atuar, que essas manifestações também são

importantes iguais outras ou de outros lugares, isso faz com
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que a gente tenha uma identidade própria, sobretudo nessa

loucura do mundo hoje. A Semana Santa é uma forma de

resgatar tudo isso, de reconstruir. A gente se sente mais

próximo da gente mesmo como parte de Itu.64

(LUIS ROBERTO, Itu)

Ainda é Luis Roberto quem nos afirma que

o grande orientador da vida paulista é o Divino Espírito

Santo. Sua festa tem importância singular, pois é o

momento de agradecer a Deus pelo sucesso da colheita e

pedir luz para quem vive na escuridão e na incerteza do

desconhecido. A bandeira do Divino é a bandeira paulista.

O autor observa, em outra passagem:

A fé da gente caipira ficou assim, meio cristã, meio

indígena. As forças da natureza foram substituídas pelas

instituições cristãs, mas aos mamelucos não basta rezar e

cantar como na Europa. É preciso dançar, como faziam os

da terra. Se o missionário não permite danças na igreja, eles

vão para fora e as transformam em folias, misturando-as à

procissão. No decorrer das festas, viram dança-de-são-

gonçalo e cateretê. Na noite de São João, ergue-se o

mastro, dança-se em torno da fogueira, num ritual primitivo

do fogo, tão antigo que se perde no tempo.65

Se Itu preserva as tradições católicas de maneira bastan-

te formal, várias outras cidades se destacam por suas come-

morações religiosas, nem sempre tão rígidas, mas seguindo

suas tradições mais específicas, como o tapete decorado da

procissão de Corpus Christi em Matão, a representação do

drama da Paixão de Cristo em Santana do Parnaíba, as diver-

sas versões da festa do Divino como em São Luís do Paraitin-

ga, onde as comemorações se estendem do império do Divi-

no às danças de origem negra, como moçambique e conga-

das, ou ainda as tradições lusitanas das cavalhadas, num

acentuado sincretismo religioso.
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Paralelamente a esse sincretismo, na sociedade atual,

encontramos um pluralismo religioso em que as diferentes

religiões desenvolvem um verdadeiro marketing para atrair

novos adeptos. Organiza-se, desse modo, um campo religio-

so competitivo que busca produzir confiabilidade e no qual

diferentes interlocutores acabam interagindo no espaço pú-

blico, como afirma Montero.66 Segundo a autora, no imagi-

nário religioso, há uma distinção entre fé e crenças, em que

Deus é objeto de fé, transcendendo as religiões, e as crenças

se remetem às religiões particulares, aos deuses e aos ritos.

De qualquer modo, o que se destaca é o aspecto mágico

como um código familiar que perpassa toda a sociedade

brasileira no seu modo de vida e de interpretar o mundo. E

as diferentes religiões buscam formas eficientes e legítimas

de manter e atualizar essa tradição mágica. A religião propi-

cia, ainda, a construção de uma rede de solidariedade, pro-

movendo formas mais igualitárias de sociabilidade entre os

adeptos de uma mesma crença.

Entretanto, independentemente da forma assumida pe-

las diferentes religiões e suas manifestações e celebrações,

verifica-se o fervor religioso expresso em inúmeros depoi-

mentos, entre os quais:

A maior importância pra gente é a cultura

religiosa, a fé que a gente tem, nossa fé cristã.

Nós acreditamos muito na criação da Igreja,

quando o Espírito Santo desceu sobre os

apóstolos.67

(DITA, responsável por decorar o altar do império, São

Luís do Paraitinga)

Deus ajuda em tudo quanto eu preciso. É uma graça que eu

recebo. Ele está sempre junto ao meu lado, tudo que eu

desejo ele está me iluminando (...), então o pequenininho
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que eu faça pra ele, eu não fiz nada comparado

com o que ele me dá. (...) Só dele me dar esse ar

bonito que eu estou respirando, essa vida que eu

estou vivendo, dois braços pra trabalhar, duas

pernas pra eu poder andar, eu poder conversar

com o senhor, pra mim já é uma iluminação. (...)

eu agradeço a Deus em primeiro lugar, e ao

Divino Espírito Santo, que todo mundo seja iluminado igual

eu sou. Acho que está bom demais, não preciso de mais

nada. Não adianta você ter uma fortuna na mão e não ser

iluminado por Deus, aí não vale nada.68

(DURVALINO, responsável pela comida da festa,

São Luís do Paraitinga)

As festas sempre foram objeto de estudo por se constituí-

rem, entre os diferentes povos, como uma modalidade ex-

plicativa do mundo ou, como observa Chartier 69, o aconte-

cimento festivo é um indício de que o excepcional tem a

tarefa de revelar o comum, é o momento de apreensão do

funcionamento social. Em geral, são compostas por ritos e

oferendas, refletindo a relação do homem com o espaço e o

tempo, como as diversas comemorações das colheitas. As

festas, em particular, representam momentos de grande im-

portância social. Afirma Ikeda:

(...) são instantes especiais, cíclicos, da vida coletiva, em

que as atividades comuns do dia-a-dia dão lugar a práti-

cas diferenciadas que as transcendem, com múltiplas

funções e significados sempre atualizados. As diversas

espécies de práticas populares podem ser a ocasião da

afirmação ou da crítica dos valores e das normas sociais;

o espaço da diversão coletiva; do repasto integrador; do

exercício da religiosidade; da criação e expressão de rea-

lizações artísticas; assim como o momento da confirma-

ção ou da conformação dos laços de identidade e soli-
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dariedade grupal. Podem, até mesmo, conciliar sentidos

diversos em uma mesma manifestação.70

As festas também são uma oportunidade para o encon-

tro dos diferentes segmentos sociais, o que gerou, nos finais

do século XIX, relatos estupefatos de viajantes estrangeiros,

em vista do que consideravam uma total falta de respeito na

relação entre empregados e patrões, diante da intimidade

dessa aproximação em algumas ocasiões festivas.

As festas acabam por expressar o compromisso e o con-

flito entre o popular e o dominante. Para Chartier71, a festa é

vista como obstáculo à afirmação da hegemonia religiosa,

política e ética. É uma resistência, local de conflito entre a

expressão cultural da maioria e o projeto aculturante da cul-

tura dominante. A Igreja, desde os mais remotos tempos,

tanto nas Américas como na Europa, sempre procurou con-

trolar, coibir e dominar as festas populares em nome dos

bons costumes, em contrapartida aos abusos populares.

Mais recentemente, são as autoridades municipais que bus-

cam usurpar as manifestações populares por meio de um

controle financeiro e organizacional. O carnaval é, para o

autor, um exemplo das distâncias e das tensões que podem

se exprimir, se desarmar ou se exacerbar. É a encenação das

diferenças.

No entanto, as festas possibilitavam também o que Mo-

raes Filho72 designou como “um fabuloso caldeamento esté-

tico diante das influências recíprocas dos diferentes partici-

pantes e das constantes recriações das músicas, das danças

e dos ritmos”.

Como destaca Ikeda73,

(...) as festas são, assim, práticas associativas fundamen-
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tais. São ocasiões nas quais os indivíduos se encontram

para as realizações comunitárias, que lhes dão identidade,

permitindo que se sintam integrantes de um grupo. Ao

mesmo tempo, elas são o momento de afirmação e/ou

confirmação dos valores sociais, sagrados e profanos, im-

portantes para a comunidade, assim como o tempo do

lazer, da criação, do gozo estético e do prazer lúdico, que

excede a rotina do dia-a-dia. Existe um verdadeiro exercí-

cio de coletivismo nesses momentos, pois as festas tradici-

onais, sob a responsabilidade de um festeiro ou um grupo

deles, que se renova a cada ano, sempre envolvem muitas

pessoas, que nelas colaboram nas formas mais variadas

(ajuda em dinheiro, realização de algum tipo de trabalho,

auxílio na preparação de comidas, doação de alimentos

ou prendas, etc.). Nessas ocasiões, a música cumpre sem-

pre papel fundamental, como uma espécie de amálgama

de fixação, preservação e dinamização dos costumes.

Entre essas festas e manifestações tradicionais do inte-

rior, além das celebrações religiosas e dos rodeios, já mencio-

nados anteriormente, merecem destaque as romarias, que

se configuram como momentos de união familiar e dos ami-

gos e também se caracterizam como festas religiosas, de pe-

regrinação aos santuários. Um dos santuários mais conheci-

dos é o de Bom Jesus de Pirapora, local que recebe mais de

cem romarias por ano.

Essa é uma festa realmente tradicional que está

voltada ao seu esplendor. É uma tradição que vai

fazer noventa anos e que tem assistido um

aumento de cavaleiros, ciclistas, charretes. (...)

Houve uma expansão muito grande nessa

comunhão entre a religião de muitos que vão

pagar promessas e outros que vão somente a
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título de prazer, de passeio.74

(MAURO CAMARGO TRAUDI, Pirapora)

Sem dúvida, impressionam os depoimentos que enfati-

zam a participação na romaria por ser uma tradição que

deve ser continuada. Uma tradição que vem do pai, do avô

e, por isso, um momento de lazer e de união entre toda a

família.

Na nossa romaria, tem gente de todas as

camadas sociais, claro que com suas diferenças.

O que tem mais posses, tem um cavalo melhor,

uma estrutura de trailer, de caminhão que

acompanha, de empregados. Agora, o mais

humilde participa também, tem um cavalinho

mais pobre (...), mas a gente dá assistência para

que todos se sintam muito bem. Todos são companheiros

nossos, um romeiro nosso na romaria. Nessa romaria, além

daqueles que vão por fé, tem aqueles que vão por participação

esportiva, participação de um fim de semana. E vão

familiares que acompanham essa romaria, e naturalmente é

um ponto de encontro de romeiros e familiares.75

(ANTONIO MORAES, presidente da Associação dos Romeiros)

O senhor Antonio destaca também que o ponto alto da

romaria é a celebração da santa missa em Bom Jesus, mas

afirma que, no decorrer da cavalgada da romaria, há uma

oportunidade, um sacrifício ritual que é um elemento central:

para reparar em coisas que a gente normalmente não repara

no nosso cotidiano. É uma flor, um passarinho, então a

gente vai ver que tudo isso aí é dom de Deus e também faz

a gente fazer uma retrospectiva da nossa vida, voltando

para nosso interior, vendo nossa posição perto do criador,

que é Deus, Jesus Cristo. (...) Então, tudo isso é meditação, é

fé, e muitas vezes, não só ali diante do altar do Bom Jesus,

mas no caminho, já vai ali pedindo a graça para algum

familiar, para um filho (...).76
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Outra manifestação muito popular no interior paulista é

a festa de Nossa Senhora Aparecida, a homenageada princi-

pal em todos os rodeios como a santa protetora dos peões.

No dia de sua festa, a cidade de Aparecida é palco da reu-

nião de milhares de fiéis, que vão à basílica pagar promes-

sas. Ao mesmo tempo, o núcleo se transforma em verdadeiro

mercado de venda de todo o tipo de mercadorias, especial-

mente daquelas relacionadas à imagem de Nossa Senhora.

As pessoas confessam que vão a Aparecida para rezar e para

comprar, uma coisa não invalida a outra, tudo é uma festa e

o cunho religioso ainda prevalece, sempre demonstrando

intimidade e proximidade com a santa:

Olha, veja bem, a Nossa Senhora é uma mãe

adotiva, não para mim, mas para todos nós.

A mãe de Jesus, ela foi ungida pelo Altíssimo

Deus, conforme a Bíblia vem falando, ela

representa um consolo para todos nós.77

(LUIS DA SILVA, Aparecida)

Eu gosto muito de Nossa Senhora, ela que cuida

da gente.78

(MARIA VITAL, Aparecida)

Pra mim, o momento mais emocionante é a hora

que eu passo ao pé da santa, lá em cima, na

imagem dela, é o momento mais emocionante

para mim.79

(ADRIANA SILVA, Aparecida)
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As festas e diferentes manifestações religiosas acabam

por realizar um sincretismo espontâneo, no qual cabem

muitas coisas, como diferentes ritos que criam e recriam o

significado da vida para seus participantes, numa vivência

que é religiosa, permeada por muita fé, mas também muito

alegre e lúdica. Para Labriola, “há uma certeza de ancora-

mento na totalidade, num Deus, num self e, portanto, uma

atitude de submissão propícia às suas imanências instinti-

vas. (...) Vivem ao redor do eixo do arquétipo da totalida-

de”80. Para Chartier81, as festas populares geram um conflito

nas elites, que querem preservá-las como lugar de observa-

ção e memória, mas, ao mesmo tempo, destruí-las como

cadinho de extravagâncias.

As diferentes dimensões do tempo,

as tradições, as festas e o lazer

A música caipira, os contadores de causo caipira, tudo (...).

A gente vive isso, respira isso.82

(BENITO CAMPOS, Santana do Parnaíba)

Ah! O caipira gosta de fazer a casinha no seu sítio, gosta de

ter a casinha dele ali, cria a família, seus animalzinhos, faz

seu trabalho de roça, toca uma violinha, cantar ele gosta

também.83

(ROQUE, Cabreúva)

E, aí, a gente vê o caipira no fim da tarde lá bestando

sem dar fé, pitando seu cigarrinho de paia, olhando pro

tempo e até imagina: “Meu Deus, lá em São Paulo já deve

ser meia noite!”.84

A frase de Labriola remete à diferença na vivência do ace-

lerado ritmo paulistano e do tempo arrastado da roça, em

especial à quietude, à paciência e à espera, típicas do modo

de ser do caipira, sempre atento ao canto do galo ou à hora
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de dormir das galinhas. Na cidade, prevalece o linear, o con-

tínuo, o seguido, o tempo que aponta sempre para o futuro,

sempre para o novo. No interior, os ciclos da natureza pre-

dominam na organização da vida. Linear e cíclico vão coexis-

tir sempre, na cidade ou no campo, mas podem prevalecer

lá ou cá.

Afonso Schmidt, cronista e poeta do início do século XX,

autor de São Paulo dos meus amores, vai na mesma direção.

No poema “Ao balanço da rede”, como assinala Marinho85,

Schmidt registra a eterna espera de um caboclo contempla-

tivo que visualiza prostrado uma vaga promessa de um futu-

ro melhor:

A rede vai, a rede vem...

Ao fundo, pernas em cruz e pensamento ao léu,

O caboclo se afasta desse mundo, na escada de Jacó que

ascende ao céu.

A rede vai, a rede vem... E chora

E canta... Cada gancho tem um ai...

Pedro diz: “De hora em hora, Deus melhora”.

Quietude. A rede vem, a rede vai...

Sobre o peito, a viola que ponteia;

Atrás da orelha, a ponta do cigarro.

Ora, para embalar-se, ele se arqueia,

Ora estatela, como um deus de barro.

E a rede vai e a rede vem... Quem dera

Que lhe fosse dizer alguma fada:

“Veio morar no sítio a Primavera;

há de chover farinha peneirada !”.

Para Antonio Candido, o lazer era parte integrante da

vida caipira, seu ponto de equilíbrio biossocial, uma vez que
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as relações sociais eram permeadas pela cooperação, e as

festas e celebrações tornavam-se momentos culminantes

desse processo. Importante, ainda, é a inexistência de uma

rígida separação entre trabalho e lazer: muitas das festas

têm sua origem na comemoração das colheitas, ou nos anti-

gos mutirões que sempre terminavam em confraternização.

Os rituais são permeados por música e influências diversas

dos diferentes povos que conviveram na terra paulista. “Re-

criam o mundo incontáveis vezes, numa vivência ao mesmo

tempo lúdica e sagrada com as imagens, e mantêm acesa

uma alma ancestral imersa numa mitologia brasílica.”86

As festas e os rituais que permeiam a vida caipira estão

assentados numa concepção do tempo como um bem pre-

cioso que as pessoas do interior fazem questão de preservar,

pois é isso que lhes possibilita relações pessoais mais inten-

sas, rituais cotidianos mais completos. Talvez essa possibili-

dade de ser dono do seu tempo represente uma forma de

liberdade que a cidade grande perdeu.

No campo, é mais sossegado, a pessoa que

mora na cidade grande só anda correndo, a

gente aqui, não, aqui é tudo mais tranqüilo.

E mesmo se vai cozinhar, a comida para

ser boa tem que ser devagar, você vai fazer um

molho, tem que ser com fogo baixo, bem

demorado.87

(MARGARIDA ANTUNES ALVES, Santana do Parnaíba)

O caipira tem a vida pacata, sossegada. Mexe

com a arte dele, não atrapalha ninguém, gosta

de uma boa comida caipira, de uma moda de

viola caipira, de um fandango caipira, e assim

por diante.88

(JOÃO GUARINDO, Ribeirão Grande)
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O caipira vive nos campos, menos poluição, tem uma vida mais

tranqüila: um campinho, vai pescar, fazer um churrasquinho no sítio

com os amigos. É diferente. O pessoal de São Paulo vive naquela

pressão, nós não.89

(ADALTO RODRIGUES, Santana do Parnaíba)

Parte integrante do lazer caipira é a música, um elemen-

to fundamental dessa cultura cuja origem estava totalmente

vinculada às festas.

Os momentos em que mais se podem ouvir essas músi-

cas são os do convívio coletivo, como as festas cívicas

anuais, na maioria de cunho devocional, em louvor aos

santos, que envolvem cidades inteiras e suas regiões pró-

ximas, nas quais se apresentam os grupos de danças e

folguedos tradicionais e se cantam nas capelas, nas igre-

jas, nas casas, nos sítios e nas procissões. Podemos lem-

brar, ainda, de práticas musicais nas atividades de traba-

lho grupal, como as cantorias de mutirão.90

O autor destaca o cururu, a cana-verde e o catira como

manifestações típicas dessas celebrações, que ainda hoje

podem ser encontradas em alguns recantos do interior pau-

lista. Assim, como o linguajar é característico do caipira, nas

artes, a música de viola é parte fundamental de seu modo

de ser, destacada em vários depoimentos.

A música caipira de raiz não existe sem a viola caipira,

com seu tom choroso e dramático, e está profundamente

enraizada nos ancestrais da cultura.

O poeta caipira é aquele que, personificando os anseios

grupais, o tempo todo colhe informações antenadas no

modo de ser da cultura, fica assuntando causos e aspira-

ções coletivas para entorná-los em forma de poesia.

Aprende e aperfeiçoa fórmulas de versejar, no sulco da
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tradição que, partindo da África e da Europa, atravessou o

oceano e se amestiçou aqui com a cultura ameríndia.91

O poeta caipira, o modista ou cantador é como um pon-

teiro de comitiva, como salienta Sant’Anna, pois aponta a

direção, realiza a travessia dos costumes e sempre volta para

sua terra, seu bairro, para cantar e contar o que viu. Faz,

assim, uma ponte entre a tradição e o presente, tendo a

aprovação de sua gente, pois nunca se distancia das vivên-

cias e dos sonhos do homem do campo. Seus temas são

recorrentes de exacerbado sentimentalismo e paixão, em

que o drama, a religião e o misticismo são sempre ressignifi-

cados nas suas cantorias.

O caipira é aquele homem que gosta das coisas do campo,

gosta de pisar no chão, gosta de pescar no corguinho, gosta

de tocar viola, gosta de uma pinguinha, gosta de contar um

causo, gosta de andar na sua mula bem traiada. É aquele

que ouve uma moda de viola e se emociona. Tudo isso que

eu estou te contando eu poderia usar modas de viola para

te contar, eu poderia usar um verso de moda de viola que

fala disso.92

(AGNALDO GÓES, Barretos)

A música caipira de raiz estava vinculada, na sua origem,

às comemorações comunitárias rurais, ela era parte das fes-

tas populares, tanto profanas como religiosas. Ikeda ressalta

que muitas dessas músicas têm influência dos jesuítas, que

ensinavam os curumins durante a catequese misturando ca-

racterísticas da música indígena e da música portuguesa. É o

caso do cururu e do catira, típicos do interior paulista.

Na primeira década do século XX, continua o autor, a

música caipira começa a ter evidência na capital de São Pau-

lo e aos poucos se transforma em espetáculo artístico popu-

lar de consumo sob o nome de “música sertaneja”, com
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diversas influências da moda e dos interesses do mercado.

E, como vimos anteriormente, passa a se destacar nas festas

de rodeio em São Paulo e em todo o país.

A música no mundo caipira integra uma roda de amigos,

uma cavalgada, romarias e, obviamente, as festas. Manifes-

tações como o catira e o cururu – este último um desafio,

um tipo de repente paulista, cantado com moda de viola –

podem ser encontrados em bares, armazéns e festas das pe-

quenas cidades do interior. Segundo um depoimento pres-

tado ao Projeto Terra Paulista, o cururu cantado em Itu é

uma tradição secular. Outro tocador entrevistado conta que

segue a moda de seu pai:

O cururu é uma tradição que tem mais de cem anos. O

cururu é uma indústria da amizade, quanto mais a gente

faz, mais vai aumentando o povo da cidade.93

(NENÊ, Itu)

Eu gosto mesmo mais de cururu, porque meu

pai sempre foi cantor de cururu e desde

os 10 anos eu o acompanhava, ia com ele nos

shows.94

(TONINHO, Itu)

Para a cultura negra, o cururu é um exemplo de encontro

cultural, pois os depoimentos o citam como a única música

que misturava brancos e negros. Isso não acontecia com o

samba de lenço ou com o batuque, ritmos tipicamente ne-

gros, “mas também caipiras”. Hoje, a participação dos afro-

descendentes em manifestações caipiras de raízes portu-

guesas e indígenas, como o cururu e a moda de viola, é des-

crita como uma forma de resistência:

(...) nessa idéia de negro caipira não se perde a idéia da
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resistência negra no interior de São Paulo. Então, em alguns

momentos, essa cultura é um pólo de resistência. Fazendo

essa cultura negra se cria um pólo de resistência. Você vai

perceber negros em outras manifestações caipiras do

interior, como o cururu e a moda de viola, sempre como

resistência. Já no batuque e no samba de lenço, são casos

de cultura negra que incorporaram elementos da cultura

local onde se encontram, mas são culturas negras, mas

também caipiras. Ela foi gestada no interior, re-gestada.95

(JUNIOR, Piracicaba)

O cururu e a viola são do caboclo. Quando a raça negra

veio, trouxe o tambu, a congada, a umbigada, a capoeira. E,

quando eles chegaram aqui, não podiam entrar no baile dos

brancos, então eles faziam festa na senzala. E ali, como o

cururu é a demanda da trova de um com outro, o negro

entrou também na demanda da trova, do cururu.96

(JOSÉ, Piracicaba)

A vida da comunidade negra é descrita como dura, mas

com muita dança e diversão:

O negro faz os batuques, o tambu. Naquele tempo, a festa

começava às sete, sete e meia da noite e ia até o sol nascer.

Às vezes, o sol já estava saindo e tinha poeira ainda, era o

tambu, eram os cururueiros que tinham na região.97

(JOSÉ, Piracicaba)

Mas há outras dimensões associadas às festas, além do

prazer e da diversão. Como adverte Ikeda,

(...) as músicas, as danças e os folguedos tradicionais

não podem ser vistos apenas como apresentações artísti-

cas, como espetáculos, pois, para os seus praticantes,

elas são bem mais do que isso. Elas constituem a fonte

da guarda da memória afetiva e ancestral e da reafirma-

ção dos valores e dos laços socialmente importantes, e

muitas vezes são práticas de puro teor religioso.98
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Considerações finais

No decorrer do texto, tecemos um fio de história e histórias em que a cultura caipira

aparece em suas diferentes dimensões, costumes e valores. Ora vimos expressados o

preconceito e a discriminação, ora rejeitados, ora uma exaltação ou ainda uma

internalização da cultura caipira como forma de resistência, afirmação de identidade e

diferenciação em relação ao que está posto na mídia e na sociedade em geral.

Algumas vezes, talvez de forma velada, a cultura caipira aparece como empobrecida

nas suas trocas – os mínimos de sociabilidade. No entanto, por atrás dessa rusticidade,

quantas vezes encontramos palavras simples, mas de sabedoria profunda. Basta recordar a

frase do senhor Zé Dito99, de Silveiras, que compara o mundo de hoje a um balão que, de

longe, é muito bonito, mas logo acaba, pois queima com o fogo.

Neste trabalho, assumimos a permanência dessa cultura caipira ou de traços

determinantes dela, uma vez que hoje ela está transformada e ressignificada. No entanto,

ela continua, a nosso ver, como um exemplo de resistência, talvez na maior parte das

vezes, de forma inconsciente, pois, apesar de toda a marginalização sofrida,

especialmente por parte dos meios de comunicação e da elite da sociedade, essa cultura

permanece na alma e concretamente em festas e tradições mantidas pelo povo. Essa

concretude se dá pelos aspectos levantados no decorrer do texto e que ainda fazem parte

do imaginário de alguns e do dia-a-dia de outros: terra e natureza; linguagem; modo de

vida, costumes e comidas; o coletivo e a generosidade; a religiosidade, o tempo, o lazer e

as festas.

Procuramos construir parâmetros que permitam uma reflexão maior sobre algumas

questões: Como é possível essa permanência? Como articular essas diferentes
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temporalidades com o momento atual e com a vida em uma metrópole? Como relacionar

o desejo de comunidades pontuais, como, por exemplo, o desejo de contato com a

natureza, com os parâmetros discutidos aqui? Como pensar a participação real de todos,

seu direito de voz e de ser ouvido? Como pensar a formação de cidadãos sem levar em

conta esses aspectos simbólicos que norteiam a vida de grande parte da população? Em

que medida esses elementos fundamentais da cultura caipira têm a ver com cada um de

nós, paulistas e brasileiros?

Acreditamos que a conscientização, a aceitação e a apropriação desses aspectos

poderão contribuir de maneira fundamental para um novo olhar sobre nossos valores,

nossos projetos e a relação com o outro, seja este cidades, Estados, países, o planeta Terra.

“Alguns dos aspectos encontrados nos depoimentos e aqui apontados do modo de ser

caipira podem ter encontrado em estudos de certas culturas especialmente classes pobres.

Nesse sentido, Hoggart 1970 aponta como as classes populares inglesas têm o poder de

se adaptar à mudanças, assimilando apenas as novidades que convém ao seu ethos e

ignorando o resto, pois têm na tradição, elementos que os protegem de um consumismo

acrítico em relação aos valores transmitidos pela comunicação. Também o gosto pelo

mato e a relação com a família e as populações impõem resistências aos meios de massa.

Hoggart destaca ainda que as dificuldades impostas pela luta pela sobrevivência, a

falta de perspectivas de ascensão sendo responsáveis pelo conformismo e tolerância e ao

mesmo tempo pela importância de se viver o presente, ter humor, alegria e fazer festas: já

que a vida é difícil só nos resta ser alegres.

Talvez as especificidades que persistem ainda desses segmentos sociais e no nosso caso

específico, daqueles que vivenciam aspectos da cultura caipira, tenham levado esses

sujeitos a não se afastarem das dimensões essenciais do homem, dimensão que tem a ver

com a nossa condição humana e por isso essas características acabam por tocar a alma de

todos os que ouvem os depoimentos e compartilham de suas vivências”.100

Encontrar caminhos que possam traçar alternativas ao consumismo desenfreado e

imediato, ao aplauso e à adesão irrefletidos a ídolos e celebridades, à superficialidade e à

transitoriedade das ações e dos laços afetivos, a uma visão uniformizadora da elite
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dominante e à não-responsabilidade em longo prazo por uma ética norteada pela

igualdade significa buscar a história como disciplina fundamental para contextualizar

fatos, pessoas e acontecimentos, articulando-os a um passado para que se apreendam

melhor as especificidades e as características dos diferentes valores, costumes e visões de

mundo da sociedade contemporânea.

Buscamos depoimentos de sujeitos comuns protagonistas de histórias que fazem parte

do dia-a-dia paulista, especialmente de nosso patrimônio cultural, e que, em seus

depoimentos, valorizaram uma vida cotidiana, a vida da roça. Um tipo de vida esquecido,

não valorizado como o dos próprios tropeiros, que almejam o heroísmo nas festas de

peão e acabam sendo cantados em prosa e verso nas músicas sertanejas.

A história pode ter um efeito libertador, mostrando as diferentes articulações, origens e

significados dos acontecimentos e dos processos sociais, como foi o caso relatado por

Junior, na Vila África, em Piracicaba. A partir da recuperação da história dos negros e sua

cultura, houve um profundo resgate de elementos culturais afro-descendentes,

transformando a Vila África, anteriormente marginalizada, em uma grande referência.

Essa transformação pode ser concretizada em muitos casos relatados, como, por exemplo,

na discriminação que as crianças sofriam em suas apresentações de dança, taxada pelos

colegas como macumba. Quando aprenderam a história e a origem dessas manifestações,

as crianças de Vila África puderam se orgulhar dessas origens, reverter o preconceito e não

mais se envergonhar.

Com esse trabalho que vem sendo desenvolvido, as pessoas da Vila África recuperaram

sua auto-estima, e deu uma identidade local, e isso foi muito bacana, porque as pessoas

eram marginalizadas por serem negras de classe social economicamente mais baixa, e de

repente deu uma guinada na história. Antes, era tida como sem cultura, porque cultura é

associada ao nível educacional, e agora está surgindo o grande lado cultural do bairro.101

Finalmente, não é demais enfatizar que a análise e o desenvolvimento de projetos na

área cultural devem unir o reconhecimento das diferenças, ou seja, o pluralismo cultural, a

busca de justiça social por meio de redistribuição igualitária. O reconhecimento de uma

cultura nacional, local ou regional, não leva necessariamente a um nível maior de

democracia ou cidadania.
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Liberdade de articular e perseguir demandas por reconhecimento é a principal

condição da autonomia, da capacidade prática de autoconstituição da sociedade em que

vivemos; o que nos dá possibilidade de que nenhuma injustiça ou privação será esquecida,

posta de lado ou, de outra forma, impedida de assumir sua correta posição na longa linha

de problemas que clamam por soluções.102

Aprender a valorizar nossas raízes, nossas identidades e nosso patrimônio e depois

olhar para fora parece ser fundamental. É o reconhecimento de quem somos, dessa

aceitação e incorporação desses valores, desse modo de ser no desenho de nossas

políticas públicas e em nosso modo de atuação. Enquanto pensarmos a capital de São

Paulo como um lugar isolado e desconectado do restante do Brasil, dificilmente

encontraremos soluções que possam dar conta de nossa complexidade e diversidade para

que nos tornemos um país cidadão e desenvolvido.

Nós, paulistas, somos empreendedores, amantes do trabalho, portadores de

tecnologias de primeiro mundo, sofisticados em nossos hábitos (vestuário, alimentação e

lazer), mas também somos rústicos, populares, caipiras, de uma religiosidade mágica,

artistas, artesãos, tocadores de viola, simples, acolhedores... E isso não nos desmerece ou

nos desvaloriza, pois talvez seja nesses aspectos mais diretamente relacionados à cultura

que nos reconheçamos como brasileiros. O fato de sermos uma cultura nacional e de nos

reconhecermos deste modo, sem um olhar exótico e estrangeiro para o restante do País,

talvez nos faça mais próximos de alcançar alternativas que possam ouvir e incorporar as

demandas e os valores de todos na busca de uma sociedade mais justa e igualitária.

Por que não buscar referências nacionais? Por que sempre olhar para fora para saber

se estamos certos ou para buscar soluções que deveriam ser encontradas aqui?

Obviamente, não estamos falando de isolacionismo ou localismo, como enfatizamos no

decorrer de todo este trabalho, mas, sim, de nosso desafio, que é construir um diálogo

entre as diferentes instâncias (local, regional/nacional/global), assim como nos aspectos

rural/urbano, moderno/tradicional.

Nossa maior riqueza como paulistas está nas trocas culturais e em nossa capacidade de

mestiçagem e de adaptação. É essa a nossa magia, e, por isso, temos que aprender a

sermos nós, sendo outros, e não sermos apenas os outros, no contexto brasileiro.
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