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O IPCCIC – Instituto Paulista de Cidades Criati-
vas e Identidades Culturais - foi especialmente criado, 
em janeiro de 2013, para ser o lugar de re�exão sobre 
as questões relacionadas às cidades, com o objetivo 
de contribuir para o fortalecimento das relações de 
pertencimento entre os cidadãos e sua comunidade.

O Instituto apresenta em seu currículo vários 
projetos já concluídos. Entre eles, vale a pena destacar 
“Artistas do Mundo”, composto por um livro e um 
documentário sobre a vida de cinco artistas plásticos 
importantes na propagação do modernismo tardio; 
“Paisagem Cultural do Café”, que inclui um livro, um 
mapa e um documentário que, juntos, reconhecem  a 
interferência da economia cafeeira na formação da 
cidade de Ribeirão Preto, indicando trinta e quatro 
lugares signi�cativos histórico e arquitetonicamente; 
e os dois primeiros volumes na Coleção Biogra�as, que 
relatam a vida e a obra dos artistas Fúlvia Gonçalves e 
Bassano Vaccarini, respectivamente. 

Além do trabalho de difusão por meio de livros 
e documentários, o IPCCIC desenvolve pesquisas 
sobre identidades culturais, trabalha com a Economia 
Criativa, diagnosticando as potencialidades culturais 
de uma localidade, em especial aquelas não potencia-
lizadas, com o objetivo de propor a dinamização das 
mesmas.

Este livro é mais um projeto do Instituto, viabili-
zado pelo ProAC, Programa de Apoio à Cultura, da 
Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, por 
meio do qual a Usina Alta Mogiana destinou parte do 
seu ICMS para a realização da pesquisa e a publicação 
da obra.

IPCCIC

Instituto Paulista de

CIDADES CRIATIVAS e
IDENTIDADES CULTURAIS

Sobre o IPCCIC
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Fernando de Azevedo , ainda no sumá-
rio de sua obra “A Cultura Brasileira,” a�rmou 
que “uma hora de síntese supõe anos de análi-
se”. Usando dimensões similares às do soció-
logo, depois de ouvir alguns moradores de 
três fazendas remanescentes da área rural do 
município de Ribeirão Preto, localizado no 
interior do Estado de São Paulo, foi possível 
reconhecer o modo de vida de um universo 
expressivo de brasileiros, que ainda no 
presente ou somente no passado, signi�cou 
ou deu signi�cado à cultura de uma parcela 
da população brasileira chamada por muitos 
de caipira.

No início da pesquisa para a elaboração 
desta obra, o recorte metodológico previa a 
visita à um número maior de locais e não 
apenas à três fazendas, para ouvir mais 
pessoas além das que foram ouvidas, entre 
elas, empregados e patrões.  Mas, no terceiro 
encontro compreendeu-se que um pouco 
mais para lá ou um pouco mais para cá, aque-
las pessoas tinham vivido experiências simila-
res e, ao mesmo tempo, signi�cativamente 
diferentes. Similares porque eram elas perso-
nagens de um mesmo roteiro e tinham como 
principal referência a vida no campo, diferen-
tes porque viveram a partir de suas próprias 
experiências. E foram as similaridades entre 
diferentes histórias de vida que tornaram 
essas pessoas um público comum a esta 
pesquisa. Assim, ter ouvido oito moradores, 

de três fazendas de Ribeirão Preto, ecoa, sem 
destonar, com timbres harmônicos, como se 
cada um fosse múltiplo de muitos e o recorte 
do restrito no lugar, como se fosse um interior 
por completo. 

Se inicialmente pensou-se em ouvir 
empregados e patrões para conceber os 
modos de vida, logo se concluiu que, neste 
caso sim, as memórias eram tantas, que um 
livro só não seria o bastante e a presença do 
patrão �cou restrita ao capítulo sobre patri-
mônio arquitetônico, no qual enfatizou-se as 
características das casas sede das fazendas. 
Encantadas pelas histórias que, quando 
contadas exalavam aromas, exibiam cores, 
tintilavam sons diversos, concluíram que 
limitar o público seria um pecado estético. 
Então, com a luz focada no morador da fazen-
da, os temas foram sendo de�nidos com a 
mesma naturalidade, como a água segue seu 
trajeto nos limpos rios. A culinária ganhou 
espaço; a religiosidade se con�rmou frequen-
te; a língua exibiu-se modesta, talvez acanha-
mento de quem falava, comum à história de 
todos; a moda se dividiu entre dias de festa e 
de labor; as experiências se multiplicaram; as 
meninices se postaram mais distantes àque-
les nascidos antes dos anos de 1950; a arqui-
tetura garantiu um movimento entre o so�sti-
cado e o simples, as reminiscências, quando 
não esquecidas eram rapidamente expres-
sadas, mas, de repente, exigiam uma pausa; e 

se nem tudo foram �ores, até os espinhos 
tratados pelo tempo, mostraram-se poéticos. 
A escassez doída, quando vivida lá na roça, se 
fez romântica ao ser revisitada. A lembrança 
dos entes que se foram causou saudade. E, no 
�nal, um falando menos, outro falando mais, 
impulsionados pelas suas próprias vontades, 
o conteúdo foi se acomodando, cada qual 
embaixo de seu título e o livro nasceu. 

Nunca se pretendeu fazer rigorosa-
mente ciência. A proposta sempre foi fazer 
cultura. Registrar memórias para minimizar os 
desgastes do tempo. Documentar a vida 
simples para que a referida simplicidade 
pudesse, quando oportuno, ser referenciada 
como cultura de um povo. Não há uma tese. 
Não há uma assertiva de que a contempora-
neidade porá �m nos modos caipira de se 
viver. Há sim, e disso nenhuma das autoras 
abre mão, um comprometimento de defesa 
da salvaguarda das diversas brasilidades. Se a 
fazenda um dia virará cidade, ainda assim terá 
havido o registro de como tudo era antes. 
Talvez isso seja pouco, dependendo do com-
promisso. Mas, também é muito, dada a 
importância do relato.

A escolha de quem ouvir foi tão aleató-
ria quanto rigorosa. De pronto se queria qual-
quer um que morasse ainda nas fazendas, 
mas, um a um, se observou tratar-se de 
pessoas que viveram a vida toda na zona 
rural. O comum entre eles é que a fazenda 
não saiu do lugar, mas a cidade se fez vizinha, 
no caso da Fazenda Experimental, alguns 
poucos minutos de distância.

 Este livro não trabalha com uma única 
memória, ele se propõe a valsar pelo tempo, 
pulando de lembrança em lembrança, a 
ponto de, de repente, não mais dar conta de 
categorizar o dono da reminiscência. Ora a 
história é de propriedade de quem a conta, 
ora foi vivida por uma geração antes, que 
contou para uma geração depois, que contou 
para as autoras desta obra. Se no início identi-
�car cada qual com sua própria memória era 
uma regra metodológica, logo a cultura se fez 
preponderante à ciência e foi inevitável 
permitir que a valsa continuasse. Mas isso não 
signi�ca que o resultado não contribua para a 
compreensão das identidades culturais do 
Brasil, só signi�ca que o registro foi feito 
como requer a memória oral, porém, o acaba-
mento foi seduzido pela vontade de poetizar. 

 A busca por todos os leitores, fossem 
eles acadêmicos ou �lhos de colonos ainda 
moradores nas fazendas, exigiu maleabilida-
de da equipe, formada, na sua totalidade, por 
pesquisadoras. Embora possa parecer ser 
mais fácil a quebra do rigor, isso se fez in�ni-
tamente mais difícil. Foi preciso controle 
entre o estético e o metodológico. Ao �nal, 
certi�camos que a valsa se manteve melodio-
sa, sem qualquer perda a partir do que inicial-
mente foi proposto: a difusão das memórias 
daqueles que viveram nas fazendas de café e 
presenciaram a chegada da cana-de-açúcar.

 Convidamos o leitor a entrar na valsa. 
E é oportuno esclarecer tratar-se esta, de uma 
valsa sanfonada, assim como as entoadas nos 
muitos bailes das fazendas do interior. Os 

capítulos foram construídos de maneira a 
permitir leitura individualizada, caso o detentor 
desta obra queira um contato parcial. É possível 
entrar na pista de dança, embalar-se e sair antes 
da música terminar. Apostando no desejo do 
quero mais, esperamos ter o leitor por todo o 
baile. E, se assim for, logo após a apresentação, 
ainda na introdução, apresentaremos alguns 
conceitos importantes, como cultura, memória 
e identidade cultural. Entre uma fala e outra dos 
entrevistados, subdividas pelos temas já enun-
ciados: culinária, religiosidade, moda, língua, 
brincadeiras, crendices, costumes e arquitetura, 
seguem informações complementares, organi-

zadas a partir da produção intelectual sobre 
cada um dos assuntos. 

 Foi reservada uma surpresa bastante 
interativa para o leitor. Na página �nal desta 
obra, um DVD traz um documentário produ-
zido por membros da equipe. Depois de 
lerem sobre as memórias dos entrevistados, 
poderão melhor conhecê-los. Não necessaria-
mente verão o mesmo conteúdo da obra 
impressa. A versão digital deste trabalho é 
um complemento. Oferece imagem e áudio 
intensi�cando a possibilidade do leitor se 
encantar pelas memórias relatadas e, quem 
sabe, sair valsando.   

Apresentação
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três fazendas remanescentes da área rural do 
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mônio arquitetônico, no qual enfatizou-se as 
características das casas sede das fazendas. 
Encantadas pelas histórias que, quando 
contadas exalavam aromas, exibiam cores, 
tintilavam sons diversos, concluíram que 
limitar o público seria um pecado estético. 
Então, com a luz focada no morador da fazen-
da, os temas foram sendo de�nidos com a 
mesma naturalidade, como a água segue seu 
trajeto nos limpos rios. A culinária ganhou 
espaço; a religiosidade se con�rmou frequen-
te; a língua exibiu-se modesta, talvez acanha-
mento de quem falava, comum à história de 
todos; a moda se dividiu entre dias de festa e 
de labor; as experiências se multiplicaram; as 
meninices se postaram mais distantes àque-
les nascidos antes dos anos de 1950; a arqui-
tetura garantiu um movimento entre o so�sti-
cado e o simples, as reminiscências, quando 
não esquecidas eram rapidamente expres-
sadas, mas, de repente, exigiam uma pausa; e 

se nem tudo foram �ores, até os espinhos 
tratados pelo tempo, mostraram-se poéticos. 
A escassez doída, quando vivida lá na roça, se 
fez romântica ao ser revisitada. A lembrança 
dos entes que se foram causou saudade. E, no 
�nal, um falando menos, outro falando mais, 
impulsionados pelas suas próprias vontades, 
o conteúdo foi se acomodando, cada qual 
embaixo de seu título e o livro nasceu. 

Nunca se pretendeu fazer rigorosa-
mente ciência. A proposta sempre foi fazer 
cultura. Registrar memórias para minimizar os 
desgastes do tempo. Documentar a vida 
simples para que a referida simplicidade 
pudesse, quando oportuno, ser referenciada 
como cultura de um povo. Não há uma tese. 
Não há uma assertiva de que a contempora-
neidade porá �m nos modos caipira de se 
viver. Há sim, e disso nenhuma das autoras 
abre mão, um comprometimento de defesa 
da salvaguarda das diversas brasilidades. Se a 
fazenda um dia virará cidade, ainda assim terá 
havido o registro de como tudo era antes. 
Talvez isso seja pouco, dependendo do com-
promisso. Mas, também é muito, dada a 
importância do relato.

A escolha de quem ouvir foi tão aleató-
ria quanto rigorosa. De pronto se queria qual-
quer um que morasse ainda nas fazendas, 
mas, um a um, se observou tratar-se de 
pessoas que viveram a vida toda na zona 
rural. O comum entre eles é que a fazenda 
não saiu do lugar, mas a cidade se fez vizinha, 
no caso da Fazenda Experimental, alguns 
poucos minutos de distância.

 Este livro não trabalha com uma única 
memória, ele se propõe a valsar pelo tempo, 
pulando de lembrança em lembrança, a 
ponto de, de repente, não mais dar conta de 
categorizar o dono da reminiscência. Ora a 
história é de propriedade de quem a conta, 
ora foi vivida por uma geração antes, que 
contou para uma geração depois, que contou 
para as autoras desta obra. Se no início identi-
�car cada qual com sua própria memória era 
uma regra metodológica, logo a cultura se fez 
preponderante à ciência e foi inevitável 
permitir que a valsa continuasse. Mas isso não 
signi�ca que o resultado não contribua para a 
compreensão das identidades culturais do 
Brasil, só signi�ca que o registro foi feito 
como requer a memória oral, porém, o acaba-
mento foi seduzido pela vontade de poetizar. 

 A busca por todos os leitores, fossem 
eles acadêmicos ou �lhos de colonos ainda 
moradores nas fazendas, exigiu maleabilida-
de da equipe, formada, na sua totalidade, por 
pesquisadoras. Embora possa parecer ser 
mais fácil a quebra do rigor, isso se fez in�ni-
tamente mais difícil. Foi preciso controle 
entre o estético e o metodológico. Ao �nal, 
certi�camos que a valsa se manteve melodio-
sa, sem qualquer perda a partir do que inicial-
mente foi proposto: a difusão das memórias 
daqueles que viveram nas fazendas de café e 
presenciaram a chegada da cana-de-açúcar.

 Convidamos o leitor a entrar na valsa. 
E é oportuno esclarecer tratar-se esta, de uma 
valsa sanfonada, assim como as entoadas nos 
muitos bailes das fazendas do interior. Os 

capítulos foram construídos de maneira a 
permitir leitura individualizada, caso o detentor 
desta obra queira um contato parcial. É possível 
entrar na pista de dança, embalar-se e sair antes 
da música terminar. Apostando no desejo do 
quero mais, esperamos ter o leitor por todo o 
baile. E, se assim for, logo após a apresentação, 
ainda na introdução, apresentaremos alguns 
conceitos importantes, como cultura, memória 
e identidade cultural. Entre uma fala e outra dos 
entrevistados, subdividas pelos temas já enun-
ciados: culinária, religiosidade, moda, língua, 
brincadeiras, crendices, costumes e arquitetura, 
seguem informações complementares, organi-

zadas a partir da produção intelectual sobre 
cada um dos assuntos. 

 Foi reservada uma surpresa bastante 
interativa para o leitor. Na página �nal desta 
obra, um DVD traz um documentário produ-
zido por membros da equipe. Depois de 
lerem sobre as memórias dos entrevistados, 
poderão melhor conhecê-los. Não necessaria-
mente verão o mesmo conteúdo da obra 
impressa. A versão digital deste trabalho é 
um complemento. Oferece imagem e áudio 
intensi�cando a possibilidade do leitor se 
encantar pelas memórias relatadas e, quem 
sabe, sair valsando.   
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Introdução | Alguns conceitos

Memória

Mais do que uma obra de memória, na 
qual cresce a história e por sua vez a alimenta, 
conforme Le Go�  , este livro é uma organiza-
ção de memórias. Embora ele permita uma 
variação signi�cativa de interpretações, como 
explica Possenti , não está validado a aceitar 
todas as interpretações. Trata-se de um recor-
te e, como tal, representa uma parcialidade e 
está centrado em um momento temporal. 

As memórias expressas nesta obra estão 
datadas e geogra�camente localizadas. Elas 
dizem respeito a pessoas, lugares e aconteci-
mentos que representam o modo de vida de 
uma geração que sempre trabalhou no 
campo, com uma variação etária entre 50 e 70 
anos, marcada pelos costumes rurais, mas já 
bastante in�uenciada pela modernidade 
urbana. São homens e mulheres que nasce-
ram na zona rural, viveram a maior parte de 
suas vidas totalmente vinculada às fazendas, 
em especial na infância, na juventude e no 
início da fase adulta, mas que, embora tenham 
tido seus �lhos, ainda nas fazendas, estes, 
quando adultos, foram trabalhar nas cidades. 

Portanto, sabe-se que os entrevistados, 
donos das memórias aqui relatadas, são mem-
bros da última geração de homens e mulheres 
do campo, das fazendas localizadas há menos 
de vinte quilômetros das cidades. As facilida-
des de ir e vir, os acessos pelos meios de 
comunicação, os novos contratos de trabalho 

e os modelos de arrendamento de terra, esta-
beleceram outras relações de pertencimento 
entre o cidadão que, ainda trabalhador rural, 
passou a morar na zona urbana. Todo esse 
contexto atual tem um peso relevante na 
ressigni�cação das memórias.

Em parte herdada, a memória não é um 
fenômeno exclusivamente individual, mas 
construída social e historicamente, sendo 
submetida constantemente a transformações 
em função da ocasião em que ela é elaborada 
e expressa. “As preocupações do momento 
constituem um elemento da estruturação da 
memória”  .

É esta constatação que valora expres-
sivamente este trabalho. Trata-se do registro 
de memórias que podem sobreviver ao desa-
parecimento transformando-se, ancorando-se 
e alimentando-se de referências culturais . São 
vestígios datados da memória de pessoas 
cujas vivências cotidianas servem de base 
para periodizar sua narrativa: o nascimento 
dos �lhos, o casamento, as festas religiosas, 
etc. São relatos de mulheres que levantavam 
às quatro da manhã para fazer comida para a 
família levar na roça e que hoje, esquentam o 
jantar no micro-ondas. Homens que se infor-
mavam das coisas pelo vai e vem dos compa-
dres e que, na atualidade, sustentam, nos 
telhados de suas casas modestas, antenas 
parabólicas para exibições de canais interna-

cionais de televisão. 
O valor desta obra está em registrar 

memórias que não estão guardadas e inscritas 
nas pedras, mas que são intangíveis. Estão no 
campo do simbólico. Contudo, não são menos 
importantes para servir ao presente e ao 
futuro, como anunciou Le Go�. Ainda segun-
do o autor, devemos trabalhar de forma que a 
memória coletiva sirva para a libertação e “não 
para a servidão dos homens” . Ou como 
a�rmou Pollack, “o passado longínquo pode 
então se tornar promessa de futuro e, às vezes, 
desa�o lançado à ordem estabelecida” .

Para Le Go� as transformações vivencia-
das pelas sociedades, elucidam a relevância 
do papel que a memória coletiva representa. 
Ela está presente nas grandes questões das 
sociedades. O autor a defende como “um 
elemento essencial do que se costuma 
chamar de “identidade”, individual ou coletiva, 
cuja busca é uma das atividades fundamentais 
dos indivíduos e das sociedades de hoje, na 
febre e na angústia”  . 

O tempo desta pesquisa acompanha 
uma geração permeada pela memória da 
geração que a antecedeu e in�uenciada pela 
moderna geração a qual deu origem. São 
homens e mulheres para quem as autoras 
perguntaram o que eles ainda lembravam da 
vida de seus pais e que hoje, como pais, o que 
eles repassam para os �lhos. De imediato, o 
que se pode constatar é que muitas coisas 
estão mesmo só na memória, outras já se 
perderam. 

“A memória é seletiva. Nem tudo �ca 

gravado. Nem tudo �ca registrado” . Mas, é 
possível identi�car nos relatos alguns marcos 
que são pontos “relativamente invariantes”, 
que são percebidos como recorrentes.

A culinária talvez seja a referência mais 
comum a todos, já que, mesmo não presente 
no dia-a-dia das famílias entrevistadas, ainda é 
uma forte ligação com o modo de vida de 
antes. Eles podem até comprar pamonha 
pronta nas casas especializadas em produtos 
feitos a partir do milho, mas está na memória 
de cada um dos entrevistados, a receita e o 
difícil modo de preparo da iguaria. 

Outra constatação é de que hoje não 
existem mais memórias somente dos cafezais. 
Ainda que metodologicamente o requisito de 
que todos os entrevistados tenham trabalha-
do ou vivido em fazendas de café tenha sido 
essencial e obedecido, estes homens e mulhe-
res são �lhos das mudanças. 

 Lugar de grande referência para os seus 
progenitores, os cafezais sofreram as consequên-
cias das variações de mercado e da economia, 
do estilo de vida, da expansão dos canaviais, 
do surgimento de novas alternativas de traba-
lho. Eles guardam importantes lembranças da 
roça e do ritual de plantar, abanar, colher, 
limpar, torrar e moer café, mas estas memórias 
estão longe do cotidiano dos dias atuais e não 
são elas as únicas memórias de referência do 
passado, guardadas pelos entrevistados. 

Contextualizado o tempo, o per�l e as 
memórias, é importante, dentro do objetivo 
de salvaguardar o modo de vida do homem 
do campo, relacionar este trabalho a outra 

proposta relevante que é a de identi�car e 
registrar as identidades culturais de um povo. 
Este tem sido um ponto comum de reunião 
das pesquisadoras desta obra.

Identidade cultural

De acordo com Stuart Hall  o conceito 
de identidade é complexo e pouco desenvol-
vido, principalmente na virada do século, 
quando se intensi�ca o debate em torno da 
questão de “crise de identidade” vivida pela 
sociedade pós-moderna. Para alguns teóricos, 
entre o �nal do século XX e o início do XXI, 
estaria ocorrendo um esfacelamento das iden-
tidades. Hall explica que esse posicionamento 
(que agrega cada vez mais adeptos) é justi�ca-
do pela ocorrência de mudanças estruturais 
que seriam possíveis responsáveis pelas trans-
formações em curso na sociedade. A intensi�-
cação da mundialização do capitalismo e da 
globalização das informações fragmentaria as 
paisagens culturais de classe, gênero, sexuali-
dade, nacionalidade que, no passado, forma-
riam a base de referência como indivíduo 
social. Partindo deste posicionamento, a crise 
de identidade vivida pela sociedade atual 
resultaria num movimento contrário a qual-
quer construção �xa de identidade, engendra-
da pela concepção iluminista. O autor a�rma 
que é possível compreender essa questão a 
partir de três percepções de identidade: o 
sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o 
sujeito pós-moderno. 

 O sujeito do iluminismo se caracteriza-
ria “como centrado, uni�cado, dotado das 
capacidades de razão, de consciência e de 
ação”. Neste caso, o ponto de referência seria o 
próprio homem, seu núcleo interior, que 
surgia pela primeira vez com o seu nascimen-
to e permanecia com ele durante a sua exis-
tência numa posição central e que dava forma 
à identidade de uma pessoa. A “complexidade 
do mundo moderno e a consciência de que 
este núcleo interior não era autônomo e 
autossu�ciente” indica, para Hall, a impossibili-
dade de existência desta identidade uni�cada.

 Em contraposição a isto se apresenta a 
noção de sujeito sociológico. Neste caso, a 
identidade seria formada no contato com 
outras pessoas. As relações sociais, portanto, 
seriam aquelas por meio das quais o indivíduo 
consolidaria os seus “valores, sentidos e 
símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela 
habitava”. Esta concepção concebe a identida-
de como construída de maneira interativa 
entre “eu” e a sociedade. Visto dessa forma, a 
identidade cultural seria aquela que, para 
Stuart Hall, “costura” o indivíduo às estruturas, 
estabilizando tanto os sujeitos quanto o lugar, 
“os mundos culturais” onde habita. Quando 

esses “mundos” mudam, quando o processo 
de identi�cação, por meio do qual re�etimos 
nossas identidades culturais torna-se provisó-
rio e variável, a identidade estável do sujeito 
se fragmenta. 

Para Michael Pollack, há uma estreita 
ligação entre a memória e o sentimento de 
identidade, tomada por ele com o sentido de 
imagem de si, para si e para os outros . Na 
estruturação da identidade individual há fron-
teiras físicas, do próprio corpo do indivíduo, as 
fronteiras de pertencimento ao grupo, as 
relações sociais, e há a continuidade dentro do 
tempo, todos eles elementos que formam a 
identidade. Qualquer ruptura nesses elemen-
tos pode provocar um sentimento de quebra 
de unidade ou de continuidade e gerar pato-
logias. A “memória é um elemento constituin-
te do sentimento de identidade, tanto indivi-
dual, como coletiva, na medida em que ela é 
também um fator extremamente importante 
do sentimento de continuidade e de coerên-
cia de uma pessoa ou de um grupo em sua 
construção de si”  . Contudo, é importante frisar 
que ninguém pode construir uma autoimagem 
de si ou do grupo isenta de mudanças, de 
negociação e de transformação em função 
dos outros e do ambiente de vivência. Esse 
processo provoca constantes rearranjos.

 É justamente neste momento de rear-
ranjo, de rede�nição de identidade que se 
localizam os entrevistados deste trabalho, 
conforme já explicitado, quanto às mudanças 
em curso na vida dessas famílias. Talvez muito 
mais do que eles próprios, os �lhos sejam 

personagens principais dessa movimentação 
identitária. Eles transitam entre dois mundos 
culturais. 

Hall pondera ainda que aqueles que 
acreditam na existência de uma crise defen-
dem que as antigas identidades formadas ao 
longo de séculos, e que eram responsáveis 
pela estabilização do mundo social, estariam 
em declínio. Desse processo apareceram 
outras novas, provocando uma fragmentação 
do sujeito moderno. Esse fato faria parte de 
uma mudança estrutural das sociedades, que 
estaria abalando as molduras referenciais que 
ancoravam os indivíduos ao mundo social. 

 Para aqueles que acreditam na existên-
cia de uma identidade uni�cada, que para Hall 
é uma fantasia, esse processo teria produzido 
o sujeito pós-moderno, sem uma identidade 
�xa, ou permanente. Esta seria transformada 
continuamente em relação às maneiras pelas 
quais somos representados nos sistemas 
culturais a nossa volta. Sobre isto duas ques-
tões devem ser levadas em conta. 

 Para os teóricos que acreditam que há 
uma crise de identidade e que esta está se 
fragmentando, difunde-se a ideia de uma 
necessidade de “resgate” do “eu” perdido. Esta-
ria, neste caso, ocorrendo a perda do “sentido 
de si” estável, portanto, uma descentração do 
sujeito. Nesse movimento, a diversidade seria 
vista como nociva à ideia de unidade, de 
pessoa integral. Para o crítico cultural Mercer,                                   
“a identidade somente se torna uma questão 
quando está em crise, quando algo que se 
supõe como �xo, coerente e estável é desloca-

do pela experiência da dúvida e da incerteza”.
 Hall não defende a ideia de que estarí-

amos perdendo a nossa identidade uni�cada 
e que seria necessário “resgatá-la”. Ao contrá-
rio, ele aponta para a complexidade da ques-
tão. Antes de tudo todas as identidades são 
resultado de sistemas de representação, 
portanto, são histórica e socialmente construí-
das. Elas estão localizadas no tempo e no 
espaço simbólicos. Assim, cada identidade 
teria “paisagens” especí�cas. Como a�rmou 
Nora , são pontes com o passado que ajudam 
a dar sentido ao presente.

 Nessa percepção, conhecer os lugares, 
as pessoas, os acontecimentos dos sujeitos 
em questão, bem como as práticas desenvol-
vidas de maneira intrínseca a ele, seria funda-
mental para a análise não de identidades frag-
mentadas, mas em constante rearranjo, em 
formatação num processo dinâmico. Pensar 
sobre a importância do “lugar” concreto e 
delimitado como o ponto das práticas socio-
culturais especí�cas com os quais as nossas 
identidades estão ligadas. 

Mas todas essas contextualizações de 
memórias e identidades estão sobre outro 
conceito que precisa ser melhor apresentado: 
o de Cultura. 

Cultura

A palavra cultura está para a Linguística, 
entre uma das mais polissêmicas, ou seja, que 
permite uma variação signi�cativa de senti-
dos, em especial, se analisada ao longo do 

tempo. Para Terry Eagleton , estudioso bastan-
te crítico sobre a produção intelectual, “cultu-
ra” é considerada uma das duas ou três pala-
vras mais complexas de nossa língua, e ao 

termo que é por vezes considerado seu 
oposto quando o foco está na �loso�a – “natu-
reza” –, é comumente conferida a honra de ser 
o mais complexo de todos.

Etimologicamente, a palavra cultura 
vem de cultivo e nasceu ligada à agricultura, 
porém não se manteve arraigada. Com o 
tempo desligou-se de adjetivos como moral e 
intelectual e tornou-se apenas “cultura”, uma 
abstração em si mesma. A palavra, assim, 
mapeia em seu desdobramento semântico a 
mudança histórica da própria humanidade da 
existência rural para a urbana. O movimento 
de signi�cados da palavra cultura não foi 
cessado, se altera e permanece com vários 
sentidos até a atualidade, numa dialética com 
a própria contextualização, permitindo e 
propondo a diversidade cultural.

Fernando de Azevedo publicou, em 
1943, a obra A Cultura Brasileira e, nas 980 
páginas que dedicou ao tema, foi abrangente 
o su�ciente para narrar a variação de sentidos 
da palavra, tendo-a relacionado com a antro-
pologia, a civilização, suas relações materiais e 
imateriais, suas funções sociais e suas especi�-
cidades enquanto modalidade artística. 
Azevedo se serviu da obra de A. Meillet para 
a�rmar que “a signi�cação de uma palavra de 
uso corrente se é de�nida pelo conjunto de 
noções às quais a palavra se associou e as 
associações diferem evidentemente segundo 
o grupo em que é empregada.”  Para Azevedo, 
termos como civilização e cultura continua-
vam, em 1940, a se opor aos esforços dos 
homens de ciência, para lhes precisar o senti-

do, a riqueza das nações que evocam ou a 
variedade de sentidos que comportam na 
língua geral, o que permaneceu, mesmo com 
o passar do tempo.

 Desde a década de 1940, quando a obra 
de Azevedo foi publicada, muitas outras 
contribuições para melhor de�nir “Cultura“ 
foram registradas. As mudanças nesse perío-
do são tantas, que Mario Vargas Llosa  em “A 
civilização do espetáculo”, lançada em 2013, 
a�rmou que “A cultura, no sentido tradicional-
mente dado a esse vocábulo, está prestes a 
desaparecer em nossos dias. E, talvez, já tenha 
desaparecido, discretamente esvaziada de 
conteúdo”. Llosa passeia pelas obras de T.S. 
Eliot, Guy Debord, Gilles Lipovetsky e Frédéric 
Martel, concordando ou discordando dos 
mesmos, mas foca na discussão de mercado 
em que

[...] a distinção entre preço e valor se 
apagou, ambos agora são um só, tendo o 
primeiro absorvido e anulado o segundo. 
É bom o que tem sucesso e é vendido; 
mau o que fracassa e não conquista o 
público. O único valor é o comercial. O 
desaparecimento da velha cultura impli-
cou o desparecimento do velho conceito 
de valor. O único valor existente é agora o 
�xado pelo mercado . 

Se Llosa foi restrito em seu debate sobre 
cultura, Azevedo não foi abrangente o 
su�ciente para compreender o lugar de 
pesquisa das autoras. O último, para de�nir o 
termo, apresentou as contribuições de inte-

lectuais de várias nacionalidades a �m de 
validar sua assertiva de que

 
[...] as concepções de cultura podem 
variar de uma nação a outra; e nas cultu-
ras nacionais podem entrar e efetivamen-
te entram, em proporções variáveis, 
conforme as épocas e os povos, os 
elementos da tradição nacional e os da 
tradição humana; mas à concepção 
universalista não se opõe uma noção 
nacionalista de cultura, senão quando, 
em vez de uma fusão e de uma harmonia 
desses elementos, se estabelecer, ao 
contrário, um antagonismo de valores ou 
se instalar a ideia de superioridade dos 
elementos particulares, nacionais, sobre 
os valores humanos e universais .

Azevedo apresenta como sendo a sua 
de�nição de cultura, a que mais se aproxima 
de G. Humboldt. “Entendemos por cultura, 
esse estado moral, intelectual e artístico, em 
que os homens souberam elevar-se acima das 
simples considerações de utilidade social, 
compreendendo o estudo desinteressado, a 
um sistema de funções que tendem à satisfa-
ção de suas necessidades fundamentais, e 
entre as quais a função econômica visa aten-
der às necessidades materiais e a função polí-
tica (para darmos somente dois exemplos), 
tem por �m defender a existência da socieda-
de, tomada como conjunto e também como 
reunião de grupos particulares, regulando as 
relações dos indivíduos e grupos entre si, e 
destes com o todo, Estado ou nação” . 

De volta a Terry Eagleton, que propõe a 

superação das de�nições antropológica e 
estética do conceito de cultura, já que para ele 
a primeira é “debilitantemente ampla, e outra 
desconfortavelmente rígida”, colocamos a 
de�nição base de cultura, para acompanhar o 
leitor ao longo desta obra, em uma terceira 
margem do rio, assim como o autor, para com-
preender o maior conjunto de sentidos e 
acentuar a importância do tema.

Se para Eagleton , a ideia de cultura 
signi�ca uma rejeição “tanto do naturalismo 
quanto do idealismo” e a tensão “entre fazer e 
ser feito, racionalidade e espontaneidade, que 
censura o intelecto desencarnado do Iluminis-
mo, tanto quanto desa�a o reducionismo 
cultural de grande parte do pensamento 
contemporâneo”, para essas autoras, a �m de 
aportar em um lugar sólido, minimizando a 
tensão do con�ito sugerido até aqui pelos 
autores citados, e por não ser esta obra o 
espaço para de�nições �nais sobre cultura, mas 
sim, matéria de contribuição para a sequência 
do mesmo, preferiremos, mesmo que não 
metodologicamente rígido, fechar com o 
simples e amplo conceito de A�onso Romano 
de Sant’Anna, que, em evento no Ministério da 
Cultura, em Brasília, a�rmou ser Cultura tudo 
aquilo que não é natural.  

Desse núcleo imenso, derivam outros 
conjuntos como cultura de um país e cultura 
de uma localidade e, assim, surgem as diversi-
dades, estas, elementos presentes neste livro. 
Cultura erudita e cultura popular e aqui, 
mesmo com as especi�cidades importantes 
de cada segmento, surgem as diferenças 

sociais e as realidades de acesso e não acesso. 
Assim como surgem as características próprias 
de localidades especí�cas, no caso do Estado 
de São Paulo, por exemplo, a cultura caiçara 
(aquela dos povos beira mar), a cultura caipira 
(aquela dos povos do interior)  e aquela tercei-
ra (dos povos das grandes cidades, em espe-
cial da capital), que nem está dentro da 
primeira nem da segunda, mas que compre-
ende as duas, que é a própria cultura do 
Estado enquanto uma regionalidade em 
relação ao país e ao mundo.  

Esta obra não se refere ao todo da cultu-
ra caipira ao relatar as memórias de homens e 
mulheres que vivem em fazendas, mas o 
conteúdo aqui relacionado está dentro do 
abrangente universo da cultura caipira, que 
assim é conhecida por se referir aos modos de 
vida do homem não letrado, morador no inte-
rior do Estado. 

Cultura Caipira

A de�nição da palavra “Caipira” não está  
presente no Dicionário de Filoso�a de Gérard 
Durozol e André Roussel, nem na obra de 
Deonísio da Silva, “A vida íntima das palavras”  .  
Aparece modestamente no livro de Márcio 
Bueno, que também estuda a origem curiosa 
das palavras. Ele escreve que caipira é o habi-
tante do campo de pouca instrução e modos 
rústicos. Acrescenta que alguns autores dizem 
que a palavra deve ser fruto do cruzamento de 
“caipora” com “curupira” e para por aí.

 O senso comum, este sim, é rico em 

conceituações. Revela o caipira como aquele 
homem “chucro” que fala de um jeito diferen-
te, carregando o “erre” das palavras e de pouca 
inteligência. Personagem que se veste de 
camisa xadrez, quando homem e de vestido 
de chita, quando mulher. Trabalhador da roça, 
cultiva o que consome e se diverte nas festas 
de santos ao som de viola e sanfona.  Inezita 
Barrozo, artista brasileira que representa o 
caipira, canta e declama a poesia rural. Em 
“Caipira de Fato” ela a�rma: 

Eu sou cabocla tô chegando lá da roça. 
Inda falo vige nossa, eu ainda digo é. Sou 
sertaneja, não me nego e faço gosto.  Tá 
escrito no meu rosto, só não enxerga 
quem não quer. Eu sou aquele cheiro 
doce lá da mata. Água limpa da cascata, o 
verde dos cafezais. Modéstia parte sou o 
som daquela viola. Que um caboclo 
consola quando o acorde se faz. Eu sou do 
mato, sou caipira verdadeira. Sou perfu-
me de madeira, esse é o jeito meu. Eu sou 
a fera que esconde o �lhotinho. Ave que 
não sai do ninho, protegendo o que é seu. 
Eu sou aquilo que inda chamam de 
beleza. Sou um fato, sou certeza, tudo 
isso e muito mais. Nasci da terra, sou a �or 
da natureza. Eu sou vida, sou pureza, 
amor que não se desfaz.

Antonio Cândido, em sua tese “Os 
Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira 
paulista e a transformação dos seus meios de 
vida”, apresentada em 1954 e publicada pela 
primeira vez, dez anos depois, inicia diferen-
ciando o caboclo do camponês e a�rma que 
sua obra retrata o caipira paulista. Cândido 
visitou Rio Bonito, ao longo de seus estudos, 
duas vezes, em 1948 e 1954. Ele relata as dife-
renças constatadas:

 
Naquela data, quase cada casa possuía a sua 
prensa manual, havendo apenas uma de 
tração animal; havia alguns pilões de pé, 
pequenos monjolos secos, em que a queda 
da ‘mão’ é dada por pressão muscular [...] em 
1954, tinham desaparecido por completo. 
Isso signi�ca que não se fabrica mais açúcar, 

nem se limpa arroz em casa. Como aconte-
ceu com a farinha de milho, predomina o 
hábito de recorrer aos estabelecimentos de 
benefício da vila, onde se compra açúcar e 
banha. Trata-se, pois, de um acentuado 
incremento de dependência, que destrói a 
autonomia do grupo de vizinhança, incor-
porando-o ao sistema comercial das 
cidades. E, ao mesmo tempo, uma perda ou 
transferência de elementos culturais, que 
antes caracterizavam a sociedade caipira na 
sua adaptação ao meio. [...] O homem rural 
depende, portanto, cada vez mais da vila e 
das cidades, não só para adquirir bens 
manufaturados, mas para adquirir e mani-
pular os próprios alimentos .

 A análise de Cândido confere impacto 
ao enunciado na introdução deste livro. A 
mudança percebida na fala dos entrevistados, 
na verdade, foi iniciada bem antes. A geração 
representada pelos que foram ouvidos pelas 
autoras, forma a última ainda com memórias 
vividas da vida inteiramente no campo, 
porém, não em toda sua trajetória, mas como 
já a�rmado, até o início da vida adulta.

Dentro desse con�ito rural/urbano, 
Cândido narra que todas as vezes que surge, 
por difusão da cultura urbana [e industrial], a 
possibilidade de adotar os seus traços, o caipira 
tende a aceitá-los, como elemento de prestígio. 
“Este, agora, não é mais de�nido em função da 
estrutura fechada do grupo de vizinhança, mas 
da estrutura geral da sociedade, que leva à 
superação da vida comunitária inicial”. Se em 
1954, Cândido anunciava a primeira crise da 
vida caipira, este livro, aceitando que ela tenha 

se consolidado e se estendido ao longo do 
tempo, em especial, nos últimos 20 anos com 
a supremacia da cana-de-açúcar, não se 
deterá em abordar as perdas, mas, ao contrá-
rio, as memórias que ainda restam.

Reiteramos, mais uma vez, o convite 
para o leitor valsar pelas páginas desta obra. 
Acreditamos que será um prazer rever, caso já 
tenha tido contato com a cultura rural/caipira, 
ou tomar contato com um modo de vida 
simples, mas cheio de encantos. Será inevitá-
vel sentir o aroma do café e surpreendente-
mente ouvir os sons de um lugar que longe 
ou perto, é também o lugar de todos os 
paulistas.
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Memória

Mais do que uma obra de memória, na 
qual cresce a história e por sua vez a alimenta, 
conforme Le Go�  , este livro é uma organiza-
ção de memórias. Embora ele permita uma 
variação signi�cativa de interpretações, como 
explica Possenti , não está validado a aceitar 
todas as interpretações. Trata-se de um recor-
te e, como tal, representa uma parcialidade e 
está centrado em um momento temporal. 

As memórias expressas nesta obra estão 
datadas e geogra�camente localizadas. Elas 
dizem respeito a pessoas, lugares e aconteci-
mentos que representam o modo de vida de 
uma geração que sempre trabalhou no 
campo, com uma variação etária entre 50 e 70 
anos, marcada pelos costumes rurais, mas já 
bastante in�uenciada pela modernidade 
urbana. São homens e mulheres que nasce-
ram na zona rural, viveram a maior parte de 
suas vidas totalmente vinculada às fazendas, 
em especial na infância, na juventude e no 
início da fase adulta, mas que, embora tenham 
tido seus �lhos, ainda nas fazendas, estes, 
quando adultos, foram trabalhar nas cidades. 

Portanto, sabe-se que os entrevistados, 
donos das memórias aqui relatadas, são mem-
bros da última geração de homens e mulheres 
do campo, das fazendas localizadas há menos 
de vinte quilômetros das cidades. As facilida-
des de ir e vir, os acessos pelos meios de 
comunicação, os novos contratos de trabalho 

e os modelos de arrendamento de terra, esta-
beleceram outras relações de pertencimento 
entre o cidadão que, ainda trabalhador rural, 
passou a morar na zona urbana. Todo esse 
contexto atual tem um peso relevante na 
ressigni�cação das memórias.

Em parte herdada, a memória não é um 
fenômeno exclusivamente individual, mas 
construída social e historicamente, sendo 
submetida constantemente a transformações 
em função da ocasião em que ela é elaborada 
e expressa. “As preocupações do momento 
constituem um elemento da estruturação da 
memória”  .

É esta constatação que valora expres-
sivamente este trabalho. Trata-se do registro 
de memórias que podem sobreviver ao desa-
parecimento transformando-se, ancorando-se 
e alimentando-se de referências culturais . São 
vestígios datados da memória de pessoas 
cujas vivências cotidianas servem de base 
para periodizar sua narrativa: o nascimento 
dos �lhos, o casamento, as festas religiosas, 
etc. São relatos de mulheres que levantavam 
às quatro da manhã para fazer comida para a 
família levar na roça e que hoje, esquentam o 
jantar no micro-ondas. Homens que se infor-
mavam das coisas pelo vai e vem dos compa-
dres e que, na atualidade, sustentam, nos 
telhados de suas casas modestas, antenas 
parabólicas para exibições de canais interna-

cionais de televisão. 
O valor desta obra está em registrar 

memórias que não estão guardadas e inscritas 
nas pedras, mas que são intangíveis. Estão no 
campo do simbólico. Contudo, não são menos 
importantes para servir ao presente e ao 
futuro, como anunciou Le Go�. Ainda segun-
do o autor, devemos trabalhar de forma que a 
memória coletiva sirva para a libertação e “não 
para a servidão dos homens” . Ou como 
a�rmou Pollack, “o passado longínquo pode 
então se tornar promessa de futuro e, às vezes, 
desa�o lançado à ordem estabelecida” .

Para Le Go� as transformações vivencia-
das pelas sociedades, elucidam a relevância 
do papel que a memória coletiva representa. 
Ela está presente nas grandes questões das 
sociedades. O autor a defende como “um 
elemento essencial do que se costuma 
chamar de “identidade”, individual ou coletiva, 
cuja busca é uma das atividades fundamentais 
dos indivíduos e das sociedades de hoje, na 
febre e na angústia”  . 

O tempo desta pesquisa acompanha 
uma geração permeada pela memória da 
geração que a antecedeu e in�uenciada pela 
moderna geração a qual deu origem. São 
homens e mulheres para quem as autoras 
perguntaram o que eles ainda lembravam da 
vida de seus pais e que hoje, como pais, o que 
eles repassam para os �lhos. De imediato, o 
que se pode constatar é que muitas coisas 
estão mesmo só na memória, outras já se 
perderam. 

“A memória é seletiva. Nem tudo �ca 

gravado. Nem tudo �ca registrado” . Mas, é 
possível identi�car nos relatos alguns marcos 
que são pontos “relativamente invariantes”, 
que são percebidos como recorrentes.

A culinária talvez seja a referência mais 
comum a todos, já que, mesmo não presente 
no dia-a-dia das famílias entrevistadas, ainda é 
uma forte ligação com o modo de vida de 
antes. Eles podem até comprar pamonha 
pronta nas casas especializadas em produtos 
feitos a partir do milho, mas está na memória 
de cada um dos entrevistados, a receita e o 
difícil modo de preparo da iguaria. 

Outra constatação é de que hoje não 
existem mais memórias somente dos cafezais. 
Ainda que metodologicamente o requisito de 
que todos os entrevistados tenham trabalha-
do ou vivido em fazendas de café tenha sido 
essencial e obedecido, estes homens e mulhe-
res são �lhos das mudanças. 

 Lugar de grande referência para os seus 
progenitores, os cafezais sofreram as consequên-
cias das variações de mercado e da economia, 
do estilo de vida, da expansão dos canaviais, 
do surgimento de novas alternativas de traba-
lho. Eles guardam importantes lembranças da 
roça e do ritual de plantar, abanar, colher, 
limpar, torrar e moer café, mas estas memórias 
estão longe do cotidiano dos dias atuais e não 
são elas as únicas memórias de referência do 
passado, guardadas pelos entrevistados. 

Contextualizado o tempo, o per�l e as 
memórias, é importante, dentro do objetivo 
de salvaguardar o modo de vida do homem 
do campo, relacionar este trabalho a outra 

proposta relevante que é a de identi�car e 
registrar as identidades culturais de um povo. 
Este tem sido um ponto comum de reunião 
das pesquisadoras desta obra.

Identidade cultural

De acordo com Stuart Hall  o conceito 
de identidade é complexo e pouco desenvol-
vido, principalmente na virada do século, 
quando se intensi�ca o debate em torno da 
questão de “crise de identidade” vivida pela 
sociedade pós-moderna. Para alguns teóricos, 
entre o �nal do século XX e o início do XXI, 
estaria ocorrendo um esfacelamento das iden-
tidades. Hall explica que esse posicionamento 
(que agrega cada vez mais adeptos) é justi�ca-
do pela ocorrência de mudanças estruturais 
que seriam possíveis responsáveis pelas trans-
formações em curso na sociedade. A intensi�-
cação da mundialização do capitalismo e da 
globalização das informações fragmentaria as 
paisagens culturais de classe, gênero, sexuali-
dade, nacionalidade que, no passado, forma-
riam a base de referência como indivíduo 
social. Partindo deste posicionamento, a crise 
de identidade vivida pela sociedade atual 
resultaria num movimento contrário a qual-
quer construção �xa de identidade, engendra-
da pela concepção iluminista. O autor a�rma 
que é possível compreender essa questão a 
partir de três percepções de identidade: o 
sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o 
sujeito pós-moderno. 

 O sujeito do iluminismo se caracteriza-
ria “como centrado, uni�cado, dotado das 
capacidades de razão, de consciência e de 
ação”. Neste caso, o ponto de referência seria o 
próprio homem, seu núcleo interior, que 
surgia pela primeira vez com o seu nascimen-
to e permanecia com ele durante a sua exis-
tência numa posição central e que dava forma 
à identidade de uma pessoa. A “complexidade 
do mundo moderno e a consciência de que 
este núcleo interior não era autônomo e 
autossu�ciente” indica, para Hall, a impossibili-
dade de existência desta identidade uni�cada.

 Em contraposição a isto se apresenta a 
noção de sujeito sociológico. Neste caso, a 
identidade seria formada no contato com 
outras pessoas. As relações sociais, portanto, 
seriam aquelas por meio das quais o indivíduo 
consolidaria os seus “valores, sentidos e 
símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela 
habitava”. Esta concepção concebe a identida-
de como construída de maneira interativa 
entre “eu” e a sociedade. Visto dessa forma, a 
identidade cultural seria aquela que, para 
Stuart Hall, “costura” o indivíduo às estruturas, 
estabilizando tanto os sujeitos quanto o lugar, 
“os mundos culturais” onde habita. Quando 

esses “mundos” mudam, quando o processo 
de identi�cação, por meio do qual re�etimos 
nossas identidades culturais torna-se provisó-
rio e variável, a identidade estável do sujeito 
se fragmenta. 

Para Michael Pollack, há uma estreita 
ligação entre a memória e o sentimento de 
identidade, tomada por ele com o sentido de 
imagem de si, para si e para os outros . Na 
estruturação da identidade individual há fron-
teiras físicas, do próprio corpo do indivíduo, as 
fronteiras de pertencimento ao grupo, as 
relações sociais, e há a continuidade dentro do 
tempo, todos eles elementos que formam a 
identidade. Qualquer ruptura nesses elemen-
tos pode provocar um sentimento de quebra 
de unidade ou de continuidade e gerar pato-
logias. A “memória é um elemento constituin-
te do sentimento de identidade, tanto indivi-
dual, como coletiva, na medida em que ela é 
também um fator extremamente importante 
do sentimento de continuidade e de coerên-
cia de uma pessoa ou de um grupo em sua 
construção de si”  . Contudo, é importante frisar 
que ninguém pode construir uma autoimagem 
de si ou do grupo isenta de mudanças, de 
negociação e de transformação em função 
dos outros e do ambiente de vivência. Esse 
processo provoca constantes rearranjos.

 É justamente neste momento de rear-
ranjo, de rede�nição de identidade que se 
localizam os entrevistados deste trabalho, 
conforme já explicitado, quanto às mudanças 
em curso na vida dessas famílias. Talvez muito 
mais do que eles próprios, os �lhos sejam 

personagens principais dessa movimentação 
identitária. Eles transitam entre dois mundos 
culturais. 

Hall pondera ainda que aqueles que 
acreditam na existência de uma crise defen-
dem que as antigas identidades formadas ao 
longo de séculos, e que eram responsáveis 
pela estabilização do mundo social, estariam 
em declínio. Desse processo apareceram 
outras novas, provocando uma fragmentação 
do sujeito moderno. Esse fato faria parte de 
uma mudança estrutural das sociedades, que 
estaria abalando as molduras referenciais que 
ancoravam os indivíduos ao mundo social. 

 Para aqueles que acreditam na existên-
cia de uma identidade uni�cada, que para Hall 
é uma fantasia, esse processo teria produzido 
o sujeito pós-moderno, sem uma identidade 
�xa, ou permanente. Esta seria transformada 
continuamente em relação às maneiras pelas 
quais somos representados nos sistemas 
culturais a nossa volta. Sobre isto duas ques-
tões devem ser levadas em conta. 

 Para os teóricos que acreditam que há 
uma crise de identidade e que esta está se 
fragmentando, difunde-se a ideia de uma 
necessidade de “resgate” do “eu” perdido. Esta-
ria, neste caso, ocorrendo a perda do “sentido 
de si” estável, portanto, uma descentração do 
sujeito. Nesse movimento, a diversidade seria 
vista como nociva à ideia de unidade, de 
pessoa integral. Para o crítico cultural Mercer,                                   
“a identidade somente se torna uma questão 
quando está em crise, quando algo que se 
supõe como �xo, coerente e estável é desloca-

do pela experiência da dúvida e da incerteza”.
 Hall não defende a ideia de que estarí-

amos perdendo a nossa identidade uni�cada 
e que seria necessário “resgatá-la”. Ao contrá-
rio, ele aponta para a complexidade da ques-
tão. Antes de tudo todas as identidades são 
resultado de sistemas de representação, 
portanto, são histórica e socialmente construí-
das. Elas estão localizadas no tempo e no 
espaço simbólicos. Assim, cada identidade 
teria “paisagens” especí�cas. Como a�rmou 
Nora , são pontes com o passado que ajudam 
a dar sentido ao presente.

 Nessa percepção, conhecer os lugares, 
as pessoas, os acontecimentos dos sujeitos 
em questão, bem como as práticas desenvol-
vidas de maneira intrínseca a ele, seria funda-
mental para a análise não de identidades frag-
mentadas, mas em constante rearranjo, em 
formatação num processo dinâmico. Pensar 
sobre a importância do “lugar” concreto e 
delimitado como o ponto das práticas socio-
culturais especí�cas com os quais as nossas 
identidades estão ligadas. 

Mas todas essas contextualizações de 
memórias e identidades estão sobre outro 
conceito que precisa ser melhor apresentado: 
o de Cultura. 

Cultura

A palavra cultura está para a Linguística, 
entre uma das mais polissêmicas, ou seja, que 
permite uma variação signi�cativa de senti-
dos, em especial, se analisada ao longo do 

tempo. Para Terry Eagleton , estudioso bastan-
te crítico sobre a produção intelectual, “cultu-
ra” é considerada uma das duas ou três pala-
vras mais complexas de nossa língua, e ao 

termo que é por vezes considerado seu 
oposto quando o foco está na �loso�a – “natu-
reza” –, é comumente conferida a honra de ser 
o mais complexo de todos.

Etimologicamente, a palavra cultura 
vem de cultivo e nasceu ligada à agricultura, 
porém não se manteve arraigada. Com o 
tempo desligou-se de adjetivos como moral e 
intelectual e tornou-se apenas “cultura”, uma 
abstração em si mesma. A palavra, assim, 
mapeia em seu desdobramento semântico a 
mudança histórica da própria humanidade da 
existência rural para a urbana. O movimento 
de signi�cados da palavra cultura não foi 
cessado, se altera e permanece com vários 
sentidos até a atualidade, numa dialética com 
a própria contextualização, permitindo e 
propondo a diversidade cultural.

Fernando de Azevedo publicou, em 
1943, a obra A Cultura Brasileira e, nas 980 
páginas que dedicou ao tema, foi abrangente 
o su�ciente para narrar a variação de sentidos 
da palavra, tendo-a relacionado com a antro-
pologia, a civilização, suas relações materiais e 
imateriais, suas funções sociais e suas especi�-
cidades enquanto modalidade artística. 
Azevedo se serviu da obra de A. Meillet para 
a�rmar que “a signi�cação de uma palavra de 
uso corrente se é de�nida pelo conjunto de 
noções às quais a palavra se associou e as 
associações diferem evidentemente segundo 
o grupo em que é empregada.”  Para Azevedo, 
termos como civilização e cultura continua-
vam, em 1940, a se opor aos esforços dos 
homens de ciência, para lhes precisar o senti-

do, a riqueza das nações que evocam ou a 
variedade de sentidos que comportam na 
língua geral, o que permaneceu, mesmo com 
o passar do tempo.

 Desde a década de 1940, quando a obra 
de Azevedo foi publicada, muitas outras 
contribuições para melhor de�nir “Cultura“ 
foram registradas. As mudanças nesse perío-
do são tantas, que Mario Vargas Llosa  em “A 
civilização do espetáculo”, lançada em 2013, 
a�rmou que “A cultura, no sentido tradicional-
mente dado a esse vocábulo, está prestes a 
desaparecer em nossos dias. E, talvez, já tenha 
desaparecido, discretamente esvaziada de 
conteúdo”. Llosa passeia pelas obras de T.S. 
Eliot, Guy Debord, Gilles Lipovetsky e Frédéric 
Martel, concordando ou discordando dos 
mesmos, mas foca na discussão de mercado 
em que

[...] a distinção entre preço e valor se 
apagou, ambos agora são um só, tendo o 
primeiro absorvido e anulado o segundo. 
É bom o que tem sucesso e é vendido; 
mau o que fracassa e não conquista o 
público. O único valor é o comercial. O 
desaparecimento da velha cultura impli-
cou o desparecimento do velho conceito 
de valor. O único valor existente é agora o 
�xado pelo mercado . 

Se Llosa foi restrito em seu debate sobre 
cultura, Azevedo não foi abrangente o 
su�ciente para compreender o lugar de 
pesquisa das autoras. O último, para de�nir o 
termo, apresentou as contribuições de inte-

lectuais de várias nacionalidades a �m de 
validar sua assertiva de que

 
[...] as concepções de cultura podem 
variar de uma nação a outra; e nas cultu-
ras nacionais podem entrar e efetivamen-
te entram, em proporções variáveis, 
conforme as épocas e os povos, os 
elementos da tradição nacional e os da 
tradição humana; mas à concepção 
universalista não se opõe uma noção 
nacionalista de cultura, senão quando, 
em vez de uma fusão e de uma harmonia 
desses elementos, se estabelecer, ao 
contrário, um antagonismo de valores ou 
se instalar a ideia de superioridade dos 
elementos particulares, nacionais, sobre 
os valores humanos e universais .

Azevedo apresenta como sendo a sua 
de�nição de cultura, a que mais se aproxima 
de G. Humboldt. “Entendemos por cultura, 
esse estado moral, intelectual e artístico, em 
que os homens souberam elevar-se acima das 
simples considerações de utilidade social, 
compreendendo o estudo desinteressado, a 
um sistema de funções que tendem à satisfa-
ção de suas necessidades fundamentais, e 
entre as quais a função econômica visa aten-
der às necessidades materiais e a função polí-
tica (para darmos somente dois exemplos), 
tem por �m defender a existência da socieda-
de, tomada como conjunto e também como 
reunião de grupos particulares, regulando as 
relações dos indivíduos e grupos entre si, e 
destes com o todo, Estado ou nação” . 

De volta a Terry Eagleton, que propõe a 

superação das de�nições antropológica e 
estética do conceito de cultura, já que para ele 
a primeira é “debilitantemente ampla, e outra 
desconfortavelmente rígida”, colocamos a 
de�nição base de cultura, para acompanhar o 
leitor ao longo desta obra, em uma terceira 
margem do rio, assim como o autor, para com-
preender o maior conjunto de sentidos e 
acentuar a importância do tema.

Se para Eagleton , a ideia de cultura 
signi�ca uma rejeição “tanto do naturalismo 
quanto do idealismo” e a tensão “entre fazer e 
ser feito, racionalidade e espontaneidade, que 
censura o intelecto desencarnado do Iluminis-
mo, tanto quanto desa�a o reducionismo 
cultural de grande parte do pensamento 
contemporâneo”, para essas autoras, a �m de 
aportar em um lugar sólido, minimizando a 
tensão do con�ito sugerido até aqui pelos 
autores citados, e por não ser esta obra o 
espaço para de�nições �nais sobre cultura, mas 
sim, matéria de contribuição para a sequência 
do mesmo, preferiremos, mesmo que não 
metodologicamente rígido, fechar com o 
simples e amplo conceito de A�onso Romano 
de Sant’Anna, que, em evento no Ministério da 
Cultura, em Brasília, a�rmou ser Cultura tudo 
aquilo que não é natural.  

Desse núcleo imenso, derivam outros 
conjuntos como cultura de um país e cultura 
de uma localidade e, assim, surgem as diversi-
dades, estas, elementos presentes neste livro. 
Cultura erudita e cultura popular e aqui, 
mesmo com as especi�cidades importantes 
de cada segmento, surgem as diferenças 

sociais e as realidades de acesso e não acesso. 
Assim como surgem as características próprias 
de localidades especí�cas, no caso do Estado 
de São Paulo, por exemplo, a cultura caiçara 
(aquela dos povos beira mar), a cultura caipira 
(aquela dos povos do interior)  e aquela tercei-
ra (dos povos das grandes cidades, em espe-
cial da capital), que nem está dentro da 
primeira nem da segunda, mas que compre-
ende as duas, que é a própria cultura do 
Estado enquanto uma regionalidade em 
relação ao país e ao mundo.  

Esta obra não se refere ao todo da cultu-
ra caipira ao relatar as memórias de homens e 
mulheres que vivem em fazendas, mas o 
conteúdo aqui relacionado está dentro do 
abrangente universo da cultura caipira, que 
assim é conhecida por se referir aos modos de 
vida do homem não letrado, morador no inte-
rior do Estado. 

Cultura Caipira

A de�nição da palavra “Caipira” não está  
presente no Dicionário de Filoso�a de Gérard 
Durozol e André Roussel, nem na obra de 
Deonísio da Silva, “A vida íntima das palavras”  .  
Aparece modestamente no livro de Márcio 
Bueno, que também estuda a origem curiosa 
das palavras. Ele escreve que caipira é o habi-
tante do campo de pouca instrução e modos 
rústicos. Acrescenta que alguns autores dizem 
que a palavra deve ser fruto do cruzamento de 
“caipora” com “curupira” e para por aí.

 O senso comum, este sim, é rico em 

conceituações. Revela o caipira como aquele 
homem “chucro” que fala de um jeito diferen-
te, carregando o “erre” das palavras e de pouca 
inteligência. Personagem que se veste de 
camisa xadrez, quando homem e de vestido 
de chita, quando mulher. Trabalhador da roça, 
cultiva o que consome e se diverte nas festas 
de santos ao som de viola e sanfona.  Inezita 
Barrozo, artista brasileira que representa o 
caipira, canta e declama a poesia rural. Em 
“Caipira de Fato” ela a�rma: 

Eu sou cabocla tô chegando lá da roça. 
Inda falo vige nossa, eu ainda digo é. Sou 
sertaneja, não me nego e faço gosto.  Tá 
escrito no meu rosto, só não enxerga 
quem não quer. Eu sou aquele cheiro 
doce lá da mata. Água limpa da cascata, o 
verde dos cafezais. Modéstia parte sou o 
som daquela viola. Que um caboclo 
consola quando o acorde se faz. Eu sou do 
mato, sou caipira verdadeira. Sou perfu-
me de madeira, esse é o jeito meu. Eu sou 
a fera que esconde o �lhotinho. Ave que 
não sai do ninho, protegendo o que é seu. 
Eu sou aquilo que inda chamam de 
beleza. Sou um fato, sou certeza, tudo 
isso e muito mais. Nasci da terra, sou a �or 
da natureza. Eu sou vida, sou pureza, 
amor que não se desfaz.

Antonio Cândido, em sua tese “Os 
Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira 
paulista e a transformação dos seus meios de 
vida”, apresentada em 1954 e publicada pela 
primeira vez, dez anos depois, inicia diferen-
ciando o caboclo do camponês e a�rma que 
sua obra retrata o caipira paulista. Cândido 
visitou Rio Bonito, ao longo de seus estudos, 
duas vezes, em 1948 e 1954. Ele relata as dife-
renças constatadas:

 
Naquela data, quase cada casa possuía a sua 
prensa manual, havendo apenas uma de 
tração animal; havia alguns pilões de pé, 
pequenos monjolos secos, em que a queda 
da ‘mão’ é dada por pressão muscular [...] em 
1954, tinham desaparecido por completo. 
Isso signi�ca que não se fabrica mais açúcar, 

nem se limpa arroz em casa. Como aconte-
ceu com a farinha de milho, predomina o 
hábito de recorrer aos estabelecimentos de 
benefício da vila, onde se compra açúcar e 
banha. Trata-se, pois, de um acentuado 
incremento de dependência, que destrói a 
autonomia do grupo de vizinhança, incor-
porando-o ao sistema comercial das 
cidades. E, ao mesmo tempo, uma perda ou 
transferência de elementos culturais, que 
antes caracterizavam a sociedade caipira na 
sua adaptação ao meio. [...] O homem rural 
depende, portanto, cada vez mais da vila e 
das cidades, não só para adquirir bens 
manufaturados, mas para adquirir e mani-
pular os próprios alimentos .

 A análise de Cândido confere impacto 
ao enunciado na introdução deste livro. A 
mudança percebida na fala dos entrevistados, 
na verdade, foi iniciada bem antes. A geração 
representada pelos que foram ouvidos pelas 
autoras, forma a última ainda com memórias 
vividas da vida inteiramente no campo, 
porém, não em toda sua trajetória, mas como 
já a�rmado, até o início da vida adulta.

Dentro desse con�ito rural/urbano, 
Cândido narra que todas as vezes que surge, 
por difusão da cultura urbana [e industrial], a 
possibilidade de adotar os seus traços, o caipira 
tende a aceitá-los, como elemento de prestígio. 
“Este, agora, não é mais de�nido em função da 
estrutura fechada do grupo de vizinhança, mas 
da estrutura geral da sociedade, que leva à 
superação da vida comunitária inicial”. Se em 
1954, Cândido anunciava a primeira crise da 
vida caipira, este livro, aceitando que ela tenha 

se consolidado e se estendido ao longo do 
tempo, em especial, nos últimos 20 anos com 
a supremacia da cana-de-açúcar, não se 
deterá em abordar as perdas, mas, ao contrá-
rio, as memórias que ainda restam.

Reiteramos, mais uma vez, o convite 
para o leitor valsar pelas páginas desta obra. 
Acreditamos que será um prazer rever, caso já 
tenha tido contato com a cultura rural/caipira, 
ou tomar contato com um modo de vida 
simples, mas cheio de encantos. Será inevitá-
vel sentir o aroma do café e surpreendente-
mente ouvir os sons de um lugar que longe 
ou perto, é também o lugar de todos os 
paulistas.
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Memória

Mais do que uma obra de memória, na 
qual cresce a história e por sua vez a alimenta, 
conforme Le Go�  , este livro é uma organiza-
ção de memórias. Embora ele permita uma 
variação signi�cativa de interpretações, como 
explica Possenti , não está validado a aceitar 
todas as interpretações. Trata-se de um recor-
te e, como tal, representa uma parcialidade e 
está centrado em um momento temporal. 

As memórias expressas nesta obra estão 
datadas e geogra�camente localizadas. Elas 
dizem respeito a pessoas, lugares e aconteci-
mentos que representam o modo de vida de 
uma geração que sempre trabalhou no 
campo, com uma variação etária entre 50 e 70 
anos, marcada pelos costumes rurais, mas já 
bastante in�uenciada pela modernidade 
urbana. São homens e mulheres que nasce-
ram na zona rural, viveram a maior parte de 
suas vidas totalmente vinculada às fazendas, 
em especial na infância, na juventude e no 
início da fase adulta, mas que, embora tenham 
tido seus �lhos, ainda nas fazendas, estes, 
quando adultos, foram trabalhar nas cidades. 

Portanto, sabe-se que os entrevistados, 
donos das memórias aqui relatadas, são mem-
bros da última geração de homens e mulheres 
do campo, das fazendas localizadas há menos 
de vinte quilômetros das cidades. As facilida-
des de ir e vir, os acessos pelos meios de 
comunicação, os novos contratos de trabalho 

e os modelos de arrendamento de terra, esta-
beleceram outras relações de pertencimento 
entre o cidadão que, ainda trabalhador rural, 
passou a morar na zona urbana. Todo esse 
contexto atual tem um peso relevante na 
ressigni�cação das memórias.

Em parte herdada, a memória não é um 
fenômeno exclusivamente individual, mas 
construída social e historicamente, sendo 
submetida constantemente a transformações 
em função da ocasião em que ela é elaborada 
e expressa. “As preocupações do momento 
constituem um elemento da estruturação da 
memória”  .

É esta constatação que valora expres-
sivamente este trabalho. Trata-se do registro 
de memórias que podem sobreviver ao desa-
parecimento transformando-se, ancorando-se 
e alimentando-se de referências culturais . São 
vestígios datados da memória de pessoas 
cujas vivências cotidianas servem de base 
para periodizar sua narrativa: o nascimento 
dos �lhos, o casamento, as festas religiosas, 
etc. São relatos de mulheres que levantavam 
às quatro da manhã para fazer comida para a 
família levar na roça e que hoje, esquentam o 
jantar no micro-ondas. Homens que se infor-
mavam das coisas pelo vai e vem dos compa-
dres e que, na atualidade, sustentam, nos 
telhados de suas casas modestas, antenas 
parabólicas para exibições de canais interna-

cionais de televisão. 
O valor desta obra está em registrar 

memórias que não estão guardadas e inscritas 
nas pedras, mas que são intangíveis. Estão no 
campo do simbólico. Contudo, não são menos 
importantes para servir ao presente e ao 
futuro, como anunciou Le Go�. Ainda segun-
do o autor, devemos trabalhar de forma que a 
memória coletiva sirva para a libertação e “não 
para a servidão dos homens” . Ou como 
a�rmou Pollack, “o passado longínquo pode 
então se tornar promessa de futuro e, às vezes, 
desa�o lançado à ordem estabelecida” .

Para Le Go� as transformações vivencia-
das pelas sociedades, elucidam a relevância 
do papel que a memória coletiva representa. 
Ela está presente nas grandes questões das 
sociedades. O autor a defende como “um 
elemento essencial do que se costuma 
chamar de “identidade”, individual ou coletiva, 
cuja busca é uma das atividades fundamentais 
dos indivíduos e das sociedades de hoje, na 
febre e na angústia”  . 

O tempo desta pesquisa acompanha 
uma geração permeada pela memória da 
geração que a antecedeu e in�uenciada pela 
moderna geração a qual deu origem. São 
homens e mulheres para quem as autoras 
perguntaram o que eles ainda lembravam da 
vida de seus pais e que hoje, como pais, o que 
eles repassam para os �lhos. De imediato, o 
que se pode constatar é que muitas coisas 
estão mesmo só na memória, outras já se 
perderam. 

“A memória é seletiva. Nem tudo �ca 

gravado. Nem tudo �ca registrado” . Mas, é 
possível identi�car nos relatos alguns marcos 
que são pontos “relativamente invariantes”, 
que são percebidos como recorrentes.

A culinária talvez seja a referência mais 
comum a todos, já que, mesmo não presente 
no dia-a-dia das famílias entrevistadas, ainda é 
uma forte ligação com o modo de vida de 
antes. Eles podem até comprar pamonha 
pronta nas casas especializadas em produtos 
feitos a partir do milho, mas está na memória 
de cada um dos entrevistados, a receita e o 
difícil modo de preparo da iguaria. 

Outra constatação é de que hoje não 
existem mais memórias somente dos cafezais. 
Ainda que metodologicamente o requisito de 
que todos os entrevistados tenham trabalha-
do ou vivido em fazendas de café tenha sido 
essencial e obedecido, estes homens e mulhe-
res são �lhos das mudanças. 

 Lugar de grande referência para os seus 
progenitores, os cafezais sofreram as consequên-
cias das variações de mercado e da economia, 
do estilo de vida, da expansão dos canaviais, 
do surgimento de novas alternativas de traba-
lho. Eles guardam importantes lembranças da 
roça e do ritual de plantar, abanar, colher, 
limpar, torrar e moer café, mas estas memórias 
estão longe do cotidiano dos dias atuais e não 
são elas as únicas memórias de referência do 
passado, guardadas pelos entrevistados. 

Contextualizado o tempo, o per�l e as 
memórias, é importante, dentro do objetivo 
de salvaguardar o modo de vida do homem 
do campo, relacionar este trabalho a outra 

proposta relevante que é a de identi�car e 
registrar as identidades culturais de um povo. 
Este tem sido um ponto comum de reunião 
das pesquisadoras desta obra.

Identidade cultural

De acordo com Stuart Hall  o conceito 
de identidade é complexo e pouco desenvol-
vido, principalmente na virada do século, 
quando se intensi�ca o debate em torno da 
questão de “crise de identidade” vivida pela 
sociedade pós-moderna. Para alguns teóricos, 
entre o �nal do século XX e o início do XXI, 
estaria ocorrendo um esfacelamento das iden-
tidades. Hall explica que esse posicionamento 
(que agrega cada vez mais adeptos) é justi�ca-
do pela ocorrência de mudanças estruturais 
que seriam possíveis responsáveis pelas trans-
formações em curso na sociedade. A intensi�-
cação da mundialização do capitalismo e da 
globalização das informações fragmentaria as 
paisagens culturais de classe, gênero, sexuali-
dade, nacionalidade que, no passado, forma-
riam a base de referência como indivíduo 
social. Partindo deste posicionamento, a crise 
de identidade vivida pela sociedade atual 
resultaria num movimento contrário a qual-
quer construção �xa de identidade, engendra-
da pela concepção iluminista. O autor a�rma 
que é possível compreender essa questão a 
partir de três percepções de identidade: o 
sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o 
sujeito pós-moderno. 

 O sujeito do iluminismo se caracteriza-
ria “como centrado, uni�cado, dotado das 
capacidades de razão, de consciência e de 
ação”. Neste caso, o ponto de referência seria o 
próprio homem, seu núcleo interior, que 
surgia pela primeira vez com o seu nascimen-
to e permanecia com ele durante a sua exis-
tência numa posição central e que dava forma 
à identidade de uma pessoa. A “complexidade 
do mundo moderno e a consciência de que 
este núcleo interior não era autônomo e 
autossu�ciente” indica, para Hall, a impossibili-
dade de existência desta identidade uni�cada.

 Em contraposição a isto se apresenta a 
noção de sujeito sociológico. Neste caso, a 
identidade seria formada no contato com 
outras pessoas. As relações sociais, portanto, 
seriam aquelas por meio das quais o indivíduo 
consolidaria os seus “valores, sentidos e 
símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela 
habitava”. Esta concepção concebe a identida-
de como construída de maneira interativa 
entre “eu” e a sociedade. Visto dessa forma, a 
identidade cultural seria aquela que, para 
Stuart Hall, “costura” o indivíduo às estruturas, 
estabilizando tanto os sujeitos quanto o lugar, 
“os mundos culturais” onde habita. Quando 

esses “mundos” mudam, quando o processo 
de identi�cação, por meio do qual re�etimos 
nossas identidades culturais torna-se provisó-
rio e variável, a identidade estável do sujeito 
se fragmenta. 

Para Michael Pollack, há uma estreita 
ligação entre a memória e o sentimento de 
identidade, tomada por ele com o sentido de 
imagem de si, para si e para os outros . Na 
estruturação da identidade individual há fron-
teiras físicas, do próprio corpo do indivíduo, as 
fronteiras de pertencimento ao grupo, as 
relações sociais, e há a continuidade dentro do 
tempo, todos eles elementos que formam a 
identidade. Qualquer ruptura nesses elemen-
tos pode provocar um sentimento de quebra 
de unidade ou de continuidade e gerar pato-
logias. A “memória é um elemento constituin-
te do sentimento de identidade, tanto indivi-
dual, como coletiva, na medida em que ela é 
também um fator extremamente importante 
do sentimento de continuidade e de coerên-
cia de uma pessoa ou de um grupo em sua 
construção de si”  . Contudo, é importante frisar 
que ninguém pode construir uma autoimagem 
de si ou do grupo isenta de mudanças, de 
negociação e de transformação em função 
dos outros e do ambiente de vivência. Esse 
processo provoca constantes rearranjos.

 É justamente neste momento de rear-
ranjo, de rede�nição de identidade que se 
localizam os entrevistados deste trabalho, 
conforme já explicitado, quanto às mudanças 
em curso na vida dessas famílias. Talvez muito 
mais do que eles próprios, os �lhos sejam 

personagens principais dessa movimentação 
identitária. Eles transitam entre dois mundos 
culturais. 

Hall pondera ainda que aqueles que 
acreditam na existência de uma crise defen-
dem que as antigas identidades formadas ao 
longo de séculos, e que eram responsáveis 
pela estabilização do mundo social, estariam 
em declínio. Desse processo apareceram 
outras novas, provocando uma fragmentação 
do sujeito moderno. Esse fato faria parte de 
uma mudança estrutural das sociedades, que 
estaria abalando as molduras referenciais que 
ancoravam os indivíduos ao mundo social. 

 Para aqueles que acreditam na existên-
cia de uma identidade uni�cada, que para Hall 
é uma fantasia, esse processo teria produzido 
o sujeito pós-moderno, sem uma identidade 
�xa, ou permanente. Esta seria transformada 
continuamente em relação às maneiras pelas 
quais somos representados nos sistemas 
culturais a nossa volta. Sobre isto duas ques-
tões devem ser levadas em conta. 

 Para os teóricos que acreditam que há 
uma crise de identidade e que esta está se 
fragmentando, difunde-se a ideia de uma 
necessidade de “resgate” do “eu” perdido. Esta-
ria, neste caso, ocorrendo a perda do “sentido 
de si” estável, portanto, uma descentração do 
sujeito. Nesse movimento, a diversidade seria 
vista como nociva à ideia de unidade, de 
pessoa integral. Para o crítico cultural Mercer,                                   
“a identidade somente se torna uma questão 
quando está em crise, quando algo que se 
supõe como �xo, coerente e estável é desloca-

do pela experiência da dúvida e da incerteza”.
 Hall não defende a ideia de que estarí-

amos perdendo a nossa identidade uni�cada 
e que seria necessário “resgatá-la”. Ao contrá-
rio, ele aponta para a complexidade da ques-
tão. Antes de tudo todas as identidades são 
resultado de sistemas de representação, 
portanto, são histórica e socialmente construí-
das. Elas estão localizadas no tempo e no 
espaço simbólicos. Assim, cada identidade 
teria “paisagens” especí�cas. Como a�rmou 
Nora , são pontes com o passado que ajudam 
a dar sentido ao presente.

 Nessa percepção, conhecer os lugares, 
as pessoas, os acontecimentos dos sujeitos 
em questão, bem como as práticas desenvol-
vidas de maneira intrínseca a ele, seria funda-
mental para a análise não de identidades frag-
mentadas, mas em constante rearranjo, em 
formatação num processo dinâmico. Pensar 
sobre a importância do “lugar” concreto e 
delimitado como o ponto das práticas socio-
culturais especí�cas com os quais as nossas 
identidades estão ligadas. 

Mas todas essas contextualizações de 
memórias e identidades estão sobre outro 
conceito que precisa ser melhor apresentado: 
o de Cultura. 

Cultura

A palavra cultura está para a Linguística, 
entre uma das mais polissêmicas, ou seja, que 
permite uma variação signi�cativa de senti-
dos, em especial, se analisada ao longo do 

tempo. Para Terry Eagleton , estudioso bastan-
te crítico sobre a produção intelectual, “cultu-
ra” é considerada uma das duas ou três pala-
vras mais complexas de nossa língua, e ao 

termo que é por vezes considerado seu 
oposto quando o foco está na �loso�a – “natu-
reza” –, é comumente conferida a honra de ser 
o mais complexo de todos.

Etimologicamente, a palavra cultura 
vem de cultivo e nasceu ligada à agricultura, 
porém não se manteve arraigada. Com o 
tempo desligou-se de adjetivos como moral e 
intelectual e tornou-se apenas “cultura”, uma 
abstração em si mesma. A palavra, assim, 
mapeia em seu desdobramento semântico a 
mudança histórica da própria humanidade da 
existência rural para a urbana. O movimento 
de signi�cados da palavra cultura não foi 
cessado, se altera e permanece com vários 
sentidos até a atualidade, numa dialética com 
a própria contextualização, permitindo e 
propondo a diversidade cultural.

Fernando de Azevedo publicou, em 
1943, a obra A Cultura Brasileira e, nas 980 
páginas que dedicou ao tema, foi abrangente 
o su�ciente para narrar a variação de sentidos 
da palavra, tendo-a relacionado com a antro-
pologia, a civilização, suas relações materiais e 
imateriais, suas funções sociais e suas especi�-
cidades enquanto modalidade artística. 
Azevedo se serviu da obra de A. Meillet para 
a�rmar que “a signi�cação de uma palavra de 
uso corrente se é de�nida pelo conjunto de 
noções às quais a palavra se associou e as 
associações diferem evidentemente segundo 
o grupo em que é empregada.”  Para Azevedo, 
termos como civilização e cultura continua-
vam, em 1940, a se opor aos esforços dos 
homens de ciência, para lhes precisar o senti-

do, a riqueza das nações que evocam ou a 
variedade de sentidos que comportam na 
língua geral, o que permaneceu, mesmo com 
o passar do tempo.

 Desde a década de 1940, quando a obra 
de Azevedo foi publicada, muitas outras 
contribuições para melhor de�nir “Cultura“ 
foram registradas. As mudanças nesse perío-
do são tantas, que Mario Vargas Llosa  em “A 
civilização do espetáculo”, lançada em 2013, 
a�rmou que “A cultura, no sentido tradicional-
mente dado a esse vocábulo, está prestes a 
desaparecer em nossos dias. E, talvez, já tenha 
desaparecido, discretamente esvaziada de 
conteúdo”. Llosa passeia pelas obras de T.S. 
Eliot, Guy Debord, Gilles Lipovetsky e Frédéric 
Martel, concordando ou discordando dos 
mesmos, mas foca na discussão de mercado 
em que

[...] a distinção entre preço e valor se 
apagou, ambos agora são um só, tendo o 
primeiro absorvido e anulado o segundo. 
É bom o que tem sucesso e é vendido; 
mau o que fracassa e não conquista o 
público. O único valor é o comercial. O 
desaparecimento da velha cultura impli-
cou o desparecimento do velho conceito 
de valor. O único valor existente é agora o 
�xado pelo mercado . 

Se Llosa foi restrito em seu debate sobre 
cultura, Azevedo não foi abrangente o 
su�ciente para compreender o lugar de 
pesquisa das autoras. O último, para de�nir o 
termo, apresentou as contribuições de inte-

lectuais de várias nacionalidades a �m de 
validar sua assertiva de que

 
[...] as concepções de cultura podem 
variar de uma nação a outra; e nas cultu-
ras nacionais podem entrar e efetivamen-
te entram, em proporções variáveis, 
conforme as épocas e os povos, os 
elementos da tradição nacional e os da 
tradição humana; mas à concepção 
universalista não se opõe uma noção 
nacionalista de cultura, senão quando, 
em vez de uma fusão e de uma harmonia 
desses elementos, se estabelecer, ao 
contrário, um antagonismo de valores ou 
se instalar a ideia de superioridade dos 
elementos particulares, nacionais, sobre 
os valores humanos e universais .

Azevedo apresenta como sendo a sua 
de�nição de cultura, a que mais se aproxima 
de G. Humboldt. “Entendemos por cultura, 
esse estado moral, intelectual e artístico, em 
que os homens souberam elevar-se acima das 
simples considerações de utilidade social, 
compreendendo o estudo desinteressado, a 
um sistema de funções que tendem à satisfa-
ção de suas necessidades fundamentais, e 
entre as quais a função econômica visa aten-
der às necessidades materiais e a função polí-
tica (para darmos somente dois exemplos), 
tem por �m defender a existência da socieda-
de, tomada como conjunto e também como 
reunião de grupos particulares, regulando as 
relações dos indivíduos e grupos entre si, e 
destes com o todo, Estado ou nação” . 

De volta a Terry Eagleton, que propõe a 

superação das de�nições antropológica e 
estética do conceito de cultura, já que para ele 
a primeira é “debilitantemente ampla, e outra 
desconfortavelmente rígida”, colocamos a 
de�nição base de cultura, para acompanhar o 
leitor ao longo desta obra, em uma terceira 
margem do rio, assim como o autor, para com-
preender o maior conjunto de sentidos e 
acentuar a importância do tema.

Se para Eagleton , a ideia de cultura 
signi�ca uma rejeição “tanto do naturalismo 
quanto do idealismo” e a tensão “entre fazer e 
ser feito, racionalidade e espontaneidade, que 
censura o intelecto desencarnado do Iluminis-
mo, tanto quanto desa�a o reducionismo 
cultural de grande parte do pensamento 
contemporâneo”, para essas autoras, a �m de 
aportar em um lugar sólido, minimizando a 
tensão do con�ito sugerido até aqui pelos 
autores citados, e por não ser esta obra o 
espaço para de�nições �nais sobre cultura, mas 
sim, matéria de contribuição para a sequência 
do mesmo, preferiremos, mesmo que não 
metodologicamente rígido, fechar com o 
simples e amplo conceito de A�onso Romano 
de Sant’Anna, que, em evento no Ministério da 
Cultura, em Brasília, a�rmou ser Cultura tudo 
aquilo que não é natural.  

Desse núcleo imenso, derivam outros 
conjuntos como cultura de um país e cultura 
de uma localidade e, assim, surgem as diversi-
dades, estas, elementos presentes neste livro. 
Cultura erudita e cultura popular e aqui, 
mesmo com as especi�cidades importantes 
de cada segmento, surgem as diferenças 

sociais e as realidades de acesso e não acesso. 
Assim como surgem as características próprias 
de localidades especí�cas, no caso do Estado 
de São Paulo, por exemplo, a cultura caiçara 
(aquela dos povos beira mar), a cultura caipira 
(aquela dos povos do interior)  e aquela tercei-
ra (dos povos das grandes cidades, em espe-
cial da capital), que nem está dentro da 
primeira nem da segunda, mas que compre-
ende as duas, que é a própria cultura do 
Estado enquanto uma regionalidade em 
relação ao país e ao mundo.  

Esta obra não se refere ao todo da cultu-
ra caipira ao relatar as memórias de homens e 
mulheres que vivem em fazendas, mas o 
conteúdo aqui relacionado está dentro do 
abrangente universo da cultura caipira, que 
assim é conhecida por se referir aos modos de 
vida do homem não letrado, morador no inte-
rior do Estado. 

Cultura Caipira

A de�nição da palavra “Caipira” não está  
presente no Dicionário de Filoso�a de Gérard 
Durozol e André Roussel, nem na obra de 
Deonísio da Silva, “A vida íntima das palavras”  .  
Aparece modestamente no livro de Márcio 
Bueno, que também estuda a origem curiosa 
das palavras. Ele escreve que caipira é o habi-
tante do campo de pouca instrução e modos 
rústicos. Acrescenta que alguns autores dizem 
que a palavra deve ser fruto do cruzamento de 
“caipora” com “curupira” e para por aí.

 O senso comum, este sim, é rico em 

conceituações. Revela o caipira como aquele 
homem “chucro” que fala de um jeito diferen-
te, carregando o “erre” das palavras e de pouca 
inteligência. Personagem que se veste de 
camisa xadrez, quando homem e de vestido 
de chita, quando mulher. Trabalhador da roça, 
cultiva o que consome e se diverte nas festas 
de santos ao som de viola e sanfona.  Inezita 
Barrozo, artista brasileira que representa o 
caipira, canta e declama a poesia rural. Em 
“Caipira de Fato” ela a�rma: 

Eu sou cabocla tô chegando lá da roça. 
Inda falo vige nossa, eu ainda digo é. Sou 
sertaneja, não me nego e faço gosto.  Tá 
escrito no meu rosto, só não enxerga 
quem não quer. Eu sou aquele cheiro 
doce lá da mata. Água limpa da cascata, o 
verde dos cafezais. Modéstia parte sou o 
som daquela viola. Que um caboclo 
consola quando o acorde se faz. Eu sou do 
mato, sou caipira verdadeira. Sou perfu-
me de madeira, esse é o jeito meu. Eu sou 
a fera que esconde o �lhotinho. Ave que 
não sai do ninho, protegendo o que é seu. 
Eu sou aquilo que inda chamam de 
beleza. Sou um fato, sou certeza, tudo 
isso e muito mais. Nasci da terra, sou a �or 
da natureza. Eu sou vida, sou pureza, 
amor que não se desfaz.

Antonio Cândido, em sua tese “Os 
Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira 
paulista e a transformação dos seus meios de 
vida”, apresentada em 1954 e publicada pela 
primeira vez, dez anos depois, inicia diferen-
ciando o caboclo do camponês e a�rma que 
sua obra retrata o caipira paulista. Cândido 
visitou Rio Bonito, ao longo de seus estudos, 
duas vezes, em 1948 e 1954. Ele relata as dife-
renças constatadas:

 
Naquela data, quase cada casa possuía a sua 
prensa manual, havendo apenas uma de 
tração animal; havia alguns pilões de pé, 
pequenos monjolos secos, em que a queda 
da ‘mão’ é dada por pressão muscular [...] em 
1954, tinham desaparecido por completo. 
Isso signi�ca que não se fabrica mais açúcar, 

nem se limpa arroz em casa. Como aconte-
ceu com a farinha de milho, predomina o 
hábito de recorrer aos estabelecimentos de 
benefício da vila, onde se compra açúcar e 
banha. Trata-se, pois, de um acentuado 
incremento de dependência, que destrói a 
autonomia do grupo de vizinhança, incor-
porando-o ao sistema comercial das 
cidades. E, ao mesmo tempo, uma perda ou 
transferência de elementos culturais, que 
antes caracterizavam a sociedade caipira na 
sua adaptação ao meio. [...] O homem rural 
depende, portanto, cada vez mais da vila e 
das cidades, não só para adquirir bens 
manufaturados, mas para adquirir e mani-
pular os próprios alimentos .

 A análise de Cândido confere impacto 
ao enunciado na introdução deste livro. A 
mudança percebida na fala dos entrevistados, 
na verdade, foi iniciada bem antes. A geração 
representada pelos que foram ouvidos pelas 
autoras, forma a última ainda com memórias 
vividas da vida inteiramente no campo, 
porém, não em toda sua trajetória, mas como 
já a�rmado, até o início da vida adulta.

Dentro desse con�ito rural/urbano, 
Cândido narra que todas as vezes que surge, 
por difusão da cultura urbana [e industrial], a 
possibilidade de adotar os seus traços, o caipira 
tende a aceitá-los, como elemento de prestígio. 
“Este, agora, não é mais de�nido em função da 
estrutura fechada do grupo de vizinhança, mas 
da estrutura geral da sociedade, que leva à 
superação da vida comunitária inicial”. Se em 
1954, Cândido anunciava a primeira crise da 
vida caipira, este livro, aceitando que ela tenha 

se consolidado e se estendido ao longo do 
tempo, em especial, nos últimos 20 anos com 
a supremacia da cana-de-açúcar, não se 
deterá em abordar as perdas, mas, ao contrá-
rio, as memórias que ainda restam.

Reiteramos, mais uma vez, o convite 
para o leitor valsar pelas páginas desta obra. 
Acreditamos que será um prazer rever, caso já 
tenha tido contato com a cultura rural/caipira, 
ou tomar contato com um modo de vida 
simples, mas cheio de encantos. Será inevitá-
vel sentir o aroma do café e surpreendente-
mente ouvir os sons de um lugar que longe 
ou perto, é também o lugar de todos os 
paulistas.
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Memória

Mais do que uma obra de memória, na 
qual cresce a história e por sua vez a alimenta, 
conforme Le Go�  , este livro é uma organiza-
ção de memórias. Embora ele permita uma 
variação signi�cativa de interpretações, como 
explica Possenti , não está validado a aceitar 
todas as interpretações. Trata-se de um recor-
te e, como tal, representa uma parcialidade e 
está centrado em um momento temporal. 

As memórias expressas nesta obra estão 
datadas e geogra�camente localizadas. Elas 
dizem respeito a pessoas, lugares e aconteci-
mentos que representam o modo de vida de 
uma geração que sempre trabalhou no 
campo, com uma variação etária entre 50 e 70 
anos, marcada pelos costumes rurais, mas já 
bastante in�uenciada pela modernidade 
urbana. São homens e mulheres que nasce-
ram na zona rural, viveram a maior parte de 
suas vidas totalmente vinculada às fazendas, 
em especial na infância, na juventude e no 
início da fase adulta, mas que, embora tenham 
tido seus �lhos, ainda nas fazendas, estes, 
quando adultos, foram trabalhar nas cidades. 

Portanto, sabe-se que os entrevistados, 
donos das memórias aqui relatadas, são mem-
bros da última geração de homens e mulheres 
do campo, das fazendas localizadas há menos 
de vinte quilômetros das cidades. As facilida-
des de ir e vir, os acessos pelos meios de 
comunicação, os novos contratos de trabalho 

e os modelos de arrendamento de terra, esta-
beleceram outras relações de pertencimento 
entre o cidadão que, ainda trabalhador rural, 
passou a morar na zona urbana. Todo esse 
contexto atual tem um peso relevante na 
ressigni�cação das memórias.

Em parte herdada, a memória não é um 
fenômeno exclusivamente individual, mas 
construída social e historicamente, sendo 
submetida constantemente a transformações 
em função da ocasião em que ela é elaborada 
e expressa. “As preocupações do momento 
constituem um elemento da estruturação da 
memória”  .

É esta constatação que valora expres-
sivamente este trabalho. Trata-se do registro 
de memórias que podem sobreviver ao desa-
parecimento transformando-se, ancorando-se 
e alimentando-se de referências culturais . São 
vestígios datados da memória de pessoas 
cujas vivências cotidianas servem de base 
para periodizar sua narrativa: o nascimento 
dos �lhos, o casamento, as festas religiosas, 
etc. São relatos de mulheres que levantavam 
às quatro da manhã para fazer comida para a 
família levar na roça e que hoje, esquentam o 
jantar no micro-ondas. Homens que se infor-
mavam das coisas pelo vai e vem dos compa-
dres e que, na atualidade, sustentam, nos 
telhados de suas casas modestas, antenas 
parabólicas para exibições de canais interna-

cionais de televisão. 
O valor desta obra está em registrar 

memórias que não estão guardadas e inscritas 
nas pedras, mas que são intangíveis. Estão no 
campo do simbólico. Contudo, não são menos 
importantes para servir ao presente e ao 
futuro, como anunciou Le Go�. Ainda segun-
do o autor, devemos trabalhar de forma que a 
memória coletiva sirva para a libertação e “não 
para a servidão dos homens” . Ou como 
a�rmou Pollack, “o passado longínquo pode 
então se tornar promessa de futuro e, às vezes, 
desa�o lançado à ordem estabelecida” .

Para Le Go� as transformações vivencia-
das pelas sociedades, elucidam a relevância 
do papel que a memória coletiva representa. 
Ela está presente nas grandes questões das 
sociedades. O autor a defende como “um 
elemento essencial do que se costuma 
chamar de “identidade”, individual ou coletiva, 
cuja busca é uma das atividades fundamentais 
dos indivíduos e das sociedades de hoje, na 
febre e na angústia”  . 

O tempo desta pesquisa acompanha 
uma geração permeada pela memória da 
geração que a antecedeu e in�uenciada pela 
moderna geração a qual deu origem. São 
homens e mulheres para quem as autoras 
perguntaram o que eles ainda lembravam da 
vida de seus pais e que hoje, como pais, o que 
eles repassam para os �lhos. De imediato, o 
que se pode constatar é que muitas coisas 
estão mesmo só na memória, outras já se 
perderam. 

“A memória é seletiva. Nem tudo �ca 

gravado. Nem tudo �ca registrado” . Mas, é 
possível identi�car nos relatos alguns marcos 
que são pontos “relativamente invariantes”, 
que são percebidos como recorrentes.

A culinária talvez seja a referência mais 
comum a todos, já que, mesmo não presente 
no dia-a-dia das famílias entrevistadas, ainda é 
uma forte ligação com o modo de vida de 
antes. Eles podem até comprar pamonha 
pronta nas casas especializadas em produtos 
feitos a partir do milho, mas está na memória 
de cada um dos entrevistados, a receita e o 
difícil modo de preparo da iguaria. 

Outra constatação é de que hoje não 
existem mais memórias somente dos cafezais. 
Ainda que metodologicamente o requisito de 
que todos os entrevistados tenham trabalha-
do ou vivido em fazendas de café tenha sido 
essencial e obedecido, estes homens e mulhe-
res são �lhos das mudanças. 

 Lugar de grande referência para os seus 
progenitores, os cafezais sofreram as consequên-
cias das variações de mercado e da economia, 
do estilo de vida, da expansão dos canaviais, 
do surgimento de novas alternativas de traba-
lho. Eles guardam importantes lembranças da 
roça e do ritual de plantar, abanar, colher, 
limpar, torrar e moer café, mas estas memórias 
estão longe do cotidiano dos dias atuais e não 
são elas as únicas memórias de referência do 
passado, guardadas pelos entrevistados. 

Contextualizado o tempo, o per�l e as 
memórias, é importante, dentro do objetivo 
de salvaguardar o modo de vida do homem 
do campo, relacionar este trabalho a outra 

proposta relevante que é a de identi�car e 
registrar as identidades culturais de um povo. 
Este tem sido um ponto comum de reunião 
das pesquisadoras desta obra.

Identidade cultural

De acordo com Stuart Hall  o conceito 
de identidade é complexo e pouco desenvol-
vido, principalmente na virada do século, 
quando se intensi�ca o debate em torno da 
questão de “crise de identidade” vivida pela 
sociedade pós-moderna. Para alguns teóricos, 
entre o �nal do século XX e o início do XXI, 
estaria ocorrendo um esfacelamento das iden-
tidades. Hall explica que esse posicionamento 
(que agrega cada vez mais adeptos) é justi�ca-
do pela ocorrência de mudanças estruturais 
que seriam possíveis responsáveis pelas trans-
formações em curso na sociedade. A intensi�-
cação da mundialização do capitalismo e da 
globalização das informações fragmentaria as 
paisagens culturais de classe, gênero, sexuali-
dade, nacionalidade que, no passado, forma-
riam a base de referência como indivíduo 
social. Partindo deste posicionamento, a crise 
de identidade vivida pela sociedade atual 
resultaria num movimento contrário a qual-
quer construção �xa de identidade, engendra-
da pela concepção iluminista. O autor a�rma 
que é possível compreender essa questão a 
partir de três percepções de identidade: o 
sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o 
sujeito pós-moderno. 

 O sujeito do iluminismo se caracteriza-
ria “como centrado, uni�cado, dotado das 
capacidades de razão, de consciência e de 
ação”. Neste caso, o ponto de referência seria o 
próprio homem, seu núcleo interior, que 
surgia pela primeira vez com o seu nascimen-
to e permanecia com ele durante a sua exis-
tência numa posição central e que dava forma 
à identidade de uma pessoa. A “complexidade 
do mundo moderno e a consciência de que 
este núcleo interior não era autônomo e 
autossu�ciente” indica, para Hall, a impossibili-
dade de existência desta identidade uni�cada.

 Em contraposição a isto se apresenta a 
noção de sujeito sociológico. Neste caso, a 
identidade seria formada no contato com 
outras pessoas. As relações sociais, portanto, 
seriam aquelas por meio das quais o indivíduo 
consolidaria os seus “valores, sentidos e 
símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela 
habitava”. Esta concepção concebe a identida-
de como construída de maneira interativa 
entre “eu” e a sociedade. Visto dessa forma, a 
identidade cultural seria aquela que, para 
Stuart Hall, “costura” o indivíduo às estruturas, 
estabilizando tanto os sujeitos quanto o lugar, 
“os mundos culturais” onde habita. Quando 

esses “mundos” mudam, quando o processo 
de identi�cação, por meio do qual re�etimos 
nossas identidades culturais torna-se provisó-
rio e variável, a identidade estável do sujeito 
se fragmenta. 

Para Michael Pollack, há uma estreita 
ligação entre a memória e o sentimento de 
identidade, tomada por ele com o sentido de 
imagem de si, para si e para os outros . Na 
estruturação da identidade individual há fron-
teiras físicas, do próprio corpo do indivíduo, as 
fronteiras de pertencimento ao grupo, as 
relações sociais, e há a continuidade dentro do 
tempo, todos eles elementos que formam a 
identidade. Qualquer ruptura nesses elemen-
tos pode provocar um sentimento de quebra 
de unidade ou de continuidade e gerar pato-
logias. A “memória é um elemento constituin-
te do sentimento de identidade, tanto indivi-
dual, como coletiva, na medida em que ela é 
também um fator extremamente importante 
do sentimento de continuidade e de coerên-
cia de uma pessoa ou de um grupo em sua 
construção de si”  . Contudo, é importante frisar 
que ninguém pode construir uma autoimagem 
de si ou do grupo isenta de mudanças, de 
negociação e de transformação em função 
dos outros e do ambiente de vivência. Esse 
processo provoca constantes rearranjos.

 É justamente neste momento de rear-
ranjo, de rede�nição de identidade que se 
localizam os entrevistados deste trabalho, 
conforme já explicitado, quanto às mudanças 
em curso na vida dessas famílias. Talvez muito 
mais do que eles próprios, os �lhos sejam 

personagens principais dessa movimentação 
identitária. Eles transitam entre dois mundos 
culturais. 

Hall pondera ainda que aqueles que 
acreditam na existência de uma crise defen-
dem que as antigas identidades formadas ao 
longo de séculos, e que eram responsáveis 
pela estabilização do mundo social, estariam 
em declínio. Desse processo apareceram 
outras novas, provocando uma fragmentação 
do sujeito moderno. Esse fato faria parte de 
uma mudança estrutural das sociedades, que 
estaria abalando as molduras referenciais que 
ancoravam os indivíduos ao mundo social. 

 Para aqueles que acreditam na existên-
cia de uma identidade uni�cada, que para Hall 
é uma fantasia, esse processo teria produzido 
o sujeito pós-moderno, sem uma identidade 
�xa, ou permanente. Esta seria transformada 
continuamente em relação às maneiras pelas 
quais somos representados nos sistemas 
culturais a nossa volta. Sobre isto duas ques-
tões devem ser levadas em conta. 

 Para os teóricos que acreditam que há 
uma crise de identidade e que esta está se 
fragmentando, difunde-se a ideia de uma 
necessidade de “resgate” do “eu” perdido. Esta-
ria, neste caso, ocorrendo a perda do “sentido 
de si” estável, portanto, uma descentração do 
sujeito. Nesse movimento, a diversidade seria 
vista como nociva à ideia de unidade, de 
pessoa integral. Para o crítico cultural Mercer,                                   
“a identidade somente se torna uma questão 
quando está em crise, quando algo que se 
supõe como �xo, coerente e estável é desloca-

do pela experiência da dúvida e da incerteza”.
 Hall não defende a ideia de que estarí-

amos perdendo a nossa identidade uni�cada 
e que seria necessário “resgatá-la”. Ao contrá-
rio, ele aponta para a complexidade da ques-
tão. Antes de tudo todas as identidades são 
resultado de sistemas de representação, 
portanto, são histórica e socialmente construí-
das. Elas estão localizadas no tempo e no 
espaço simbólicos. Assim, cada identidade 
teria “paisagens” especí�cas. Como a�rmou 
Nora , são pontes com o passado que ajudam 
a dar sentido ao presente.

 Nessa percepção, conhecer os lugares, 
as pessoas, os acontecimentos dos sujeitos 
em questão, bem como as práticas desenvol-
vidas de maneira intrínseca a ele, seria funda-
mental para a análise não de identidades frag-
mentadas, mas em constante rearranjo, em 
formatação num processo dinâmico. Pensar 
sobre a importância do “lugar” concreto e 
delimitado como o ponto das práticas socio-
culturais especí�cas com os quais as nossas 
identidades estão ligadas. 

Mas todas essas contextualizações de 
memórias e identidades estão sobre outro 
conceito que precisa ser melhor apresentado: 
o de Cultura. 

Cultura

A palavra cultura está para a Linguística, 
entre uma das mais polissêmicas, ou seja, que 
permite uma variação signi�cativa de senti-
dos, em especial, se analisada ao longo do 

tempo. Para Terry Eagleton , estudioso bastan-
te crítico sobre a produção intelectual, “cultu-
ra” é considerada uma das duas ou três pala-
vras mais complexas de nossa língua, e ao 

termo que é por vezes considerado seu 
oposto quando o foco está na �loso�a – “natu-
reza” –, é comumente conferida a honra de ser 
o mais complexo de todos.

Etimologicamente, a palavra cultura 
vem de cultivo e nasceu ligada à agricultura, 
porém não se manteve arraigada. Com o 
tempo desligou-se de adjetivos como moral e 
intelectual e tornou-se apenas “cultura”, uma 
abstração em si mesma. A palavra, assim, 
mapeia em seu desdobramento semântico a 
mudança histórica da própria humanidade da 
existência rural para a urbana. O movimento 
de signi�cados da palavra cultura não foi 
cessado, se altera e permanece com vários 
sentidos até a atualidade, numa dialética com 
a própria contextualização, permitindo e 
propondo a diversidade cultural.

Fernando de Azevedo publicou, em 
1943, a obra A Cultura Brasileira e, nas 980 
páginas que dedicou ao tema, foi abrangente 
o su�ciente para narrar a variação de sentidos 
da palavra, tendo-a relacionado com a antro-
pologia, a civilização, suas relações materiais e 
imateriais, suas funções sociais e suas especi�-
cidades enquanto modalidade artística. 
Azevedo se serviu da obra de A. Meillet para 
a�rmar que “a signi�cação de uma palavra de 
uso corrente se é de�nida pelo conjunto de 
noções às quais a palavra se associou e as 
associações diferem evidentemente segundo 
o grupo em que é empregada.”  Para Azevedo, 
termos como civilização e cultura continua-
vam, em 1940, a se opor aos esforços dos 
homens de ciência, para lhes precisar o senti-

do, a riqueza das nações que evocam ou a 
variedade de sentidos que comportam na 
língua geral, o que permaneceu, mesmo com 
o passar do tempo.

 Desde a década de 1940, quando a obra 
de Azevedo foi publicada, muitas outras 
contribuições para melhor de�nir “Cultura“ 
foram registradas. As mudanças nesse perío-
do são tantas, que Mario Vargas Llosa  em “A 
civilização do espetáculo”, lançada em 2013, 
a�rmou que “A cultura, no sentido tradicional-
mente dado a esse vocábulo, está prestes a 
desaparecer em nossos dias. E, talvez, já tenha 
desaparecido, discretamente esvaziada de 
conteúdo”. Llosa passeia pelas obras de T.S. 
Eliot, Guy Debord, Gilles Lipovetsky e Frédéric 
Martel, concordando ou discordando dos 
mesmos, mas foca na discussão de mercado 
em que

[...] a distinção entre preço e valor se 
apagou, ambos agora são um só, tendo o 
primeiro absorvido e anulado o segundo. 
É bom o que tem sucesso e é vendido; 
mau o que fracassa e não conquista o 
público. O único valor é o comercial. O 
desaparecimento da velha cultura impli-
cou o desparecimento do velho conceito 
de valor. O único valor existente é agora o 
�xado pelo mercado . 

Se Llosa foi restrito em seu debate sobre 
cultura, Azevedo não foi abrangente o 
su�ciente para compreender o lugar de 
pesquisa das autoras. O último, para de�nir o 
termo, apresentou as contribuições de inte-

lectuais de várias nacionalidades a �m de 
validar sua assertiva de que

 
[...] as concepções de cultura podem 
variar de uma nação a outra; e nas cultu-
ras nacionais podem entrar e efetivamen-
te entram, em proporções variáveis, 
conforme as épocas e os povos, os 
elementos da tradição nacional e os da 
tradição humana; mas à concepção 
universalista não se opõe uma noção 
nacionalista de cultura, senão quando, 
em vez de uma fusão e de uma harmonia 
desses elementos, se estabelecer, ao 
contrário, um antagonismo de valores ou 
se instalar a ideia de superioridade dos 
elementos particulares, nacionais, sobre 
os valores humanos e universais .

Azevedo apresenta como sendo a sua 
de�nição de cultura, a que mais se aproxima 
de G. Humboldt. “Entendemos por cultura, 
esse estado moral, intelectual e artístico, em 
que os homens souberam elevar-se acima das 
simples considerações de utilidade social, 
compreendendo o estudo desinteressado, a 
um sistema de funções que tendem à satisfa-
ção de suas necessidades fundamentais, e 
entre as quais a função econômica visa aten-
der às necessidades materiais e a função polí-
tica (para darmos somente dois exemplos), 
tem por �m defender a existência da socieda-
de, tomada como conjunto e também como 
reunião de grupos particulares, regulando as 
relações dos indivíduos e grupos entre si, e 
destes com o todo, Estado ou nação” . 

De volta a Terry Eagleton, que propõe a 

superação das de�nições antropológica e 
estética do conceito de cultura, já que para ele 
a primeira é “debilitantemente ampla, e outra 
desconfortavelmente rígida”, colocamos a 
de�nição base de cultura, para acompanhar o 
leitor ao longo desta obra, em uma terceira 
margem do rio, assim como o autor, para com-
preender o maior conjunto de sentidos e 
acentuar a importância do tema.

Se para Eagleton , a ideia de cultura 
signi�ca uma rejeição “tanto do naturalismo 
quanto do idealismo” e a tensão “entre fazer e 
ser feito, racionalidade e espontaneidade, que 
censura o intelecto desencarnado do Iluminis-
mo, tanto quanto desa�a o reducionismo 
cultural de grande parte do pensamento 
contemporâneo”, para essas autoras, a �m de 
aportar em um lugar sólido, minimizando a 
tensão do con�ito sugerido até aqui pelos 
autores citados, e por não ser esta obra o 
espaço para de�nições �nais sobre cultura, mas 
sim, matéria de contribuição para a sequência 
do mesmo, preferiremos, mesmo que não 
metodologicamente rígido, fechar com o 
simples e amplo conceito de A�onso Romano 
de Sant’Anna, que, em evento no Ministério da 
Cultura, em Brasília, a�rmou ser Cultura tudo 
aquilo que não é natural.  

Desse núcleo imenso, derivam outros 
conjuntos como cultura de um país e cultura 
de uma localidade e, assim, surgem as diversi-
dades, estas, elementos presentes neste livro. 
Cultura erudita e cultura popular e aqui, 
mesmo com as especi�cidades importantes 
de cada segmento, surgem as diferenças 

sociais e as realidades de acesso e não acesso. 
Assim como surgem as características próprias 
de localidades especí�cas, no caso do Estado 
de São Paulo, por exemplo, a cultura caiçara 
(aquela dos povos beira mar), a cultura caipira 
(aquela dos povos do interior)  e aquela tercei-
ra (dos povos das grandes cidades, em espe-
cial da capital), que nem está dentro da 
primeira nem da segunda, mas que compre-
ende as duas, que é a própria cultura do 
Estado enquanto uma regionalidade em 
relação ao país e ao mundo.  

Esta obra não se refere ao todo da cultu-
ra caipira ao relatar as memórias de homens e 
mulheres que vivem em fazendas, mas o 
conteúdo aqui relacionado está dentro do 
abrangente universo da cultura caipira, que 
assim é conhecida por se referir aos modos de 
vida do homem não letrado, morador no inte-
rior do Estado. 

Cultura Caipira

A de�nição da palavra “Caipira” não está  
presente no Dicionário de Filoso�a de Gérard 
Durozol e André Roussel, nem na obra de 
Deonísio da Silva, “A vida íntima das palavras”  .  
Aparece modestamente no livro de Márcio 
Bueno, que também estuda a origem curiosa 
das palavras. Ele escreve que caipira é o habi-
tante do campo de pouca instrução e modos 
rústicos. Acrescenta que alguns autores dizem 
que a palavra deve ser fruto do cruzamento de 
“caipora” com “curupira” e para por aí.

 O senso comum, este sim, é rico em 

conceituações. Revela o caipira como aquele 
homem “chucro” que fala de um jeito diferen-
te, carregando o “erre” das palavras e de pouca 
inteligência. Personagem que se veste de 
camisa xadrez, quando homem e de vestido 
de chita, quando mulher. Trabalhador da roça, 
cultiva o que consome e se diverte nas festas 
de santos ao som de viola e sanfona.  Inezita 
Barrozo, artista brasileira que representa o 
caipira, canta e declama a poesia rural. Em 
“Caipira de Fato” ela a�rma: 

Eu sou cabocla tô chegando lá da roça. 
Inda falo vige nossa, eu ainda digo é. Sou 
sertaneja, não me nego e faço gosto.  Tá 
escrito no meu rosto, só não enxerga 
quem não quer. Eu sou aquele cheiro 
doce lá da mata. Água limpa da cascata, o 
verde dos cafezais. Modéstia parte sou o 
som daquela viola. Que um caboclo 
consola quando o acorde se faz. Eu sou do 
mato, sou caipira verdadeira. Sou perfu-
me de madeira, esse é o jeito meu. Eu sou 
a fera que esconde o �lhotinho. Ave que 
não sai do ninho, protegendo o que é seu. 
Eu sou aquilo que inda chamam de 
beleza. Sou um fato, sou certeza, tudo 
isso e muito mais. Nasci da terra, sou a �or 
da natureza. Eu sou vida, sou pureza, 
amor que não se desfaz.

Antonio Cândido, em sua tese “Os 
Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira 
paulista e a transformação dos seus meios de 
vida”, apresentada em 1954 e publicada pela 
primeira vez, dez anos depois, inicia diferen-
ciando o caboclo do camponês e a�rma que 
sua obra retrata o caipira paulista. Cândido 
visitou Rio Bonito, ao longo de seus estudos, 
duas vezes, em 1948 e 1954. Ele relata as dife-
renças constatadas:

 
Naquela data, quase cada casa possuía a sua 
prensa manual, havendo apenas uma de 
tração animal; havia alguns pilões de pé, 
pequenos monjolos secos, em que a queda 
da ‘mão’ é dada por pressão muscular [...] em 
1954, tinham desaparecido por completo. 
Isso signi�ca que não se fabrica mais açúcar, 

nem se limpa arroz em casa. Como aconte-
ceu com a farinha de milho, predomina o 
hábito de recorrer aos estabelecimentos de 
benefício da vila, onde se compra açúcar e 
banha. Trata-se, pois, de um acentuado 
incremento de dependência, que destrói a 
autonomia do grupo de vizinhança, incor-
porando-o ao sistema comercial das 
cidades. E, ao mesmo tempo, uma perda ou 
transferência de elementos culturais, que 
antes caracterizavam a sociedade caipira na 
sua adaptação ao meio. [...] O homem rural 
depende, portanto, cada vez mais da vila e 
das cidades, não só para adquirir bens 
manufaturados, mas para adquirir e mani-
pular os próprios alimentos .

 A análise de Cândido confere impacto 
ao enunciado na introdução deste livro. A 
mudança percebida na fala dos entrevistados, 
na verdade, foi iniciada bem antes. A geração 
representada pelos que foram ouvidos pelas 
autoras, forma a última ainda com memórias 
vividas da vida inteiramente no campo, 
porém, não em toda sua trajetória, mas como 
já a�rmado, até o início da vida adulta.

Dentro desse con�ito rural/urbano, 
Cândido narra que todas as vezes que surge, 
por difusão da cultura urbana [e industrial], a 
possibilidade de adotar os seus traços, o caipira 
tende a aceitá-los, como elemento de prestígio. 
“Este, agora, não é mais de�nido em função da 
estrutura fechada do grupo de vizinhança, mas 
da estrutura geral da sociedade, que leva à 
superação da vida comunitária inicial”. Se em 
1954, Cândido anunciava a primeira crise da 
vida caipira, este livro, aceitando que ela tenha 

se consolidado e se estendido ao longo do 
tempo, em especial, nos últimos 20 anos com 
a supremacia da cana-de-açúcar, não se 
deterá em abordar as perdas, mas, ao contrá-
rio, as memórias que ainda restam.

Reiteramos, mais uma vez, o convite 
para o leitor valsar pelas páginas desta obra. 
Acreditamos que será um prazer rever, caso já 
tenha tido contato com a cultura rural/caipira, 
ou tomar contato com um modo de vida 
simples, mas cheio de encantos. Será inevitá-
vel sentir o aroma do café e surpreendente-
mente ouvir os sons de um lugar que longe 
ou perto, é também o lugar de todos os 
paulistas.
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Memória

Mais do que uma obra de memória, na 
qual cresce a história e por sua vez a alimenta, 
conforme Le Go�  , este livro é uma organiza-
ção de memórias. Embora ele permita uma 
variação signi�cativa de interpretações, como 
explica Possenti , não está validado a aceitar 
todas as interpretações. Trata-se de um recor-
te e, como tal, representa uma parcialidade e 
está centrado em um momento temporal. 

As memórias expressas nesta obra estão 
datadas e geogra�camente localizadas. Elas 
dizem respeito a pessoas, lugares e aconteci-
mentos que representam o modo de vida de 
uma geração que sempre trabalhou no 
campo, com uma variação etária entre 50 e 70 
anos, marcada pelos costumes rurais, mas já 
bastante in�uenciada pela modernidade 
urbana. São homens e mulheres que nasce-
ram na zona rural, viveram a maior parte de 
suas vidas totalmente vinculada às fazendas, 
em especial na infância, na juventude e no 
início da fase adulta, mas que, embora tenham 
tido seus �lhos, ainda nas fazendas, estes, 
quando adultos, foram trabalhar nas cidades. 

Portanto, sabe-se que os entrevistados, 
donos das memórias aqui relatadas, são mem-
bros da última geração de homens e mulheres 
do campo, das fazendas localizadas há menos 
de vinte quilômetros das cidades. As facilida-
des de ir e vir, os acessos pelos meios de 
comunicação, os novos contratos de trabalho 

e os modelos de arrendamento de terra, esta-
beleceram outras relações de pertencimento 
entre o cidadão que, ainda trabalhador rural, 
passou a morar na zona urbana. Todo esse 
contexto atual tem um peso relevante na 
ressigni�cação das memórias.

Em parte herdada, a memória não é um 
fenômeno exclusivamente individual, mas 
construída social e historicamente, sendo 
submetida constantemente a transformações 
em função da ocasião em que ela é elaborada 
e expressa. “As preocupações do momento 
constituem um elemento da estruturação da 
memória”  .

É esta constatação que valora expres-
sivamente este trabalho. Trata-se do registro 
de memórias que podem sobreviver ao desa-
parecimento transformando-se, ancorando-se 
e alimentando-se de referências culturais . São 
vestígios datados da memória de pessoas 
cujas vivências cotidianas servem de base 
para periodizar sua narrativa: o nascimento 
dos �lhos, o casamento, as festas religiosas, 
etc. São relatos de mulheres que levantavam 
às quatro da manhã para fazer comida para a 
família levar na roça e que hoje, esquentam o 
jantar no micro-ondas. Homens que se infor-
mavam das coisas pelo vai e vem dos compa-
dres e que, na atualidade, sustentam, nos 
telhados de suas casas modestas, antenas 
parabólicas para exibições de canais interna-

cionais de televisão. 
O valor desta obra está em registrar 

memórias que não estão guardadas e inscritas 
nas pedras, mas que são intangíveis. Estão no 
campo do simbólico. Contudo, não são menos 
importantes para servir ao presente e ao 
futuro, como anunciou Le Go�. Ainda segun-
do o autor, devemos trabalhar de forma que a 
memória coletiva sirva para a libertação e “não 
para a servidão dos homens” . Ou como 
a�rmou Pollack, “o passado longínquo pode 
então se tornar promessa de futuro e, às vezes, 
desa�o lançado à ordem estabelecida” .

Para Le Go� as transformações vivencia-
das pelas sociedades, elucidam a relevância 
do papel que a memória coletiva representa. 
Ela está presente nas grandes questões das 
sociedades. O autor a defende como “um 
elemento essencial do que se costuma 
chamar de “identidade”, individual ou coletiva, 
cuja busca é uma das atividades fundamentais 
dos indivíduos e das sociedades de hoje, na 
febre e na angústia”  . 

O tempo desta pesquisa acompanha 
uma geração permeada pela memória da 
geração que a antecedeu e in�uenciada pela 
moderna geração a qual deu origem. São 
homens e mulheres para quem as autoras 
perguntaram o que eles ainda lembravam da 
vida de seus pais e que hoje, como pais, o que 
eles repassam para os �lhos. De imediato, o 
que se pode constatar é que muitas coisas 
estão mesmo só na memória, outras já se 
perderam. 

“A memória é seletiva. Nem tudo �ca 

gravado. Nem tudo �ca registrado” . Mas, é 
possível identi�car nos relatos alguns marcos 
que são pontos “relativamente invariantes”, 
que são percebidos como recorrentes.

A culinária talvez seja a referência mais 
comum a todos, já que, mesmo não presente 
no dia-a-dia das famílias entrevistadas, ainda é 
uma forte ligação com o modo de vida de 
antes. Eles podem até comprar pamonha 
pronta nas casas especializadas em produtos 
feitos a partir do milho, mas está na memória 
de cada um dos entrevistados, a receita e o 
difícil modo de preparo da iguaria. 

Outra constatação é de que hoje não 
existem mais memórias somente dos cafezais. 
Ainda que metodologicamente o requisito de 
que todos os entrevistados tenham trabalha-
do ou vivido em fazendas de café tenha sido 
essencial e obedecido, estes homens e mulhe-
res são �lhos das mudanças. 

 Lugar de grande referência para os seus 
progenitores, os cafezais sofreram as consequên-
cias das variações de mercado e da economia, 
do estilo de vida, da expansão dos canaviais, 
do surgimento de novas alternativas de traba-
lho. Eles guardam importantes lembranças da 
roça e do ritual de plantar, abanar, colher, 
limpar, torrar e moer café, mas estas memórias 
estão longe do cotidiano dos dias atuais e não 
são elas as únicas memórias de referência do 
passado, guardadas pelos entrevistados. 

Contextualizado o tempo, o per�l e as 
memórias, é importante, dentro do objetivo 
de salvaguardar o modo de vida do homem 
do campo, relacionar este trabalho a outra 

proposta relevante que é a de identi�car e 
registrar as identidades culturais de um povo. 
Este tem sido um ponto comum de reunião 
das pesquisadoras desta obra.

Identidade cultural

De acordo com Stuart Hall  o conceito 
de identidade é complexo e pouco desenvol-
vido, principalmente na virada do século, 
quando se intensi�ca o debate em torno da 
questão de “crise de identidade” vivida pela 
sociedade pós-moderna. Para alguns teóricos, 
entre o �nal do século XX e o início do XXI, 
estaria ocorrendo um esfacelamento das iden-
tidades. Hall explica que esse posicionamento 
(que agrega cada vez mais adeptos) é justi�ca-
do pela ocorrência de mudanças estruturais 
que seriam possíveis responsáveis pelas trans-
formações em curso na sociedade. A intensi�-
cação da mundialização do capitalismo e da 
globalização das informações fragmentaria as 
paisagens culturais de classe, gênero, sexuali-
dade, nacionalidade que, no passado, forma-
riam a base de referência como indivíduo 
social. Partindo deste posicionamento, a crise 
de identidade vivida pela sociedade atual 
resultaria num movimento contrário a qual-
quer construção �xa de identidade, engendra-
da pela concepção iluminista. O autor a�rma 
que é possível compreender essa questão a 
partir de três percepções de identidade: o 
sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o 
sujeito pós-moderno. 

 O sujeito do iluminismo se caracteriza-
ria “como centrado, uni�cado, dotado das 
capacidades de razão, de consciência e de 
ação”. Neste caso, o ponto de referência seria o 
próprio homem, seu núcleo interior, que 
surgia pela primeira vez com o seu nascimen-
to e permanecia com ele durante a sua exis-
tência numa posição central e que dava forma 
à identidade de uma pessoa. A “complexidade 
do mundo moderno e a consciência de que 
este núcleo interior não era autônomo e 
autossu�ciente” indica, para Hall, a impossibili-
dade de existência desta identidade uni�cada.

 Em contraposição a isto se apresenta a 
noção de sujeito sociológico. Neste caso, a 
identidade seria formada no contato com 
outras pessoas. As relações sociais, portanto, 
seriam aquelas por meio das quais o indivíduo 
consolidaria os seus “valores, sentidos e 
símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela 
habitava”. Esta concepção concebe a identida-
de como construída de maneira interativa 
entre “eu” e a sociedade. Visto dessa forma, a 
identidade cultural seria aquela que, para 
Stuart Hall, “costura” o indivíduo às estruturas, 
estabilizando tanto os sujeitos quanto o lugar, 
“os mundos culturais” onde habita. Quando 

esses “mundos” mudam, quando o processo 
de identi�cação, por meio do qual re�etimos 
nossas identidades culturais torna-se provisó-
rio e variável, a identidade estável do sujeito 
se fragmenta. 

Para Michael Pollack, há uma estreita 
ligação entre a memória e o sentimento de 
identidade, tomada por ele com o sentido de 
imagem de si, para si e para os outros . Na 
estruturação da identidade individual há fron-
teiras físicas, do próprio corpo do indivíduo, as 
fronteiras de pertencimento ao grupo, as 
relações sociais, e há a continuidade dentro do 
tempo, todos eles elementos que formam a 
identidade. Qualquer ruptura nesses elemen-
tos pode provocar um sentimento de quebra 
de unidade ou de continuidade e gerar pato-
logias. A “memória é um elemento constituin-
te do sentimento de identidade, tanto indivi-
dual, como coletiva, na medida em que ela é 
também um fator extremamente importante 
do sentimento de continuidade e de coerên-
cia de uma pessoa ou de um grupo em sua 
construção de si”  . Contudo, é importante frisar 
que ninguém pode construir uma autoimagem 
de si ou do grupo isenta de mudanças, de 
negociação e de transformação em função 
dos outros e do ambiente de vivência. Esse 
processo provoca constantes rearranjos.

 É justamente neste momento de rear-
ranjo, de rede�nição de identidade que se 
localizam os entrevistados deste trabalho, 
conforme já explicitado, quanto às mudanças 
em curso na vida dessas famílias. Talvez muito 
mais do que eles próprios, os �lhos sejam 

personagens principais dessa movimentação 
identitária. Eles transitam entre dois mundos 
culturais. 

Hall pondera ainda que aqueles que 
acreditam na existência de uma crise defen-
dem que as antigas identidades formadas ao 
longo de séculos, e que eram responsáveis 
pela estabilização do mundo social, estariam 
em declínio. Desse processo apareceram 
outras novas, provocando uma fragmentação 
do sujeito moderno. Esse fato faria parte de 
uma mudança estrutural das sociedades, que 
estaria abalando as molduras referenciais que 
ancoravam os indivíduos ao mundo social. 

 Para aqueles que acreditam na existên-
cia de uma identidade uni�cada, que para Hall 
é uma fantasia, esse processo teria produzido 
o sujeito pós-moderno, sem uma identidade 
�xa, ou permanente. Esta seria transformada 
continuamente em relação às maneiras pelas 
quais somos representados nos sistemas 
culturais a nossa volta. Sobre isto duas ques-
tões devem ser levadas em conta. 

 Para os teóricos que acreditam que há 
uma crise de identidade e que esta está se 
fragmentando, difunde-se a ideia de uma 
necessidade de “resgate” do “eu” perdido. Esta-
ria, neste caso, ocorrendo a perda do “sentido 
de si” estável, portanto, uma descentração do 
sujeito. Nesse movimento, a diversidade seria 
vista como nociva à ideia de unidade, de 
pessoa integral. Para o crítico cultural Mercer,                                   
“a identidade somente se torna uma questão 
quando está em crise, quando algo que se 
supõe como �xo, coerente e estável é desloca-

do pela experiência da dúvida e da incerteza”.
 Hall não defende a ideia de que estarí-

amos perdendo a nossa identidade uni�cada 
e que seria necessário “resgatá-la”. Ao contrá-
rio, ele aponta para a complexidade da ques-
tão. Antes de tudo todas as identidades são 
resultado de sistemas de representação, 
portanto, são histórica e socialmente construí-
das. Elas estão localizadas no tempo e no 
espaço simbólicos. Assim, cada identidade 
teria “paisagens” especí�cas. Como a�rmou 
Nora , são pontes com o passado que ajudam 
a dar sentido ao presente.

 Nessa percepção, conhecer os lugares, 
as pessoas, os acontecimentos dos sujeitos 
em questão, bem como as práticas desenvol-
vidas de maneira intrínseca a ele, seria funda-
mental para a análise não de identidades frag-
mentadas, mas em constante rearranjo, em 
formatação num processo dinâmico. Pensar 
sobre a importância do “lugar” concreto e 
delimitado como o ponto das práticas socio-
culturais especí�cas com os quais as nossas 
identidades estão ligadas. 

Mas todas essas contextualizações de 
memórias e identidades estão sobre outro 
conceito que precisa ser melhor apresentado: 
o de Cultura. 

Cultura

A palavra cultura está para a Linguística, 
entre uma das mais polissêmicas, ou seja, que 
permite uma variação signi�cativa de senti-
dos, em especial, se analisada ao longo do 

tempo. Para Terry Eagleton , estudioso bastan-
te crítico sobre a produção intelectual, “cultu-
ra” é considerada uma das duas ou três pala-
vras mais complexas de nossa língua, e ao 

termo que é por vezes considerado seu 
oposto quando o foco está na �loso�a – “natu-
reza” –, é comumente conferida a honra de ser 
o mais complexo de todos.

Etimologicamente, a palavra cultura 
vem de cultivo e nasceu ligada à agricultura, 
porém não se manteve arraigada. Com o 
tempo desligou-se de adjetivos como moral e 
intelectual e tornou-se apenas “cultura”, uma 
abstração em si mesma. A palavra, assim, 
mapeia em seu desdobramento semântico a 
mudança histórica da própria humanidade da 
existência rural para a urbana. O movimento 
de signi�cados da palavra cultura não foi 
cessado, se altera e permanece com vários 
sentidos até a atualidade, numa dialética com 
a própria contextualização, permitindo e 
propondo a diversidade cultural.

Fernando de Azevedo publicou, em 
1943, a obra A Cultura Brasileira e, nas 980 
páginas que dedicou ao tema, foi abrangente 
o su�ciente para narrar a variação de sentidos 
da palavra, tendo-a relacionado com a antro-
pologia, a civilização, suas relações materiais e 
imateriais, suas funções sociais e suas especi�-
cidades enquanto modalidade artística. 
Azevedo se serviu da obra de A. Meillet para 
a�rmar que “a signi�cação de uma palavra de 
uso corrente se é de�nida pelo conjunto de 
noções às quais a palavra se associou e as 
associações diferem evidentemente segundo 
o grupo em que é empregada.”  Para Azevedo, 
termos como civilização e cultura continua-
vam, em 1940, a se opor aos esforços dos 
homens de ciência, para lhes precisar o senti-

do, a riqueza das nações que evocam ou a 
variedade de sentidos que comportam na 
língua geral, o que permaneceu, mesmo com 
o passar do tempo.

 Desde a década de 1940, quando a obra 
de Azevedo foi publicada, muitas outras 
contribuições para melhor de�nir “Cultura“ 
foram registradas. As mudanças nesse perío-
do são tantas, que Mario Vargas Llosa  em “A 
civilização do espetáculo”, lançada em 2013, 
a�rmou que “A cultura, no sentido tradicional-
mente dado a esse vocábulo, está prestes a 
desaparecer em nossos dias. E, talvez, já tenha 
desaparecido, discretamente esvaziada de 
conteúdo”. Llosa passeia pelas obras de T.S. 
Eliot, Guy Debord, Gilles Lipovetsky e Frédéric 
Martel, concordando ou discordando dos 
mesmos, mas foca na discussão de mercado 
em que

[...] a distinção entre preço e valor se 
apagou, ambos agora são um só, tendo o 
primeiro absorvido e anulado o segundo. 
É bom o que tem sucesso e é vendido; 
mau o que fracassa e não conquista o 
público. O único valor é o comercial. O 
desaparecimento da velha cultura impli-
cou o desparecimento do velho conceito 
de valor. O único valor existente é agora o 
�xado pelo mercado . 

Se Llosa foi restrito em seu debate sobre 
cultura, Azevedo não foi abrangente o 
su�ciente para compreender o lugar de 
pesquisa das autoras. O último, para de�nir o 
termo, apresentou as contribuições de inte-

lectuais de várias nacionalidades a �m de 
validar sua assertiva de que

 
[...] as concepções de cultura podem 
variar de uma nação a outra; e nas cultu-
ras nacionais podem entrar e efetivamen-
te entram, em proporções variáveis, 
conforme as épocas e os povos, os 
elementos da tradição nacional e os da 
tradição humana; mas à concepção 
universalista não se opõe uma noção 
nacionalista de cultura, senão quando, 
em vez de uma fusão e de uma harmonia 
desses elementos, se estabelecer, ao 
contrário, um antagonismo de valores ou 
se instalar a ideia de superioridade dos 
elementos particulares, nacionais, sobre 
os valores humanos e universais .

Azevedo apresenta como sendo a sua 
de�nição de cultura, a que mais se aproxima 
de G. Humboldt. “Entendemos por cultura, 
esse estado moral, intelectual e artístico, em 
que os homens souberam elevar-se acima das 
simples considerações de utilidade social, 
compreendendo o estudo desinteressado, a 
um sistema de funções que tendem à satisfa-
ção de suas necessidades fundamentais, e 
entre as quais a função econômica visa aten-
der às necessidades materiais e a função polí-
tica (para darmos somente dois exemplos), 
tem por �m defender a existência da socieda-
de, tomada como conjunto e também como 
reunião de grupos particulares, regulando as 
relações dos indivíduos e grupos entre si, e 
destes com o todo, Estado ou nação” . 

De volta a Terry Eagleton, que propõe a 

superação das de�nições antropológica e 
estética do conceito de cultura, já que para ele 
a primeira é “debilitantemente ampla, e outra 
desconfortavelmente rígida”, colocamos a 
de�nição base de cultura, para acompanhar o 
leitor ao longo desta obra, em uma terceira 
margem do rio, assim como o autor, para com-
preender o maior conjunto de sentidos e 
acentuar a importância do tema.

Se para Eagleton , a ideia de cultura 
signi�ca uma rejeição “tanto do naturalismo 
quanto do idealismo” e a tensão “entre fazer e 
ser feito, racionalidade e espontaneidade, que 
censura o intelecto desencarnado do Iluminis-
mo, tanto quanto desa�a o reducionismo 
cultural de grande parte do pensamento 
contemporâneo”, para essas autoras, a �m de 
aportar em um lugar sólido, minimizando a 
tensão do con�ito sugerido até aqui pelos 
autores citados, e por não ser esta obra o 
espaço para de�nições �nais sobre cultura, mas 
sim, matéria de contribuição para a sequência 
do mesmo, preferiremos, mesmo que não 
metodologicamente rígido, fechar com o 
simples e amplo conceito de A�onso Romano 
de Sant’Anna, que, em evento no Ministério da 
Cultura, em Brasília, a�rmou ser Cultura tudo 
aquilo que não é natural.  

Desse núcleo imenso, derivam outros 
conjuntos como cultura de um país e cultura 
de uma localidade e, assim, surgem as diversi-
dades, estas, elementos presentes neste livro. 
Cultura erudita e cultura popular e aqui, 
mesmo com as especi�cidades importantes 
de cada segmento, surgem as diferenças 

sociais e as realidades de acesso e não acesso. 
Assim como surgem as características próprias 
de localidades especí�cas, no caso do Estado 
de São Paulo, por exemplo, a cultura caiçara 
(aquela dos povos beira mar), a cultura caipira 
(aquela dos povos do interior)  e aquela tercei-
ra (dos povos das grandes cidades, em espe-
cial da capital), que nem está dentro da 
primeira nem da segunda, mas que compre-
ende as duas, que é a própria cultura do 
Estado enquanto uma regionalidade em 
relação ao país e ao mundo.  

Esta obra não se refere ao todo da cultu-
ra caipira ao relatar as memórias de homens e 
mulheres que vivem em fazendas, mas o 
conteúdo aqui relacionado está dentro do 
abrangente universo da cultura caipira, que 
assim é conhecida por se referir aos modos de 
vida do homem não letrado, morador no inte-
rior do Estado. 

Cultura Caipira

A de�nição da palavra “Caipira” não está  
presente no Dicionário de Filoso�a de Gérard 
Durozol e André Roussel, nem na obra de 
Deonísio da Silva, “A vida íntima das palavras”  .  
Aparece modestamente no livro de Márcio 
Bueno, que também estuda a origem curiosa 
das palavras. Ele escreve que caipira é o habi-
tante do campo de pouca instrução e modos 
rústicos. Acrescenta que alguns autores dizem 
que a palavra deve ser fruto do cruzamento de 
“caipora” com “curupira” e para por aí.

 O senso comum, este sim, é rico em 

conceituações. Revela o caipira como aquele 
homem “chucro” que fala de um jeito diferen-
te, carregando o “erre” das palavras e de pouca 
inteligência. Personagem que se veste de 
camisa xadrez, quando homem e de vestido 
de chita, quando mulher. Trabalhador da roça, 
cultiva o que consome e se diverte nas festas 
de santos ao som de viola e sanfona.  Inezita 
Barrozo, artista brasileira que representa o 
caipira, canta e declama a poesia rural. Em 
“Caipira de Fato” ela a�rma: 

Eu sou cabocla tô chegando lá da roça. 
Inda falo vige nossa, eu ainda digo é. Sou 
sertaneja, não me nego e faço gosto.  Tá 
escrito no meu rosto, só não enxerga 
quem não quer. Eu sou aquele cheiro 
doce lá da mata. Água limpa da cascata, o 
verde dos cafezais. Modéstia parte sou o 
som daquela viola. Que um caboclo 
consola quando o acorde se faz. Eu sou do 
mato, sou caipira verdadeira. Sou perfu-
me de madeira, esse é o jeito meu. Eu sou 
a fera que esconde o �lhotinho. Ave que 
não sai do ninho, protegendo o que é seu. 
Eu sou aquilo que inda chamam de 
beleza. Sou um fato, sou certeza, tudo 
isso e muito mais. Nasci da terra, sou a �or 
da natureza. Eu sou vida, sou pureza, 
amor que não se desfaz.

Antonio Cândido, em sua tese “Os 
Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira 
paulista e a transformação dos seus meios de 
vida”, apresentada em 1954 e publicada pela 
primeira vez, dez anos depois, inicia diferen-
ciando o caboclo do camponês e a�rma que 
sua obra retrata o caipira paulista. Cândido 
visitou Rio Bonito, ao longo de seus estudos, 
duas vezes, em 1948 e 1954. Ele relata as dife-
renças constatadas:

 
Naquela data, quase cada casa possuía a sua 
prensa manual, havendo apenas uma de 
tração animal; havia alguns pilões de pé, 
pequenos monjolos secos, em que a queda 
da ‘mão’ é dada por pressão muscular [...] em 
1954, tinham desaparecido por completo. 
Isso signi�ca que não se fabrica mais açúcar, 

nem se limpa arroz em casa. Como aconte-
ceu com a farinha de milho, predomina o 
hábito de recorrer aos estabelecimentos de 
benefício da vila, onde se compra açúcar e 
banha. Trata-se, pois, de um acentuado 
incremento de dependência, que destrói a 
autonomia do grupo de vizinhança, incor-
porando-o ao sistema comercial das 
cidades. E, ao mesmo tempo, uma perda ou 
transferência de elementos culturais, que 
antes caracterizavam a sociedade caipira na 
sua adaptação ao meio. [...] O homem rural 
depende, portanto, cada vez mais da vila e 
das cidades, não só para adquirir bens 
manufaturados, mas para adquirir e mani-
pular os próprios alimentos .

 A análise de Cândido confere impacto 
ao enunciado na introdução deste livro. A 
mudança percebida na fala dos entrevistados, 
na verdade, foi iniciada bem antes. A geração 
representada pelos que foram ouvidos pelas 
autoras, forma a última ainda com memórias 
vividas da vida inteiramente no campo, 
porém, não em toda sua trajetória, mas como 
já a�rmado, até o início da vida adulta.

Dentro desse con�ito rural/urbano, 
Cândido narra que todas as vezes que surge, 
por difusão da cultura urbana [e industrial], a 
possibilidade de adotar os seus traços, o caipira 
tende a aceitá-los, como elemento de prestígio. 
“Este, agora, não é mais de�nido em função da 
estrutura fechada do grupo de vizinhança, mas 
da estrutura geral da sociedade, que leva à 
superação da vida comunitária inicial”. Se em 
1954, Cândido anunciava a primeira crise da 
vida caipira, este livro, aceitando que ela tenha 

se consolidado e se estendido ao longo do 
tempo, em especial, nos últimos 20 anos com 
a supremacia da cana-de-açúcar, não se 
deterá em abordar as perdas, mas, ao contrá-
rio, as memórias que ainda restam.

Reiteramos, mais uma vez, o convite 
para o leitor valsar pelas páginas desta obra. 
Acreditamos que será um prazer rever, caso já 
tenha tido contato com a cultura rural/caipira, 
ou tomar contato com um modo de vida 
simples, mas cheio de encantos. Será inevitá-
vel sentir o aroma do café e surpreendente-
mente ouvir os sons de um lugar que longe 
ou perto, é também o lugar de todos os 
paulistas.
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Memória

Mais do que uma obra de memória, na 
qual cresce a história e por sua vez a alimenta, 
conforme Le Go�  , este livro é uma organiza-
ção de memórias. Embora ele permita uma 
variação signi�cativa de interpretações, como 
explica Possenti , não está validado a aceitar 
todas as interpretações. Trata-se de um recor-
te e, como tal, representa uma parcialidade e 
está centrado em um momento temporal. 

As memórias expressas nesta obra estão 
datadas e geogra�camente localizadas. Elas 
dizem respeito a pessoas, lugares e aconteci-
mentos que representam o modo de vida de 
uma geração que sempre trabalhou no 
campo, com uma variação etária entre 50 e 70 
anos, marcada pelos costumes rurais, mas já 
bastante in�uenciada pela modernidade 
urbana. São homens e mulheres que nasce-
ram na zona rural, viveram a maior parte de 
suas vidas totalmente vinculada às fazendas, 
em especial na infância, na juventude e no 
início da fase adulta, mas que, embora tenham 
tido seus �lhos, ainda nas fazendas, estes, 
quando adultos, foram trabalhar nas cidades. 

Portanto, sabe-se que os entrevistados, 
donos das memórias aqui relatadas, são mem-
bros da última geração de homens e mulheres 
do campo, das fazendas localizadas há menos 
de vinte quilômetros das cidades. As facilida-
des de ir e vir, os acessos pelos meios de 
comunicação, os novos contratos de trabalho 

e os modelos de arrendamento de terra, esta-
beleceram outras relações de pertencimento 
entre o cidadão que, ainda trabalhador rural, 
passou a morar na zona urbana. Todo esse 
contexto atual tem um peso relevante na 
ressigni�cação das memórias.

Em parte herdada, a memória não é um 
fenômeno exclusivamente individual, mas 
construída social e historicamente, sendo 
submetida constantemente a transformações 
em função da ocasião em que ela é elaborada 
e expressa. “As preocupações do momento 
constituem um elemento da estruturação da 
memória”  .

É esta constatação que valora expres-
sivamente este trabalho. Trata-se do registro 
de memórias que podem sobreviver ao desa-
parecimento transformando-se, ancorando-se 
e alimentando-se de referências culturais . São 
vestígios datados da memória de pessoas 
cujas vivências cotidianas servem de base 
para periodizar sua narrativa: o nascimento 
dos �lhos, o casamento, as festas religiosas, 
etc. São relatos de mulheres que levantavam 
às quatro da manhã para fazer comida para a 
família levar na roça e que hoje, esquentam o 
jantar no micro-ondas. Homens que se infor-
mavam das coisas pelo vai e vem dos compa-
dres e que, na atualidade, sustentam, nos 
telhados de suas casas modestas, antenas 
parabólicas para exibições de canais interna-

cionais de televisão. 
O valor desta obra está em registrar 

memórias que não estão guardadas e inscritas 
nas pedras, mas que são intangíveis. Estão no 
campo do simbólico. Contudo, não são menos 
importantes para servir ao presente e ao 
futuro, como anunciou Le Go�. Ainda segun-
do o autor, devemos trabalhar de forma que a 
memória coletiva sirva para a libertação e “não 
para a servidão dos homens” . Ou como 
a�rmou Pollack, “o passado longínquo pode 
então se tornar promessa de futuro e, às vezes, 
desa�o lançado à ordem estabelecida” .

Para Le Go� as transformações vivencia-
das pelas sociedades, elucidam a relevância 
do papel que a memória coletiva representa. 
Ela está presente nas grandes questões das 
sociedades. O autor a defende como “um 
elemento essencial do que se costuma 
chamar de “identidade”, individual ou coletiva, 
cuja busca é uma das atividades fundamentais 
dos indivíduos e das sociedades de hoje, na 
febre e na angústia”  . 

O tempo desta pesquisa acompanha 
uma geração permeada pela memória da 
geração que a antecedeu e in�uenciada pela 
moderna geração a qual deu origem. São 
homens e mulheres para quem as autoras 
perguntaram o que eles ainda lembravam da 
vida de seus pais e que hoje, como pais, o que 
eles repassam para os �lhos. De imediato, o 
que se pode constatar é que muitas coisas 
estão mesmo só na memória, outras já se 
perderam. 

“A memória é seletiva. Nem tudo �ca 

gravado. Nem tudo �ca registrado” . Mas, é 
possível identi�car nos relatos alguns marcos 
que são pontos “relativamente invariantes”, 
que são percebidos como recorrentes.

A culinária talvez seja a referência mais 
comum a todos, já que, mesmo não presente 
no dia-a-dia das famílias entrevistadas, ainda é 
uma forte ligação com o modo de vida de 
antes. Eles podem até comprar pamonha 
pronta nas casas especializadas em produtos 
feitos a partir do milho, mas está na memória 
de cada um dos entrevistados, a receita e o 
difícil modo de preparo da iguaria. 

Outra constatação é de que hoje não 
existem mais memórias somente dos cafezais. 
Ainda que metodologicamente o requisito de 
que todos os entrevistados tenham trabalha-
do ou vivido em fazendas de café tenha sido 
essencial e obedecido, estes homens e mulhe-
res são �lhos das mudanças. 

 Lugar de grande referência para os seus 
progenitores, os cafezais sofreram as consequên-
cias das variações de mercado e da economia, 
do estilo de vida, da expansão dos canaviais, 
do surgimento de novas alternativas de traba-
lho. Eles guardam importantes lembranças da 
roça e do ritual de plantar, abanar, colher, 
limpar, torrar e moer café, mas estas memórias 
estão longe do cotidiano dos dias atuais e não 
são elas as únicas memórias de referência do 
passado, guardadas pelos entrevistados. 

Contextualizado o tempo, o per�l e as 
memórias, é importante, dentro do objetivo 
de salvaguardar o modo de vida do homem 
do campo, relacionar este trabalho a outra 

proposta relevante que é a de identi�car e 
registrar as identidades culturais de um povo. 
Este tem sido um ponto comum de reunião 
das pesquisadoras desta obra.

Identidade cultural

De acordo com Stuart Hall  o conceito 
de identidade é complexo e pouco desenvol-
vido, principalmente na virada do século, 
quando se intensi�ca o debate em torno da 
questão de “crise de identidade” vivida pela 
sociedade pós-moderna. Para alguns teóricos, 
entre o �nal do século XX e o início do XXI, 
estaria ocorrendo um esfacelamento das iden-
tidades. Hall explica que esse posicionamento 
(que agrega cada vez mais adeptos) é justi�ca-
do pela ocorrência de mudanças estruturais 
que seriam possíveis responsáveis pelas trans-
formações em curso na sociedade. A intensi�-
cação da mundialização do capitalismo e da 
globalização das informações fragmentaria as 
paisagens culturais de classe, gênero, sexuali-
dade, nacionalidade que, no passado, forma-
riam a base de referência como indivíduo 
social. Partindo deste posicionamento, a crise 
de identidade vivida pela sociedade atual 
resultaria num movimento contrário a qual-
quer construção �xa de identidade, engendra-
da pela concepção iluminista. O autor a�rma 
que é possível compreender essa questão a 
partir de três percepções de identidade: o 
sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o 
sujeito pós-moderno. 

 O sujeito do iluminismo se caracteriza-
ria “como centrado, uni�cado, dotado das 
capacidades de razão, de consciência e de 
ação”. Neste caso, o ponto de referência seria o 
próprio homem, seu núcleo interior, que 
surgia pela primeira vez com o seu nascimen-
to e permanecia com ele durante a sua exis-
tência numa posição central e que dava forma 
à identidade de uma pessoa. A “complexidade 
do mundo moderno e a consciência de que 
este núcleo interior não era autônomo e 
autossu�ciente” indica, para Hall, a impossibili-
dade de existência desta identidade uni�cada.

 Em contraposição a isto se apresenta a 
noção de sujeito sociológico. Neste caso, a 
identidade seria formada no contato com 
outras pessoas. As relações sociais, portanto, 
seriam aquelas por meio das quais o indivíduo 
consolidaria os seus “valores, sentidos e 
símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela 
habitava”. Esta concepção concebe a identida-
de como construída de maneira interativa 
entre “eu” e a sociedade. Visto dessa forma, a 
identidade cultural seria aquela que, para 
Stuart Hall, “costura” o indivíduo às estruturas, 
estabilizando tanto os sujeitos quanto o lugar, 
“os mundos culturais” onde habita. Quando 

esses “mundos” mudam, quando o processo 
de identi�cação, por meio do qual re�etimos 
nossas identidades culturais torna-se provisó-
rio e variável, a identidade estável do sujeito 
se fragmenta. 

Para Michael Pollack, há uma estreita 
ligação entre a memória e o sentimento de 
identidade, tomada por ele com o sentido de 
imagem de si, para si e para os outros . Na 
estruturação da identidade individual há fron-
teiras físicas, do próprio corpo do indivíduo, as 
fronteiras de pertencimento ao grupo, as 
relações sociais, e há a continuidade dentro do 
tempo, todos eles elementos que formam a 
identidade. Qualquer ruptura nesses elemen-
tos pode provocar um sentimento de quebra 
de unidade ou de continuidade e gerar pato-
logias. A “memória é um elemento constituin-
te do sentimento de identidade, tanto indivi-
dual, como coletiva, na medida em que ela é 
também um fator extremamente importante 
do sentimento de continuidade e de coerên-
cia de uma pessoa ou de um grupo em sua 
construção de si”  . Contudo, é importante frisar 
que ninguém pode construir uma autoimagem 
de si ou do grupo isenta de mudanças, de 
negociação e de transformação em função 
dos outros e do ambiente de vivência. Esse 
processo provoca constantes rearranjos.

 É justamente neste momento de rear-
ranjo, de rede�nição de identidade que se 
localizam os entrevistados deste trabalho, 
conforme já explicitado, quanto às mudanças 
em curso na vida dessas famílias. Talvez muito 
mais do que eles próprios, os �lhos sejam 

personagens principais dessa movimentação 
identitária. Eles transitam entre dois mundos 
culturais. 

Hall pondera ainda que aqueles que 
acreditam na existência de uma crise defen-
dem que as antigas identidades formadas ao 
longo de séculos, e que eram responsáveis 
pela estabilização do mundo social, estariam 
em declínio. Desse processo apareceram 
outras novas, provocando uma fragmentação 
do sujeito moderno. Esse fato faria parte de 
uma mudança estrutural das sociedades, que 
estaria abalando as molduras referenciais que 
ancoravam os indivíduos ao mundo social. 

 Para aqueles que acreditam na existên-
cia de uma identidade uni�cada, que para Hall 
é uma fantasia, esse processo teria produzido 
o sujeito pós-moderno, sem uma identidade 
�xa, ou permanente. Esta seria transformada 
continuamente em relação às maneiras pelas 
quais somos representados nos sistemas 
culturais a nossa volta. Sobre isto duas ques-
tões devem ser levadas em conta. 

 Para os teóricos que acreditam que há 
uma crise de identidade e que esta está se 
fragmentando, difunde-se a ideia de uma 
necessidade de “resgate” do “eu” perdido. Esta-
ria, neste caso, ocorrendo a perda do “sentido 
de si” estável, portanto, uma descentração do 
sujeito. Nesse movimento, a diversidade seria 
vista como nociva à ideia de unidade, de 
pessoa integral. Para o crítico cultural Mercer,                                   
“a identidade somente se torna uma questão 
quando está em crise, quando algo que se 
supõe como �xo, coerente e estável é desloca-

do pela experiência da dúvida e da incerteza”.
 Hall não defende a ideia de que estarí-

amos perdendo a nossa identidade uni�cada 
e que seria necessário “resgatá-la”. Ao contrá-
rio, ele aponta para a complexidade da ques-
tão. Antes de tudo todas as identidades são 
resultado de sistemas de representação, 
portanto, são histórica e socialmente construí-
das. Elas estão localizadas no tempo e no 
espaço simbólicos. Assim, cada identidade 
teria “paisagens” especí�cas. Como a�rmou 
Nora , são pontes com o passado que ajudam 
a dar sentido ao presente.

 Nessa percepção, conhecer os lugares, 
as pessoas, os acontecimentos dos sujeitos 
em questão, bem como as práticas desenvol-
vidas de maneira intrínseca a ele, seria funda-
mental para a análise não de identidades frag-
mentadas, mas em constante rearranjo, em 
formatação num processo dinâmico. Pensar 
sobre a importância do “lugar” concreto e 
delimitado como o ponto das práticas socio-
culturais especí�cas com os quais as nossas 
identidades estão ligadas. 

Mas todas essas contextualizações de 
memórias e identidades estão sobre outro 
conceito que precisa ser melhor apresentado: 
o de Cultura. 

Cultura

A palavra cultura está para a Linguística, 
entre uma das mais polissêmicas, ou seja, que 
permite uma variação signi�cativa de senti-
dos, em especial, se analisada ao longo do 

tempo. Para Terry Eagleton , estudioso bastan-
te crítico sobre a produção intelectual, “cultu-
ra” é considerada uma das duas ou três pala-
vras mais complexas de nossa língua, e ao 

termo que é por vezes considerado seu 
oposto quando o foco está na �loso�a – “natu-
reza” –, é comumente conferida a honra de ser 
o mais complexo de todos.

Etimologicamente, a palavra cultura 
vem de cultivo e nasceu ligada à agricultura, 
porém não se manteve arraigada. Com o 
tempo desligou-se de adjetivos como moral e 
intelectual e tornou-se apenas “cultura”, uma 
abstração em si mesma. A palavra, assim, 
mapeia em seu desdobramento semântico a 
mudança histórica da própria humanidade da 
existência rural para a urbana. O movimento 
de signi�cados da palavra cultura não foi 
cessado, se altera e permanece com vários 
sentidos até a atualidade, numa dialética com 
a própria contextualização, permitindo e 
propondo a diversidade cultural.

Fernando de Azevedo publicou, em 
1943, a obra A Cultura Brasileira e, nas 980 
páginas que dedicou ao tema, foi abrangente 
o su�ciente para narrar a variação de sentidos 
da palavra, tendo-a relacionado com a antro-
pologia, a civilização, suas relações materiais e 
imateriais, suas funções sociais e suas especi�-
cidades enquanto modalidade artística. 
Azevedo se serviu da obra de A. Meillet para 
a�rmar que “a signi�cação de uma palavra de 
uso corrente se é de�nida pelo conjunto de 
noções às quais a palavra se associou e as 
associações diferem evidentemente segundo 
o grupo em que é empregada.”  Para Azevedo, 
termos como civilização e cultura continua-
vam, em 1940, a se opor aos esforços dos 
homens de ciência, para lhes precisar o senti-

do, a riqueza das nações que evocam ou a 
variedade de sentidos que comportam na 
língua geral, o que permaneceu, mesmo com 
o passar do tempo.

 Desde a década de 1940, quando a obra 
de Azevedo foi publicada, muitas outras 
contribuições para melhor de�nir “Cultura“ 
foram registradas. As mudanças nesse perío-
do são tantas, que Mario Vargas Llosa  em “A 
civilização do espetáculo”, lançada em 2013, 
a�rmou que “A cultura, no sentido tradicional-
mente dado a esse vocábulo, está prestes a 
desaparecer em nossos dias. E, talvez, já tenha 
desaparecido, discretamente esvaziada de 
conteúdo”. Llosa passeia pelas obras de T.S. 
Eliot, Guy Debord, Gilles Lipovetsky e Frédéric 
Martel, concordando ou discordando dos 
mesmos, mas foca na discussão de mercado 
em que

[...] a distinção entre preço e valor se 
apagou, ambos agora são um só, tendo o 
primeiro absorvido e anulado o segundo. 
É bom o que tem sucesso e é vendido; 
mau o que fracassa e não conquista o 
público. O único valor é o comercial. O 
desaparecimento da velha cultura impli-
cou o desparecimento do velho conceito 
de valor. O único valor existente é agora o 
�xado pelo mercado . 

Se Llosa foi restrito em seu debate sobre 
cultura, Azevedo não foi abrangente o 
su�ciente para compreender o lugar de 
pesquisa das autoras. O último, para de�nir o 
termo, apresentou as contribuições de inte-

lectuais de várias nacionalidades a �m de 
validar sua assertiva de que

 
[...] as concepções de cultura podem 
variar de uma nação a outra; e nas cultu-
ras nacionais podem entrar e efetivamen-
te entram, em proporções variáveis, 
conforme as épocas e os povos, os 
elementos da tradição nacional e os da 
tradição humana; mas à concepção 
universalista não se opõe uma noção 
nacionalista de cultura, senão quando, 
em vez de uma fusão e de uma harmonia 
desses elementos, se estabelecer, ao 
contrário, um antagonismo de valores ou 
se instalar a ideia de superioridade dos 
elementos particulares, nacionais, sobre 
os valores humanos e universais .

Azevedo apresenta como sendo a sua 
de�nição de cultura, a que mais se aproxima 
de G. Humboldt. “Entendemos por cultura, 
esse estado moral, intelectual e artístico, em 
que os homens souberam elevar-se acima das 
simples considerações de utilidade social, 
compreendendo o estudo desinteressado, a 
um sistema de funções que tendem à satisfa-
ção de suas necessidades fundamentais, e 
entre as quais a função econômica visa aten-
der às necessidades materiais e a função polí-
tica (para darmos somente dois exemplos), 
tem por �m defender a existência da socieda-
de, tomada como conjunto e também como 
reunião de grupos particulares, regulando as 
relações dos indivíduos e grupos entre si, e 
destes com o todo, Estado ou nação” . 

De volta a Terry Eagleton, que propõe a 

superação das de�nições antropológica e 
estética do conceito de cultura, já que para ele 
a primeira é “debilitantemente ampla, e outra 
desconfortavelmente rígida”, colocamos a 
de�nição base de cultura, para acompanhar o 
leitor ao longo desta obra, em uma terceira 
margem do rio, assim como o autor, para com-
preender o maior conjunto de sentidos e 
acentuar a importância do tema.

Se para Eagleton , a ideia de cultura 
signi�ca uma rejeição “tanto do naturalismo 
quanto do idealismo” e a tensão “entre fazer e 
ser feito, racionalidade e espontaneidade, que 
censura o intelecto desencarnado do Iluminis-
mo, tanto quanto desa�a o reducionismo 
cultural de grande parte do pensamento 
contemporâneo”, para essas autoras, a �m de 
aportar em um lugar sólido, minimizando a 
tensão do con�ito sugerido até aqui pelos 
autores citados, e por não ser esta obra o 
espaço para de�nições �nais sobre cultura, mas 
sim, matéria de contribuição para a sequência 
do mesmo, preferiremos, mesmo que não 
metodologicamente rígido, fechar com o 
simples e amplo conceito de A�onso Romano 
de Sant’Anna, que, em evento no Ministério da 
Cultura, em Brasília, a�rmou ser Cultura tudo 
aquilo que não é natural.  

Desse núcleo imenso, derivam outros 
conjuntos como cultura de um país e cultura 
de uma localidade e, assim, surgem as diversi-
dades, estas, elementos presentes neste livro. 
Cultura erudita e cultura popular e aqui, 
mesmo com as especi�cidades importantes 
de cada segmento, surgem as diferenças 

sociais e as realidades de acesso e não acesso. 
Assim como surgem as características próprias 
de localidades especí�cas, no caso do Estado 
de São Paulo, por exemplo, a cultura caiçara 
(aquela dos povos beira mar), a cultura caipira 
(aquela dos povos do interior)  e aquela tercei-
ra (dos povos das grandes cidades, em espe-
cial da capital), que nem está dentro da 
primeira nem da segunda, mas que compre-
ende as duas, que é a própria cultura do 
Estado enquanto uma regionalidade em 
relação ao país e ao mundo.  

Esta obra não se refere ao todo da cultu-
ra caipira ao relatar as memórias de homens e 
mulheres que vivem em fazendas, mas o 
conteúdo aqui relacionado está dentro do 
abrangente universo da cultura caipira, que 
assim é conhecida por se referir aos modos de 
vida do homem não letrado, morador no inte-
rior do Estado. 

Cultura Caipira

A de�nição da palavra “Caipira” não está  
presente no Dicionário de Filoso�a de Gérard 
Durozol e André Roussel, nem na obra de 
Deonísio da Silva, “A vida íntima das palavras”  .  
Aparece modestamente no livro de Márcio 
Bueno, que também estuda a origem curiosa 
das palavras. Ele escreve que caipira é o habi-
tante do campo de pouca instrução e modos 
rústicos. Acrescenta que alguns autores dizem 
que a palavra deve ser fruto do cruzamento de 
“caipora” com “curupira” e para por aí.

 O senso comum, este sim, é rico em 

conceituações. Revela o caipira como aquele 
homem “chucro” que fala de um jeito diferen-
te, carregando o “erre” das palavras e de pouca 
inteligência. Personagem que se veste de 
camisa xadrez, quando homem e de vestido 
de chita, quando mulher. Trabalhador da roça, 
cultiva o que consome e se diverte nas festas 
de santos ao som de viola e sanfona.  Inezita 
Barrozo, artista brasileira que representa o 
caipira, canta e declama a poesia rural. Em 
“Caipira de Fato” ela a�rma: 

Eu sou cabocla tô chegando lá da roça. 
Inda falo vige nossa, eu ainda digo é. Sou 
sertaneja, não me nego e faço gosto.  Tá 
escrito no meu rosto, só não enxerga 
quem não quer. Eu sou aquele cheiro 
doce lá da mata. Água limpa da cascata, o 
verde dos cafezais. Modéstia parte sou o 
som daquela viola. Que um caboclo 
consola quando o acorde se faz. Eu sou do 
mato, sou caipira verdadeira. Sou perfu-
me de madeira, esse é o jeito meu. Eu sou 
a fera que esconde o �lhotinho. Ave que 
não sai do ninho, protegendo o que é seu. 
Eu sou aquilo que inda chamam de 
beleza. Sou um fato, sou certeza, tudo 
isso e muito mais. Nasci da terra, sou a �or 
da natureza. Eu sou vida, sou pureza, 
amor que não se desfaz.

Antonio Cândido, em sua tese “Os 
Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira 
paulista e a transformação dos seus meios de 
vida”, apresentada em 1954 e publicada pela 
primeira vez, dez anos depois, inicia diferen-
ciando o caboclo do camponês e a�rma que 
sua obra retrata o caipira paulista. Cândido 
visitou Rio Bonito, ao longo de seus estudos, 
duas vezes, em 1948 e 1954. Ele relata as dife-
renças constatadas:

 
Naquela data, quase cada casa possuía a sua 
prensa manual, havendo apenas uma de 
tração animal; havia alguns pilões de pé, 
pequenos monjolos secos, em que a queda 
da ‘mão’ é dada por pressão muscular [...] em 
1954, tinham desaparecido por completo. 
Isso signi�ca que não se fabrica mais açúcar, 

nem se limpa arroz em casa. Como aconte-
ceu com a farinha de milho, predomina o 
hábito de recorrer aos estabelecimentos de 
benefício da vila, onde se compra açúcar e 
banha. Trata-se, pois, de um acentuado 
incremento de dependência, que destrói a 
autonomia do grupo de vizinhança, incor-
porando-o ao sistema comercial das 
cidades. E, ao mesmo tempo, uma perda ou 
transferência de elementos culturais, que 
antes caracterizavam a sociedade caipira na 
sua adaptação ao meio. [...] O homem rural 
depende, portanto, cada vez mais da vila e 
das cidades, não só para adquirir bens 
manufaturados, mas para adquirir e mani-
pular os próprios alimentos .

 A análise de Cândido confere impacto 
ao enunciado na introdução deste livro. A 
mudança percebida na fala dos entrevistados, 
na verdade, foi iniciada bem antes. A geração 
representada pelos que foram ouvidos pelas 
autoras, forma a última ainda com memórias 
vividas da vida inteiramente no campo, 
porém, não em toda sua trajetória, mas como 
já a�rmado, até o início da vida adulta.

Dentro desse con�ito rural/urbano, 
Cândido narra que todas as vezes que surge, 
por difusão da cultura urbana [e industrial], a 
possibilidade de adotar os seus traços, o caipira 
tende a aceitá-los, como elemento de prestígio. 
“Este, agora, não é mais de�nido em função da 
estrutura fechada do grupo de vizinhança, mas 
da estrutura geral da sociedade, que leva à 
superação da vida comunitária inicial”. Se em 
1954, Cândido anunciava a primeira crise da 
vida caipira, este livro, aceitando que ela tenha 

se consolidado e se estendido ao longo do 
tempo, em especial, nos últimos 20 anos com 
a supremacia da cana-de-açúcar, não se 
deterá em abordar as perdas, mas, ao contrá-
rio, as memórias que ainda restam.

Reiteramos, mais uma vez, o convite 
para o leitor valsar pelas páginas desta obra. 
Acreditamos que será um prazer rever, caso já 
tenha tido contato com a cultura rural/caipira, 
ou tomar contato com um modo de vida 
simples, mas cheio de encantos. Será inevitá-
vel sentir o aroma do café e surpreendente-
mente ouvir os sons de um lugar que longe 
ou perto, é também o lugar de todos os 
paulistas.
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Memória

Mais do que uma obra de memória, na 
qual cresce a história e por sua vez a alimenta, 
conforme Le Go�  , este livro é uma organiza-
ção de memórias. Embora ele permita uma 
variação signi�cativa de interpretações, como 
explica Possenti , não está validado a aceitar 
todas as interpretações. Trata-se de um recor-
te e, como tal, representa uma parcialidade e 
está centrado em um momento temporal. 

As memórias expressas nesta obra estão 
datadas e geogra�camente localizadas. Elas 
dizem respeito a pessoas, lugares e aconteci-
mentos que representam o modo de vida de 
uma geração que sempre trabalhou no 
campo, com uma variação etária entre 50 e 70 
anos, marcada pelos costumes rurais, mas já 
bastante in�uenciada pela modernidade 
urbana. São homens e mulheres que nasce-
ram na zona rural, viveram a maior parte de 
suas vidas totalmente vinculada às fazendas, 
em especial na infância, na juventude e no 
início da fase adulta, mas que, embora tenham 
tido seus �lhos, ainda nas fazendas, estes, 
quando adultos, foram trabalhar nas cidades. 

Portanto, sabe-se que os entrevistados, 
donos das memórias aqui relatadas, são mem-
bros da última geração de homens e mulheres 
do campo, das fazendas localizadas há menos 
de vinte quilômetros das cidades. As facilida-
des de ir e vir, os acessos pelos meios de 
comunicação, os novos contratos de trabalho 

e os modelos de arrendamento de terra, esta-
beleceram outras relações de pertencimento 
entre o cidadão que, ainda trabalhador rural, 
passou a morar na zona urbana. Todo esse 
contexto atual tem um peso relevante na 
ressigni�cação das memórias.

Em parte herdada, a memória não é um 
fenômeno exclusivamente individual, mas 
construída social e historicamente, sendo 
submetida constantemente a transformações 
em função da ocasião em que ela é elaborada 
e expressa. “As preocupações do momento 
constituem um elemento da estruturação da 
memória”  .

É esta constatação que valora expres-
sivamente este trabalho. Trata-se do registro 
de memórias que podem sobreviver ao desa-
parecimento transformando-se, ancorando-se 
e alimentando-se de referências culturais . São 
vestígios datados da memória de pessoas 
cujas vivências cotidianas servem de base 
para periodizar sua narrativa: o nascimento 
dos �lhos, o casamento, as festas religiosas, 
etc. São relatos de mulheres que levantavam 
às quatro da manhã para fazer comida para a 
família levar na roça e que hoje, esquentam o 
jantar no micro-ondas. Homens que se infor-
mavam das coisas pelo vai e vem dos compa-
dres e que, na atualidade, sustentam, nos 
telhados de suas casas modestas, antenas 
parabólicas para exibições de canais interna-

cionais de televisão. 
O valor desta obra está em registrar 

memórias que não estão guardadas e inscritas 
nas pedras, mas que são intangíveis. Estão no 
campo do simbólico. Contudo, não são menos 
importantes para servir ao presente e ao 
futuro, como anunciou Le Go�. Ainda segun-
do o autor, devemos trabalhar de forma que a 
memória coletiva sirva para a libertação e “não 
para a servidão dos homens” . Ou como 
a�rmou Pollack, “o passado longínquo pode 
então se tornar promessa de futuro e, às vezes, 
desa�o lançado à ordem estabelecida” .

Para Le Go� as transformações vivencia-
das pelas sociedades, elucidam a relevância 
do papel que a memória coletiva representa. 
Ela está presente nas grandes questões das 
sociedades. O autor a defende como “um 
elemento essencial do que se costuma 
chamar de “identidade”, individual ou coletiva, 
cuja busca é uma das atividades fundamentais 
dos indivíduos e das sociedades de hoje, na 
febre e na angústia”  . 

O tempo desta pesquisa acompanha 
uma geração permeada pela memória da 
geração que a antecedeu e in�uenciada pela 
moderna geração a qual deu origem. São 
homens e mulheres para quem as autoras 
perguntaram o que eles ainda lembravam da 
vida de seus pais e que hoje, como pais, o que 
eles repassam para os �lhos. De imediato, o 
que se pode constatar é que muitas coisas 
estão mesmo só na memória, outras já se 
perderam. 

“A memória é seletiva. Nem tudo �ca 

gravado. Nem tudo �ca registrado” . Mas, é 
possível identi�car nos relatos alguns marcos 
que são pontos “relativamente invariantes”, 
que são percebidos como recorrentes.

A culinária talvez seja a referência mais 
comum a todos, já que, mesmo não presente 
no dia-a-dia das famílias entrevistadas, ainda é 
uma forte ligação com o modo de vida de 
antes. Eles podem até comprar pamonha 
pronta nas casas especializadas em produtos 
feitos a partir do milho, mas está na memória 
de cada um dos entrevistados, a receita e o 
difícil modo de preparo da iguaria. 

Outra constatação é de que hoje não 
existem mais memórias somente dos cafezais. 
Ainda que metodologicamente o requisito de 
que todos os entrevistados tenham trabalha-
do ou vivido em fazendas de café tenha sido 
essencial e obedecido, estes homens e mulhe-
res são �lhos das mudanças. 

 Lugar de grande referência para os seus 
progenitores, os cafezais sofreram as consequên-
cias das variações de mercado e da economia, 
do estilo de vida, da expansão dos canaviais, 
do surgimento de novas alternativas de traba-
lho. Eles guardam importantes lembranças da 
roça e do ritual de plantar, abanar, colher, 
limpar, torrar e moer café, mas estas memórias 
estão longe do cotidiano dos dias atuais e não 
são elas as únicas memórias de referência do 
passado, guardadas pelos entrevistados. 

Contextualizado o tempo, o per�l e as 
memórias, é importante, dentro do objetivo 
de salvaguardar o modo de vida do homem 
do campo, relacionar este trabalho a outra 

proposta relevante que é a de identi�car e 
registrar as identidades culturais de um povo. 
Este tem sido um ponto comum de reunião 
das pesquisadoras desta obra.

Identidade cultural

De acordo com Stuart Hall  o conceito 
de identidade é complexo e pouco desenvol-
vido, principalmente na virada do século, 
quando se intensi�ca o debate em torno da 
questão de “crise de identidade” vivida pela 
sociedade pós-moderna. Para alguns teóricos, 
entre o �nal do século XX e o início do XXI, 
estaria ocorrendo um esfacelamento das iden-
tidades. Hall explica que esse posicionamento 
(que agrega cada vez mais adeptos) é justi�ca-
do pela ocorrência de mudanças estruturais 
que seriam possíveis responsáveis pelas trans-
formações em curso na sociedade. A intensi�-
cação da mundialização do capitalismo e da 
globalização das informações fragmentaria as 
paisagens culturais de classe, gênero, sexuali-
dade, nacionalidade que, no passado, forma-
riam a base de referência como indivíduo 
social. Partindo deste posicionamento, a crise 
de identidade vivida pela sociedade atual 
resultaria num movimento contrário a qual-
quer construção �xa de identidade, engendra-
da pela concepção iluminista. O autor a�rma 
que é possível compreender essa questão a 
partir de três percepções de identidade: o 
sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o 
sujeito pós-moderno. 

 O sujeito do iluminismo se caracteriza-
ria “como centrado, uni�cado, dotado das 
capacidades de razão, de consciência e de 
ação”. Neste caso, o ponto de referência seria o 
próprio homem, seu núcleo interior, que 
surgia pela primeira vez com o seu nascimen-
to e permanecia com ele durante a sua exis-
tência numa posição central e que dava forma 
à identidade de uma pessoa. A “complexidade 
do mundo moderno e a consciência de que 
este núcleo interior não era autônomo e 
autossu�ciente” indica, para Hall, a impossibili-
dade de existência desta identidade uni�cada.

 Em contraposição a isto se apresenta a 
noção de sujeito sociológico. Neste caso, a 
identidade seria formada no contato com 
outras pessoas. As relações sociais, portanto, 
seriam aquelas por meio das quais o indivíduo 
consolidaria os seus “valores, sentidos e 
símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela 
habitava”. Esta concepção concebe a identida-
de como construída de maneira interativa 
entre “eu” e a sociedade. Visto dessa forma, a 
identidade cultural seria aquela que, para 
Stuart Hall, “costura” o indivíduo às estruturas, 
estabilizando tanto os sujeitos quanto o lugar, 
“os mundos culturais” onde habita. Quando 

esses “mundos” mudam, quando o processo 
de identi�cação, por meio do qual re�etimos 
nossas identidades culturais torna-se provisó-
rio e variável, a identidade estável do sujeito 
se fragmenta. 

Para Michael Pollack, há uma estreita 
ligação entre a memória e o sentimento de 
identidade, tomada por ele com o sentido de 
imagem de si, para si e para os outros . Na 
estruturação da identidade individual há fron-
teiras físicas, do próprio corpo do indivíduo, as 
fronteiras de pertencimento ao grupo, as 
relações sociais, e há a continuidade dentro do 
tempo, todos eles elementos que formam a 
identidade. Qualquer ruptura nesses elemen-
tos pode provocar um sentimento de quebra 
de unidade ou de continuidade e gerar pato-
logias. A “memória é um elemento constituin-
te do sentimento de identidade, tanto indivi-
dual, como coletiva, na medida em que ela é 
também um fator extremamente importante 
do sentimento de continuidade e de coerên-
cia de uma pessoa ou de um grupo em sua 
construção de si”  . Contudo, é importante frisar 
que ninguém pode construir uma autoimagem 
de si ou do grupo isenta de mudanças, de 
negociação e de transformação em função 
dos outros e do ambiente de vivência. Esse 
processo provoca constantes rearranjos.

 É justamente neste momento de rear-
ranjo, de rede�nição de identidade que se 
localizam os entrevistados deste trabalho, 
conforme já explicitado, quanto às mudanças 
em curso na vida dessas famílias. Talvez muito 
mais do que eles próprios, os �lhos sejam 

personagens principais dessa movimentação 
identitária. Eles transitam entre dois mundos 
culturais. 

Hall pondera ainda que aqueles que 
acreditam na existência de uma crise defen-
dem que as antigas identidades formadas ao 
longo de séculos, e que eram responsáveis 
pela estabilização do mundo social, estariam 
em declínio. Desse processo apareceram 
outras novas, provocando uma fragmentação 
do sujeito moderno. Esse fato faria parte de 
uma mudança estrutural das sociedades, que 
estaria abalando as molduras referenciais que 
ancoravam os indivíduos ao mundo social. 

 Para aqueles que acreditam na existên-
cia de uma identidade uni�cada, que para Hall 
é uma fantasia, esse processo teria produzido 
o sujeito pós-moderno, sem uma identidade 
�xa, ou permanente. Esta seria transformada 
continuamente em relação às maneiras pelas 
quais somos representados nos sistemas 
culturais a nossa volta. Sobre isto duas ques-
tões devem ser levadas em conta. 

 Para os teóricos que acreditam que há 
uma crise de identidade e que esta está se 
fragmentando, difunde-se a ideia de uma 
necessidade de “resgate” do “eu” perdido. Esta-
ria, neste caso, ocorrendo a perda do “sentido 
de si” estável, portanto, uma descentração do 
sujeito. Nesse movimento, a diversidade seria 
vista como nociva à ideia de unidade, de 
pessoa integral. Para o crítico cultural Mercer,                                   
“a identidade somente se torna uma questão 
quando está em crise, quando algo que se 
supõe como �xo, coerente e estável é desloca-

do pela experiência da dúvida e da incerteza”.
 Hall não defende a ideia de que estarí-

amos perdendo a nossa identidade uni�cada 
e que seria necessário “resgatá-la”. Ao contrá-
rio, ele aponta para a complexidade da ques-
tão. Antes de tudo todas as identidades são 
resultado de sistemas de representação, 
portanto, são histórica e socialmente construí-
das. Elas estão localizadas no tempo e no 
espaço simbólicos. Assim, cada identidade 
teria “paisagens” especí�cas. Como a�rmou 
Nora , são pontes com o passado que ajudam 
a dar sentido ao presente.

 Nessa percepção, conhecer os lugares, 
as pessoas, os acontecimentos dos sujeitos 
em questão, bem como as práticas desenvol-
vidas de maneira intrínseca a ele, seria funda-
mental para a análise não de identidades frag-
mentadas, mas em constante rearranjo, em 
formatação num processo dinâmico. Pensar 
sobre a importância do “lugar” concreto e 
delimitado como o ponto das práticas socio-
culturais especí�cas com os quais as nossas 
identidades estão ligadas. 

Mas todas essas contextualizações de 
memórias e identidades estão sobre outro 
conceito que precisa ser melhor apresentado: 
o de Cultura. 

Cultura

A palavra cultura está para a Linguística, 
entre uma das mais polissêmicas, ou seja, que 
permite uma variação signi�cativa de senti-
dos, em especial, se analisada ao longo do 

tempo. Para Terry Eagleton , estudioso bastan-
te crítico sobre a produção intelectual, “cultu-
ra” é considerada uma das duas ou três pala-
vras mais complexas de nossa língua, e ao 

termo que é por vezes considerado seu 
oposto quando o foco está na �loso�a – “natu-
reza” –, é comumente conferida a honra de ser 
o mais complexo de todos.

Etimologicamente, a palavra cultura 
vem de cultivo e nasceu ligada à agricultura, 
porém não se manteve arraigada. Com o 
tempo desligou-se de adjetivos como moral e 
intelectual e tornou-se apenas “cultura”, uma 
abstração em si mesma. A palavra, assim, 
mapeia em seu desdobramento semântico a 
mudança histórica da própria humanidade da 
existência rural para a urbana. O movimento 
de signi�cados da palavra cultura não foi 
cessado, se altera e permanece com vários 
sentidos até a atualidade, numa dialética com 
a própria contextualização, permitindo e 
propondo a diversidade cultural.

Fernando de Azevedo publicou, em 
1943, a obra A Cultura Brasileira e, nas 980 
páginas que dedicou ao tema, foi abrangente 
o su�ciente para narrar a variação de sentidos 
da palavra, tendo-a relacionado com a antro-
pologia, a civilização, suas relações materiais e 
imateriais, suas funções sociais e suas especi�-
cidades enquanto modalidade artística. 
Azevedo se serviu da obra de A. Meillet para 
a�rmar que “a signi�cação de uma palavra de 
uso corrente se é de�nida pelo conjunto de 
noções às quais a palavra se associou e as 
associações diferem evidentemente segundo 
o grupo em que é empregada.”  Para Azevedo, 
termos como civilização e cultura continua-
vam, em 1940, a se opor aos esforços dos 
homens de ciência, para lhes precisar o senti-

do, a riqueza das nações que evocam ou a 
variedade de sentidos que comportam na 
língua geral, o que permaneceu, mesmo com 
o passar do tempo.

 Desde a década de 1940, quando a obra 
de Azevedo foi publicada, muitas outras 
contribuições para melhor de�nir “Cultura“ 
foram registradas. As mudanças nesse perío-
do são tantas, que Mario Vargas Llosa  em “A 
civilização do espetáculo”, lançada em 2013, 
a�rmou que “A cultura, no sentido tradicional-
mente dado a esse vocábulo, está prestes a 
desaparecer em nossos dias. E, talvez, já tenha 
desaparecido, discretamente esvaziada de 
conteúdo”. Llosa passeia pelas obras de T.S. 
Eliot, Guy Debord, Gilles Lipovetsky e Frédéric 
Martel, concordando ou discordando dos 
mesmos, mas foca na discussão de mercado 
em que

[...] a distinção entre preço e valor se 
apagou, ambos agora são um só, tendo o 
primeiro absorvido e anulado o segundo. 
É bom o que tem sucesso e é vendido; 
mau o que fracassa e não conquista o 
público. O único valor é o comercial. O 
desaparecimento da velha cultura impli-
cou o desparecimento do velho conceito 
de valor. O único valor existente é agora o 
�xado pelo mercado . 

Se Llosa foi restrito em seu debate sobre 
cultura, Azevedo não foi abrangente o 
su�ciente para compreender o lugar de 
pesquisa das autoras. O último, para de�nir o 
termo, apresentou as contribuições de inte-

lectuais de várias nacionalidades a �m de 
validar sua assertiva de que

 
[...] as concepções de cultura podem 
variar de uma nação a outra; e nas cultu-
ras nacionais podem entrar e efetivamen-
te entram, em proporções variáveis, 
conforme as épocas e os povos, os 
elementos da tradição nacional e os da 
tradição humana; mas à concepção 
universalista não se opõe uma noção 
nacionalista de cultura, senão quando, 
em vez de uma fusão e de uma harmonia 
desses elementos, se estabelecer, ao 
contrário, um antagonismo de valores ou 
se instalar a ideia de superioridade dos 
elementos particulares, nacionais, sobre 
os valores humanos e universais .

Azevedo apresenta como sendo a sua 
de�nição de cultura, a que mais se aproxima 
de G. Humboldt. “Entendemos por cultura, 
esse estado moral, intelectual e artístico, em 
que os homens souberam elevar-se acima das 
simples considerações de utilidade social, 
compreendendo o estudo desinteressado, a 
um sistema de funções que tendem à satisfa-
ção de suas necessidades fundamentais, e 
entre as quais a função econômica visa aten-
der às necessidades materiais e a função polí-
tica (para darmos somente dois exemplos), 
tem por �m defender a existência da socieda-
de, tomada como conjunto e também como 
reunião de grupos particulares, regulando as 
relações dos indivíduos e grupos entre si, e 
destes com o todo, Estado ou nação” . 

De volta a Terry Eagleton, que propõe a 

superação das de�nições antropológica e 
estética do conceito de cultura, já que para ele 
a primeira é “debilitantemente ampla, e outra 
desconfortavelmente rígida”, colocamos a 
de�nição base de cultura, para acompanhar o 
leitor ao longo desta obra, em uma terceira 
margem do rio, assim como o autor, para com-
preender o maior conjunto de sentidos e 
acentuar a importância do tema.

Se para Eagleton , a ideia de cultura 
signi�ca uma rejeição “tanto do naturalismo 
quanto do idealismo” e a tensão “entre fazer e 
ser feito, racionalidade e espontaneidade, que 
censura o intelecto desencarnado do Iluminis-
mo, tanto quanto desa�a o reducionismo 
cultural de grande parte do pensamento 
contemporâneo”, para essas autoras, a �m de 
aportar em um lugar sólido, minimizando a 
tensão do con�ito sugerido até aqui pelos 
autores citados, e por não ser esta obra o 
espaço para de�nições �nais sobre cultura, mas 
sim, matéria de contribuição para a sequência 
do mesmo, preferiremos, mesmo que não 
metodologicamente rígido, fechar com o 
simples e amplo conceito de A�onso Romano 
de Sant’Anna, que, em evento no Ministério da 
Cultura, em Brasília, a�rmou ser Cultura tudo 
aquilo que não é natural.  

Desse núcleo imenso, derivam outros 
conjuntos como cultura de um país e cultura 
de uma localidade e, assim, surgem as diversi-
dades, estas, elementos presentes neste livro. 
Cultura erudita e cultura popular e aqui, 
mesmo com as especi�cidades importantes 
de cada segmento, surgem as diferenças 

sociais e as realidades de acesso e não acesso. 
Assim como surgem as características próprias 
de localidades especí�cas, no caso do Estado 
de São Paulo, por exemplo, a cultura caiçara 
(aquela dos povos beira mar), a cultura caipira 
(aquela dos povos do interior)  e aquela tercei-
ra (dos povos das grandes cidades, em espe-
cial da capital), que nem está dentro da 
primeira nem da segunda, mas que compre-
ende as duas, que é a própria cultura do 
Estado enquanto uma regionalidade em 
relação ao país e ao mundo.  

Esta obra não se refere ao todo da cultu-
ra caipira ao relatar as memórias de homens e 
mulheres que vivem em fazendas, mas o 
conteúdo aqui relacionado está dentro do 
abrangente universo da cultura caipira, que 
assim é conhecida por se referir aos modos de 
vida do homem não letrado, morador no inte-
rior do Estado. 

Cultura Caipira

A de�nição da palavra “Caipira” não está  
presente no Dicionário de Filoso�a de Gérard 
Durozol e André Roussel, nem na obra de 
Deonísio da Silva, “A vida íntima das palavras”  .  
Aparece modestamente no livro de Márcio 
Bueno, que também estuda a origem curiosa 
das palavras. Ele escreve que caipira é o habi-
tante do campo de pouca instrução e modos 
rústicos. Acrescenta que alguns autores dizem 
que a palavra deve ser fruto do cruzamento de 
“caipora” com “curupira” e para por aí.

 O senso comum, este sim, é rico em 

conceituações. Revela o caipira como aquele 
homem “chucro” que fala de um jeito diferen-
te, carregando o “erre” das palavras e de pouca 
inteligência. Personagem que se veste de 
camisa xadrez, quando homem e de vestido 
de chita, quando mulher. Trabalhador da roça, 
cultiva o que consome e se diverte nas festas 
de santos ao som de viola e sanfona.  Inezita 
Barrozo, artista brasileira que representa o 
caipira, canta e declama a poesia rural. Em 
“Caipira de Fato” ela a�rma: 

Eu sou cabocla tô chegando lá da roça. 
Inda falo vige nossa, eu ainda digo é. Sou 
sertaneja, não me nego e faço gosto.  Tá 
escrito no meu rosto, só não enxerga 
quem não quer. Eu sou aquele cheiro 
doce lá da mata. Água limpa da cascata, o 
verde dos cafezais. Modéstia parte sou o 
som daquela viola. Que um caboclo 
consola quando o acorde se faz. Eu sou do 
mato, sou caipira verdadeira. Sou perfu-
me de madeira, esse é o jeito meu. Eu sou 
a fera que esconde o �lhotinho. Ave que 
não sai do ninho, protegendo o que é seu. 
Eu sou aquilo que inda chamam de 
beleza. Sou um fato, sou certeza, tudo 
isso e muito mais. Nasci da terra, sou a �or 
da natureza. Eu sou vida, sou pureza, 
amor que não se desfaz.

Antonio Cândido, em sua tese “Os 
Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira 
paulista e a transformação dos seus meios de 
vida”, apresentada em 1954 e publicada pela 
primeira vez, dez anos depois, inicia diferen-
ciando o caboclo do camponês e a�rma que 
sua obra retrata o caipira paulista. Cândido 
visitou Rio Bonito, ao longo de seus estudos, 
duas vezes, em 1948 e 1954. Ele relata as dife-
renças constatadas:

 
Naquela data, quase cada casa possuía a sua 
prensa manual, havendo apenas uma de 
tração animal; havia alguns pilões de pé, 
pequenos monjolos secos, em que a queda 
da ‘mão’ é dada por pressão muscular [...] em 
1954, tinham desaparecido por completo. 
Isso signi�ca que não se fabrica mais açúcar, 

nem se limpa arroz em casa. Como aconte-
ceu com a farinha de milho, predomina o 
hábito de recorrer aos estabelecimentos de 
benefício da vila, onde se compra açúcar e 
banha. Trata-se, pois, de um acentuado 
incremento de dependência, que destrói a 
autonomia do grupo de vizinhança, incor-
porando-o ao sistema comercial das 
cidades. E, ao mesmo tempo, uma perda ou 
transferência de elementos culturais, que 
antes caracterizavam a sociedade caipira na 
sua adaptação ao meio. [...] O homem rural 
depende, portanto, cada vez mais da vila e 
das cidades, não só para adquirir bens 
manufaturados, mas para adquirir e mani-
pular os próprios alimentos .

 A análise de Cândido confere impacto 
ao enunciado na introdução deste livro. A 
mudança percebida na fala dos entrevistados, 
na verdade, foi iniciada bem antes. A geração 
representada pelos que foram ouvidos pelas 
autoras, forma a última ainda com memórias 
vividas da vida inteiramente no campo, 
porém, não em toda sua trajetória, mas como 
já a�rmado, até o início da vida adulta.

Dentro desse con�ito rural/urbano, 
Cândido narra que todas as vezes que surge, 
por difusão da cultura urbana [e industrial], a 
possibilidade de adotar os seus traços, o caipira 
tende a aceitá-los, como elemento de prestígio. 
“Este, agora, não é mais de�nido em função da 
estrutura fechada do grupo de vizinhança, mas 
da estrutura geral da sociedade, que leva à 
superação da vida comunitária inicial”. Se em 
1954, Cândido anunciava a primeira crise da 
vida caipira, este livro, aceitando que ela tenha 

se consolidado e se estendido ao longo do 
tempo, em especial, nos últimos 20 anos com 
a supremacia da cana-de-açúcar, não se 
deterá em abordar as perdas, mas, ao contrá-
rio, as memórias que ainda restam.

Reiteramos, mais uma vez, o convite 
para o leitor valsar pelas páginas desta obra. 
Acreditamos que será um prazer rever, caso já 
tenha tido contato com a cultura rural/caipira, 
ou tomar contato com um modo de vida 
simples, mas cheio de encantos. Será inevitá-
vel sentir o aroma do café e surpreendente-
mente ouvir os sons de um lugar que longe 
ou perto, é também o lugar de todos os 
paulistas.
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Memória

Mais do que uma obra de memória, na 
qual cresce a história e por sua vez a alimenta, 
conforme Le Go�  , este livro é uma organiza-
ção de memórias. Embora ele permita uma 
variação signi�cativa de interpretações, como 
explica Possenti , não está validado a aceitar 
todas as interpretações. Trata-se de um recor-
te e, como tal, representa uma parcialidade e 
está centrado em um momento temporal. 

As memórias expressas nesta obra estão 
datadas e geogra�camente localizadas. Elas 
dizem respeito a pessoas, lugares e aconteci-
mentos que representam o modo de vida de 
uma geração que sempre trabalhou no 
campo, com uma variação etária entre 50 e 70 
anos, marcada pelos costumes rurais, mas já 
bastante in�uenciada pela modernidade 
urbana. São homens e mulheres que nasce-
ram na zona rural, viveram a maior parte de 
suas vidas totalmente vinculada às fazendas, 
em especial na infância, na juventude e no 
início da fase adulta, mas que, embora tenham 
tido seus �lhos, ainda nas fazendas, estes, 
quando adultos, foram trabalhar nas cidades. 

Portanto, sabe-se que os entrevistados, 
donos das memórias aqui relatadas, são mem-
bros da última geração de homens e mulheres 
do campo, das fazendas localizadas há menos 
de vinte quilômetros das cidades. As facilida-
des de ir e vir, os acessos pelos meios de 
comunicação, os novos contratos de trabalho 

e os modelos de arrendamento de terra, esta-
beleceram outras relações de pertencimento 
entre o cidadão que, ainda trabalhador rural, 
passou a morar na zona urbana. Todo esse 
contexto atual tem um peso relevante na 
ressigni�cação das memórias.

Em parte herdada, a memória não é um 
fenômeno exclusivamente individual, mas 
construída social e historicamente, sendo 
submetida constantemente a transformações 
em função da ocasião em que ela é elaborada 
e expressa. “As preocupações do momento 
constituem um elemento da estruturação da 
memória”  .

É esta constatação que valora expres-
sivamente este trabalho. Trata-se do registro 
de memórias que podem sobreviver ao desa-
parecimento transformando-se, ancorando-se 
e alimentando-se de referências culturais . São 
vestígios datados da memória de pessoas 
cujas vivências cotidianas servem de base 
para periodizar sua narrativa: o nascimento 
dos �lhos, o casamento, as festas religiosas, 
etc. São relatos de mulheres que levantavam 
às quatro da manhã para fazer comida para a 
família levar na roça e que hoje, esquentam o 
jantar no micro-ondas. Homens que se infor-
mavam das coisas pelo vai e vem dos compa-
dres e que, na atualidade, sustentam, nos 
telhados de suas casas modestas, antenas 
parabólicas para exibições de canais interna-

cionais de televisão. 
O valor desta obra está em registrar 

memórias que não estão guardadas e inscritas 
nas pedras, mas que são intangíveis. Estão no 
campo do simbólico. Contudo, não são menos 
importantes para servir ao presente e ao 
futuro, como anunciou Le Go�. Ainda segun-
do o autor, devemos trabalhar de forma que a 
memória coletiva sirva para a libertação e “não 
para a servidão dos homens” . Ou como 
a�rmou Pollack, “o passado longínquo pode 
então se tornar promessa de futuro e, às vezes, 
desa�o lançado à ordem estabelecida” .

Para Le Go� as transformações vivencia-
das pelas sociedades, elucidam a relevância 
do papel que a memória coletiva representa. 
Ela está presente nas grandes questões das 
sociedades. O autor a defende como “um 
elemento essencial do que se costuma 
chamar de “identidade”, individual ou coletiva, 
cuja busca é uma das atividades fundamentais 
dos indivíduos e das sociedades de hoje, na 
febre e na angústia”  . 

O tempo desta pesquisa acompanha 
uma geração permeada pela memória da 
geração que a antecedeu e in�uenciada pela 
moderna geração a qual deu origem. São 
homens e mulheres para quem as autoras 
perguntaram o que eles ainda lembravam da 
vida de seus pais e que hoje, como pais, o que 
eles repassam para os �lhos. De imediato, o 
que se pode constatar é que muitas coisas 
estão mesmo só na memória, outras já se 
perderam. 

“A memória é seletiva. Nem tudo �ca 

gravado. Nem tudo �ca registrado” . Mas, é 
possível identi�car nos relatos alguns marcos 
que são pontos “relativamente invariantes”, 
que são percebidos como recorrentes.

A culinária talvez seja a referência mais 
comum a todos, já que, mesmo não presente 
no dia-a-dia das famílias entrevistadas, ainda é 
uma forte ligação com o modo de vida de 
antes. Eles podem até comprar pamonha 
pronta nas casas especializadas em produtos 
feitos a partir do milho, mas está na memória 
de cada um dos entrevistados, a receita e o 
difícil modo de preparo da iguaria. 

Outra constatação é de que hoje não 
existem mais memórias somente dos cafezais. 
Ainda que metodologicamente o requisito de 
que todos os entrevistados tenham trabalha-
do ou vivido em fazendas de café tenha sido 
essencial e obedecido, estes homens e mulhe-
res são �lhos das mudanças. 

 Lugar de grande referência para os seus 
progenitores, os cafezais sofreram as consequên-
cias das variações de mercado e da economia, 
do estilo de vida, da expansão dos canaviais, 
do surgimento de novas alternativas de traba-
lho. Eles guardam importantes lembranças da 
roça e do ritual de plantar, abanar, colher, 
limpar, torrar e moer café, mas estas memórias 
estão longe do cotidiano dos dias atuais e não 
são elas as únicas memórias de referência do 
passado, guardadas pelos entrevistados. 

Contextualizado o tempo, o per�l e as 
memórias, é importante, dentro do objetivo 
de salvaguardar o modo de vida do homem 
do campo, relacionar este trabalho a outra 

proposta relevante que é a de identi�car e 
registrar as identidades culturais de um povo. 
Este tem sido um ponto comum de reunião 
das pesquisadoras desta obra.

Identidade cultural

De acordo com Stuart Hall  o conceito 
de identidade é complexo e pouco desenvol-
vido, principalmente na virada do século, 
quando se intensi�ca o debate em torno da 
questão de “crise de identidade” vivida pela 
sociedade pós-moderna. Para alguns teóricos, 
entre o �nal do século XX e o início do XXI, 
estaria ocorrendo um esfacelamento das iden-
tidades. Hall explica que esse posicionamento 
(que agrega cada vez mais adeptos) é justi�ca-
do pela ocorrência de mudanças estruturais 
que seriam possíveis responsáveis pelas trans-
formações em curso na sociedade. A intensi�-
cação da mundialização do capitalismo e da 
globalização das informações fragmentaria as 
paisagens culturais de classe, gênero, sexuali-
dade, nacionalidade que, no passado, forma-
riam a base de referência como indivíduo 
social. Partindo deste posicionamento, a crise 
de identidade vivida pela sociedade atual 
resultaria num movimento contrário a qual-
quer construção �xa de identidade, engendra-
da pela concepção iluminista. O autor a�rma 
que é possível compreender essa questão a 
partir de três percepções de identidade: o 
sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o 
sujeito pós-moderno. 

 O sujeito do iluminismo se caracteriza-
ria “como centrado, uni�cado, dotado das 
capacidades de razão, de consciência e de 
ação”. Neste caso, o ponto de referência seria o 
próprio homem, seu núcleo interior, que 
surgia pela primeira vez com o seu nascimen-
to e permanecia com ele durante a sua exis-
tência numa posição central e que dava forma 
à identidade de uma pessoa. A “complexidade 
do mundo moderno e a consciência de que 
este núcleo interior não era autônomo e 
autossu�ciente” indica, para Hall, a impossibili-
dade de existência desta identidade uni�cada.

 Em contraposição a isto se apresenta a 
noção de sujeito sociológico. Neste caso, a 
identidade seria formada no contato com 
outras pessoas. As relações sociais, portanto, 
seriam aquelas por meio das quais o indivíduo 
consolidaria os seus “valores, sentidos e 
símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela 
habitava”. Esta concepção concebe a identida-
de como construída de maneira interativa 
entre “eu” e a sociedade. Visto dessa forma, a 
identidade cultural seria aquela que, para 
Stuart Hall, “costura” o indivíduo às estruturas, 
estabilizando tanto os sujeitos quanto o lugar, 
“os mundos culturais” onde habita. Quando 

esses “mundos” mudam, quando o processo 
de identi�cação, por meio do qual re�etimos 
nossas identidades culturais torna-se provisó-
rio e variável, a identidade estável do sujeito 
se fragmenta. 

Para Michael Pollack, há uma estreita 
ligação entre a memória e o sentimento de 
identidade, tomada por ele com o sentido de 
imagem de si, para si e para os outros . Na 
estruturação da identidade individual há fron-
teiras físicas, do próprio corpo do indivíduo, as 
fronteiras de pertencimento ao grupo, as 
relações sociais, e há a continuidade dentro do 
tempo, todos eles elementos que formam a 
identidade. Qualquer ruptura nesses elemen-
tos pode provocar um sentimento de quebra 
de unidade ou de continuidade e gerar pato-
logias. A “memória é um elemento constituin-
te do sentimento de identidade, tanto indivi-
dual, como coletiva, na medida em que ela é 
também um fator extremamente importante 
do sentimento de continuidade e de coerên-
cia de uma pessoa ou de um grupo em sua 
construção de si”  . Contudo, é importante frisar 
que ninguém pode construir uma autoimagem 
de si ou do grupo isenta de mudanças, de 
negociação e de transformação em função 
dos outros e do ambiente de vivência. Esse 
processo provoca constantes rearranjos.

 É justamente neste momento de rear-
ranjo, de rede�nição de identidade que se 
localizam os entrevistados deste trabalho, 
conforme já explicitado, quanto às mudanças 
em curso na vida dessas famílias. Talvez muito 
mais do que eles próprios, os �lhos sejam 

personagens principais dessa movimentação 
identitária. Eles transitam entre dois mundos 
culturais. 

Hall pondera ainda que aqueles que 
acreditam na existência de uma crise defen-
dem que as antigas identidades formadas ao 
longo de séculos, e que eram responsáveis 
pela estabilização do mundo social, estariam 
em declínio. Desse processo apareceram 
outras novas, provocando uma fragmentação 
do sujeito moderno. Esse fato faria parte de 
uma mudança estrutural das sociedades, que 
estaria abalando as molduras referenciais que 
ancoravam os indivíduos ao mundo social. 

 Para aqueles que acreditam na existên-
cia de uma identidade uni�cada, que para Hall 
é uma fantasia, esse processo teria produzido 
o sujeito pós-moderno, sem uma identidade 
�xa, ou permanente. Esta seria transformada 
continuamente em relação às maneiras pelas 
quais somos representados nos sistemas 
culturais a nossa volta. Sobre isto duas ques-
tões devem ser levadas em conta. 

 Para os teóricos que acreditam que há 
uma crise de identidade e que esta está se 
fragmentando, difunde-se a ideia de uma 
necessidade de “resgate” do “eu” perdido. Esta-
ria, neste caso, ocorrendo a perda do “sentido 
de si” estável, portanto, uma descentração do 
sujeito. Nesse movimento, a diversidade seria 
vista como nociva à ideia de unidade, de 
pessoa integral. Para o crítico cultural Mercer,                                   
“a identidade somente se torna uma questão 
quando está em crise, quando algo que se 
supõe como �xo, coerente e estável é desloca-

do pela experiência da dúvida e da incerteza”.
 Hall não defende a ideia de que estarí-

amos perdendo a nossa identidade uni�cada 
e que seria necessário “resgatá-la”. Ao contrá-
rio, ele aponta para a complexidade da ques-
tão. Antes de tudo todas as identidades são 
resultado de sistemas de representação, 
portanto, são histórica e socialmente construí-
das. Elas estão localizadas no tempo e no 
espaço simbólicos. Assim, cada identidade 
teria “paisagens” especí�cas. Como a�rmou 
Nora , são pontes com o passado que ajudam 
a dar sentido ao presente.

 Nessa percepção, conhecer os lugares, 
as pessoas, os acontecimentos dos sujeitos 
em questão, bem como as práticas desenvol-
vidas de maneira intrínseca a ele, seria funda-
mental para a análise não de identidades frag-
mentadas, mas em constante rearranjo, em 
formatação num processo dinâmico. Pensar 
sobre a importância do “lugar” concreto e 
delimitado como o ponto das práticas socio-
culturais especí�cas com os quais as nossas 
identidades estão ligadas. 

Mas todas essas contextualizações de 
memórias e identidades estão sobre outro 
conceito que precisa ser melhor apresentado: 
o de Cultura. 

Cultura

A palavra cultura está para a Linguística, 
entre uma das mais polissêmicas, ou seja, que 
permite uma variação signi�cativa de senti-
dos, em especial, se analisada ao longo do 

tempo. Para Terry Eagleton , estudioso bastan-
te crítico sobre a produção intelectual, “cultu-
ra” é considerada uma das duas ou três pala-
vras mais complexas de nossa língua, e ao 

termo que é por vezes considerado seu 
oposto quando o foco está na �loso�a – “natu-
reza” –, é comumente conferida a honra de ser 
o mais complexo de todos.

Etimologicamente, a palavra cultura 
vem de cultivo e nasceu ligada à agricultura, 
porém não se manteve arraigada. Com o 
tempo desligou-se de adjetivos como moral e 
intelectual e tornou-se apenas “cultura”, uma 
abstração em si mesma. A palavra, assim, 
mapeia em seu desdobramento semântico a 
mudança histórica da própria humanidade da 
existência rural para a urbana. O movimento 
de signi�cados da palavra cultura não foi 
cessado, se altera e permanece com vários 
sentidos até a atualidade, numa dialética com 
a própria contextualização, permitindo e 
propondo a diversidade cultural.

Fernando de Azevedo publicou, em 
1943, a obra A Cultura Brasileira e, nas 980 
páginas que dedicou ao tema, foi abrangente 
o su�ciente para narrar a variação de sentidos 
da palavra, tendo-a relacionado com a antro-
pologia, a civilização, suas relações materiais e 
imateriais, suas funções sociais e suas especi�-
cidades enquanto modalidade artística. 
Azevedo se serviu da obra de A. Meillet para 
a�rmar que “a signi�cação de uma palavra de 
uso corrente se é de�nida pelo conjunto de 
noções às quais a palavra se associou e as 
associações diferem evidentemente segundo 
o grupo em que é empregada.”  Para Azevedo, 
termos como civilização e cultura continua-
vam, em 1940, a se opor aos esforços dos 
homens de ciência, para lhes precisar o senti-

do, a riqueza das nações que evocam ou a 
variedade de sentidos que comportam na 
língua geral, o que permaneceu, mesmo com 
o passar do tempo.

 Desde a década de 1940, quando a obra 
de Azevedo foi publicada, muitas outras 
contribuições para melhor de�nir “Cultura“ 
foram registradas. As mudanças nesse perío-
do são tantas, que Mario Vargas Llosa  em “A 
civilização do espetáculo”, lançada em 2013, 
a�rmou que “A cultura, no sentido tradicional-
mente dado a esse vocábulo, está prestes a 
desaparecer em nossos dias. E, talvez, já tenha 
desaparecido, discretamente esvaziada de 
conteúdo”. Llosa passeia pelas obras de T.S. 
Eliot, Guy Debord, Gilles Lipovetsky e Frédéric 
Martel, concordando ou discordando dos 
mesmos, mas foca na discussão de mercado 
em que

[...] a distinção entre preço e valor se 
apagou, ambos agora são um só, tendo o 
primeiro absorvido e anulado o segundo. 
É bom o que tem sucesso e é vendido; 
mau o que fracassa e não conquista o 
público. O único valor é o comercial. O 
desaparecimento da velha cultura impli-
cou o desparecimento do velho conceito 
de valor. O único valor existente é agora o 
�xado pelo mercado . 

Se Llosa foi restrito em seu debate sobre 
cultura, Azevedo não foi abrangente o 
su�ciente para compreender o lugar de 
pesquisa das autoras. O último, para de�nir o 
termo, apresentou as contribuições de inte-

lectuais de várias nacionalidades a �m de 
validar sua assertiva de que

 
[...] as concepções de cultura podem 
variar de uma nação a outra; e nas cultu-
ras nacionais podem entrar e efetivamen-
te entram, em proporções variáveis, 
conforme as épocas e os povos, os 
elementos da tradição nacional e os da 
tradição humana; mas à concepção 
universalista não se opõe uma noção 
nacionalista de cultura, senão quando, 
em vez de uma fusão e de uma harmonia 
desses elementos, se estabelecer, ao 
contrário, um antagonismo de valores ou 
se instalar a ideia de superioridade dos 
elementos particulares, nacionais, sobre 
os valores humanos e universais .

Azevedo apresenta como sendo a sua 
de�nição de cultura, a que mais se aproxima 
de G. Humboldt. “Entendemos por cultura, 
esse estado moral, intelectual e artístico, em 
que os homens souberam elevar-se acima das 
simples considerações de utilidade social, 
compreendendo o estudo desinteressado, a 
um sistema de funções que tendem à satisfa-
ção de suas necessidades fundamentais, e 
entre as quais a função econômica visa aten-
der às necessidades materiais e a função polí-
tica (para darmos somente dois exemplos), 
tem por �m defender a existência da socieda-
de, tomada como conjunto e também como 
reunião de grupos particulares, regulando as 
relações dos indivíduos e grupos entre si, e 
destes com o todo, Estado ou nação” . 

De volta a Terry Eagleton, que propõe a 

superação das de�nições antropológica e 
estética do conceito de cultura, já que para ele 
a primeira é “debilitantemente ampla, e outra 
desconfortavelmente rígida”, colocamos a 
de�nição base de cultura, para acompanhar o 
leitor ao longo desta obra, em uma terceira 
margem do rio, assim como o autor, para com-
preender o maior conjunto de sentidos e 
acentuar a importância do tema.

Se para Eagleton , a ideia de cultura 
signi�ca uma rejeição “tanto do naturalismo 
quanto do idealismo” e a tensão “entre fazer e 
ser feito, racionalidade e espontaneidade, que 
censura o intelecto desencarnado do Iluminis-
mo, tanto quanto desa�a o reducionismo 
cultural de grande parte do pensamento 
contemporâneo”, para essas autoras, a �m de 
aportar em um lugar sólido, minimizando a 
tensão do con�ito sugerido até aqui pelos 
autores citados, e por não ser esta obra o 
espaço para de�nições �nais sobre cultura, mas 
sim, matéria de contribuição para a sequência 
do mesmo, preferiremos, mesmo que não 
metodologicamente rígido, fechar com o 
simples e amplo conceito de A�onso Romano 
de Sant’Anna, que, em evento no Ministério da 
Cultura, em Brasília, a�rmou ser Cultura tudo 
aquilo que não é natural.  

Desse núcleo imenso, derivam outros 
conjuntos como cultura de um país e cultura 
de uma localidade e, assim, surgem as diversi-
dades, estas, elementos presentes neste livro. 
Cultura erudita e cultura popular e aqui, 
mesmo com as especi�cidades importantes 
de cada segmento, surgem as diferenças 

sociais e as realidades de acesso e não acesso. 
Assim como surgem as características próprias 
de localidades especí�cas, no caso do Estado 
de São Paulo, por exemplo, a cultura caiçara 
(aquela dos povos beira mar), a cultura caipira 
(aquela dos povos do interior)  e aquela tercei-
ra (dos povos das grandes cidades, em espe-
cial da capital), que nem está dentro da 
primeira nem da segunda, mas que compre-
ende as duas, que é a própria cultura do 
Estado enquanto uma regionalidade em 
relação ao país e ao mundo.  

Esta obra não se refere ao todo da cultu-
ra caipira ao relatar as memórias de homens e 
mulheres que vivem em fazendas, mas o 
conteúdo aqui relacionado está dentro do 
abrangente universo da cultura caipira, que 
assim é conhecida por se referir aos modos de 
vida do homem não letrado, morador no inte-
rior do Estado. 

Cultura Caipira

A de�nição da palavra “Caipira” não está  
presente no Dicionário de Filoso�a de Gérard 
Durozol e André Roussel, nem na obra de 
Deonísio da Silva, “A vida íntima das palavras”  .  
Aparece modestamente no livro de Márcio 
Bueno, que também estuda a origem curiosa 
das palavras. Ele escreve que caipira é o habi-
tante do campo de pouca instrução e modos 
rústicos. Acrescenta que alguns autores dizem 
que a palavra deve ser fruto do cruzamento de 
“caipora” com “curupira” e para por aí.

 O senso comum, este sim, é rico em 

conceituações. Revela o caipira como aquele 
homem “chucro” que fala de um jeito diferen-
te, carregando o “erre” das palavras e de pouca 
inteligência. Personagem que se veste de 
camisa xadrez, quando homem e de vestido 
de chita, quando mulher. Trabalhador da roça, 
cultiva o que consome e se diverte nas festas 
de santos ao som de viola e sanfona.  Inezita 
Barrozo, artista brasileira que representa o 
caipira, canta e declama a poesia rural. Em 
“Caipira de Fato” ela a�rma: 

Eu sou cabocla tô chegando lá da roça. 
Inda falo vige nossa, eu ainda digo é. Sou 
sertaneja, não me nego e faço gosto.  Tá 
escrito no meu rosto, só não enxerga 
quem não quer. Eu sou aquele cheiro 
doce lá da mata. Água limpa da cascata, o 
verde dos cafezais. Modéstia parte sou o 
som daquela viola. Que um caboclo 
consola quando o acorde se faz. Eu sou do 
mato, sou caipira verdadeira. Sou perfu-
me de madeira, esse é o jeito meu. Eu sou 
a fera que esconde o �lhotinho. Ave que 
não sai do ninho, protegendo o que é seu. 
Eu sou aquilo que inda chamam de 
beleza. Sou um fato, sou certeza, tudo 
isso e muito mais. Nasci da terra, sou a �or 
da natureza. Eu sou vida, sou pureza, 
amor que não se desfaz.

Antonio Cândido, em sua tese “Os 
Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira 
paulista e a transformação dos seus meios de 
vida”, apresentada em 1954 e publicada pela 
primeira vez, dez anos depois, inicia diferen-
ciando o caboclo do camponês e a�rma que 
sua obra retrata o caipira paulista. Cândido 
visitou Rio Bonito, ao longo de seus estudos, 
duas vezes, em 1948 e 1954. Ele relata as dife-
renças constatadas:

 
Naquela data, quase cada casa possuía a sua 
prensa manual, havendo apenas uma de 
tração animal; havia alguns pilões de pé, 
pequenos monjolos secos, em que a queda 
da ‘mão’ é dada por pressão muscular [...] em 
1954, tinham desaparecido por completo. 
Isso signi�ca que não se fabrica mais açúcar, 

nem se limpa arroz em casa. Como aconte-
ceu com a farinha de milho, predomina o 
hábito de recorrer aos estabelecimentos de 
benefício da vila, onde se compra açúcar e 
banha. Trata-se, pois, de um acentuado 
incremento de dependência, que destrói a 
autonomia do grupo de vizinhança, incor-
porando-o ao sistema comercial das 
cidades. E, ao mesmo tempo, uma perda ou 
transferência de elementos culturais, que 
antes caracterizavam a sociedade caipira na 
sua adaptação ao meio. [...] O homem rural 
depende, portanto, cada vez mais da vila e 
das cidades, não só para adquirir bens 
manufaturados, mas para adquirir e mani-
pular os próprios alimentos .

 A análise de Cândido confere impacto 
ao enunciado na introdução deste livro. A 
mudança percebida na fala dos entrevistados, 
na verdade, foi iniciada bem antes. A geração 
representada pelos que foram ouvidos pelas 
autoras, forma a última ainda com memórias 
vividas da vida inteiramente no campo, 
porém, não em toda sua trajetória, mas como 
já a�rmado, até o início da vida adulta.

Dentro desse con�ito rural/urbano, 
Cândido narra que todas as vezes que surge, 
por difusão da cultura urbana [e industrial], a 
possibilidade de adotar os seus traços, o caipira 
tende a aceitá-los, como elemento de prestígio. 
“Este, agora, não é mais de�nido em função da 
estrutura fechada do grupo de vizinhança, mas 
da estrutura geral da sociedade, que leva à 
superação da vida comunitária inicial”. Se em 
1954, Cândido anunciava a primeira crise da 
vida caipira, este livro, aceitando que ela tenha 

se consolidado e se estendido ao longo do 
tempo, em especial, nos últimos 20 anos com 
a supremacia da cana-de-açúcar, não se 
deterá em abordar as perdas, mas, ao contrá-
rio, as memórias que ainda restam.

Reiteramos, mais uma vez, o convite 
para o leitor valsar pelas páginas desta obra. 
Acreditamos que será um prazer rever, caso já 
tenha tido contato com a cultura rural/caipira, 
ou tomar contato com um modo de vida 
simples, mas cheio de encantos. Será inevitá-
vel sentir o aroma do café e surpreendente-
mente ouvir os sons de um lugar que longe 
ou perto, é também o lugar de todos os 
paulistas.
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Memória

Mais do que uma obra de memória, na 
qual cresce a história e por sua vez a alimenta, 
conforme Le Go�  , este livro é uma organiza-
ção de memórias. Embora ele permita uma 
variação signi�cativa de interpretações, como 
explica Possenti , não está validado a aceitar 
todas as interpretações. Trata-se de um recor-
te e, como tal, representa uma parcialidade e 
está centrado em um momento temporal. 

As memórias expressas nesta obra estão 
datadas e geogra�camente localizadas. Elas 
dizem respeito a pessoas, lugares e aconteci-
mentos que representam o modo de vida de 
uma geração que sempre trabalhou no 
campo, com uma variação etária entre 50 e 70 
anos, marcada pelos costumes rurais, mas já 
bastante in�uenciada pela modernidade 
urbana. São homens e mulheres que nasce-
ram na zona rural, viveram a maior parte de 
suas vidas totalmente vinculada às fazendas, 
em especial na infância, na juventude e no 
início da fase adulta, mas que, embora tenham 
tido seus �lhos, ainda nas fazendas, estes, 
quando adultos, foram trabalhar nas cidades. 

Portanto, sabe-se que os entrevistados, 
donos das memórias aqui relatadas, são mem-
bros da última geração de homens e mulheres 
do campo, das fazendas localizadas há menos 
de vinte quilômetros das cidades. As facilida-
des de ir e vir, os acessos pelos meios de 
comunicação, os novos contratos de trabalho 

e os modelos de arrendamento de terra, esta-
beleceram outras relações de pertencimento 
entre o cidadão que, ainda trabalhador rural, 
passou a morar na zona urbana. Todo esse 
contexto atual tem um peso relevante na 
ressigni�cação das memórias.

Em parte herdada, a memória não é um 
fenômeno exclusivamente individual, mas 
construída social e historicamente, sendo 
submetida constantemente a transformações 
em função da ocasião em que ela é elaborada 
e expressa. “As preocupações do momento 
constituem um elemento da estruturação da 
memória”  .

É esta constatação que valora expres-
sivamente este trabalho. Trata-se do registro 
de memórias que podem sobreviver ao desa-
parecimento transformando-se, ancorando-se 
e alimentando-se de referências culturais . São 
vestígios datados da memória de pessoas 
cujas vivências cotidianas servem de base 
para periodizar sua narrativa: o nascimento 
dos �lhos, o casamento, as festas religiosas, 
etc. São relatos de mulheres que levantavam 
às quatro da manhã para fazer comida para a 
família levar na roça e que hoje, esquentam o 
jantar no micro-ondas. Homens que se infor-
mavam das coisas pelo vai e vem dos compa-
dres e que, na atualidade, sustentam, nos 
telhados de suas casas modestas, antenas 
parabólicas para exibições de canais interna-

cionais de televisão. 
O valor desta obra está em registrar 

memórias que não estão guardadas e inscritas 
nas pedras, mas que são intangíveis. Estão no 
campo do simbólico. Contudo, não são menos 
importantes para servir ao presente e ao 
futuro, como anunciou Le Go�. Ainda segun-
do o autor, devemos trabalhar de forma que a 
memória coletiva sirva para a libertação e “não 
para a servidão dos homens” . Ou como 
a�rmou Pollack, “o passado longínquo pode 
então se tornar promessa de futuro e, às vezes, 
desa�o lançado à ordem estabelecida” .

Para Le Go� as transformações vivencia-
das pelas sociedades, elucidam a relevância 
do papel que a memória coletiva representa. 
Ela está presente nas grandes questões das 
sociedades. O autor a defende como “um 
elemento essencial do que se costuma 
chamar de “identidade”, individual ou coletiva, 
cuja busca é uma das atividades fundamentais 
dos indivíduos e das sociedades de hoje, na 
febre e na angústia”  . 

O tempo desta pesquisa acompanha 
uma geração permeada pela memória da 
geração que a antecedeu e in�uenciada pela 
moderna geração a qual deu origem. São 
homens e mulheres para quem as autoras 
perguntaram o que eles ainda lembravam da 
vida de seus pais e que hoje, como pais, o que 
eles repassam para os �lhos. De imediato, o 
que se pode constatar é que muitas coisas 
estão mesmo só na memória, outras já se 
perderam. 

“A memória é seletiva. Nem tudo �ca 

gravado. Nem tudo �ca registrado” . Mas, é 
possível identi�car nos relatos alguns marcos 
que são pontos “relativamente invariantes”, 
que são percebidos como recorrentes.

A culinária talvez seja a referência mais 
comum a todos, já que, mesmo não presente 
no dia-a-dia das famílias entrevistadas, ainda é 
uma forte ligação com o modo de vida de 
antes. Eles podem até comprar pamonha 
pronta nas casas especializadas em produtos 
feitos a partir do milho, mas está na memória 
de cada um dos entrevistados, a receita e o 
difícil modo de preparo da iguaria. 

Outra constatação é de que hoje não 
existem mais memórias somente dos cafezais. 
Ainda que metodologicamente o requisito de 
que todos os entrevistados tenham trabalha-
do ou vivido em fazendas de café tenha sido 
essencial e obedecido, estes homens e mulhe-
res são �lhos das mudanças. 

 Lugar de grande referência para os seus 
progenitores, os cafezais sofreram as consequên-
cias das variações de mercado e da economia, 
do estilo de vida, da expansão dos canaviais, 
do surgimento de novas alternativas de traba-
lho. Eles guardam importantes lembranças da 
roça e do ritual de plantar, abanar, colher, 
limpar, torrar e moer café, mas estas memórias 
estão longe do cotidiano dos dias atuais e não 
são elas as únicas memórias de referência do 
passado, guardadas pelos entrevistados. 

Contextualizado o tempo, o per�l e as 
memórias, é importante, dentro do objetivo 
de salvaguardar o modo de vida do homem 
do campo, relacionar este trabalho a outra 

proposta relevante que é a de identi�car e 
registrar as identidades culturais de um povo. 
Este tem sido um ponto comum de reunião 
das pesquisadoras desta obra.

Identidade cultural

De acordo com Stuart Hall  o conceito 
de identidade é complexo e pouco desenvol-
vido, principalmente na virada do século, 
quando se intensi�ca o debate em torno da 
questão de “crise de identidade” vivida pela 
sociedade pós-moderna. Para alguns teóricos, 
entre o �nal do século XX e o início do XXI, 
estaria ocorrendo um esfacelamento das iden-
tidades. Hall explica que esse posicionamento 
(que agrega cada vez mais adeptos) é justi�ca-
do pela ocorrência de mudanças estruturais 
que seriam possíveis responsáveis pelas trans-
formações em curso na sociedade. A intensi�-
cação da mundialização do capitalismo e da 
globalização das informações fragmentaria as 
paisagens culturais de classe, gênero, sexuali-
dade, nacionalidade que, no passado, forma-
riam a base de referência como indivíduo 
social. Partindo deste posicionamento, a crise 
de identidade vivida pela sociedade atual 
resultaria num movimento contrário a qual-
quer construção �xa de identidade, engendra-
da pela concepção iluminista. O autor a�rma 
que é possível compreender essa questão a 
partir de três percepções de identidade: o 
sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o 
sujeito pós-moderno. 

 O sujeito do iluminismo se caracteriza-
ria “como centrado, uni�cado, dotado das 
capacidades de razão, de consciência e de 
ação”. Neste caso, o ponto de referência seria o 
próprio homem, seu núcleo interior, que 
surgia pela primeira vez com o seu nascimen-
to e permanecia com ele durante a sua exis-
tência numa posição central e que dava forma 
à identidade de uma pessoa. A “complexidade 
do mundo moderno e a consciência de que 
este núcleo interior não era autônomo e 
autossu�ciente” indica, para Hall, a impossibili-
dade de existência desta identidade uni�cada.

 Em contraposição a isto se apresenta a 
noção de sujeito sociológico. Neste caso, a 
identidade seria formada no contato com 
outras pessoas. As relações sociais, portanto, 
seriam aquelas por meio das quais o indivíduo 
consolidaria os seus “valores, sentidos e 
símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela 
habitava”. Esta concepção concebe a identida-
de como construída de maneira interativa 
entre “eu” e a sociedade. Visto dessa forma, a 
identidade cultural seria aquela que, para 
Stuart Hall, “costura” o indivíduo às estruturas, 
estabilizando tanto os sujeitos quanto o lugar, 
“os mundos culturais” onde habita. Quando 

esses “mundos” mudam, quando o processo 
de identi�cação, por meio do qual re�etimos 
nossas identidades culturais torna-se provisó-
rio e variável, a identidade estável do sujeito 
se fragmenta. 

Para Michael Pollack, há uma estreita 
ligação entre a memória e o sentimento de 
identidade, tomada por ele com o sentido de 
imagem de si, para si e para os outros . Na 
estruturação da identidade individual há fron-
teiras físicas, do próprio corpo do indivíduo, as 
fronteiras de pertencimento ao grupo, as 
relações sociais, e há a continuidade dentro do 
tempo, todos eles elementos que formam a 
identidade. Qualquer ruptura nesses elemen-
tos pode provocar um sentimento de quebra 
de unidade ou de continuidade e gerar pato-
logias. A “memória é um elemento constituin-
te do sentimento de identidade, tanto indivi-
dual, como coletiva, na medida em que ela é 
também um fator extremamente importante 
do sentimento de continuidade e de coerên-
cia de uma pessoa ou de um grupo em sua 
construção de si”  . Contudo, é importante frisar 
que ninguém pode construir uma autoimagem 
de si ou do grupo isenta de mudanças, de 
negociação e de transformação em função 
dos outros e do ambiente de vivência. Esse 
processo provoca constantes rearranjos.

 É justamente neste momento de rear-
ranjo, de rede�nição de identidade que se 
localizam os entrevistados deste trabalho, 
conforme já explicitado, quanto às mudanças 
em curso na vida dessas famílias. Talvez muito 
mais do que eles próprios, os �lhos sejam 

personagens principais dessa movimentação 
identitária. Eles transitam entre dois mundos 
culturais. 

Hall pondera ainda que aqueles que 
acreditam na existência de uma crise defen-
dem que as antigas identidades formadas ao 
longo de séculos, e que eram responsáveis 
pela estabilização do mundo social, estariam 
em declínio. Desse processo apareceram 
outras novas, provocando uma fragmentação 
do sujeito moderno. Esse fato faria parte de 
uma mudança estrutural das sociedades, que 
estaria abalando as molduras referenciais que 
ancoravam os indivíduos ao mundo social. 

 Para aqueles que acreditam na existên-
cia de uma identidade uni�cada, que para Hall 
é uma fantasia, esse processo teria produzido 
o sujeito pós-moderno, sem uma identidade 
�xa, ou permanente. Esta seria transformada 
continuamente em relação às maneiras pelas 
quais somos representados nos sistemas 
culturais a nossa volta. Sobre isto duas ques-
tões devem ser levadas em conta. 

 Para os teóricos que acreditam que há 
uma crise de identidade e que esta está se 
fragmentando, difunde-se a ideia de uma 
necessidade de “resgate” do “eu” perdido. Esta-
ria, neste caso, ocorrendo a perda do “sentido 
de si” estável, portanto, uma descentração do 
sujeito. Nesse movimento, a diversidade seria 
vista como nociva à ideia de unidade, de 
pessoa integral. Para o crítico cultural Mercer,                                   
“a identidade somente se torna uma questão 
quando está em crise, quando algo que se 
supõe como �xo, coerente e estável é desloca-

do pela experiência da dúvida e da incerteza”.
 Hall não defende a ideia de que estarí-

amos perdendo a nossa identidade uni�cada 
e que seria necessário “resgatá-la”. Ao contrá-
rio, ele aponta para a complexidade da ques-
tão. Antes de tudo todas as identidades são 
resultado de sistemas de representação, 
portanto, são histórica e socialmente construí-
das. Elas estão localizadas no tempo e no 
espaço simbólicos. Assim, cada identidade 
teria “paisagens” especí�cas. Como a�rmou 
Nora , são pontes com o passado que ajudam 
a dar sentido ao presente.

 Nessa percepção, conhecer os lugares, 
as pessoas, os acontecimentos dos sujeitos 
em questão, bem como as práticas desenvol-
vidas de maneira intrínseca a ele, seria funda-
mental para a análise não de identidades frag-
mentadas, mas em constante rearranjo, em 
formatação num processo dinâmico. Pensar 
sobre a importância do “lugar” concreto e 
delimitado como o ponto das práticas socio-
culturais especí�cas com os quais as nossas 
identidades estão ligadas. 

Mas todas essas contextualizações de 
memórias e identidades estão sobre outro 
conceito que precisa ser melhor apresentado: 
o de Cultura. 

Cultura

A palavra cultura está para a Linguística, 
entre uma das mais polissêmicas, ou seja, que 
permite uma variação signi�cativa de senti-
dos, em especial, se analisada ao longo do 

tempo. Para Terry Eagleton , estudioso bastan-
te crítico sobre a produção intelectual, “cultu-
ra” é considerada uma das duas ou três pala-
vras mais complexas de nossa língua, e ao 

termo que é por vezes considerado seu 
oposto quando o foco está na �loso�a – “natu-
reza” –, é comumente conferida a honra de ser 
o mais complexo de todos.

Etimologicamente, a palavra cultura 
vem de cultivo e nasceu ligada à agricultura, 
porém não se manteve arraigada. Com o 
tempo desligou-se de adjetivos como moral e 
intelectual e tornou-se apenas “cultura”, uma 
abstração em si mesma. A palavra, assim, 
mapeia em seu desdobramento semântico a 
mudança histórica da própria humanidade da 
existência rural para a urbana. O movimento 
de signi�cados da palavra cultura não foi 
cessado, se altera e permanece com vários 
sentidos até a atualidade, numa dialética com 
a própria contextualização, permitindo e 
propondo a diversidade cultural.

Fernando de Azevedo publicou, em 
1943, a obra A Cultura Brasileira e, nas 980 
páginas que dedicou ao tema, foi abrangente 
o su�ciente para narrar a variação de sentidos 
da palavra, tendo-a relacionado com a antro-
pologia, a civilização, suas relações materiais e 
imateriais, suas funções sociais e suas especi�-
cidades enquanto modalidade artística. 
Azevedo se serviu da obra de A. Meillet para 
a�rmar que “a signi�cação de uma palavra de 
uso corrente se é de�nida pelo conjunto de 
noções às quais a palavra se associou e as 
associações diferem evidentemente segundo 
o grupo em que é empregada.”  Para Azevedo, 
termos como civilização e cultura continua-
vam, em 1940, a se opor aos esforços dos 
homens de ciência, para lhes precisar o senti-

do, a riqueza das nações que evocam ou a 
variedade de sentidos que comportam na 
língua geral, o que permaneceu, mesmo com 
o passar do tempo.

 Desde a década de 1940, quando a obra 
de Azevedo foi publicada, muitas outras 
contribuições para melhor de�nir “Cultura“ 
foram registradas. As mudanças nesse perío-
do são tantas, que Mario Vargas Llosa  em “A 
civilização do espetáculo”, lançada em 2013, 
a�rmou que “A cultura, no sentido tradicional-
mente dado a esse vocábulo, está prestes a 
desaparecer em nossos dias. E, talvez, já tenha 
desaparecido, discretamente esvaziada de 
conteúdo”. Llosa passeia pelas obras de T.S. 
Eliot, Guy Debord, Gilles Lipovetsky e Frédéric 
Martel, concordando ou discordando dos 
mesmos, mas foca na discussão de mercado 
em que

[...] a distinção entre preço e valor se 
apagou, ambos agora são um só, tendo o 
primeiro absorvido e anulado o segundo. 
É bom o que tem sucesso e é vendido; 
mau o que fracassa e não conquista o 
público. O único valor é o comercial. O 
desaparecimento da velha cultura impli-
cou o desparecimento do velho conceito 
de valor. O único valor existente é agora o 
�xado pelo mercado . 

Se Llosa foi restrito em seu debate sobre 
cultura, Azevedo não foi abrangente o 
su�ciente para compreender o lugar de 
pesquisa das autoras. O último, para de�nir o 
termo, apresentou as contribuições de inte-

lectuais de várias nacionalidades a �m de 
validar sua assertiva de que

 
[...] as concepções de cultura podem 
variar de uma nação a outra; e nas cultu-
ras nacionais podem entrar e efetivamen-
te entram, em proporções variáveis, 
conforme as épocas e os povos, os 
elementos da tradição nacional e os da 
tradição humana; mas à concepção 
universalista não se opõe uma noção 
nacionalista de cultura, senão quando, 
em vez de uma fusão e de uma harmonia 
desses elementos, se estabelecer, ao 
contrário, um antagonismo de valores ou 
se instalar a ideia de superioridade dos 
elementos particulares, nacionais, sobre 
os valores humanos e universais .

Azevedo apresenta como sendo a sua 
de�nição de cultura, a que mais se aproxima 
de G. Humboldt. “Entendemos por cultura, 
esse estado moral, intelectual e artístico, em 
que os homens souberam elevar-se acima das 
simples considerações de utilidade social, 
compreendendo o estudo desinteressado, a 
um sistema de funções que tendem à satisfa-
ção de suas necessidades fundamentais, e 
entre as quais a função econômica visa aten-
der às necessidades materiais e a função polí-
tica (para darmos somente dois exemplos), 
tem por �m defender a existência da socieda-
de, tomada como conjunto e também como 
reunião de grupos particulares, regulando as 
relações dos indivíduos e grupos entre si, e 
destes com o todo, Estado ou nação” . 

De volta a Terry Eagleton, que propõe a 

superação das de�nições antropológica e 
estética do conceito de cultura, já que para ele 
a primeira é “debilitantemente ampla, e outra 
desconfortavelmente rígida”, colocamos a 
de�nição base de cultura, para acompanhar o 
leitor ao longo desta obra, em uma terceira 
margem do rio, assim como o autor, para com-
preender o maior conjunto de sentidos e 
acentuar a importância do tema.

Se para Eagleton , a ideia de cultura 
signi�ca uma rejeição “tanto do naturalismo 
quanto do idealismo” e a tensão “entre fazer e 
ser feito, racionalidade e espontaneidade, que 
censura o intelecto desencarnado do Iluminis-
mo, tanto quanto desa�a o reducionismo 
cultural de grande parte do pensamento 
contemporâneo”, para essas autoras, a �m de 
aportar em um lugar sólido, minimizando a 
tensão do con�ito sugerido até aqui pelos 
autores citados, e por não ser esta obra o 
espaço para de�nições �nais sobre cultura, mas 
sim, matéria de contribuição para a sequência 
do mesmo, preferiremos, mesmo que não 
metodologicamente rígido, fechar com o 
simples e amplo conceito de A�onso Romano 
de Sant’Anna, que, em evento no Ministério da 
Cultura, em Brasília, a�rmou ser Cultura tudo 
aquilo que não é natural.  

Desse núcleo imenso, derivam outros 
conjuntos como cultura de um país e cultura 
de uma localidade e, assim, surgem as diversi-
dades, estas, elementos presentes neste livro. 
Cultura erudita e cultura popular e aqui, 
mesmo com as especi�cidades importantes 
de cada segmento, surgem as diferenças 

sociais e as realidades de acesso e não acesso. 
Assim como surgem as características próprias 
de localidades especí�cas, no caso do Estado 
de São Paulo, por exemplo, a cultura caiçara 
(aquela dos povos beira mar), a cultura caipira 
(aquela dos povos do interior)  e aquela tercei-
ra (dos povos das grandes cidades, em espe-
cial da capital), que nem está dentro da 
primeira nem da segunda, mas que compre-
ende as duas, que é a própria cultura do 
Estado enquanto uma regionalidade em 
relação ao país e ao mundo.  

Esta obra não se refere ao todo da cultu-
ra caipira ao relatar as memórias de homens e 
mulheres que vivem em fazendas, mas o 
conteúdo aqui relacionado está dentro do 
abrangente universo da cultura caipira, que 
assim é conhecida por se referir aos modos de 
vida do homem não letrado, morador no inte-
rior do Estado. 

Cultura Caipira

A de�nição da palavra “Caipira” não está  
presente no Dicionário de Filoso�a de Gérard 
Durozol e André Roussel, nem na obra de 
Deonísio da Silva, “A vida íntima das palavras”  .  
Aparece modestamente no livro de Márcio 
Bueno, que também estuda a origem curiosa 
das palavras. Ele escreve que caipira é o habi-
tante do campo de pouca instrução e modos 
rústicos. Acrescenta que alguns autores dizem 
que a palavra deve ser fruto do cruzamento de 
“caipora” com “curupira” e para por aí.

 O senso comum, este sim, é rico em 

conceituações. Revela o caipira como aquele 
homem “chucro” que fala de um jeito diferen-
te, carregando o “erre” das palavras e de pouca 
inteligência. Personagem que se veste de 
camisa xadrez, quando homem e de vestido 
de chita, quando mulher. Trabalhador da roça, 
cultiva o que consome e se diverte nas festas 
de santos ao som de viola e sanfona.  Inezita 
Barrozo, artista brasileira que representa o 
caipira, canta e declama a poesia rural. Em 
“Caipira de Fato” ela a�rma: 

Eu sou cabocla tô chegando lá da roça. 
Inda falo vige nossa, eu ainda digo é. Sou 
sertaneja, não me nego e faço gosto.  Tá 
escrito no meu rosto, só não enxerga 
quem não quer. Eu sou aquele cheiro 
doce lá da mata. Água limpa da cascata, o 
verde dos cafezais. Modéstia parte sou o 
som daquela viola. Que um caboclo 
consola quando o acorde se faz. Eu sou do 
mato, sou caipira verdadeira. Sou perfu-
me de madeira, esse é o jeito meu. Eu sou 
a fera que esconde o �lhotinho. Ave que 
não sai do ninho, protegendo o que é seu. 
Eu sou aquilo que inda chamam de 
beleza. Sou um fato, sou certeza, tudo 
isso e muito mais. Nasci da terra, sou a �or 
da natureza. Eu sou vida, sou pureza, 
amor que não se desfaz.

Antonio Cândido, em sua tese “Os 
Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira 
paulista e a transformação dos seus meios de 
vida”, apresentada em 1954 e publicada pela 
primeira vez, dez anos depois, inicia diferen-
ciando o caboclo do camponês e a�rma que 
sua obra retrata o caipira paulista. Cândido 
visitou Rio Bonito, ao longo de seus estudos, 
duas vezes, em 1948 e 1954. Ele relata as dife-
renças constatadas:

 
Naquela data, quase cada casa possuía a sua 
prensa manual, havendo apenas uma de 
tração animal; havia alguns pilões de pé, 
pequenos monjolos secos, em que a queda 
da ‘mão’ é dada por pressão muscular [...] em 
1954, tinham desaparecido por completo. 
Isso signi�ca que não se fabrica mais açúcar, 

nem se limpa arroz em casa. Como aconte-
ceu com a farinha de milho, predomina o 
hábito de recorrer aos estabelecimentos de 
benefício da vila, onde se compra açúcar e 
banha. Trata-se, pois, de um acentuado 
incremento de dependência, que destrói a 
autonomia do grupo de vizinhança, incor-
porando-o ao sistema comercial das 
cidades. E, ao mesmo tempo, uma perda ou 
transferência de elementos culturais, que 
antes caracterizavam a sociedade caipira na 
sua adaptação ao meio. [...] O homem rural 
depende, portanto, cada vez mais da vila e 
das cidades, não só para adquirir bens 
manufaturados, mas para adquirir e mani-
pular os próprios alimentos .

 A análise de Cândido confere impacto 
ao enunciado na introdução deste livro. A 
mudança percebida na fala dos entrevistados, 
na verdade, foi iniciada bem antes. A geração 
representada pelos que foram ouvidos pelas 
autoras, forma a última ainda com memórias 
vividas da vida inteiramente no campo, 
porém, não em toda sua trajetória, mas como 
já a�rmado, até o início da vida adulta.

Dentro desse con�ito rural/urbano, 
Cândido narra que todas as vezes que surge, 
por difusão da cultura urbana [e industrial], a 
possibilidade de adotar os seus traços, o caipira 
tende a aceitá-los, como elemento de prestígio. 
“Este, agora, não é mais de�nido em função da 
estrutura fechada do grupo de vizinhança, mas 
da estrutura geral da sociedade, que leva à 
superação da vida comunitária inicial”. Se em 
1954, Cândido anunciava a primeira crise da 
vida caipira, este livro, aceitando que ela tenha 

se consolidado e se estendido ao longo do 
tempo, em especial, nos últimos 20 anos com 
a supremacia da cana-de-açúcar, não se 
deterá em abordar as perdas, mas, ao contrá-
rio, as memórias que ainda restam.

Reiteramos, mais uma vez, o convite 
para o leitor valsar pelas páginas desta obra. 
Acreditamos que será um prazer rever, caso já 
tenha tido contato com a cultura rural/caipira, 
ou tomar contato com um modo de vida 
simples, mas cheio de encantos. Será inevitá-
vel sentir o aroma do café e surpreendente-
mente ouvir os sons de um lugar que longe 
ou perto, é também o lugar de todos os 
paulistas.
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Memória

Mais do que uma obra de memória, na 
qual cresce a história e por sua vez a alimenta, 
conforme Le Go�  , este livro é uma organiza-
ção de memórias. Embora ele permita uma 
variação signi�cativa de interpretações, como 
explica Possenti , não está validado a aceitar 
todas as interpretações. Trata-se de um recor-
te e, como tal, representa uma parcialidade e 
está centrado em um momento temporal. 

As memórias expressas nesta obra estão 
datadas e geogra�camente localizadas. Elas 
dizem respeito a pessoas, lugares e aconteci-
mentos que representam o modo de vida de 
uma geração que sempre trabalhou no 
campo, com uma variação etária entre 50 e 70 
anos, marcada pelos costumes rurais, mas já 
bastante in�uenciada pela modernidade 
urbana. São homens e mulheres que nasce-
ram na zona rural, viveram a maior parte de 
suas vidas totalmente vinculada às fazendas, 
em especial na infância, na juventude e no 
início da fase adulta, mas que, embora tenham 
tido seus �lhos, ainda nas fazendas, estes, 
quando adultos, foram trabalhar nas cidades. 

Portanto, sabe-se que os entrevistados, 
donos das memórias aqui relatadas, são mem-
bros da última geração de homens e mulheres 
do campo, das fazendas localizadas há menos 
de vinte quilômetros das cidades. As facilida-
des de ir e vir, os acessos pelos meios de 
comunicação, os novos contratos de trabalho 

e os modelos de arrendamento de terra, esta-
beleceram outras relações de pertencimento 
entre o cidadão que, ainda trabalhador rural, 
passou a morar na zona urbana. Todo esse 
contexto atual tem um peso relevante na 
ressigni�cação das memórias.

Em parte herdada, a memória não é um 
fenômeno exclusivamente individual, mas 
construída social e historicamente, sendo 
submetida constantemente a transformações 
em função da ocasião em que ela é elaborada 
e expressa. “As preocupações do momento 
constituem um elemento da estruturação da 
memória”  .

É esta constatação que valora expres-
sivamente este trabalho. Trata-se do registro 
de memórias que podem sobreviver ao desa-
parecimento transformando-se, ancorando-se 
e alimentando-se de referências culturais . São 
vestígios datados da memória de pessoas 
cujas vivências cotidianas servem de base 
para periodizar sua narrativa: o nascimento 
dos �lhos, o casamento, as festas religiosas, 
etc. São relatos de mulheres que levantavam 
às quatro da manhã para fazer comida para a 
família levar na roça e que hoje, esquentam o 
jantar no micro-ondas. Homens que se infor-
mavam das coisas pelo vai e vem dos compa-
dres e que, na atualidade, sustentam, nos 
telhados de suas casas modestas, antenas 
parabólicas para exibições de canais interna-

cionais de televisão. 
O valor desta obra está em registrar 

memórias que não estão guardadas e inscritas 
nas pedras, mas que são intangíveis. Estão no 
campo do simbólico. Contudo, não são menos 
importantes para servir ao presente e ao 
futuro, como anunciou Le Go�. Ainda segun-
do o autor, devemos trabalhar de forma que a 
memória coletiva sirva para a libertação e “não 
para a servidão dos homens” . Ou como 
a�rmou Pollack, “o passado longínquo pode 
então se tornar promessa de futuro e, às vezes, 
desa�o lançado à ordem estabelecida” .

Para Le Go� as transformações vivencia-
das pelas sociedades, elucidam a relevância 
do papel que a memória coletiva representa. 
Ela está presente nas grandes questões das 
sociedades. O autor a defende como “um 
elemento essencial do que se costuma 
chamar de “identidade”, individual ou coletiva, 
cuja busca é uma das atividades fundamentais 
dos indivíduos e das sociedades de hoje, na 
febre e na angústia”  . 

O tempo desta pesquisa acompanha 
uma geração permeada pela memória da 
geração que a antecedeu e in�uenciada pela 
moderna geração a qual deu origem. São 
homens e mulheres para quem as autoras 
perguntaram o que eles ainda lembravam da 
vida de seus pais e que hoje, como pais, o que 
eles repassam para os �lhos. De imediato, o 
que se pode constatar é que muitas coisas 
estão mesmo só na memória, outras já se 
perderam. 

“A memória é seletiva. Nem tudo �ca 

gravado. Nem tudo �ca registrado” . Mas, é 
possível identi�car nos relatos alguns marcos 
que são pontos “relativamente invariantes”, 
que são percebidos como recorrentes.

A culinária talvez seja a referência mais 
comum a todos, já que, mesmo não presente 
no dia-a-dia das famílias entrevistadas, ainda é 
uma forte ligação com o modo de vida de 
antes. Eles podem até comprar pamonha 
pronta nas casas especializadas em produtos 
feitos a partir do milho, mas está na memória 
de cada um dos entrevistados, a receita e o 
difícil modo de preparo da iguaria. 

Outra constatação é de que hoje não 
existem mais memórias somente dos cafezais. 
Ainda que metodologicamente o requisito de 
que todos os entrevistados tenham trabalha-
do ou vivido em fazendas de café tenha sido 
essencial e obedecido, estes homens e mulhe-
res são �lhos das mudanças. 

 Lugar de grande referência para os seus 
progenitores, os cafezais sofreram as consequên-
cias das variações de mercado e da economia, 
do estilo de vida, da expansão dos canaviais, 
do surgimento de novas alternativas de traba-
lho. Eles guardam importantes lembranças da 
roça e do ritual de plantar, abanar, colher, 
limpar, torrar e moer café, mas estas memórias 
estão longe do cotidiano dos dias atuais e não 
são elas as únicas memórias de referência do 
passado, guardadas pelos entrevistados. 

Contextualizado o tempo, o per�l e as 
memórias, é importante, dentro do objetivo 
de salvaguardar o modo de vida do homem 
do campo, relacionar este trabalho a outra 

proposta relevante que é a de identi�car e 
registrar as identidades culturais de um povo. 
Este tem sido um ponto comum de reunião 
das pesquisadoras desta obra.

Identidade cultural

De acordo com Stuart Hall  o conceito 
de identidade é complexo e pouco desenvol-
vido, principalmente na virada do século, 
quando se intensi�ca o debate em torno da 
questão de “crise de identidade” vivida pela 
sociedade pós-moderna. Para alguns teóricos, 
entre o �nal do século XX e o início do XXI, 
estaria ocorrendo um esfacelamento das iden-
tidades. Hall explica que esse posicionamento 
(que agrega cada vez mais adeptos) é justi�ca-
do pela ocorrência de mudanças estruturais 
que seriam possíveis responsáveis pelas trans-
formações em curso na sociedade. A intensi�-
cação da mundialização do capitalismo e da 
globalização das informações fragmentaria as 
paisagens culturais de classe, gênero, sexuali-
dade, nacionalidade que, no passado, forma-
riam a base de referência como indivíduo 
social. Partindo deste posicionamento, a crise 
de identidade vivida pela sociedade atual 
resultaria num movimento contrário a qual-
quer construção �xa de identidade, engendra-
da pela concepção iluminista. O autor a�rma 
que é possível compreender essa questão a 
partir de três percepções de identidade: o 
sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o 
sujeito pós-moderno. 

 O sujeito do iluminismo se caracteriza-
ria “como centrado, uni�cado, dotado das 
capacidades de razão, de consciência e de 
ação”. Neste caso, o ponto de referência seria o 
próprio homem, seu núcleo interior, que 
surgia pela primeira vez com o seu nascimen-
to e permanecia com ele durante a sua exis-
tência numa posição central e que dava forma 
à identidade de uma pessoa. A “complexidade 
do mundo moderno e a consciência de que 
este núcleo interior não era autônomo e 
autossu�ciente” indica, para Hall, a impossibili-
dade de existência desta identidade uni�cada.

 Em contraposição a isto se apresenta a 
noção de sujeito sociológico. Neste caso, a 
identidade seria formada no contato com 
outras pessoas. As relações sociais, portanto, 
seriam aquelas por meio das quais o indivíduo 
consolidaria os seus “valores, sentidos e 
símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela 
habitava”. Esta concepção concebe a identida-
de como construída de maneira interativa 
entre “eu” e a sociedade. Visto dessa forma, a 
identidade cultural seria aquela que, para 
Stuart Hall, “costura” o indivíduo às estruturas, 
estabilizando tanto os sujeitos quanto o lugar, 
“os mundos culturais” onde habita. Quando 

esses “mundos” mudam, quando o processo 
de identi�cação, por meio do qual re�etimos 
nossas identidades culturais torna-se provisó-
rio e variável, a identidade estável do sujeito 
se fragmenta. 

Para Michael Pollack, há uma estreita 
ligação entre a memória e o sentimento de 
identidade, tomada por ele com o sentido de 
imagem de si, para si e para os outros . Na 
estruturação da identidade individual há fron-
teiras físicas, do próprio corpo do indivíduo, as 
fronteiras de pertencimento ao grupo, as 
relações sociais, e há a continuidade dentro do 
tempo, todos eles elementos que formam a 
identidade. Qualquer ruptura nesses elemen-
tos pode provocar um sentimento de quebra 
de unidade ou de continuidade e gerar pato-
logias. A “memória é um elemento constituin-
te do sentimento de identidade, tanto indivi-
dual, como coletiva, na medida em que ela é 
também um fator extremamente importante 
do sentimento de continuidade e de coerên-
cia de uma pessoa ou de um grupo em sua 
construção de si”  . Contudo, é importante frisar 
que ninguém pode construir uma autoimagem 
de si ou do grupo isenta de mudanças, de 
negociação e de transformação em função 
dos outros e do ambiente de vivência. Esse 
processo provoca constantes rearranjos.

 É justamente neste momento de rear-
ranjo, de rede�nição de identidade que se 
localizam os entrevistados deste trabalho, 
conforme já explicitado, quanto às mudanças 
em curso na vida dessas famílias. Talvez muito 
mais do que eles próprios, os �lhos sejam 

personagens principais dessa movimentação 
identitária. Eles transitam entre dois mundos 
culturais. 

Hall pondera ainda que aqueles que 
acreditam na existência de uma crise defen-
dem que as antigas identidades formadas ao 
longo de séculos, e que eram responsáveis 
pela estabilização do mundo social, estariam 
em declínio. Desse processo apareceram 
outras novas, provocando uma fragmentação 
do sujeito moderno. Esse fato faria parte de 
uma mudança estrutural das sociedades, que 
estaria abalando as molduras referenciais que 
ancoravam os indivíduos ao mundo social. 

 Para aqueles que acreditam na existên-
cia de uma identidade uni�cada, que para Hall 
é uma fantasia, esse processo teria produzido 
o sujeito pós-moderno, sem uma identidade 
�xa, ou permanente. Esta seria transformada 
continuamente em relação às maneiras pelas 
quais somos representados nos sistemas 
culturais a nossa volta. Sobre isto duas ques-
tões devem ser levadas em conta. 

 Para os teóricos que acreditam que há 
uma crise de identidade e que esta está se 
fragmentando, difunde-se a ideia de uma 
necessidade de “resgate” do “eu” perdido. Esta-
ria, neste caso, ocorrendo a perda do “sentido 
de si” estável, portanto, uma descentração do 
sujeito. Nesse movimento, a diversidade seria 
vista como nociva à ideia de unidade, de 
pessoa integral. Para o crítico cultural Mercer,                                   
“a identidade somente se torna uma questão 
quando está em crise, quando algo que se 
supõe como �xo, coerente e estável é desloca-

do pela experiência da dúvida e da incerteza”.
 Hall não defende a ideia de que estarí-

amos perdendo a nossa identidade uni�cada 
e que seria necessário “resgatá-la”. Ao contrá-
rio, ele aponta para a complexidade da ques-
tão. Antes de tudo todas as identidades são 
resultado de sistemas de representação, 
portanto, são histórica e socialmente construí-
das. Elas estão localizadas no tempo e no 
espaço simbólicos. Assim, cada identidade 
teria “paisagens” especí�cas. Como a�rmou 
Nora , são pontes com o passado que ajudam 
a dar sentido ao presente.

 Nessa percepção, conhecer os lugares, 
as pessoas, os acontecimentos dos sujeitos 
em questão, bem como as práticas desenvol-
vidas de maneira intrínseca a ele, seria funda-
mental para a análise não de identidades frag-
mentadas, mas em constante rearranjo, em 
formatação num processo dinâmico. Pensar 
sobre a importância do “lugar” concreto e 
delimitado como o ponto das práticas socio-
culturais especí�cas com os quais as nossas 
identidades estão ligadas. 

Mas todas essas contextualizações de 
memórias e identidades estão sobre outro 
conceito que precisa ser melhor apresentado: 
o de Cultura. 

Cultura

A palavra cultura está para a Linguística, 
entre uma das mais polissêmicas, ou seja, que 
permite uma variação signi�cativa de senti-
dos, em especial, se analisada ao longo do 

tempo. Para Terry Eagleton , estudioso bastan-
te crítico sobre a produção intelectual, “cultu-
ra” é considerada uma das duas ou três pala-
vras mais complexas de nossa língua, e ao 

termo que é por vezes considerado seu 
oposto quando o foco está na �loso�a – “natu-
reza” –, é comumente conferida a honra de ser 
o mais complexo de todos.

Etimologicamente, a palavra cultura 
vem de cultivo e nasceu ligada à agricultura, 
porém não se manteve arraigada. Com o 
tempo desligou-se de adjetivos como moral e 
intelectual e tornou-se apenas “cultura”, uma 
abstração em si mesma. A palavra, assim, 
mapeia em seu desdobramento semântico a 
mudança histórica da própria humanidade da 
existência rural para a urbana. O movimento 
de signi�cados da palavra cultura não foi 
cessado, se altera e permanece com vários 
sentidos até a atualidade, numa dialética com 
a própria contextualização, permitindo e 
propondo a diversidade cultural.

Fernando de Azevedo publicou, em 
1943, a obra A Cultura Brasileira e, nas 980 
páginas que dedicou ao tema, foi abrangente 
o su�ciente para narrar a variação de sentidos 
da palavra, tendo-a relacionado com a antro-
pologia, a civilização, suas relações materiais e 
imateriais, suas funções sociais e suas especi�-
cidades enquanto modalidade artística. 
Azevedo se serviu da obra de A. Meillet para 
a�rmar que “a signi�cação de uma palavra de 
uso corrente se é de�nida pelo conjunto de 
noções às quais a palavra se associou e as 
associações diferem evidentemente segundo 
o grupo em que é empregada.”  Para Azevedo, 
termos como civilização e cultura continua-
vam, em 1940, a se opor aos esforços dos 
homens de ciência, para lhes precisar o senti-

do, a riqueza das nações que evocam ou a 
variedade de sentidos que comportam na 
língua geral, o que permaneceu, mesmo com 
o passar do tempo.

 Desde a década de 1940, quando a obra 
de Azevedo foi publicada, muitas outras 
contribuições para melhor de�nir “Cultura“ 
foram registradas. As mudanças nesse perío-
do são tantas, que Mario Vargas Llosa  em “A 
civilização do espetáculo”, lançada em 2013, 
a�rmou que “A cultura, no sentido tradicional-
mente dado a esse vocábulo, está prestes a 
desaparecer em nossos dias. E, talvez, já tenha 
desaparecido, discretamente esvaziada de 
conteúdo”. Llosa passeia pelas obras de T.S. 
Eliot, Guy Debord, Gilles Lipovetsky e Frédéric 
Martel, concordando ou discordando dos 
mesmos, mas foca na discussão de mercado 
em que

[...] a distinção entre preço e valor se 
apagou, ambos agora são um só, tendo o 
primeiro absorvido e anulado o segundo. 
É bom o que tem sucesso e é vendido; 
mau o que fracassa e não conquista o 
público. O único valor é o comercial. O 
desaparecimento da velha cultura impli-
cou o desparecimento do velho conceito 
de valor. O único valor existente é agora o 
�xado pelo mercado . 

Se Llosa foi restrito em seu debate sobre 
cultura, Azevedo não foi abrangente o 
su�ciente para compreender o lugar de 
pesquisa das autoras. O último, para de�nir o 
termo, apresentou as contribuições de inte-

lectuais de várias nacionalidades a �m de 
validar sua assertiva de que

 
[...] as concepções de cultura podem 
variar de uma nação a outra; e nas cultu-
ras nacionais podem entrar e efetivamen-
te entram, em proporções variáveis, 
conforme as épocas e os povos, os 
elementos da tradição nacional e os da 
tradição humana; mas à concepção 
universalista não se opõe uma noção 
nacionalista de cultura, senão quando, 
em vez de uma fusão e de uma harmonia 
desses elementos, se estabelecer, ao 
contrário, um antagonismo de valores ou 
se instalar a ideia de superioridade dos 
elementos particulares, nacionais, sobre 
os valores humanos e universais .

Azevedo apresenta como sendo a sua 
de�nição de cultura, a que mais se aproxima 
de G. Humboldt. “Entendemos por cultura, 
esse estado moral, intelectual e artístico, em 
que os homens souberam elevar-se acima das 
simples considerações de utilidade social, 
compreendendo o estudo desinteressado, a 
um sistema de funções que tendem à satisfa-
ção de suas necessidades fundamentais, e 
entre as quais a função econômica visa aten-
der às necessidades materiais e a função polí-
tica (para darmos somente dois exemplos), 
tem por �m defender a existência da socieda-
de, tomada como conjunto e também como 
reunião de grupos particulares, regulando as 
relações dos indivíduos e grupos entre si, e 
destes com o todo, Estado ou nação” . 

De volta a Terry Eagleton, que propõe a 

superação das de�nições antropológica e 
estética do conceito de cultura, já que para ele 
a primeira é “debilitantemente ampla, e outra 
desconfortavelmente rígida”, colocamos a 
de�nição base de cultura, para acompanhar o 
leitor ao longo desta obra, em uma terceira 
margem do rio, assim como o autor, para com-
preender o maior conjunto de sentidos e 
acentuar a importância do tema.

Se para Eagleton , a ideia de cultura 
signi�ca uma rejeição “tanto do naturalismo 
quanto do idealismo” e a tensão “entre fazer e 
ser feito, racionalidade e espontaneidade, que 
censura o intelecto desencarnado do Iluminis-
mo, tanto quanto desa�a o reducionismo 
cultural de grande parte do pensamento 
contemporâneo”, para essas autoras, a �m de 
aportar em um lugar sólido, minimizando a 
tensão do con�ito sugerido até aqui pelos 
autores citados, e por não ser esta obra o 
espaço para de�nições �nais sobre cultura, mas 
sim, matéria de contribuição para a sequência 
do mesmo, preferiremos, mesmo que não 
metodologicamente rígido, fechar com o 
simples e amplo conceito de A�onso Romano 
de Sant’Anna, que, em evento no Ministério da 
Cultura, em Brasília, a�rmou ser Cultura tudo 
aquilo que não é natural.  

Desse núcleo imenso, derivam outros 
conjuntos como cultura de um país e cultura 
de uma localidade e, assim, surgem as diversi-
dades, estas, elementos presentes neste livro. 
Cultura erudita e cultura popular e aqui, 
mesmo com as especi�cidades importantes 
de cada segmento, surgem as diferenças 

sociais e as realidades de acesso e não acesso. 
Assim como surgem as características próprias 
de localidades especí�cas, no caso do Estado 
de São Paulo, por exemplo, a cultura caiçara 
(aquela dos povos beira mar), a cultura caipira 
(aquela dos povos do interior)  e aquela tercei-
ra (dos povos das grandes cidades, em espe-
cial da capital), que nem está dentro da 
primeira nem da segunda, mas que compre-
ende as duas, que é a própria cultura do 
Estado enquanto uma regionalidade em 
relação ao país e ao mundo.  

Esta obra não se refere ao todo da cultu-
ra caipira ao relatar as memórias de homens e 
mulheres que vivem em fazendas, mas o 
conteúdo aqui relacionado está dentro do 
abrangente universo da cultura caipira, que 
assim é conhecida por se referir aos modos de 
vida do homem não letrado, morador no inte-
rior do Estado. 

Cultura Caipira

A de�nição da palavra “Caipira” não está  
presente no Dicionário de Filoso�a de Gérard 
Durozol e André Roussel, nem na obra de 
Deonísio da Silva, “A vida íntima das palavras”  .  
Aparece modestamente no livro de Márcio 
Bueno, que também estuda a origem curiosa 
das palavras. Ele escreve que caipira é o habi-
tante do campo de pouca instrução e modos 
rústicos. Acrescenta que alguns autores dizem 
que a palavra deve ser fruto do cruzamento de 
“caipora” com “curupira” e para por aí.

 O senso comum, este sim, é rico em 

conceituações. Revela o caipira como aquele 
homem “chucro” que fala de um jeito diferen-
te, carregando o “erre” das palavras e de pouca 
inteligência. Personagem que se veste de 
camisa xadrez, quando homem e de vestido 
de chita, quando mulher. Trabalhador da roça, 
cultiva o que consome e se diverte nas festas 
de santos ao som de viola e sanfona.  Inezita 
Barrozo, artista brasileira que representa o 
caipira, canta e declama a poesia rural. Em 
“Caipira de Fato” ela a�rma: 

Eu sou cabocla tô chegando lá da roça. 
Inda falo vige nossa, eu ainda digo é. Sou 
sertaneja, não me nego e faço gosto.  Tá 
escrito no meu rosto, só não enxerga 
quem não quer. Eu sou aquele cheiro 
doce lá da mata. Água limpa da cascata, o 
verde dos cafezais. Modéstia parte sou o 
som daquela viola. Que um caboclo 
consola quando o acorde se faz. Eu sou do 
mato, sou caipira verdadeira. Sou perfu-
me de madeira, esse é o jeito meu. Eu sou 
a fera que esconde o �lhotinho. Ave que 
não sai do ninho, protegendo o que é seu. 
Eu sou aquilo que inda chamam de 
beleza. Sou um fato, sou certeza, tudo 
isso e muito mais. Nasci da terra, sou a �or 
da natureza. Eu sou vida, sou pureza, 
amor que não se desfaz.

Antonio Cândido, em sua tese “Os 
Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira 
paulista e a transformação dos seus meios de 
vida”, apresentada em 1954 e publicada pela 
primeira vez, dez anos depois, inicia diferen-
ciando o caboclo do camponês e a�rma que 
sua obra retrata o caipira paulista. Cândido 
visitou Rio Bonito, ao longo de seus estudos, 
duas vezes, em 1948 e 1954. Ele relata as dife-
renças constatadas:

 
Naquela data, quase cada casa possuía a sua 
prensa manual, havendo apenas uma de 
tração animal; havia alguns pilões de pé, 
pequenos monjolos secos, em que a queda 
da ‘mão’ é dada por pressão muscular [...] em 
1954, tinham desaparecido por completo. 
Isso signi�ca que não se fabrica mais açúcar, 

nem se limpa arroz em casa. Como aconte-
ceu com a farinha de milho, predomina o 
hábito de recorrer aos estabelecimentos de 
benefício da vila, onde se compra açúcar e 
banha. Trata-se, pois, de um acentuado 
incremento de dependência, que destrói a 
autonomia do grupo de vizinhança, incor-
porando-o ao sistema comercial das 
cidades. E, ao mesmo tempo, uma perda ou 
transferência de elementos culturais, que 
antes caracterizavam a sociedade caipira na 
sua adaptação ao meio. [...] O homem rural 
depende, portanto, cada vez mais da vila e 
das cidades, não só para adquirir bens 
manufaturados, mas para adquirir e mani-
pular os próprios alimentos .

 A análise de Cândido confere impacto 
ao enunciado na introdução deste livro. A 
mudança percebida na fala dos entrevistados, 
na verdade, foi iniciada bem antes. A geração 
representada pelos que foram ouvidos pelas 
autoras, forma a última ainda com memórias 
vividas da vida inteiramente no campo, 
porém, não em toda sua trajetória, mas como 
já a�rmado, até o início da vida adulta.

Dentro desse con�ito rural/urbano, 
Cândido narra que todas as vezes que surge, 
por difusão da cultura urbana [e industrial], a 
possibilidade de adotar os seus traços, o caipira 
tende a aceitá-los, como elemento de prestígio. 
“Este, agora, não é mais de�nido em função da 
estrutura fechada do grupo de vizinhança, mas 
da estrutura geral da sociedade, que leva à 
superação da vida comunitária inicial”. Se em 
1954, Cândido anunciava a primeira crise da 
vida caipira, este livro, aceitando que ela tenha 

se consolidado e se estendido ao longo do 
tempo, em especial, nos últimos 20 anos com 
a supremacia da cana-de-açúcar, não se 
deterá em abordar as perdas, mas, ao contrá-
rio, as memórias que ainda restam.

Reiteramos, mais uma vez, o convite 
para o leitor valsar pelas páginas desta obra. 
Acreditamos que será um prazer rever, caso já 
tenha tido contato com a cultura rural/caipira, 
ou tomar contato com um modo de vida 
simples, mas cheio de encantos. Será inevitá-
vel sentir o aroma do café e surpreendente-
mente ouvir os sons de um lugar que longe 
ou perto, é também o lugar de todos os 
paulistas.
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Memória

Mais do que uma obra de memória, na 
qual cresce a história e por sua vez a alimenta, 
conforme Le Go�  , este livro é uma organiza-
ção de memórias. Embora ele permita uma 
variação signi�cativa de interpretações, como 
explica Possenti , não está validado a aceitar 
todas as interpretações. Trata-se de um recor-
te e, como tal, representa uma parcialidade e 
está centrado em um momento temporal. 

As memórias expressas nesta obra estão 
datadas e geogra�camente localizadas. Elas 
dizem respeito a pessoas, lugares e aconteci-
mentos que representam o modo de vida de 
uma geração que sempre trabalhou no 
campo, com uma variação etária entre 50 e 70 
anos, marcada pelos costumes rurais, mas já 
bastante in�uenciada pela modernidade 
urbana. São homens e mulheres que nasce-
ram na zona rural, viveram a maior parte de 
suas vidas totalmente vinculada às fazendas, 
em especial na infância, na juventude e no 
início da fase adulta, mas que, embora tenham 
tido seus �lhos, ainda nas fazendas, estes, 
quando adultos, foram trabalhar nas cidades. 

Portanto, sabe-se que os entrevistados, 
donos das memórias aqui relatadas, são mem-
bros da última geração de homens e mulheres 
do campo, das fazendas localizadas há menos 
de vinte quilômetros das cidades. As facilida-
des de ir e vir, os acessos pelos meios de 
comunicação, os novos contratos de trabalho 

e os modelos de arrendamento de terra, esta-
beleceram outras relações de pertencimento 
entre o cidadão que, ainda trabalhador rural, 
passou a morar na zona urbana. Todo esse 
contexto atual tem um peso relevante na 
ressigni�cação das memórias.

Em parte herdada, a memória não é um 
fenômeno exclusivamente individual, mas 
construída social e historicamente, sendo 
submetida constantemente a transformações 
em função da ocasião em que ela é elaborada 
e expressa. “As preocupações do momento 
constituem um elemento da estruturação da 
memória”  .

É esta constatação que valora expres-
sivamente este trabalho. Trata-se do registro 
de memórias que podem sobreviver ao desa-
parecimento transformando-se, ancorando-se 
e alimentando-se de referências culturais . São 
vestígios datados da memória de pessoas 
cujas vivências cotidianas servem de base 
para periodizar sua narrativa: o nascimento 
dos �lhos, o casamento, as festas religiosas, 
etc. São relatos de mulheres que levantavam 
às quatro da manhã para fazer comida para a 
família levar na roça e que hoje, esquentam o 
jantar no micro-ondas. Homens que se infor-
mavam das coisas pelo vai e vem dos compa-
dres e que, na atualidade, sustentam, nos 
telhados de suas casas modestas, antenas 
parabólicas para exibições de canais interna-

cionais de televisão. 
O valor desta obra está em registrar 

memórias que não estão guardadas e inscritas 
nas pedras, mas que são intangíveis. Estão no 
campo do simbólico. Contudo, não são menos 
importantes para servir ao presente e ao 
futuro, como anunciou Le Go�. Ainda segun-
do o autor, devemos trabalhar de forma que a 
memória coletiva sirva para a libertação e “não 
para a servidão dos homens” . Ou como 
a�rmou Pollack, “o passado longínquo pode 
então se tornar promessa de futuro e, às vezes, 
desa�o lançado à ordem estabelecida” .

Para Le Go� as transformações vivencia-
das pelas sociedades, elucidam a relevância 
do papel que a memória coletiva representa. 
Ela está presente nas grandes questões das 
sociedades. O autor a defende como “um 
elemento essencial do que se costuma 
chamar de “identidade”, individual ou coletiva, 
cuja busca é uma das atividades fundamentais 
dos indivíduos e das sociedades de hoje, na 
febre e na angústia”  . 

O tempo desta pesquisa acompanha 
uma geração permeada pela memória da 
geração que a antecedeu e in�uenciada pela 
moderna geração a qual deu origem. São 
homens e mulheres para quem as autoras 
perguntaram o que eles ainda lembravam da 
vida de seus pais e que hoje, como pais, o que 
eles repassam para os �lhos. De imediato, o 
que se pode constatar é que muitas coisas 
estão mesmo só na memória, outras já se 
perderam. 

“A memória é seletiva. Nem tudo �ca 

gravado. Nem tudo �ca registrado” . Mas, é 
possível identi�car nos relatos alguns marcos 
que são pontos “relativamente invariantes”, 
que são percebidos como recorrentes.

A culinária talvez seja a referência mais 
comum a todos, já que, mesmo não presente 
no dia-a-dia das famílias entrevistadas, ainda é 
uma forte ligação com o modo de vida de 
antes. Eles podem até comprar pamonha 
pronta nas casas especializadas em produtos 
feitos a partir do milho, mas está na memória 
de cada um dos entrevistados, a receita e o 
difícil modo de preparo da iguaria. 

Outra constatação é de que hoje não 
existem mais memórias somente dos cafezais. 
Ainda que metodologicamente o requisito de 
que todos os entrevistados tenham trabalha-
do ou vivido em fazendas de café tenha sido 
essencial e obedecido, estes homens e mulhe-
res são �lhos das mudanças. 

 Lugar de grande referência para os seus 
progenitores, os cafezais sofreram as consequên-
cias das variações de mercado e da economia, 
do estilo de vida, da expansão dos canaviais, 
do surgimento de novas alternativas de traba-
lho. Eles guardam importantes lembranças da 
roça e do ritual de plantar, abanar, colher, 
limpar, torrar e moer café, mas estas memórias 
estão longe do cotidiano dos dias atuais e não 
são elas as únicas memórias de referência do 
passado, guardadas pelos entrevistados. 

Contextualizado o tempo, o per�l e as 
memórias, é importante, dentro do objetivo 
de salvaguardar o modo de vida do homem 
do campo, relacionar este trabalho a outra 

proposta relevante que é a de identi�car e 
registrar as identidades culturais de um povo. 
Este tem sido um ponto comum de reunião 
das pesquisadoras desta obra.

Identidade cultural

De acordo com Stuart Hall  o conceito 
de identidade é complexo e pouco desenvol-
vido, principalmente na virada do século, 
quando se intensi�ca o debate em torno da 
questão de “crise de identidade” vivida pela 
sociedade pós-moderna. Para alguns teóricos, 
entre o �nal do século XX e o início do XXI, 
estaria ocorrendo um esfacelamento das iden-
tidades. Hall explica que esse posicionamento 
(que agrega cada vez mais adeptos) é justi�ca-
do pela ocorrência de mudanças estruturais 
que seriam possíveis responsáveis pelas trans-
formações em curso na sociedade. A intensi�-
cação da mundialização do capitalismo e da 
globalização das informações fragmentaria as 
paisagens culturais de classe, gênero, sexuali-
dade, nacionalidade que, no passado, forma-
riam a base de referência como indivíduo 
social. Partindo deste posicionamento, a crise 
de identidade vivida pela sociedade atual 
resultaria num movimento contrário a qual-
quer construção �xa de identidade, engendra-
da pela concepção iluminista. O autor a�rma 
que é possível compreender essa questão a 
partir de três percepções de identidade: o 
sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o 
sujeito pós-moderno. 

 O sujeito do iluminismo se caracteriza-
ria “como centrado, uni�cado, dotado das 
capacidades de razão, de consciência e de 
ação”. Neste caso, o ponto de referência seria o 
próprio homem, seu núcleo interior, que 
surgia pela primeira vez com o seu nascimen-
to e permanecia com ele durante a sua exis-
tência numa posição central e que dava forma 
à identidade de uma pessoa. A “complexidade 
do mundo moderno e a consciência de que 
este núcleo interior não era autônomo e 
autossu�ciente” indica, para Hall, a impossibili-
dade de existência desta identidade uni�cada.

 Em contraposição a isto se apresenta a 
noção de sujeito sociológico. Neste caso, a 
identidade seria formada no contato com 
outras pessoas. As relações sociais, portanto, 
seriam aquelas por meio das quais o indivíduo 
consolidaria os seus “valores, sentidos e 
símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela 
habitava”. Esta concepção concebe a identida-
de como construída de maneira interativa 
entre “eu” e a sociedade. Visto dessa forma, a 
identidade cultural seria aquela que, para 
Stuart Hall, “costura” o indivíduo às estruturas, 
estabilizando tanto os sujeitos quanto o lugar, 
“os mundos culturais” onde habita. Quando 

esses “mundos” mudam, quando o processo 
de identi�cação, por meio do qual re�etimos 
nossas identidades culturais torna-se provisó-
rio e variável, a identidade estável do sujeito 
se fragmenta. 

Para Michael Pollack, há uma estreita 
ligação entre a memória e o sentimento de 
identidade, tomada por ele com o sentido de 
imagem de si, para si e para os outros . Na 
estruturação da identidade individual há fron-
teiras físicas, do próprio corpo do indivíduo, as 
fronteiras de pertencimento ao grupo, as 
relações sociais, e há a continuidade dentro do 
tempo, todos eles elementos que formam a 
identidade. Qualquer ruptura nesses elemen-
tos pode provocar um sentimento de quebra 
de unidade ou de continuidade e gerar pato-
logias. A “memória é um elemento constituin-
te do sentimento de identidade, tanto indivi-
dual, como coletiva, na medida em que ela é 
também um fator extremamente importante 
do sentimento de continuidade e de coerên-
cia de uma pessoa ou de um grupo em sua 
construção de si”  . Contudo, é importante frisar 
que ninguém pode construir uma autoimagem 
de si ou do grupo isenta de mudanças, de 
negociação e de transformação em função 
dos outros e do ambiente de vivência. Esse 
processo provoca constantes rearranjos.

 É justamente neste momento de rear-
ranjo, de rede�nição de identidade que se 
localizam os entrevistados deste trabalho, 
conforme já explicitado, quanto às mudanças 
em curso na vida dessas famílias. Talvez muito 
mais do que eles próprios, os �lhos sejam 

personagens principais dessa movimentação 
identitária. Eles transitam entre dois mundos 
culturais. 

Hall pondera ainda que aqueles que 
acreditam na existência de uma crise defen-
dem que as antigas identidades formadas ao 
longo de séculos, e que eram responsáveis 
pela estabilização do mundo social, estariam 
em declínio. Desse processo apareceram 
outras novas, provocando uma fragmentação 
do sujeito moderno. Esse fato faria parte de 
uma mudança estrutural das sociedades, que 
estaria abalando as molduras referenciais que 
ancoravam os indivíduos ao mundo social. 

 Para aqueles que acreditam na existên-
cia de uma identidade uni�cada, que para Hall 
é uma fantasia, esse processo teria produzido 
o sujeito pós-moderno, sem uma identidade 
�xa, ou permanente. Esta seria transformada 
continuamente em relação às maneiras pelas 
quais somos representados nos sistemas 
culturais a nossa volta. Sobre isto duas ques-
tões devem ser levadas em conta. 

 Para os teóricos que acreditam que há 
uma crise de identidade e que esta está se 
fragmentando, difunde-se a ideia de uma 
necessidade de “resgate” do “eu” perdido. Esta-
ria, neste caso, ocorrendo a perda do “sentido 
de si” estável, portanto, uma descentração do 
sujeito. Nesse movimento, a diversidade seria 
vista como nociva à ideia de unidade, de 
pessoa integral. Para o crítico cultural Mercer,                                   
“a identidade somente se torna uma questão 
quando está em crise, quando algo que se 
supõe como �xo, coerente e estável é desloca-

do pela experiência da dúvida e da incerteza”.
 Hall não defende a ideia de que estarí-

amos perdendo a nossa identidade uni�cada 
e que seria necessário “resgatá-la”. Ao contrá-
rio, ele aponta para a complexidade da ques-
tão. Antes de tudo todas as identidades são 
resultado de sistemas de representação, 
portanto, são histórica e socialmente construí-
das. Elas estão localizadas no tempo e no 
espaço simbólicos. Assim, cada identidade 
teria “paisagens” especí�cas. Como a�rmou 
Nora , são pontes com o passado que ajudam 
a dar sentido ao presente.

 Nessa percepção, conhecer os lugares, 
as pessoas, os acontecimentos dos sujeitos 
em questão, bem como as práticas desenvol-
vidas de maneira intrínseca a ele, seria funda-
mental para a análise não de identidades frag-
mentadas, mas em constante rearranjo, em 
formatação num processo dinâmico. Pensar 
sobre a importância do “lugar” concreto e 
delimitado como o ponto das práticas socio-
culturais especí�cas com os quais as nossas 
identidades estão ligadas. 

Mas todas essas contextualizações de 
memórias e identidades estão sobre outro 
conceito que precisa ser melhor apresentado: 
o de Cultura. 

Cultura

A palavra cultura está para a Linguística, 
entre uma das mais polissêmicas, ou seja, que 
permite uma variação signi�cativa de senti-
dos, em especial, se analisada ao longo do 

tempo. Para Terry Eagleton , estudioso bastan-
te crítico sobre a produção intelectual, “cultu-
ra” é considerada uma das duas ou três pala-
vras mais complexas de nossa língua, e ao 

termo que é por vezes considerado seu 
oposto quando o foco está na �loso�a – “natu-
reza” –, é comumente conferida a honra de ser 
o mais complexo de todos.

Etimologicamente, a palavra cultura 
vem de cultivo e nasceu ligada à agricultura, 
porém não se manteve arraigada. Com o 
tempo desligou-se de adjetivos como moral e 
intelectual e tornou-se apenas “cultura”, uma 
abstração em si mesma. A palavra, assim, 
mapeia em seu desdobramento semântico a 
mudança histórica da própria humanidade da 
existência rural para a urbana. O movimento 
de signi�cados da palavra cultura não foi 
cessado, se altera e permanece com vários 
sentidos até a atualidade, numa dialética com 
a própria contextualização, permitindo e 
propondo a diversidade cultural.

Fernando de Azevedo publicou, em 
1943, a obra A Cultura Brasileira e, nas 980 
páginas que dedicou ao tema, foi abrangente 
o su�ciente para narrar a variação de sentidos 
da palavra, tendo-a relacionado com a antro-
pologia, a civilização, suas relações materiais e 
imateriais, suas funções sociais e suas especi�-
cidades enquanto modalidade artística. 
Azevedo se serviu da obra de A. Meillet para 
a�rmar que “a signi�cação de uma palavra de 
uso corrente se é de�nida pelo conjunto de 
noções às quais a palavra se associou e as 
associações diferem evidentemente segundo 
o grupo em que é empregada.”  Para Azevedo, 
termos como civilização e cultura continua-
vam, em 1940, a se opor aos esforços dos 
homens de ciência, para lhes precisar o senti-

do, a riqueza das nações que evocam ou a 
variedade de sentidos que comportam na 
língua geral, o que permaneceu, mesmo com 
o passar do tempo.

 Desde a década de 1940, quando a obra 
de Azevedo foi publicada, muitas outras 
contribuições para melhor de�nir “Cultura“ 
foram registradas. As mudanças nesse perío-
do são tantas, que Mario Vargas Llosa  em “A 
civilização do espetáculo”, lançada em 2013, 
a�rmou que “A cultura, no sentido tradicional-
mente dado a esse vocábulo, está prestes a 
desaparecer em nossos dias. E, talvez, já tenha 
desaparecido, discretamente esvaziada de 
conteúdo”. Llosa passeia pelas obras de T.S. 
Eliot, Guy Debord, Gilles Lipovetsky e Frédéric 
Martel, concordando ou discordando dos 
mesmos, mas foca na discussão de mercado 
em que

[...] a distinção entre preço e valor se 
apagou, ambos agora são um só, tendo o 
primeiro absorvido e anulado o segundo. 
É bom o que tem sucesso e é vendido; 
mau o que fracassa e não conquista o 
público. O único valor é o comercial. O 
desaparecimento da velha cultura impli-
cou o desparecimento do velho conceito 
de valor. O único valor existente é agora o 
�xado pelo mercado . 

Se Llosa foi restrito em seu debate sobre 
cultura, Azevedo não foi abrangente o 
su�ciente para compreender o lugar de 
pesquisa das autoras. O último, para de�nir o 
termo, apresentou as contribuições de inte-

lectuais de várias nacionalidades a �m de 
validar sua assertiva de que

 
[...] as concepções de cultura podem 
variar de uma nação a outra; e nas cultu-
ras nacionais podem entrar e efetivamen-
te entram, em proporções variáveis, 
conforme as épocas e os povos, os 
elementos da tradição nacional e os da 
tradição humana; mas à concepção 
universalista não se opõe uma noção 
nacionalista de cultura, senão quando, 
em vez de uma fusão e de uma harmonia 
desses elementos, se estabelecer, ao 
contrário, um antagonismo de valores ou 
se instalar a ideia de superioridade dos 
elementos particulares, nacionais, sobre 
os valores humanos e universais .

Azevedo apresenta como sendo a sua 
de�nição de cultura, a que mais se aproxima 
de G. Humboldt. “Entendemos por cultura, 
esse estado moral, intelectual e artístico, em 
que os homens souberam elevar-se acima das 
simples considerações de utilidade social, 
compreendendo o estudo desinteressado, a 
um sistema de funções que tendem à satisfa-
ção de suas necessidades fundamentais, e 
entre as quais a função econômica visa aten-
der às necessidades materiais e a função polí-
tica (para darmos somente dois exemplos), 
tem por �m defender a existência da socieda-
de, tomada como conjunto e também como 
reunião de grupos particulares, regulando as 
relações dos indivíduos e grupos entre si, e 
destes com o todo, Estado ou nação” . 

De volta a Terry Eagleton, que propõe a 

superação das de�nições antropológica e 
estética do conceito de cultura, já que para ele 
a primeira é “debilitantemente ampla, e outra 
desconfortavelmente rígida”, colocamos a 
de�nição base de cultura, para acompanhar o 
leitor ao longo desta obra, em uma terceira 
margem do rio, assim como o autor, para com-
preender o maior conjunto de sentidos e 
acentuar a importância do tema.

Se para Eagleton , a ideia de cultura 
signi�ca uma rejeição “tanto do naturalismo 
quanto do idealismo” e a tensão “entre fazer e 
ser feito, racionalidade e espontaneidade, que 
censura o intelecto desencarnado do Iluminis-
mo, tanto quanto desa�a o reducionismo 
cultural de grande parte do pensamento 
contemporâneo”, para essas autoras, a �m de 
aportar em um lugar sólido, minimizando a 
tensão do con�ito sugerido até aqui pelos 
autores citados, e por não ser esta obra o 
espaço para de�nições �nais sobre cultura, mas 
sim, matéria de contribuição para a sequência 
do mesmo, preferiremos, mesmo que não 
metodologicamente rígido, fechar com o 
simples e amplo conceito de A�onso Romano 
de Sant’Anna, que, em evento no Ministério da 
Cultura, em Brasília, a�rmou ser Cultura tudo 
aquilo que não é natural.  

Desse núcleo imenso, derivam outros 
conjuntos como cultura de um país e cultura 
de uma localidade e, assim, surgem as diversi-
dades, estas, elementos presentes neste livro. 
Cultura erudita e cultura popular e aqui, 
mesmo com as especi�cidades importantes 
de cada segmento, surgem as diferenças 

sociais e as realidades de acesso e não acesso. 
Assim como surgem as características próprias 
de localidades especí�cas, no caso do Estado 
de São Paulo, por exemplo, a cultura caiçara 
(aquela dos povos beira mar), a cultura caipira 
(aquela dos povos do interior)  e aquela tercei-
ra (dos povos das grandes cidades, em espe-
cial da capital), que nem está dentro da 
primeira nem da segunda, mas que compre-
ende as duas, que é a própria cultura do 
Estado enquanto uma regionalidade em 
relação ao país e ao mundo.  

Esta obra não se refere ao todo da cultu-
ra caipira ao relatar as memórias de homens e 
mulheres que vivem em fazendas, mas o 
conteúdo aqui relacionado está dentro do 
abrangente universo da cultura caipira, que 
assim é conhecida por se referir aos modos de 
vida do homem não letrado, morador no inte-
rior do Estado. 

Cultura Caipira

A de�nição da palavra “Caipira” não está  
presente no Dicionário de Filoso�a de Gérard 
Durozol e André Roussel, nem na obra de 
Deonísio da Silva, “A vida íntima das palavras”  .  
Aparece modestamente no livro de Márcio 
Bueno, que também estuda a origem curiosa 
das palavras. Ele escreve que caipira é o habi-
tante do campo de pouca instrução e modos 
rústicos. Acrescenta que alguns autores dizem 
que a palavra deve ser fruto do cruzamento de 
“caipora” com “curupira” e para por aí.

 O senso comum, este sim, é rico em 

conceituações. Revela o caipira como aquele 
homem “chucro” que fala de um jeito diferen-
te, carregando o “erre” das palavras e de pouca 
inteligência. Personagem que se veste de 
camisa xadrez, quando homem e de vestido 
de chita, quando mulher. Trabalhador da roça, 
cultiva o que consome e se diverte nas festas 
de santos ao som de viola e sanfona.  Inezita 
Barrozo, artista brasileira que representa o 
caipira, canta e declama a poesia rural. Em 
“Caipira de Fato” ela a�rma: 

Eu sou cabocla tô chegando lá da roça. 
Inda falo vige nossa, eu ainda digo é. Sou 
sertaneja, não me nego e faço gosto.  Tá 
escrito no meu rosto, só não enxerga 
quem não quer. Eu sou aquele cheiro 
doce lá da mata. Água limpa da cascata, o 
verde dos cafezais. Modéstia parte sou o 
som daquela viola. Que um caboclo 
consola quando o acorde se faz. Eu sou do 
mato, sou caipira verdadeira. Sou perfu-
me de madeira, esse é o jeito meu. Eu sou 
a fera que esconde o �lhotinho. Ave que 
não sai do ninho, protegendo o que é seu. 
Eu sou aquilo que inda chamam de 
beleza. Sou um fato, sou certeza, tudo 
isso e muito mais. Nasci da terra, sou a �or 
da natureza. Eu sou vida, sou pureza, 
amor que não se desfaz.

Antonio Cândido, em sua tese “Os 
Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira 
paulista e a transformação dos seus meios de 
vida”, apresentada em 1954 e publicada pela 
primeira vez, dez anos depois, inicia diferen-
ciando o caboclo do camponês e a�rma que 
sua obra retrata o caipira paulista. Cândido 
visitou Rio Bonito, ao longo de seus estudos, 
duas vezes, em 1948 e 1954. Ele relata as dife-
renças constatadas:

 
Naquela data, quase cada casa possuía a sua 
prensa manual, havendo apenas uma de 
tração animal; havia alguns pilões de pé, 
pequenos monjolos secos, em que a queda 
da ‘mão’ é dada por pressão muscular [...] em 
1954, tinham desaparecido por completo. 
Isso signi�ca que não se fabrica mais açúcar, 

nem se limpa arroz em casa. Como aconte-
ceu com a farinha de milho, predomina o 
hábito de recorrer aos estabelecimentos de 
benefício da vila, onde se compra açúcar e 
banha. Trata-se, pois, de um acentuado 
incremento de dependência, que destrói a 
autonomia do grupo de vizinhança, incor-
porando-o ao sistema comercial das 
cidades. E, ao mesmo tempo, uma perda ou 
transferência de elementos culturais, que 
antes caracterizavam a sociedade caipira na 
sua adaptação ao meio. [...] O homem rural 
depende, portanto, cada vez mais da vila e 
das cidades, não só para adquirir bens 
manufaturados, mas para adquirir e mani-
pular os próprios alimentos .

 A análise de Cândido confere impacto 
ao enunciado na introdução deste livro. A 
mudança percebida na fala dos entrevistados, 
na verdade, foi iniciada bem antes. A geração 
representada pelos que foram ouvidos pelas 
autoras, forma a última ainda com memórias 
vividas da vida inteiramente no campo, 
porém, não em toda sua trajetória, mas como 
já a�rmado, até o início da vida adulta.

Dentro desse con�ito rural/urbano, 
Cândido narra que todas as vezes que surge, 
por difusão da cultura urbana [e industrial], a 
possibilidade de adotar os seus traços, o caipira 
tende a aceitá-los, como elemento de prestígio. 
“Este, agora, não é mais de�nido em função da 
estrutura fechada do grupo de vizinhança, mas 
da estrutura geral da sociedade, que leva à 
superação da vida comunitária inicial”. Se em 
1954, Cândido anunciava a primeira crise da 
vida caipira, este livro, aceitando que ela tenha 

se consolidado e se estendido ao longo do 
tempo, em especial, nos últimos 20 anos com 
a supremacia da cana-de-açúcar, não se 
deterá em abordar as perdas, mas, ao contrá-
rio, as memórias que ainda restam.

Reiteramos, mais uma vez, o convite 
para o leitor valsar pelas páginas desta obra. 
Acreditamos que será um prazer rever, caso já 
tenha tido contato com a cultura rural/caipira, 
ou tomar contato com um modo de vida 
simples, mas cheio de encantos. Será inevitá-
vel sentir o aroma do café e surpreendente-
mente ouvir os sons de um lugar que longe 
ou perto, é também o lugar de todos os 
paulistas.
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Memória

Mais do que uma obra de memória, na 
qual cresce a história e por sua vez a alimenta, 
conforme Le Go�  , este livro é uma organiza-
ção de memórias. Embora ele permita uma 
variação signi�cativa de interpretações, como 
explica Possenti , não está validado a aceitar 
todas as interpretações. Trata-se de um recor-
te e, como tal, representa uma parcialidade e 
está centrado em um momento temporal. 

As memórias expressas nesta obra estão 
datadas e geogra�camente localizadas. Elas 
dizem respeito a pessoas, lugares e aconteci-
mentos que representam o modo de vida de 
uma geração que sempre trabalhou no 
campo, com uma variação etária entre 50 e 70 
anos, marcada pelos costumes rurais, mas já 
bastante in�uenciada pela modernidade 
urbana. São homens e mulheres que nasce-
ram na zona rural, viveram a maior parte de 
suas vidas totalmente vinculada às fazendas, 
em especial na infância, na juventude e no 
início da fase adulta, mas que, embora tenham 
tido seus �lhos, ainda nas fazendas, estes, 
quando adultos, foram trabalhar nas cidades. 

Portanto, sabe-se que os entrevistados, 
donos das memórias aqui relatadas, são mem-
bros da última geração de homens e mulheres 
do campo, das fazendas localizadas há menos 
de vinte quilômetros das cidades. As facilida-
des de ir e vir, os acessos pelos meios de 
comunicação, os novos contratos de trabalho 

e os modelos de arrendamento de terra, esta-
beleceram outras relações de pertencimento 
entre o cidadão que, ainda trabalhador rural, 
passou a morar na zona urbana. Todo esse 
contexto atual tem um peso relevante na 
ressigni�cação das memórias.

Em parte herdada, a memória não é um 
fenômeno exclusivamente individual, mas 
construída social e historicamente, sendo 
submetida constantemente a transformações 
em função da ocasião em que ela é elaborada 
e expressa. “As preocupações do momento 
constituem um elemento da estruturação da 
memória”  .

É esta constatação que valora expres-
sivamente este trabalho. Trata-se do registro 
de memórias que podem sobreviver ao desa-
parecimento transformando-se, ancorando-se 
e alimentando-se de referências culturais . São 
vestígios datados da memória de pessoas 
cujas vivências cotidianas servem de base 
para periodizar sua narrativa: o nascimento 
dos �lhos, o casamento, as festas religiosas, 
etc. São relatos de mulheres que levantavam 
às quatro da manhã para fazer comida para a 
família levar na roça e que hoje, esquentam o 
jantar no micro-ondas. Homens que se infor-
mavam das coisas pelo vai e vem dos compa-
dres e que, na atualidade, sustentam, nos 
telhados de suas casas modestas, antenas 
parabólicas para exibições de canais interna-

cionais de televisão. 
O valor desta obra está em registrar 

memórias que não estão guardadas e inscritas 
nas pedras, mas que são intangíveis. Estão no 
campo do simbólico. Contudo, não são menos 
importantes para servir ao presente e ao 
futuro, como anunciou Le Go�. Ainda segun-
do o autor, devemos trabalhar de forma que a 
memória coletiva sirva para a libertação e “não 
para a servidão dos homens” . Ou como 
a�rmou Pollack, “o passado longínquo pode 
então se tornar promessa de futuro e, às vezes, 
desa�o lançado à ordem estabelecida” .

Para Le Go� as transformações vivencia-
das pelas sociedades, elucidam a relevância 
do papel que a memória coletiva representa. 
Ela está presente nas grandes questões das 
sociedades. O autor a defende como “um 
elemento essencial do que se costuma 
chamar de “identidade”, individual ou coletiva, 
cuja busca é uma das atividades fundamentais 
dos indivíduos e das sociedades de hoje, na 
febre e na angústia”  . 

O tempo desta pesquisa acompanha 
uma geração permeada pela memória da 
geração que a antecedeu e in�uenciada pela 
moderna geração a qual deu origem. São 
homens e mulheres para quem as autoras 
perguntaram o que eles ainda lembravam da 
vida de seus pais e que hoje, como pais, o que 
eles repassam para os �lhos. De imediato, o 
que se pode constatar é que muitas coisas 
estão mesmo só na memória, outras já se 
perderam. 

“A memória é seletiva. Nem tudo �ca 

gravado. Nem tudo �ca registrado” . Mas, é 
possível identi�car nos relatos alguns marcos 
que são pontos “relativamente invariantes”, 
que são percebidos como recorrentes.

A culinária talvez seja a referência mais 
comum a todos, já que, mesmo não presente 
no dia-a-dia das famílias entrevistadas, ainda é 
uma forte ligação com o modo de vida de 
antes. Eles podem até comprar pamonha 
pronta nas casas especializadas em produtos 
feitos a partir do milho, mas está na memória 
de cada um dos entrevistados, a receita e o 
difícil modo de preparo da iguaria. 

Outra constatação é de que hoje não 
existem mais memórias somente dos cafezais. 
Ainda que metodologicamente o requisito de 
que todos os entrevistados tenham trabalha-
do ou vivido em fazendas de café tenha sido 
essencial e obedecido, estes homens e mulhe-
res são �lhos das mudanças. 

 Lugar de grande referência para os seus 
progenitores, os cafezais sofreram as consequên-
cias das variações de mercado e da economia, 
do estilo de vida, da expansão dos canaviais, 
do surgimento de novas alternativas de traba-
lho. Eles guardam importantes lembranças da 
roça e do ritual de plantar, abanar, colher, 
limpar, torrar e moer café, mas estas memórias 
estão longe do cotidiano dos dias atuais e não 
são elas as únicas memórias de referência do 
passado, guardadas pelos entrevistados. 

Contextualizado o tempo, o per�l e as 
memórias, é importante, dentro do objetivo 
de salvaguardar o modo de vida do homem 
do campo, relacionar este trabalho a outra 

proposta relevante que é a de identi�car e 
registrar as identidades culturais de um povo. 
Este tem sido um ponto comum de reunião 
das pesquisadoras desta obra.

Identidade cultural

De acordo com Stuart Hall  o conceito 
de identidade é complexo e pouco desenvol-
vido, principalmente na virada do século, 
quando se intensi�ca o debate em torno da 
questão de “crise de identidade” vivida pela 
sociedade pós-moderna. Para alguns teóricos, 
entre o �nal do século XX e o início do XXI, 
estaria ocorrendo um esfacelamento das iden-
tidades. Hall explica que esse posicionamento 
(que agrega cada vez mais adeptos) é justi�ca-
do pela ocorrência de mudanças estruturais 
que seriam possíveis responsáveis pelas trans-
formações em curso na sociedade. A intensi�-
cação da mundialização do capitalismo e da 
globalização das informações fragmentaria as 
paisagens culturais de classe, gênero, sexuali-
dade, nacionalidade que, no passado, forma-
riam a base de referência como indivíduo 
social. Partindo deste posicionamento, a crise 
de identidade vivida pela sociedade atual 
resultaria num movimento contrário a qual-
quer construção �xa de identidade, engendra-
da pela concepção iluminista. O autor a�rma 
que é possível compreender essa questão a 
partir de três percepções de identidade: o 
sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o 
sujeito pós-moderno. 

 O sujeito do iluminismo se caracteriza-
ria “como centrado, uni�cado, dotado das 
capacidades de razão, de consciência e de 
ação”. Neste caso, o ponto de referência seria o 
próprio homem, seu núcleo interior, que 
surgia pela primeira vez com o seu nascimen-
to e permanecia com ele durante a sua exis-
tência numa posição central e que dava forma 
à identidade de uma pessoa. A “complexidade 
do mundo moderno e a consciência de que 
este núcleo interior não era autônomo e 
autossu�ciente” indica, para Hall, a impossibili-
dade de existência desta identidade uni�cada.

 Em contraposição a isto se apresenta a 
noção de sujeito sociológico. Neste caso, a 
identidade seria formada no contato com 
outras pessoas. As relações sociais, portanto, 
seriam aquelas por meio das quais o indivíduo 
consolidaria os seus “valores, sentidos e 
símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela 
habitava”. Esta concepção concebe a identida-
de como construída de maneira interativa 
entre “eu” e a sociedade. Visto dessa forma, a 
identidade cultural seria aquela que, para 
Stuart Hall, “costura” o indivíduo às estruturas, 
estabilizando tanto os sujeitos quanto o lugar, 
“os mundos culturais” onde habita. Quando 

esses “mundos” mudam, quando o processo 
de identi�cação, por meio do qual re�etimos 
nossas identidades culturais torna-se provisó-
rio e variável, a identidade estável do sujeito 
se fragmenta. 

Para Michael Pollack, há uma estreita 
ligação entre a memória e o sentimento de 
identidade, tomada por ele com o sentido de 
imagem de si, para si e para os outros . Na 
estruturação da identidade individual há fron-
teiras físicas, do próprio corpo do indivíduo, as 
fronteiras de pertencimento ao grupo, as 
relações sociais, e há a continuidade dentro do 
tempo, todos eles elementos que formam a 
identidade. Qualquer ruptura nesses elemen-
tos pode provocar um sentimento de quebra 
de unidade ou de continuidade e gerar pato-
logias. A “memória é um elemento constituin-
te do sentimento de identidade, tanto indivi-
dual, como coletiva, na medida em que ela é 
também um fator extremamente importante 
do sentimento de continuidade e de coerên-
cia de uma pessoa ou de um grupo em sua 
construção de si”  . Contudo, é importante frisar 
que ninguém pode construir uma autoimagem 
de si ou do grupo isenta de mudanças, de 
negociação e de transformação em função 
dos outros e do ambiente de vivência. Esse 
processo provoca constantes rearranjos.

 É justamente neste momento de rear-
ranjo, de rede�nição de identidade que se 
localizam os entrevistados deste trabalho, 
conforme já explicitado, quanto às mudanças 
em curso na vida dessas famílias. Talvez muito 
mais do que eles próprios, os �lhos sejam 

personagens principais dessa movimentação 
identitária. Eles transitam entre dois mundos 
culturais. 

Hall pondera ainda que aqueles que 
acreditam na existência de uma crise defen-
dem que as antigas identidades formadas ao 
longo de séculos, e que eram responsáveis 
pela estabilização do mundo social, estariam 
em declínio. Desse processo apareceram 
outras novas, provocando uma fragmentação 
do sujeito moderno. Esse fato faria parte de 
uma mudança estrutural das sociedades, que 
estaria abalando as molduras referenciais que 
ancoravam os indivíduos ao mundo social. 

 Para aqueles que acreditam na existên-
cia de uma identidade uni�cada, que para Hall 
é uma fantasia, esse processo teria produzido 
o sujeito pós-moderno, sem uma identidade 
�xa, ou permanente. Esta seria transformada 
continuamente em relação às maneiras pelas 
quais somos representados nos sistemas 
culturais a nossa volta. Sobre isto duas ques-
tões devem ser levadas em conta. 

 Para os teóricos que acreditam que há 
uma crise de identidade e que esta está se 
fragmentando, difunde-se a ideia de uma 
necessidade de “resgate” do “eu” perdido. Esta-
ria, neste caso, ocorrendo a perda do “sentido 
de si” estável, portanto, uma descentração do 
sujeito. Nesse movimento, a diversidade seria 
vista como nociva à ideia de unidade, de 
pessoa integral. Para o crítico cultural Mercer,                                   
“a identidade somente se torna uma questão 
quando está em crise, quando algo que se 
supõe como �xo, coerente e estável é desloca-

do pela experiência da dúvida e da incerteza”.
 Hall não defende a ideia de que estarí-

amos perdendo a nossa identidade uni�cada 
e que seria necessário “resgatá-la”. Ao contrá-
rio, ele aponta para a complexidade da ques-
tão. Antes de tudo todas as identidades são 
resultado de sistemas de representação, 
portanto, são histórica e socialmente construí-
das. Elas estão localizadas no tempo e no 
espaço simbólicos. Assim, cada identidade 
teria “paisagens” especí�cas. Como a�rmou 
Nora , são pontes com o passado que ajudam 
a dar sentido ao presente.

 Nessa percepção, conhecer os lugares, 
as pessoas, os acontecimentos dos sujeitos 
em questão, bem como as práticas desenvol-
vidas de maneira intrínseca a ele, seria funda-
mental para a análise não de identidades frag-
mentadas, mas em constante rearranjo, em 
formatação num processo dinâmico. Pensar 
sobre a importância do “lugar” concreto e 
delimitado como o ponto das práticas socio-
culturais especí�cas com os quais as nossas 
identidades estão ligadas. 

Mas todas essas contextualizações de 
memórias e identidades estão sobre outro 
conceito que precisa ser melhor apresentado: 
o de Cultura. 

Cultura

A palavra cultura está para a Linguística, 
entre uma das mais polissêmicas, ou seja, que 
permite uma variação signi�cativa de senti-
dos, em especial, se analisada ao longo do 

tempo. Para Terry Eagleton , estudioso bastan-
te crítico sobre a produção intelectual, “cultu-
ra” é considerada uma das duas ou três pala-
vras mais complexas de nossa língua, e ao 

termo que é por vezes considerado seu 
oposto quando o foco está na �loso�a – “natu-
reza” –, é comumente conferida a honra de ser 
o mais complexo de todos.

Etimologicamente, a palavra cultura 
vem de cultivo e nasceu ligada à agricultura, 
porém não se manteve arraigada. Com o 
tempo desligou-se de adjetivos como moral e 
intelectual e tornou-se apenas “cultura”, uma 
abstração em si mesma. A palavra, assim, 
mapeia em seu desdobramento semântico a 
mudança histórica da própria humanidade da 
existência rural para a urbana. O movimento 
de signi�cados da palavra cultura não foi 
cessado, se altera e permanece com vários 
sentidos até a atualidade, numa dialética com 
a própria contextualização, permitindo e 
propondo a diversidade cultural.

Fernando de Azevedo publicou, em 
1943, a obra A Cultura Brasileira e, nas 980 
páginas que dedicou ao tema, foi abrangente 
o su�ciente para narrar a variação de sentidos 
da palavra, tendo-a relacionado com a antro-
pologia, a civilização, suas relações materiais e 
imateriais, suas funções sociais e suas especi�-
cidades enquanto modalidade artística. 
Azevedo se serviu da obra de A. Meillet para 
a�rmar que “a signi�cação de uma palavra de 
uso corrente se é de�nida pelo conjunto de 
noções às quais a palavra se associou e as 
associações diferem evidentemente segundo 
o grupo em que é empregada.”  Para Azevedo, 
termos como civilização e cultura continua-
vam, em 1940, a se opor aos esforços dos 
homens de ciência, para lhes precisar o senti-

do, a riqueza das nações que evocam ou a 
variedade de sentidos que comportam na 
língua geral, o que permaneceu, mesmo com 
o passar do tempo.

 Desde a década de 1940, quando a obra 
de Azevedo foi publicada, muitas outras 
contribuições para melhor de�nir “Cultura“ 
foram registradas. As mudanças nesse perío-
do são tantas, que Mario Vargas Llosa  em “A 
civilização do espetáculo”, lançada em 2013, 
a�rmou que “A cultura, no sentido tradicional-
mente dado a esse vocábulo, está prestes a 
desaparecer em nossos dias. E, talvez, já tenha 
desaparecido, discretamente esvaziada de 
conteúdo”. Llosa passeia pelas obras de T.S. 
Eliot, Guy Debord, Gilles Lipovetsky e Frédéric 
Martel, concordando ou discordando dos 
mesmos, mas foca na discussão de mercado 
em que

[...] a distinção entre preço e valor se 
apagou, ambos agora são um só, tendo o 
primeiro absorvido e anulado o segundo. 
É bom o que tem sucesso e é vendido; 
mau o que fracassa e não conquista o 
público. O único valor é o comercial. O 
desaparecimento da velha cultura impli-
cou o desparecimento do velho conceito 
de valor. O único valor existente é agora o 
�xado pelo mercado . 

Se Llosa foi restrito em seu debate sobre 
cultura, Azevedo não foi abrangente o 
su�ciente para compreender o lugar de 
pesquisa das autoras. O último, para de�nir o 
termo, apresentou as contribuições de inte-

lectuais de várias nacionalidades a �m de 
validar sua assertiva de que

 
[...] as concepções de cultura podem 
variar de uma nação a outra; e nas cultu-
ras nacionais podem entrar e efetivamen-
te entram, em proporções variáveis, 
conforme as épocas e os povos, os 
elementos da tradição nacional e os da 
tradição humana; mas à concepção 
universalista não se opõe uma noção 
nacionalista de cultura, senão quando, 
em vez de uma fusão e de uma harmonia 
desses elementos, se estabelecer, ao 
contrário, um antagonismo de valores ou 
se instalar a ideia de superioridade dos 
elementos particulares, nacionais, sobre 
os valores humanos e universais .

Azevedo apresenta como sendo a sua 
de�nição de cultura, a que mais se aproxima 
de G. Humboldt. “Entendemos por cultura, 
esse estado moral, intelectual e artístico, em 
que os homens souberam elevar-se acima das 
simples considerações de utilidade social, 
compreendendo o estudo desinteressado, a 
um sistema de funções que tendem à satisfa-
ção de suas necessidades fundamentais, e 
entre as quais a função econômica visa aten-
der às necessidades materiais e a função polí-
tica (para darmos somente dois exemplos), 
tem por �m defender a existência da socieda-
de, tomada como conjunto e também como 
reunião de grupos particulares, regulando as 
relações dos indivíduos e grupos entre si, e 
destes com o todo, Estado ou nação” . 

De volta a Terry Eagleton, que propõe a 

superação das de�nições antropológica e 
estética do conceito de cultura, já que para ele 
a primeira é “debilitantemente ampla, e outra 
desconfortavelmente rígida”, colocamos a 
de�nição base de cultura, para acompanhar o 
leitor ao longo desta obra, em uma terceira 
margem do rio, assim como o autor, para com-
preender o maior conjunto de sentidos e 
acentuar a importância do tema.

Se para Eagleton , a ideia de cultura 
signi�ca uma rejeição “tanto do naturalismo 
quanto do idealismo” e a tensão “entre fazer e 
ser feito, racionalidade e espontaneidade, que 
censura o intelecto desencarnado do Iluminis-
mo, tanto quanto desa�a o reducionismo 
cultural de grande parte do pensamento 
contemporâneo”, para essas autoras, a �m de 
aportar em um lugar sólido, minimizando a 
tensão do con�ito sugerido até aqui pelos 
autores citados, e por não ser esta obra o 
espaço para de�nições �nais sobre cultura, mas 
sim, matéria de contribuição para a sequência 
do mesmo, preferiremos, mesmo que não 
metodologicamente rígido, fechar com o 
simples e amplo conceito de A�onso Romano 
de Sant’Anna, que, em evento no Ministério da 
Cultura, em Brasília, a�rmou ser Cultura tudo 
aquilo que não é natural.  

Desse núcleo imenso, derivam outros 
conjuntos como cultura de um país e cultura 
de uma localidade e, assim, surgem as diversi-
dades, estas, elementos presentes neste livro. 
Cultura erudita e cultura popular e aqui, 
mesmo com as especi�cidades importantes 
de cada segmento, surgem as diferenças 

sociais e as realidades de acesso e não acesso. 
Assim como surgem as características próprias 
de localidades especí�cas, no caso do Estado 
de São Paulo, por exemplo, a cultura caiçara 
(aquela dos povos beira mar), a cultura caipira 
(aquela dos povos do interior)  e aquela tercei-
ra (dos povos das grandes cidades, em espe-
cial da capital), que nem está dentro da 
primeira nem da segunda, mas que compre-
ende as duas, que é a própria cultura do 
Estado enquanto uma regionalidade em 
relação ao país e ao mundo.  

Esta obra não se refere ao todo da cultu-
ra caipira ao relatar as memórias de homens e 
mulheres que vivem em fazendas, mas o 
conteúdo aqui relacionado está dentro do 
abrangente universo da cultura caipira, que 
assim é conhecida por se referir aos modos de 
vida do homem não letrado, morador no inte-
rior do Estado. 

Cultura Caipira

A de�nição da palavra “Caipira” não está  
presente no Dicionário de Filoso�a de Gérard 
Durozol e André Roussel, nem na obra de 
Deonísio da Silva, “A vida íntima das palavras”  .  
Aparece modestamente no livro de Márcio 
Bueno, que também estuda a origem curiosa 
das palavras. Ele escreve que caipira é o habi-
tante do campo de pouca instrução e modos 
rústicos. Acrescenta que alguns autores dizem 
que a palavra deve ser fruto do cruzamento de 
“caipora” com “curupira” e para por aí.

 O senso comum, este sim, é rico em 

conceituações. Revela o caipira como aquele 
homem “chucro” que fala de um jeito diferen-
te, carregando o “erre” das palavras e de pouca 
inteligência. Personagem que se veste de 
camisa xadrez, quando homem e de vestido 
de chita, quando mulher. Trabalhador da roça, 
cultiva o que consome e se diverte nas festas 
de santos ao som de viola e sanfona.  Inezita 
Barrozo, artista brasileira que representa o 
caipira, canta e declama a poesia rural. Em 
“Caipira de Fato” ela a�rma: 

Eu sou cabocla tô chegando lá da roça. 
Inda falo vige nossa, eu ainda digo é. Sou 
sertaneja, não me nego e faço gosto.  Tá 
escrito no meu rosto, só não enxerga 
quem não quer. Eu sou aquele cheiro 
doce lá da mata. Água limpa da cascata, o 
verde dos cafezais. Modéstia parte sou o 
som daquela viola. Que um caboclo 
consola quando o acorde se faz. Eu sou do 
mato, sou caipira verdadeira. Sou perfu-
me de madeira, esse é o jeito meu. Eu sou 
a fera que esconde o �lhotinho. Ave que 
não sai do ninho, protegendo o que é seu. 
Eu sou aquilo que inda chamam de 
beleza. Sou um fato, sou certeza, tudo 
isso e muito mais. Nasci da terra, sou a �or 
da natureza. Eu sou vida, sou pureza, 
amor que não se desfaz.

Antonio Cândido, em sua tese “Os 
Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira 
paulista e a transformação dos seus meios de 
vida”, apresentada em 1954 e publicada pela 
primeira vez, dez anos depois, inicia diferen-
ciando o caboclo do camponês e a�rma que 
sua obra retrata o caipira paulista. Cândido 
visitou Rio Bonito, ao longo de seus estudos, 
duas vezes, em 1948 e 1954. Ele relata as dife-
renças constatadas:

 
Naquela data, quase cada casa possuía a sua 
prensa manual, havendo apenas uma de 
tração animal; havia alguns pilões de pé, 
pequenos monjolos secos, em que a queda 
da ‘mão’ é dada por pressão muscular [...] em 
1954, tinham desaparecido por completo. 
Isso signi�ca que não se fabrica mais açúcar, 

nem se limpa arroz em casa. Como aconte-
ceu com a farinha de milho, predomina o 
hábito de recorrer aos estabelecimentos de 
benefício da vila, onde se compra açúcar e 
banha. Trata-se, pois, de um acentuado 
incremento de dependência, que destrói a 
autonomia do grupo de vizinhança, incor-
porando-o ao sistema comercial das 
cidades. E, ao mesmo tempo, uma perda ou 
transferência de elementos culturais, que 
antes caracterizavam a sociedade caipira na 
sua adaptação ao meio. [...] O homem rural 
depende, portanto, cada vez mais da vila e 
das cidades, não só para adquirir bens 
manufaturados, mas para adquirir e mani-
pular os próprios alimentos .

 A análise de Cândido confere impacto 
ao enunciado na introdução deste livro. A 
mudança percebida na fala dos entrevistados, 
na verdade, foi iniciada bem antes. A geração 
representada pelos que foram ouvidos pelas 
autoras, forma a última ainda com memórias 
vividas da vida inteiramente no campo, 
porém, não em toda sua trajetória, mas como 
já a�rmado, até o início da vida adulta.

Dentro desse con�ito rural/urbano, 
Cândido narra que todas as vezes que surge, 
por difusão da cultura urbana [e industrial], a 
possibilidade de adotar os seus traços, o caipira 
tende a aceitá-los, como elemento de prestígio. 
“Este, agora, não é mais de�nido em função da 
estrutura fechada do grupo de vizinhança, mas 
da estrutura geral da sociedade, que leva à 
superação da vida comunitária inicial”. Se em 
1954, Cândido anunciava a primeira crise da 
vida caipira, este livro, aceitando que ela tenha 

se consolidado e se estendido ao longo do 
tempo, em especial, nos últimos 20 anos com 
a supremacia da cana-de-açúcar, não se 
deterá em abordar as perdas, mas, ao contrá-
rio, as memórias que ainda restam.

Reiteramos, mais uma vez, o convite 
para o leitor valsar pelas páginas desta obra. 
Acreditamos que será um prazer rever, caso já 
tenha tido contato com a cultura rural/caipira, 
ou tomar contato com um modo de vida 
simples, mas cheio de encantos. Será inevitá-
vel sentir o aroma do café e surpreendente-
mente ouvir os sons de um lugar que longe 
ou perto, é também o lugar de todos os 
paulistas.



Parte 1 
Modos de fazer e 
de viver no campo

Introdução | Alguns conceitos

Memória

Mais do que uma obra de memória, na 
qual cresce a história e por sua vez a alimenta, 
conforme Le Go�  , este livro é uma organiza-
ção de memórias. Embora ele permita uma 
variação signi�cativa de interpretações, como 
explica Possenti , não está validado a aceitar 
todas as interpretações. Trata-se de um recor-
te e, como tal, representa uma parcialidade e 
está centrado em um momento temporal. 

As memórias expressas nesta obra estão 
datadas e geogra�camente localizadas. Elas 
dizem respeito a pessoas, lugares e aconteci-
mentos que representam o modo de vida de 
uma geração que sempre trabalhou no 
campo, com uma variação etária entre 50 e 70 
anos, marcada pelos costumes rurais, mas já 
bastante in�uenciada pela modernidade 
urbana. São homens e mulheres que nasce-
ram na zona rural, viveram a maior parte de 
suas vidas totalmente vinculada às fazendas, 
em especial na infância, na juventude e no 
início da fase adulta, mas que, embora tenham 
tido seus �lhos, ainda nas fazendas, estes, 
quando adultos, foram trabalhar nas cidades. 

Portanto, sabe-se que os entrevistados, 
donos das memórias aqui relatadas, são mem-
bros da última geração de homens e mulheres 
do campo, das fazendas localizadas há menos 
de vinte quilômetros das cidades. As facilida-
des de ir e vir, os acessos pelos meios de 
comunicação, os novos contratos de trabalho 

e os modelos de arrendamento de terra, esta-
beleceram outras relações de pertencimento 
entre o cidadão que, ainda trabalhador rural, 
passou a morar na zona urbana. Todo esse 
contexto atual tem um peso relevante na 
ressigni�cação das memórias.

Em parte herdada, a memória não é um 
fenômeno exclusivamente individual, mas 
construída social e historicamente, sendo 
submetida constantemente a transformações 
em função da ocasião em que ela é elaborada 
e expressa. “As preocupações do momento 
constituem um elemento da estruturação da 
memória”  .

É esta constatação que valora expres-
sivamente este trabalho. Trata-se do registro 
de memórias que podem sobreviver ao desa-
parecimento transformando-se, ancorando-se 
e alimentando-se de referências culturais . São 
vestígios datados da memória de pessoas 
cujas vivências cotidianas servem de base 
para periodizar sua narrativa: o nascimento 
dos �lhos, o casamento, as festas religiosas, 
etc. São relatos de mulheres que levantavam 
às quatro da manhã para fazer comida para a 
família levar na roça e que hoje, esquentam o 
jantar no micro-ondas. Homens que se infor-
mavam das coisas pelo vai e vem dos compa-
dres e que, na atualidade, sustentam, nos 
telhados de suas casas modestas, antenas 
parabólicas para exibições de canais interna-

cionais de televisão. 
O valor desta obra está em registrar 

memórias que não estão guardadas e inscritas 
nas pedras, mas que são intangíveis. Estão no 
campo do simbólico. Contudo, não são menos 
importantes para servir ao presente e ao 
futuro, como anunciou Le Go�. Ainda segun-
do o autor, devemos trabalhar de forma que a 
memória coletiva sirva para a libertação e “não 
para a servidão dos homens” . Ou como 
a�rmou Pollack, “o passado longínquo pode 
então se tornar promessa de futuro e, às vezes, 
desa�o lançado à ordem estabelecida” .

Para Le Go� as transformações vivencia-
das pelas sociedades, elucidam a relevância 
do papel que a memória coletiva representa. 
Ela está presente nas grandes questões das 
sociedades. O autor a defende como “um 
elemento essencial do que se costuma 
chamar de “identidade”, individual ou coletiva, 
cuja busca é uma das atividades fundamentais 
dos indivíduos e das sociedades de hoje, na 
febre e na angústia”  . 

O tempo desta pesquisa acompanha 
uma geração permeada pela memória da 
geração que a antecedeu e in�uenciada pela 
moderna geração a qual deu origem. São 
homens e mulheres para quem as autoras 
perguntaram o que eles ainda lembravam da 
vida de seus pais e que hoje, como pais, o que 
eles repassam para os �lhos. De imediato, o 
que se pode constatar é que muitas coisas 
estão mesmo só na memória, outras já se 
perderam. 

“A memória é seletiva. Nem tudo �ca 

gravado. Nem tudo �ca registrado” . Mas, é 
possível identi�car nos relatos alguns marcos 
que são pontos “relativamente invariantes”, 
que são percebidos como recorrentes.

A culinária talvez seja a referência mais 
comum a todos, já que, mesmo não presente 
no dia-a-dia das famílias entrevistadas, ainda é 
uma forte ligação com o modo de vida de 
antes. Eles podem até comprar pamonha 
pronta nas casas especializadas em produtos 
feitos a partir do milho, mas está na memória 
de cada um dos entrevistados, a receita e o 
difícil modo de preparo da iguaria. 

Outra constatação é de que hoje não 
existem mais memórias somente dos cafezais. 
Ainda que metodologicamente o requisito de 
que todos os entrevistados tenham trabalha-
do ou vivido em fazendas de café tenha sido 
essencial e obedecido, estes homens e mulhe-
res são �lhos das mudanças. 

 Lugar de grande referência para os seus 
progenitores, os cafezais sofreram as consequên-
cias das variações de mercado e da economia, 
do estilo de vida, da expansão dos canaviais, 
do surgimento de novas alternativas de traba-
lho. Eles guardam importantes lembranças da 
roça e do ritual de plantar, abanar, colher, 
limpar, torrar e moer café, mas estas memórias 
estão longe do cotidiano dos dias atuais e não 
são elas as únicas memórias de referência do 
passado, guardadas pelos entrevistados. 

Contextualizado o tempo, o per�l e as 
memórias, é importante, dentro do objetivo 
de salvaguardar o modo de vida do homem 
do campo, relacionar este trabalho a outra 

proposta relevante que é a de identi�car e 
registrar as identidades culturais de um povo. 
Este tem sido um ponto comum de reunião 
das pesquisadoras desta obra.

Identidade cultural

De acordo com Stuart Hall  o conceito 
de identidade é complexo e pouco desenvol-
vido, principalmente na virada do século, 
quando se intensi�ca o debate em torno da 
questão de “crise de identidade” vivida pela 
sociedade pós-moderna. Para alguns teóricos, 
entre o �nal do século XX e o início do XXI, 
estaria ocorrendo um esfacelamento das iden-
tidades. Hall explica que esse posicionamento 
(que agrega cada vez mais adeptos) é justi�ca-
do pela ocorrência de mudanças estruturais 
que seriam possíveis responsáveis pelas trans-
formações em curso na sociedade. A intensi�-
cação da mundialização do capitalismo e da 
globalização das informações fragmentaria as 
paisagens culturais de classe, gênero, sexuali-
dade, nacionalidade que, no passado, forma-
riam a base de referência como indivíduo 
social. Partindo deste posicionamento, a crise 
de identidade vivida pela sociedade atual 
resultaria num movimento contrário a qual-
quer construção �xa de identidade, engendra-
da pela concepção iluminista. O autor a�rma 
que é possível compreender essa questão a 
partir de três percepções de identidade: o 
sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o 
sujeito pós-moderno. 

 O sujeito do iluminismo se caracteriza-
ria “como centrado, uni�cado, dotado das 
capacidades de razão, de consciência e de 
ação”. Neste caso, o ponto de referência seria o 
próprio homem, seu núcleo interior, que 
surgia pela primeira vez com o seu nascimen-
to e permanecia com ele durante a sua exis-
tência numa posição central e que dava forma 
à identidade de uma pessoa. A “complexidade 
do mundo moderno e a consciência de que 
este núcleo interior não era autônomo e 
autossu�ciente” indica, para Hall, a impossibili-
dade de existência desta identidade uni�cada.

 Em contraposição a isto se apresenta a 
noção de sujeito sociológico. Neste caso, a 
identidade seria formada no contato com 
outras pessoas. As relações sociais, portanto, 
seriam aquelas por meio das quais o indivíduo 
consolidaria os seus “valores, sentidos e 
símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela 
habitava”. Esta concepção concebe a identida-
de como construída de maneira interativa 
entre “eu” e a sociedade. Visto dessa forma, a 
identidade cultural seria aquela que, para 
Stuart Hall, “costura” o indivíduo às estruturas, 
estabilizando tanto os sujeitos quanto o lugar, 
“os mundos culturais” onde habita. Quando 

esses “mundos” mudam, quando o processo 
de identi�cação, por meio do qual re�etimos 
nossas identidades culturais torna-se provisó-
rio e variável, a identidade estável do sujeito 
se fragmenta. 

Para Michael Pollack, há uma estreita 
ligação entre a memória e o sentimento de 
identidade, tomada por ele com o sentido de 
imagem de si, para si e para os outros . Na 
estruturação da identidade individual há fron-
teiras físicas, do próprio corpo do indivíduo, as 
fronteiras de pertencimento ao grupo, as 
relações sociais, e há a continuidade dentro do 
tempo, todos eles elementos que formam a 
identidade. Qualquer ruptura nesses elemen-
tos pode provocar um sentimento de quebra 
de unidade ou de continuidade e gerar pato-
logias. A “memória é um elemento constituin-
te do sentimento de identidade, tanto indivi-
dual, como coletiva, na medida em que ela é 
também um fator extremamente importante 
do sentimento de continuidade e de coerên-
cia de uma pessoa ou de um grupo em sua 
construção de si”  . Contudo, é importante frisar 
que ninguém pode construir uma autoimagem 
de si ou do grupo isenta de mudanças, de 
negociação e de transformação em função 
dos outros e do ambiente de vivência. Esse 
processo provoca constantes rearranjos.

 É justamente neste momento de rear-
ranjo, de rede�nição de identidade que se 
localizam os entrevistados deste trabalho, 
conforme já explicitado, quanto às mudanças 
em curso na vida dessas famílias. Talvez muito 
mais do que eles próprios, os �lhos sejam 

personagens principais dessa movimentação 
identitária. Eles transitam entre dois mundos 
culturais. 

Hall pondera ainda que aqueles que 
acreditam na existência de uma crise defen-
dem que as antigas identidades formadas ao 
longo de séculos, e que eram responsáveis 
pela estabilização do mundo social, estariam 
em declínio. Desse processo apareceram 
outras novas, provocando uma fragmentação 
do sujeito moderno. Esse fato faria parte de 
uma mudança estrutural das sociedades, que 
estaria abalando as molduras referenciais que 
ancoravam os indivíduos ao mundo social. 

 Para aqueles que acreditam na existên-
cia de uma identidade uni�cada, que para Hall 
é uma fantasia, esse processo teria produzido 
o sujeito pós-moderno, sem uma identidade 
�xa, ou permanente. Esta seria transformada 
continuamente em relação às maneiras pelas 
quais somos representados nos sistemas 
culturais a nossa volta. Sobre isto duas ques-
tões devem ser levadas em conta. 

 Para os teóricos que acreditam que há 
uma crise de identidade e que esta está se 
fragmentando, difunde-se a ideia de uma 
necessidade de “resgate” do “eu” perdido. Esta-
ria, neste caso, ocorrendo a perda do “sentido 
de si” estável, portanto, uma descentração do 
sujeito. Nesse movimento, a diversidade seria 
vista como nociva à ideia de unidade, de 
pessoa integral. Para o crítico cultural Mercer,                                   
“a identidade somente se torna uma questão 
quando está em crise, quando algo que se 
supõe como �xo, coerente e estável é desloca-

do pela experiência da dúvida e da incerteza”.
 Hall não defende a ideia de que estarí-

amos perdendo a nossa identidade uni�cada 
e que seria necessário “resgatá-la”. Ao contrá-
rio, ele aponta para a complexidade da ques-
tão. Antes de tudo todas as identidades são 
resultado de sistemas de representação, 
portanto, são histórica e socialmente construí-
das. Elas estão localizadas no tempo e no 
espaço simbólicos. Assim, cada identidade 
teria “paisagens” especí�cas. Como a�rmou 
Nora , são pontes com o passado que ajudam 
a dar sentido ao presente.

 Nessa percepção, conhecer os lugares, 
as pessoas, os acontecimentos dos sujeitos 
em questão, bem como as práticas desenvol-
vidas de maneira intrínseca a ele, seria funda-
mental para a análise não de identidades frag-
mentadas, mas em constante rearranjo, em 
formatação num processo dinâmico. Pensar 
sobre a importância do “lugar” concreto e 
delimitado como o ponto das práticas socio-
culturais especí�cas com os quais as nossas 
identidades estão ligadas. 

Mas todas essas contextualizações de 
memórias e identidades estão sobre outro 
conceito que precisa ser melhor apresentado: 
o de Cultura. 

Cultura

A palavra cultura está para a Linguística, 
entre uma das mais polissêmicas, ou seja, que 
permite uma variação signi�cativa de senti-
dos, em especial, se analisada ao longo do 

tempo. Para Terry Eagleton , estudioso bastan-
te crítico sobre a produção intelectual, “cultu-
ra” é considerada uma das duas ou três pala-
vras mais complexas de nossa língua, e ao 

termo que é por vezes considerado seu 
oposto quando o foco está na �loso�a – “natu-
reza” –, é comumente conferida a honra de ser 
o mais complexo de todos.

Etimologicamente, a palavra cultura 
vem de cultivo e nasceu ligada à agricultura, 
porém não se manteve arraigada. Com o 
tempo desligou-se de adjetivos como moral e 
intelectual e tornou-se apenas “cultura”, uma 
abstração em si mesma. A palavra, assim, 
mapeia em seu desdobramento semântico a 
mudança histórica da própria humanidade da 
existência rural para a urbana. O movimento 
de signi�cados da palavra cultura não foi 
cessado, se altera e permanece com vários 
sentidos até a atualidade, numa dialética com 
a própria contextualização, permitindo e 
propondo a diversidade cultural.

Fernando de Azevedo publicou, em 
1943, a obra A Cultura Brasileira e, nas 980 
páginas que dedicou ao tema, foi abrangente 
o su�ciente para narrar a variação de sentidos 
da palavra, tendo-a relacionado com a antro-
pologia, a civilização, suas relações materiais e 
imateriais, suas funções sociais e suas especi�-
cidades enquanto modalidade artística. 
Azevedo se serviu da obra de A. Meillet para 
a�rmar que “a signi�cação de uma palavra de 
uso corrente se é de�nida pelo conjunto de 
noções às quais a palavra se associou e as 
associações diferem evidentemente segundo 
o grupo em que é empregada.”  Para Azevedo, 
termos como civilização e cultura continua-
vam, em 1940, a se opor aos esforços dos 
homens de ciência, para lhes precisar o senti-

do, a riqueza das nações que evocam ou a 
variedade de sentidos que comportam na 
língua geral, o que permaneceu, mesmo com 
o passar do tempo.

 Desde a década de 1940, quando a obra 
de Azevedo foi publicada, muitas outras 
contribuições para melhor de�nir “Cultura“ 
foram registradas. As mudanças nesse perío-
do são tantas, que Mario Vargas Llosa  em “A 
civilização do espetáculo”, lançada em 2013, 
a�rmou que “A cultura, no sentido tradicional-
mente dado a esse vocábulo, está prestes a 
desaparecer em nossos dias. E, talvez, já tenha 
desaparecido, discretamente esvaziada de 
conteúdo”. Llosa passeia pelas obras de T.S. 
Eliot, Guy Debord, Gilles Lipovetsky e Frédéric 
Martel, concordando ou discordando dos 
mesmos, mas foca na discussão de mercado 
em que

[...] a distinção entre preço e valor se 
apagou, ambos agora são um só, tendo o 
primeiro absorvido e anulado o segundo. 
É bom o que tem sucesso e é vendido; 
mau o que fracassa e não conquista o 
público. O único valor é o comercial. O 
desaparecimento da velha cultura impli-
cou o desparecimento do velho conceito 
de valor. O único valor existente é agora o 
�xado pelo mercado . 

Se Llosa foi restrito em seu debate sobre 
cultura, Azevedo não foi abrangente o 
su�ciente para compreender o lugar de 
pesquisa das autoras. O último, para de�nir o 
termo, apresentou as contribuições de inte-

lectuais de várias nacionalidades a �m de 
validar sua assertiva de que

 
[...] as concepções de cultura podem 
variar de uma nação a outra; e nas cultu-
ras nacionais podem entrar e efetivamen-
te entram, em proporções variáveis, 
conforme as épocas e os povos, os 
elementos da tradição nacional e os da 
tradição humana; mas à concepção 
universalista não se opõe uma noção 
nacionalista de cultura, senão quando, 
em vez de uma fusão e de uma harmonia 
desses elementos, se estabelecer, ao 
contrário, um antagonismo de valores ou 
se instalar a ideia de superioridade dos 
elementos particulares, nacionais, sobre 
os valores humanos e universais .

Azevedo apresenta como sendo a sua 
de�nição de cultura, a que mais se aproxima 
de G. Humboldt. “Entendemos por cultura, 
esse estado moral, intelectual e artístico, em 
que os homens souberam elevar-se acima das 
simples considerações de utilidade social, 
compreendendo o estudo desinteressado, a 
um sistema de funções que tendem à satisfa-
ção de suas necessidades fundamentais, e 
entre as quais a função econômica visa aten-
der às necessidades materiais e a função polí-
tica (para darmos somente dois exemplos), 
tem por �m defender a existência da socieda-
de, tomada como conjunto e também como 
reunião de grupos particulares, regulando as 
relações dos indivíduos e grupos entre si, e 
destes com o todo, Estado ou nação” . 

De volta a Terry Eagleton, que propõe a 

superação das de�nições antropológica e 
estética do conceito de cultura, já que para ele 
a primeira é “debilitantemente ampla, e outra 
desconfortavelmente rígida”, colocamos a 
de�nição base de cultura, para acompanhar o 
leitor ao longo desta obra, em uma terceira 
margem do rio, assim como o autor, para com-
preender o maior conjunto de sentidos e 
acentuar a importância do tema.

Se para Eagleton , a ideia de cultura 
signi�ca uma rejeição “tanto do naturalismo 
quanto do idealismo” e a tensão “entre fazer e 
ser feito, racionalidade e espontaneidade, que 
censura o intelecto desencarnado do Iluminis-
mo, tanto quanto desa�a o reducionismo 
cultural de grande parte do pensamento 
contemporâneo”, para essas autoras, a �m de 
aportar em um lugar sólido, minimizando a 
tensão do con�ito sugerido até aqui pelos 
autores citados, e por não ser esta obra o 
espaço para de�nições �nais sobre cultura, mas 
sim, matéria de contribuição para a sequência 
do mesmo, preferiremos, mesmo que não 
metodologicamente rígido, fechar com o 
simples e amplo conceito de A�onso Romano 
de Sant’Anna, que, em evento no Ministério da 
Cultura, em Brasília, a�rmou ser Cultura tudo 
aquilo que não é natural.  

Desse núcleo imenso, derivam outros 
conjuntos como cultura de um país e cultura 
de uma localidade e, assim, surgem as diversi-
dades, estas, elementos presentes neste livro. 
Cultura erudita e cultura popular e aqui, 
mesmo com as especi�cidades importantes 
de cada segmento, surgem as diferenças 

sociais e as realidades de acesso e não acesso. 
Assim como surgem as características próprias 
de localidades especí�cas, no caso do Estado 
de São Paulo, por exemplo, a cultura caiçara 
(aquela dos povos beira mar), a cultura caipira 
(aquela dos povos do interior)  e aquela tercei-
ra (dos povos das grandes cidades, em espe-
cial da capital), que nem está dentro da 
primeira nem da segunda, mas que compre-
ende as duas, que é a própria cultura do 
Estado enquanto uma regionalidade em 
relação ao país e ao mundo.  

Esta obra não se refere ao todo da cultu-
ra caipira ao relatar as memórias de homens e 
mulheres que vivem em fazendas, mas o 
conteúdo aqui relacionado está dentro do 
abrangente universo da cultura caipira, que 
assim é conhecida por se referir aos modos de 
vida do homem não letrado, morador no inte-
rior do Estado. 

Cultura Caipira

A de�nição da palavra “Caipira” não está  
presente no Dicionário de Filoso�a de Gérard 
Durozol e André Roussel, nem na obra de 
Deonísio da Silva, “A vida íntima das palavras”  .  
Aparece modestamente no livro de Márcio 
Bueno, que também estuda a origem curiosa 
das palavras. Ele escreve que caipira é o habi-
tante do campo de pouca instrução e modos 
rústicos. Acrescenta que alguns autores dizem 
que a palavra deve ser fruto do cruzamento de 
“caipora” com “curupira” e para por aí.

 O senso comum, este sim, é rico em 

conceituações. Revela o caipira como aquele 
homem “chucro” que fala de um jeito diferen-
te, carregando o “erre” das palavras e de pouca 
inteligência. Personagem que se veste de 
camisa xadrez, quando homem e de vestido 
de chita, quando mulher. Trabalhador da roça, 
cultiva o que consome e se diverte nas festas 
de santos ao som de viola e sanfona.  Inezita 
Barrozo, artista brasileira que representa o 
caipira, canta e declama a poesia rural. Em 
“Caipira de Fato” ela a�rma: 

Eu sou cabocla tô chegando lá da roça. 
Inda falo vige nossa, eu ainda digo é. Sou 
sertaneja, não me nego e faço gosto.  Tá 
escrito no meu rosto, só não enxerga 
quem não quer. Eu sou aquele cheiro 
doce lá da mata. Água limpa da cascata, o 
verde dos cafezais. Modéstia parte sou o 
som daquela viola. Que um caboclo 
consola quando o acorde se faz. Eu sou do 
mato, sou caipira verdadeira. Sou perfu-
me de madeira, esse é o jeito meu. Eu sou 
a fera que esconde o �lhotinho. Ave que 
não sai do ninho, protegendo o que é seu. 
Eu sou aquilo que inda chamam de 
beleza. Sou um fato, sou certeza, tudo 
isso e muito mais. Nasci da terra, sou a �or 
da natureza. Eu sou vida, sou pureza, 
amor que não se desfaz.

Antonio Cândido, em sua tese “Os 
Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira 
paulista e a transformação dos seus meios de 
vida”, apresentada em 1954 e publicada pela 
primeira vez, dez anos depois, inicia diferen-
ciando o caboclo do camponês e a�rma que 
sua obra retrata o caipira paulista. Cândido 
visitou Rio Bonito, ao longo de seus estudos, 
duas vezes, em 1948 e 1954. Ele relata as dife-
renças constatadas:

 
Naquela data, quase cada casa possuía a sua 
prensa manual, havendo apenas uma de 
tração animal; havia alguns pilões de pé, 
pequenos monjolos secos, em que a queda 
da ‘mão’ é dada por pressão muscular [...] em 
1954, tinham desaparecido por completo. 
Isso signi�ca que não se fabrica mais açúcar, 

nem se limpa arroz em casa. Como aconte-
ceu com a farinha de milho, predomina o 
hábito de recorrer aos estabelecimentos de 
benefício da vila, onde se compra açúcar e 
banha. Trata-se, pois, de um acentuado 
incremento de dependência, que destrói a 
autonomia do grupo de vizinhança, incor-
porando-o ao sistema comercial das 
cidades. E, ao mesmo tempo, uma perda ou 
transferência de elementos culturais, que 
antes caracterizavam a sociedade caipira na 
sua adaptação ao meio. [...] O homem rural 
depende, portanto, cada vez mais da vila e 
das cidades, não só para adquirir bens 
manufaturados, mas para adquirir e mani-
pular os próprios alimentos .

 A análise de Cândido confere impacto 
ao enunciado na introdução deste livro. A 
mudança percebida na fala dos entrevistados, 
na verdade, foi iniciada bem antes. A geração 
representada pelos que foram ouvidos pelas 
autoras, forma a última ainda com memórias 
vividas da vida inteiramente no campo, 
porém, não em toda sua trajetória, mas como 
já a�rmado, até o início da vida adulta.

Dentro desse con�ito rural/urbano, 
Cândido narra que todas as vezes que surge, 
por difusão da cultura urbana [e industrial], a 
possibilidade de adotar os seus traços, o caipira 
tende a aceitá-los, como elemento de prestígio. 
“Este, agora, não é mais de�nido em função da 
estrutura fechada do grupo de vizinhança, mas 
da estrutura geral da sociedade, que leva à 
superação da vida comunitária inicial”. Se em 
1954, Cândido anunciava a primeira crise da 
vida caipira, este livro, aceitando que ela tenha 

se consolidado e se estendido ao longo do 
tempo, em especial, nos últimos 20 anos com 
a supremacia da cana-de-açúcar, não se 
deterá em abordar as perdas, mas, ao contrá-
rio, as memórias que ainda restam.

Reiteramos, mais uma vez, o convite 
para o leitor valsar pelas páginas desta obra. 
Acreditamos que será um prazer rever, caso já 
tenha tido contato com a cultura rural/caipira, 
ou tomar contato com um modo de vida 
simples, mas cheio de encantos. Será inevitá-
vel sentir o aroma do café e surpreendente-
mente ouvir os sons de um lugar que longe 
ou perto, é também o lugar de todos os 
paulistas.



Introdução | Alguns conceitos

Memória

Mais do que uma obra de memória, na 
qual cresce a história e por sua vez a alimenta, 
conforme Le Go�  , este livro é uma organiza-
ção de memórias. Embora ele permita uma 
variação signi�cativa de interpretações, como 
explica Possenti , não está validado a aceitar 
todas as interpretações. Trata-se de um recor-
te e, como tal, representa uma parcialidade e 
está centrado em um momento temporal. 

As memórias expressas nesta obra estão 
datadas e geogra�camente localizadas. Elas 
dizem respeito a pessoas, lugares e aconteci-
mentos que representam o modo de vida de 
uma geração que sempre trabalhou no 
campo, com uma variação etária entre 50 e 70 
anos, marcada pelos costumes rurais, mas já 
bastante in�uenciada pela modernidade 
urbana. São homens e mulheres que nasce-
ram na zona rural, viveram a maior parte de 
suas vidas totalmente vinculada às fazendas, 
em especial na infância, na juventude e no 
início da fase adulta, mas que, embora tenham 
tido seus �lhos, ainda nas fazendas, estes, 
quando adultos, foram trabalhar nas cidades. 

Portanto, sabe-se que os entrevistados, 
donos das memórias aqui relatadas, são mem-
bros da última geração de homens e mulheres 
do campo, das fazendas localizadas há menos 
de vinte quilômetros das cidades. As facilida-
des de ir e vir, os acessos pelos meios de 
comunicação, os novos contratos de trabalho 

e os modelos de arrendamento de terra, esta-
beleceram outras relações de pertencimento 
entre o cidadão que, ainda trabalhador rural, 
passou a morar na zona urbana. Todo esse 
contexto atual tem um peso relevante na 
ressigni�cação das memórias.

Em parte herdada, a memória não é um 
fenômeno exclusivamente individual, mas 
construída social e historicamente, sendo 
submetida constantemente a transformações 
em função da ocasião em que ela é elaborada 
e expressa. “As preocupações do momento 
constituem um elemento da estruturação da 
memória”  .

É esta constatação que valora expres-
sivamente este trabalho. Trata-se do registro 
de memórias que podem sobreviver ao desa-
parecimento transformando-se, ancorando-se 
e alimentando-se de referências culturais . São 
vestígios datados da memória de pessoas 
cujas vivências cotidianas servem de base 
para periodizar sua narrativa: o nascimento 
dos �lhos, o casamento, as festas religiosas, 
etc. São relatos de mulheres que levantavam 
às quatro da manhã para fazer comida para a 
família levar na roça e que hoje, esquentam o 
jantar no micro-ondas. Homens que se infor-
mavam das coisas pelo vai e vem dos compa-
dres e que, na atualidade, sustentam, nos 
telhados de suas casas modestas, antenas 
parabólicas para exibições de canais interna-

cionais de televisão. 
O valor desta obra está em registrar 

memórias que não estão guardadas e inscritas 
nas pedras, mas que são intangíveis. Estão no 
campo do simbólico. Contudo, não são menos 
importantes para servir ao presente e ao 
futuro, como anunciou Le Go�. Ainda segun-
do o autor, devemos trabalhar de forma que a 
memória coletiva sirva para a libertação e “não 
para a servidão dos homens” . Ou como 
a�rmou Pollack, “o passado longínquo pode 
então se tornar promessa de futuro e, às vezes, 
desa�o lançado à ordem estabelecida” .

Para Le Go� as transformações vivencia-
das pelas sociedades, elucidam a relevância 
do papel que a memória coletiva representa. 
Ela está presente nas grandes questões das 
sociedades. O autor a defende como “um 
elemento essencial do que se costuma 
chamar de “identidade”, individual ou coletiva, 
cuja busca é uma das atividades fundamentais 
dos indivíduos e das sociedades de hoje, na 
febre e na angústia”  . 

O tempo desta pesquisa acompanha 
uma geração permeada pela memória da 
geração que a antecedeu e in�uenciada pela 
moderna geração a qual deu origem. São 
homens e mulheres para quem as autoras 
perguntaram o que eles ainda lembravam da 
vida de seus pais e que hoje, como pais, o que 
eles repassam para os �lhos. De imediato, o 
que se pode constatar é que muitas coisas 
estão mesmo só na memória, outras já se 
perderam. 

“A memória é seletiva. Nem tudo �ca 

gravado. Nem tudo �ca registrado” . Mas, é 
possível identi�car nos relatos alguns marcos 
que são pontos “relativamente invariantes”, 
que são percebidos como recorrentes.

A culinária talvez seja a referência mais 
comum a todos, já que, mesmo não presente 
no dia-a-dia das famílias entrevistadas, ainda é 
uma forte ligação com o modo de vida de 
antes. Eles podem até comprar pamonha 
pronta nas casas especializadas em produtos 
feitos a partir do milho, mas está na memória 
de cada um dos entrevistados, a receita e o 
difícil modo de preparo da iguaria. 

Outra constatação é de que hoje não 
existem mais memórias somente dos cafezais. 
Ainda que metodologicamente o requisito de 
que todos os entrevistados tenham trabalha-
do ou vivido em fazendas de café tenha sido 
essencial e obedecido, estes homens e mulhe-
res são �lhos das mudanças. 

 Lugar de grande referência para os seus 
progenitores, os cafezais sofreram as consequên-
cias das variações de mercado e da economia, 
do estilo de vida, da expansão dos canaviais, 
do surgimento de novas alternativas de traba-
lho. Eles guardam importantes lembranças da 
roça e do ritual de plantar, abanar, colher, 
limpar, torrar e moer café, mas estas memórias 
estão longe do cotidiano dos dias atuais e não 
são elas as únicas memórias de referência do 
passado, guardadas pelos entrevistados. 

Contextualizado o tempo, o per�l e as 
memórias, é importante, dentro do objetivo 
de salvaguardar o modo de vida do homem 
do campo, relacionar este trabalho a outra 

proposta relevante que é a de identi�car e 
registrar as identidades culturais de um povo. 
Este tem sido um ponto comum de reunião 
das pesquisadoras desta obra.

Identidade cultural

De acordo com Stuart Hall  o conceito 
de identidade é complexo e pouco desenvol-
vido, principalmente na virada do século, 
quando se intensi�ca o debate em torno da 
questão de “crise de identidade” vivida pela 
sociedade pós-moderna. Para alguns teóricos, 
entre o �nal do século XX e o início do XXI, 
estaria ocorrendo um esfacelamento das iden-
tidades. Hall explica que esse posicionamento 
(que agrega cada vez mais adeptos) é justi�ca-
do pela ocorrência de mudanças estruturais 
que seriam possíveis responsáveis pelas trans-
formações em curso na sociedade. A intensi�-
cação da mundialização do capitalismo e da 
globalização das informações fragmentaria as 
paisagens culturais de classe, gênero, sexuali-
dade, nacionalidade que, no passado, forma-
riam a base de referência como indivíduo 
social. Partindo deste posicionamento, a crise 
de identidade vivida pela sociedade atual 
resultaria num movimento contrário a qual-
quer construção �xa de identidade, engendra-
da pela concepção iluminista. O autor a�rma 
que é possível compreender essa questão a 
partir de três percepções de identidade: o 
sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o 
sujeito pós-moderno. 

 O sujeito do iluminismo se caracteriza-
ria “como centrado, uni�cado, dotado das 
capacidades de razão, de consciência e de 
ação”. Neste caso, o ponto de referência seria o 
próprio homem, seu núcleo interior, que 
surgia pela primeira vez com o seu nascimen-
to e permanecia com ele durante a sua exis-
tência numa posição central e que dava forma 
à identidade de uma pessoa. A “complexidade 
do mundo moderno e a consciência de que 
este núcleo interior não era autônomo e 
autossu�ciente” indica, para Hall, a impossibili-
dade de existência desta identidade uni�cada.

 Em contraposição a isto se apresenta a 
noção de sujeito sociológico. Neste caso, a 
identidade seria formada no contato com 
outras pessoas. As relações sociais, portanto, 
seriam aquelas por meio das quais o indivíduo 
consolidaria os seus “valores, sentidos e 
símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela 
habitava”. Esta concepção concebe a identida-
de como construída de maneira interativa 
entre “eu” e a sociedade. Visto dessa forma, a 
identidade cultural seria aquela que, para 
Stuart Hall, “costura” o indivíduo às estruturas, 
estabilizando tanto os sujeitos quanto o lugar, 
“os mundos culturais” onde habita. Quando 

esses “mundos” mudam, quando o processo 
de identi�cação, por meio do qual re�etimos 
nossas identidades culturais torna-se provisó-
rio e variável, a identidade estável do sujeito 
se fragmenta. 

Para Michael Pollack, há uma estreita 
ligação entre a memória e o sentimento de 
identidade, tomada por ele com o sentido de 
imagem de si, para si e para os outros . Na 
estruturação da identidade individual há fron-
teiras físicas, do próprio corpo do indivíduo, as 
fronteiras de pertencimento ao grupo, as 
relações sociais, e há a continuidade dentro do 
tempo, todos eles elementos que formam a 
identidade. Qualquer ruptura nesses elemen-
tos pode provocar um sentimento de quebra 
de unidade ou de continuidade e gerar pato-
logias. A “memória é um elemento constituin-
te do sentimento de identidade, tanto indivi-
dual, como coletiva, na medida em que ela é 
também um fator extremamente importante 
do sentimento de continuidade e de coerên-
cia de uma pessoa ou de um grupo em sua 
construção de si”  . Contudo, é importante frisar 
que ninguém pode construir uma autoimagem 
de si ou do grupo isenta de mudanças, de 
negociação e de transformação em função 
dos outros e do ambiente de vivência. Esse 
processo provoca constantes rearranjos.

 É justamente neste momento de rear-
ranjo, de rede�nição de identidade que se 
localizam os entrevistados deste trabalho, 
conforme já explicitado, quanto às mudanças 
em curso na vida dessas famílias. Talvez muito 
mais do que eles próprios, os �lhos sejam 

personagens principais dessa movimentação 
identitária. Eles transitam entre dois mundos 
culturais. 

Hall pondera ainda que aqueles que 
acreditam na existência de uma crise defen-
dem que as antigas identidades formadas ao 
longo de séculos, e que eram responsáveis 
pela estabilização do mundo social, estariam 
em declínio. Desse processo apareceram 
outras novas, provocando uma fragmentação 
do sujeito moderno. Esse fato faria parte de 
uma mudança estrutural das sociedades, que 
estaria abalando as molduras referenciais que 
ancoravam os indivíduos ao mundo social. 

 Para aqueles que acreditam na existên-
cia de uma identidade uni�cada, que para Hall 
é uma fantasia, esse processo teria produzido 
o sujeito pós-moderno, sem uma identidade 
�xa, ou permanente. Esta seria transformada 
continuamente em relação às maneiras pelas 
quais somos representados nos sistemas 
culturais a nossa volta. Sobre isto duas ques-
tões devem ser levadas em conta. 

 Para os teóricos que acreditam que há 
uma crise de identidade e que esta está se 
fragmentando, difunde-se a ideia de uma 
necessidade de “resgate” do “eu” perdido. Esta-
ria, neste caso, ocorrendo a perda do “sentido 
de si” estável, portanto, uma descentração do 
sujeito. Nesse movimento, a diversidade seria 
vista como nociva à ideia de unidade, de 
pessoa integral. Para o crítico cultural Mercer,                                   
“a identidade somente se torna uma questão 
quando está em crise, quando algo que se 
supõe como �xo, coerente e estável é desloca-

do pela experiência da dúvida e da incerteza”.
 Hall não defende a ideia de que estarí-

amos perdendo a nossa identidade uni�cada 
e que seria necessário “resgatá-la”. Ao contrá-
rio, ele aponta para a complexidade da ques-
tão. Antes de tudo todas as identidades são 
resultado de sistemas de representação, 
portanto, são histórica e socialmente construí-
das. Elas estão localizadas no tempo e no 
espaço simbólicos. Assim, cada identidade 
teria “paisagens” especí�cas. Como a�rmou 
Nora , são pontes com o passado que ajudam 
a dar sentido ao presente.

 Nessa percepção, conhecer os lugares, 
as pessoas, os acontecimentos dos sujeitos 
em questão, bem como as práticas desenvol-
vidas de maneira intrínseca a ele, seria funda-
mental para a análise não de identidades frag-
mentadas, mas em constante rearranjo, em 
formatação num processo dinâmico. Pensar 
sobre a importância do “lugar” concreto e 
delimitado como o ponto das práticas socio-
culturais especí�cas com os quais as nossas 
identidades estão ligadas. 

Mas todas essas contextualizações de 
memórias e identidades estão sobre outro 
conceito que precisa ser melhor apresentado: 
o de Cultura. 

Cultura

A palavra cultura está para a Linguística, 
entre uma das mais polissêmicas, ou seja, que 
permite uma variação signi�cativa de senti-
dos, em especial, se analisada ao longo do 

tempo. Para Terry Eagleton , estudioso bastan-
te crítico sobre a produção intelectual, “cultu-
ra” é considerada uma das duas ou três pala-
vras mais complexas de nossa língua, e ao 

termo que é por vezes considerado seu 
oposto quando o foco está na �loso�a – “natu-
reza” –, é comumente conferida a honra de ser 
o mais complexo de todos.

Etimologicamente, a palavra cultura 
vem de cultivo e nasceu ligada à agricultura, 
porém não se manteve arraigada. Com o 
tempo desligou-se de adjetivos como moral e 
intelectual e tornou-se apenas “cultura”, uma 
abstração em si mesma. A palavra, assim, 
mapeia em seu desdobramento semântico a 
mudança histórica da própria humanidade da 
existência rural para a urbana. O movimento 
de signi�cados da palavra cultura não foi 
cessado, se altera e permanece com vários 
sentidos até a atualidade, numa dialética com 
a própria contextualização, permitindo e 
propondo a diversidade cultural.

Fernando de Azevedo publicou, em 
1943, a obra A Cultura Brasileira e, nas 980 
páginas que dedicou ao tema, foi abrangente 
o su�ciente para narrar a variação de sentidos 
da palavra, tendo-a relacionado com a antro-
pologia, a civilização, suas relações materiais e 
imateriais, suas funções sociais e suas especi�-
cidades enquanto modalidade artística. 
Azevedo se serviu da obra de A. Meillet para 
a�rmar que “a signi�cação de uma palavra de 
uso corrente se é de�nida pelo conjunto de 
noções às quais a palavra se associou e as 
associações diferem evidentemente segundo 
o grupo em que é empregada.”  Para Azevedo, 
termos como civilização e cultura continua-
vam, em 1940, a se opor aos esforços dos 
homens de ciência, para lhes precisar o senti-

do, a riqueza das nações que evocam ou a 
variedade de sentidos que comportam na 
língua geral, o que permaneceu, mesmo com 
o passar do tempo.

 Desde a década de 1940, quando a obra 
de Azevedo foi publicada, muitas outras 
contribuições para melhor de�nir “Cultura“ 
foram registradas. As mudanças nesse perío-
do são tantas, que Mario Vargas Llosa  em “A 
civilização do espetáculo”, lançada em 2013, 
a�rmou que “A cultura, no sentido tradicional-
mente dado a esse vocábulo, está prestes a 
desaparecer em nossos dias. E, talvez, já tenha 
desaparecido, discretamente esvaziada de 
conteúdo”. Llosa passeia pelas obras de T.S. 
Eliot, Guy Debord, Gilles Lipovetsky e Frédéric 
Martel, concordando ou discordando dos 
mesmos, mas foca na discussão de mercado 
em que

[...] a distinção entre preço e valor se 
apagou, ambos agora são um só, tendo o 
primeiro absorvido e anulado o segundo. 
É bom o que tem sucesso e é vendido; 
mau o que fracassa e não conquista o 
público. O único valor é o comercial. O 
desaparecimento da velha cultura impli-
cou o desparecimento do velho conceito 
de valor. O único valor existente é agora o 
�xado pelo mercado . 

Se Llosa foi restrito em seu debate sobre 
cultura, Azevedo não foi abrangente o 
su�ciente para compreender o lugar de 
pesquisa das autoras. O último, para de�nir o 
termo, apresentou as contribuições de inte-

lectuais de várias nacionalidades a �m de 
validar sua assertiva de que

 
[...] as concepções de cultura podem 
variar de uma nação a outra; e nas cultu-
ras nacionais podem entrar e efetivamen-
te entram, em proporções variáveis, 
conforme as épocas e os povos, os 
elementos da tradição nacional e os da 
tradição humana; mas à concepção 
universalista não se opõe uma noção 
nacionalista de cultura, senão quando, 
em vez de uma fusão e de uma harmonia 
desses elementos, se estabelecer, ao 
contrário, um antagonismo de valores ou 
se instalar a ideia de superioridade dos 
elementos particulares, nacionais, sobre 
os valores humanos e universais .

Azevedo apresenta como sendo a sua 
de�nição de cultura, a que mais se aproxima 
de G. Humboldt. “Entendemos por cultura, 
esse estado moral, intelectual e artístico, em 
que os homens souberam elevar-se acima das 
simples considerações de utilidade social, 
compreendendo o estudo desinteressado, a 
um sistema de funções que tendem à satisfa-
ção de suas necessidades fundamentais, e 
entre as quais a função econômica visa aten-
der às necessidades materiais e a função polí-
tica (para darmos somente dois exemplos), 
tem por �m defender a existência da socieda-
de, tomada como conjunto e também como 
reunião de grupos particulares, regulando as 
relações dos indivíduos e grupos entre si, e 
destes com o todo, Estado ou nação” . 

De volta a Terry Eagleton, que propõe a 

superação das de�nições antropológica e 
estética do conceito de cultura, já que para ele 
a primeira é “debilitantemente ampla, e outra 
desconfortavelmente rígida”, colocamos a 
de�nição base de cultura, para acompanhar o 
leitor ao longo desta obra, em uma terceira 
margem do rio, assim como o autor, para com-
preender o maior conjunto de sentidos e 
acentuar a importância do tema.

Se para Eagleton , a ideia de cultura 
signi�ca uma rejeição “tanto do naturalismo 
quanto do idealismo” e a tensão “entre fazer e 
ser feito, racionalidade e espontaneidade, que 
censura o intelecto desencarnado do Iluminis-
mo, tanto quanto desa�a o reducionismo 
cultural de grande parte do pensamento 
contemporâneo”, para essas autoras, a �m de 
aportar em um lugar sólido, minimizando a 
tensão do con�ito sugerido até aqui pelos 
autores citados, e por não ser esta obra o 
espaço para de�nições �nais sobre cultura, mas 
sim, matéria de contribuição para a sequência 
do mesmo, preferiremos, mesmo que não 
metodologicamente rígido, fechar com o 
simples e amplo conceito de A�onso Romano 
de Sant’Anna, que, em evento no Ministério da 
Cultura, em Brasília, a�rmou ser Cultura tudo 
aquilo que não é natural.  

Desse núcleo imenso, derivam outros 
conjuntos como cultura de um país e cultura 
de uma localidade e, assim, surgem as diversi-
dades, estas, elementos presentes neste livro. 
Cultura erudita e cultura popular e aqui, 
mesmo com as especi�cidades importantes 
de cada segmento, surgem as diferenças 

sociais e as realidades de acesso e não acesso. 
Assim como surgem as características próprias 
de localidades especí�cas, no caso do Estado 
de São Paulo, por exemplo, a cultura caiçara 
(aquela dos povos beira mar), a cultura caipira 
(aquela dos povos do interior)  e aquela tercei-
ra (dos povos das grandes cidades, em espe-
cial da capital), que nem está dentro da 
primeira nem da segunda, mas que compre-
ende as duas, que é a própria cultura do 
Estado enquanto uma regionalidade em 
relação ao país e ao mundo.  

Esta obra não se refere ao todo da cultu-
ra caipira ao relatar as memórias de homens e 
mulheres que vivem em fazendas, mas o 
conteúdo aqui relacionado está dentro do 
abrangente universo da cultura caipira, que 
assim é conhecida por se referir aos modos de 
vida do homem não letrado, morador no inte-
rior do Estado. 

Cultura Caipira

A de�nição da palavra “Caipira” não está  
presente no Dicionário de Filoso�a de Gérard 
Durozol e André Roussel, nem na obra de 
Deonísio da Silva, “A vida íntima das palavras”  .  
Aparece modestamente no livro de Márcio 
Bueno, que também estuda a origem curiosa 
das palavras. Ele escreve que caipira é o habi-
tante do campo de pouca instrução e modos 
rústicos. Acrescenta que alguns autores dizem 
que a palavra deve ser fruto do cruzamento de 
“caipora” com “curupira” e para por aí.

 O senso comum, este sim, é rico em 

conceituações. Revela o caipira como aquele 
homem “chucro” que fala de um jeito diferen-
te, carregando o “erre” das palavras e de pouca 
inteligência. Personagem que se veste de 
camisa xadrez, quando homem e de vestido 
de chita, quando mulher. Trabalhador da roça, 
cultiva o que consome e se diverte nas festas 
de santos ao som de viola e sanfona.  Inezita 
Barrozo, artista brasileira que representa o 
caipira, canta e declama a poesia rural. Em 
“Caipira de Fato” ela a�rma: 

Eu sou cabocla tô chegando lá da roça. 
Inda falo vige nossa, eu ainda digo é. Sou 
sertaneja, não me nego e faço gosto.  Tá 
escrito no meu rosto, só não enxerga 
quem não quer. Eu sou aquele cheiro 
doce lá da mata. Água limpa da cascata, o 
verde dos cafezais. Modéstia parte sou o 
som daquela viola. Que um caboclo 
consola quando o acorde se faz. Eu sou do 
mato, sou caipira verdadeira. Sou perfu-
me de madeira, esse é o jeito meu. Eu sou 
a fera que esconde o �lhotinho. Ave que 
não sai do ninho, protegendo o que é seu. 
Eu sou aquilo que inda chamam de 
beleza. Sou um fato, sou certeza, tudo 
isso e muito mais. Nasci da terra, sou a �or 
da natureza. Eu sou vida, sou pureza, 
amor que não se desfaz.

Antonio Cândido, em sua tese “Os 
Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira 
paulista e a transformação dos seus meios de 
vida”, apresentada em 1954 e publicada pela 
primeira vez, dez anos depois, inicia diferen-
ciando o caboclo do camponês e a�rma que 
sua obra retrata o caipira paulista. Cândido 
visitou Rio Bonito, ao longo de seus estudos, 
duas vezes, em 1948 e 1954. Ele relata as dife-
renças constatadas:

 
Naquela data, quase cada casa possuía a sua 
prensa manual, havendo apenas uma de 
tração animal; havia alguns pilões de pé, 
pequenos monjolos secos, em que a queda 
da ‘mão’ é dada por pressão muscular [...] em 
1954, tinham desaparecido por completo. 
Isso signi�ca que não se fabrica mais açúcar, 

nem se limpa arroz em casa. Como aconte-
ceu com a farinha de milho, predomina o 
hábito de recorrer aos estabelecimentos de 
benefício da vila, onde se compra açúcar e 
banha. Trata-se, pois, de um acentuado 
incremento de dependência, que destrói a 
autonomia do grupo de vizinhança, incor-
porando-o ao sistema comercial das 
cidades. E, ao mesmo tempo, uma perda ou 
transferência de elementos culturais, que 
antes caracterizavam a sociedade caipira na 
sua adaptação ao meio. [...] O homem rural 
depende, portanto, cada vez mais da vila e 
das cidades, não só para adquirir bens 
manufaturados, mas para adquirir e mani-
pular os próprios alimentos .

 A análise de Cândido confere impacto 
ao enunciado na introdução deste livro. A 
mudança percebida na fala dos entrevistados, 
na verdade, foi iniciada bem antes. A geração 
representada pelos que foram ouvidos pelas 
autoras, forma a última ainda com memórias 
vividas da vida inteiramente no campo, 
porém, não em toda sua trajetória, mas como 
já a�rmado, até o início da vida adulta.

Dentro desse con�ito rural/urbano, 
Cândido narra que todas as vezes que surge, 
por difusão da cultura urbana [e industrial], a 
possibilidade de adotar os seus traços, o caipira 
tende a aceitá-los, como elemento de prestígio. 
“Este, agora, não é mais de�nido em função da 
estrutura fechada do grupo de vizinhança, mas 
da estrutura geral da sociedade, que leva à 
superação da vida comunitária inicial”. Se em 
1954, Cândido anunciava a primeira crise da 
vida caipira, este livro, aceitando que ela tenha 

se consolidado e se estendido ao longo do 
tempo, em especial, nos últimos 20 anos com 
a supremacia da cana-de-açúcar, não se 
deterá em abordar as perdas, mas, ao contrá-
rio, as memórias que ainda restam.

Reiteramos, mais uma vez, o convite 
para o leitor valsar pelas páginas desta obra. 
Acreditamos que será um prazer rever, caso já 
tenha tido contato com a cultura rural/caipira, 
ou tomar contato com um modo de vida 
simples, mas cheio de encantos. Será inevitá-
vel sentir o aroma do café e surpreendente-
mente ouvir os sons de um lugar que longe 
ou perto, é também o lugar de todos os 
paulistas.



Da chita à seda, 
de sol a sol

Dona Mafalda Gardim Jorgete nasceu 
na fazenda Recreio e só depois, criança ainda, 
foi para a Fazenda Experimental. Filha de mãe 
italiana, ela usou vestido de chita, assim como 
dona Maria Girotto de Lima, que foi aos cinco 
anos para a Fazenda Boa Vista, morou em 
várias outras unidades rurais e, em 1980, 
mudou-se para a mesma rua de casas que a 
dona Mafalda, àquela época, uma colônia 
destinada unicamente para trabalhadores da 
fazenda. Ambas não são vizinhas próximas. A 
colônia é grande. Entre uma e outra, há várias 
outras casas, uma delas é a de dona Marta, 
esposa do senhor Pedro Valentim Sanches. Os 
dois, casados desde a adolescência, sempre 
moraram na mesma fazenda de nascimento. 
Senhor Pedro, inclusive, tem orgulho de mos-
trar o quarto, hoje dele, que foi de seu pai.

Dona Célia Aparecida Pousoni Bovo 
também é da vizinhança. Esposa do senhor 
Humberto, outro dos entrevistados. Eles 
moram há 38 anos na Fazenda Experimental. 
Ela ainda trabalha na sede e ele está aposen-
tado. 

A chita ainda pode ser vista nas casas 
destas mulheres que têm, em comum, uma 
vida vivida na roça, mas agora, o tecido 
repousa como um acessório decorativo. 
Porém, no passado, conta dona Mafalda: 
"Minha mãe costurava. Ah, tinha vários vesti-
dos bonitos, godê, um monte de modelo né? 
Usava chita, mas nóis falava que era coisa de 
fortuna”. 

Nessa época cabia à mãe cuidar das 
roupas de todos os membros da família . 

Comprava-se chita para os vestidos de festa, 
morim (tecido de algodão cardado) colorido 
para as calcinhas das meninas e toalhinhas 
para enfeitar a casa, algodão cru para confec-
cionar as roupas de cama e tecido xadrez para 
as camisas.

Dona Maria Girotto também guarda 
lembranças da chita que, para ela, olhando 
para trás, não era tão fortuna assim, muito 
pelo contrário: "Fazia aqueles xadrezão. Era 
chita ou então aquele... Era chita mesmo, 
comprava aquele monte. Às vezes, minha 
irmã que costurava um pouco, minha mãe 
mesmo se arriscava. Fazia aqueles vestidinhos 
meio... Era pobre”. 

Os hábitos e os costumes nas fazendas, 
embora comuns a uma cultura caipira, tem 
suas especi�cidades garantidas pela origem 
dos seus moradores. A formação da zona rural 
seguiu a in�uência da imigração, assim como 
a área urbana e, é claro, da presença do negro, 
escravo ou não, com seu referencial cultural e, 
no caso da língua, ainda é possível evidenciar 
a in�uência do índio e sua forte contribuição 
na nomenclatura das coisas.  A população da 
região de Ribeirão Preto foi formada por 
pessoas oriundas de Minas Gerais e tantas 
outras, de várias nacionalidades. 

Senhor Pedro, por exemplo, nascido em 
1949, é neto de avô vindo da Espanha, dona 
Mafalda, é da família de imigrantes italianos. 
Ela, inclusive, sempre que tinha oportunida-
de, repetia palavras em italiano ditas pela 
mãe. Quando foi contar sobre o perigo de 
tomar friagem após torrar café direto no fogo, 

ela falou cada uma das palavras na língua de 
seus ascendentes. "É porque tá quente do 
fogo e é ruim, né? E vai mexer na água? Oh, a 
boca entorta pra lá, vai aqui na orelha, né? 
Orelha, minha mãe falava orecchia. Orecchia... 
Naso, nariz, occhio, gamba, perna gamba..."

Dependendo da predominância imigra-
tória nas fazendas, os hábitos e costumes se 
diferenciam. Não em sua essência, mas em 
suas características peculiares, em especial, 
pode se perceber diferenças na culinária e no 
dialeto, conforme veremos. 

Antônio Tomaz, por todos chamado 
Tito, e assim será identi�cado aqui, nasceu em 
Minas Gerais, especi�camente em Guardinha, 
no município de São Sebastião do Paraíso. 
Seus pais transitaram entre uma fazenda e 
outra, como colonos, até 1969. Depois vieram 
para perto de Ribeirão Preto, trabalhar como 
meeiros, na plantação de tomate.  Só depois 
da morte de seu pai, em 1976, então com 17 
anos, é que Tito foi morar na Fazenda Cruzei-
ro, onde está até hoje. Ele sempre trabalhou 
na lavoura, desde antes, quando ainda 
menino lá em Minas. 

eu comecei a trabalhar com... Com oito 
ano eu ia na escola e a gente era colono e 
a gente tinha que trabalhar e produzir as 
coisas pra consumo. Então, desde peque-
no, a gente ia pra roça, já vinha da escola, 
ia pra roça, já fazia alguma coisa, ou plan-
tava uma verdura na horta, ou carpia um 
arroz, ou carpia um milho, tratava um 
porco, carregava, enchia um paiol de 
milho, desde pequeno fazia esse tipo de 

coisa. Meu pai nunca deixou a gente �car 
atoa, sem fazer nada.

Tito conta que só colocou uma “butina” 
nos pés, aos 15 anos. Até essa idade, ele 
andava somente descalço. Mesmo quando ia 
à cidade. Uma referência carregada de signi�-
cados se permitirmos uma analogia com a 
liberdade do jovem homem do campo e, mais 
importante ainda, a naturalidade do fato. Não 
era uma cobrança social vestir calçados até a 
idade adulta, por isso, o não constrangimento. 

A fazenda Cruzeiro tem, por si só, uma 
história muito representativa para a cultura 
do café. Antes de ser dividida entre os herdei-
ros da família e receber esse nome, era 
chamada de fazenda Pau Alto e foi proprieda-
de de Iria Junqueira, a única mulher referen-
ciada como a “Rainha do Café”. Ao lado dela, 
dois “Reis do Café” se destacavam, o imigrante 
alemão Francisco Schmidt e Henrique 
Dumont, pai de Santos Dumont. Juntos, os 
três eram os maiores produtores de café do 
mundo.

 
É, o Pau Alto era porque essa fazenda 
tinha mil alqueires de terra quando era 
da Dona Iria, ela tinha mil alqueires de 
terra, ai depois que foi vendida, ai ela 
�cou pra dois dono, que ai foi dividido 
uma parte que �cou Pau Alto pra um 
dono e essa �cou como Cruzeiro.

Por tudo isso foi inevitável perguntar ao 
Tito se ele tinha conhecido a dona Iria. Mas da 
fazendeira, ele só guarda memórias de histó-

rias que não viveu, ouviu de outros:

É, inclusive tinha o Senhor Valério, o 
�nado Senhor Valério Festucci, que tinha 
um sítio aqui do lado, agora eles tem um 
sitiozinho ali. Ele morou aqui nessa 
fazenda desde criança, ele morreu com 
cem anos e ele conheceu a Dona Iria. Seu 
Valério Festucci era um italiano que veio 
da Itália pra cá pra ser colono de café de 
menino também, e ele contava pra nóis 
as histórias da Dona Iria.

O historiador Rafael Cardoso, estudioso 
da história da mulher e em especial da vida de 
dona Iria Junqueira, conta em entrevista para 
o documentário “Filhos do café”  , que diziam à 
época, que ela era uma mulher que pensava 
como homem.  

Senhor Valério Festucci contava ao Tito, 

que o pessoal tinha muito medo dela, 
que ela era muito brava, que ela era não 
sei o que, mas é... a realidade é que ela 
era uma mulher positiva, capaz de tomar 
conta do que tinha... Como mulher, na 
época, era muito difícil, eu imagino que 
hoje, tudo é diferente, mas de primeiro, 
mulher não podia fazer esse tipo de 
trabalho. Todo mundo tem histórias que 
alguém contou sobre ela.

A Fazenda Cruzeiro é especial também, 
porque está entre as últimas a deixar de culti-
var o café em Ribeirão Preto. Segundo Tito, 
eles produziram para comercialização até 
2004. Ele lembra com angústia quando os 
donos da propriedade resolveram parar de 

plantar café.

Ah, foi meio difícil viu, foi um baque meio 
complicado, porque daí teve que dispen-
sar o pessoal tudo, a gente tinha uma 
convivência muito boa junto, que fazia 
mais de 20 anos morando junto. Ai, e ai 
ce tinha que dispensar o pessoal, ver o 
pessoal indo embora, a gente foi �cando 
sozinho, café já não tinha mais, desman-
chando as coisas que tinha, começou a 
desmontar secador, desmontar terreirão, 
máquina arrancando café, amontoando, 
então isso ai é bem ruim de assistir.

Hoje são apenas 500 pés para o uso dos 
moradores do local. A rotina é a mesma na 
época da colheita, mas o trabalho é menos 
árduo. Tito, entre todos os entrevistados, é 
quem melhor narra o modo de vida dos 
homens e mulheres do campo no tempo 
áureo das plantações de café. Não sob o 
ponto de vista do conteúdo, neste sentido, 
todos foram igualmente importantes, mas 
quanto ao uso da palavra. Talvez porque ele 
tenha sido por longos anos, professor de cate-
cismo na fazenda e falar para outros não lhe 
seja um transtorno. Sobre a rotina do dia a dia, 
ele conta:

Quando eu mudei pra cá, era um sistema 
um pouco diferente, não era igual hoje 
que a gente tem tudo a liberdade, essas 
coisas assim, era meio rígido. Por exem-
plo, aqui na fazenda, quando eu mudei 
pra cá nóis funcionários não podia ter 
carro, ninguém, carro era só a fazenda 
que tinha, tinha fazenda que tinha uma 

caminhonete e o administrador tinha o 
carro dele particular. A gente pegava um 
ponto às seis da manhã, ai sentava num 
barracão do outro lado ali, aí o �scal 
vinha e dava o ponto, para determinado 
serviço que a gente ia fazer no dia, aí a 
gente esperava no pé do serviço até a 
sereia tocar as dez pra sete. Às dez pra 
sete tocava a sereia, a gente iniciava o 
trabalho. Daí almoçava às nove, tocava 
sereia às nove a gente almoçava, tocava 
nove e quarenta e cinco, pegava no servi-
ço. Aí tocava a uma da tarde a gente 
tomava o café, a uma e meia a gente 
começava a trabalhar e parava as cinco 
da tarde.

Para dona Maria Girotto, o dia não era 
diferente. "Saía cedinho, o dia era triste, né, 
saía umas seis e meia de casa, ai lá era o dia 
inteiro, só voltava lá pelas cinco e meia". 
Mesmo com uma rotina igual, as lembranças 
nem sempre são semelhantes. Senhor Pedro 
Sanches, que declara amar a fazenda onde 
nasceu e mora até hoje, tem saudades.  "O dia 
a dia no café, antigamente, era completamen-
te deferente, hoje você nem vê quase café né, 
você ia no café, era a coisa mais suave que 
tinha, era tudo de bom". Talvez as lembranças 
de senhor Pedro sejam diferentes das de dona 
Maria, em relação ao cotidiano do cafezal, 
porque ele conta que �cou pouco nesta 
rotina. “Em seguida eu trabalhei em cocheira, 
fui mexer com animal, depois fui trabalhar 
com carroça. Aí depois me chamou pra traba-
lhar de vigia, de segurança da fazenda. Aí eu 
fui e cabei aposentando.”

Dona Maria Mascato Morgado, com 82 
anos, tem, com certeza, muitas histórias, mas 
a memória não age mais espontaneamente. 
Ainda morando na Fazenda Boa Vista, onde 
viveu a maior parte de sua vida, casou depois 
de fugir com o seu pretendente e criou os 
seus �lhos, ela só falava sobre coisas das quais 
eram abordada. Ela começou a carpir café 
com 12 anos e não frequentou a escola. Seu 
instrumento de trabalho, nesta época, era a 
enxada. Menor do que as dos adultos, conta 
ela, mas igualmente pesada. 

Entre as poucas diferenças que não 
combinam, estão as muitas similaridades. Dos 
oitos entrevistados, as duas mais velhas, Maria 
Morgado e Mafalda, não frequentaram a 
escola. Os demais estudaram o primário nas 
escolas da fazenda. Dona Maria Giroto contou 
que seu pai ia deixar a propriedade porque 
não tinha escola para os �lhos e que o patrão 
mandou chamar uma professora para lecionar.  

A escola que eu comecei era uma tuia, 
você sabe o que é tuia? Essas tuia de 
madeira, bem grandona que era onde 
colhia os mantimentos e guardava nessa 
tuia. Tinha os terreirão porque era assim, 
não tinha escola lá na fazenda, as meni-
nas iam estudar no Guerra mesmo.

A rotina se repetia. Os que estudavam 
acordavam cedo, junto com os demais mem-
bros da família, e seguiam para as escolas. Na 
volta, às vezes faziam a lição e, quando não, 
logo após o almoço, iam para a roça se soma-
rem aos adultos. O dia de trabalho terminava 

às 5 da tarde. Aqueles que não �zeram a lição 
após o almoço, ainda tinham que dar conta da 
tarefa, depois jantavam, alguns tinham auto-
rização para brincar com a meninada da colô-
nia, outros iam dormir. O dia recomeçaria 
muito cedo. Dona Célia lembra ainda como 
era o seu vai e vem. “Da escola pra roça, da 
roça pra casa, depois arrumava a cozinha e 
fazia lição”.

Quando a idade anunciava que eles não 
eram mais crianças, davam adeus à escola e a 
rotina da roça passava a ser de sol a sol. Como 
já contado por Tito, acordavam muito cedo, 
por isso, o almoço era às 9 da manhã e o 
lanche a uma da tarde. Alguns, como dona 
Maria Morgado, levavam a comida de casa, às 
vezes em marmitas redondas, às vezes em 
pequenos caldeirões, amarrados em pano de 
prato, como trocha e colocados no embornal. 
O conteúdo era composto por arroz, feijão, 
muita verdura e de vez em quando, carne e 
ovo. Outros recebiam a comida, como os colo-
nos da Fazenda Experimental, levada pelo 
“boieiro”. Senhor Humberto explicou que 
boieiro era o homem que levava a comida 
para os trabalhadores.  “Armoçava na roça, o 
carrinho do armoço passava na colônia 
pegando a comida e o boieiro levava lá. A 
água ia na moringa.” 

As mulheres, além da roça, cuidavam da 
família. Dona Maria Giroto contou sobre a 
rotina de lavar roupa na vasca. 

a colônia tinha uma vasca, cumprida, 
sabe, e tudo mundo tinha que lavar a 

roupa ali. A água era via encanada, mas o 
cano corria o dia inteiro, não era torneira 
que tinha que fechar não. Então você 
tinha a quina, que era menor, pra enxa-
guar as roupas, e a grandona, e ali saia 
muita briga, aquelas mais fofoqueiras 
né? Ia pra lá, fervia as roupas, que na 
época usava ferver as roupas, né? Acen-
dia aqueles fogo, aí já fervia, aí já aconte-
cia briga por causa disso, por causa 
daquilo, uma fofoca, outra e era difícil, 
nessa vasca acontecia muita... Não, vasca 
era, é um tanque, né? Naquele tempo... 
Um tanque bem cumprido, mais ou 
menos daqui ali assim, grandão e tinha 
os dois lados, umas lavava de cá e as 
outras de cá, e tinha a menor onde caía 
água limpinha e daí passava pra outra e 
as pessoas lavava aqui e na hora que 
enxaguar passava pra outra pequena e 
tinha uma tabuleta que corria na colônia, 
cada dia uma família tinha que lavar ali 
aquele tanque, aquela vasca pra �car 
limpa pro outro dia a água amanhecer 
limpa. Pra todas as famílias, todas as 
famílias lavava nessa mesma, né? Cê 
imagina bem que tristeza?

Depois de uma semana de trabalho, o 
domingo era dia de descanso. A comida mais 
comum, in�uência dos italianos, era o macar-
rão. Mas sobre os costumes culinários destes 
homens e mulheres, os modos de falar, as 
festas, a religiosidade e as brincadeiras vere-
mos a seguir. 
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Algumas imagens estão intimamen-
te ligadas ao modo de vida rural. Casa de 
sapé, carro de boi, peneira de arame, 
balaio de milho, coador de café de pano, 
xícara de ágata, retrato do casal em preto 
e branco pendurado na parede com mol-
dura cheia de detalhes, moda de viola e de 
sanfona no baile, colcha de retalho, talha 
de barro, �or de plástico ao lado de 
imagem de santo, cigarro de palha, camisa 
xadrez e vestido de chita.

 Muitos desses objetos foram incor-
porados ao mundo urbano depois de con-
ferido a eles um sentido considerado mais 
requintado. Quando dosado harmonica-
mente em ambientes de equilíbrio estéti-
co, uma colher de pau pode se transfor-
mar em um belíssimo enfeite sobre um 
aparador que serve de suporte a outros 
objetos. O arquiteto Sig Bergamin  viajou o 
país e em seu livro “Adoro o Brasil” ele mos-
trou imagens diversas de tecidos e tramas, 
prendas e rendas, ponto e linha, de manei-
ra a permitir que o leitor pudesse apreciar 
a produção artística de um povo, em espe-
cial, aquele localizado no interior de seus 
estados.

 Algumas características do povo 
rural foram incorporadas pelo homem da 
cidade, como é o caso da camisa xadrez 
que de rural se tornou country, assim 
como a bota e o chapéu de boiadeiro.  A 
chita, tecido para confecção de vestido de 
passeio para as meninas das fazendas de 
antigamente, ganhou o universo da deco-

ração e a atenção de vários pro�ssionais. 
Bergamin dedicou um capítulo em seu 
livro para a boa chita. Ele escreveu que se 
a chita “fosse mulher, seria daquelas fáceis 
e fez referência à música de Chico Buar-
que: aquelas que só dizem sim, por uma 
coisa à toa, uma noitada boa”. 

  Emanuela Ferreira Silva  foi mais 
profunda em sua análise. Ela cria um 
ponto de articulação entre a chita, a histó-
ria dos vencedores e a história dos venci-
dos. A autora parte dos conceitos de 
Walter Benjamim para de�nir uma e outra 
e ao narrar a trajetória dos tecelões, refere-
-se à estampa da chita como cesura. 

A palavra chita, de acordo com Silva, 
deriva de chint, em híndi, língua falada da 
Índia, derivada do sânscrito e signi�ca 
pinta ou mancha. José Miguel Pereira, 
também pesquisador sobre o tema, 
a�rma que 

[...] a estampa chita era tecido que 
podia substituir com vantagens as 
sedas, tanto em artigos de vestuário 
como de decoração. A importação de 
cálicos cresceu consideravelmente e 
as Companhias das Índias Orientais 
começaram a organizar feitorias para 
reunirem esses produtos .

Da Índia para toda a Europa, com 
destaque em Portugal, a chita se fez uma 
opção têxtil so�sticada, mas Silva ao 
seguir sua narrativa, conta que no Brasil, 
esse tecido foi visto como roupa de escra-

vas, nas pinturas feitas pelo alemão 
Johann Moritz Rugendas, durante sua 
viagem pelo Brasil, entre 1822 e 1825. 

Aparentemente, pela chita que veste 
as escravas, �ca evidente a denotação 
que acabou reverberando ao longo 
do tempo de “tecido dos desvalidos”, 
“tecido de qualidade inferior” ou 
“tecido barato”, signi�cados estes, 
atribuídos à estampa chita, que foram 
os responsáveis por situá-la como 
“popular”  .

A fama da chita chegou ao sambó-
dromo, no Rio de Janeiro, em 2009, 
quando a Estácio de Sá levou para a aveni-
da o samba “Que Chita Bacana”, nome 
também do livro organizado por Renata 
Mellão e publicado pela Editora Casa. O 
enredo exibiu o colorido e a estampa �oral 
do tecido. A melodia do carnavalesco Cid 
Carvalho deu voz à chita que na primeira 
pessoa des�lou se chamando de bonita e 
faceira. A chita anunciou sua história, can-
tando que nasceu na índia para o mundo 
conquistar. A�rmou ela, que deserto atra-
vessou, cruzou ondas do mar e na epo-
peia, depois de uma viagem fascinante, na 
Europa deslumbrante, então chegou. A 
faceira chita contou que no chá das cinco, 
porcelanas decorou e que foi através dos 
portugueses que no Brasil desembarcou, 
desbravando esta terra na imensidão se 
pintou com o colorido deste chão e com a 
fauna e a �ora, ergueu sua bandeira. 

Enquanto os foliões sambavam ela anun-
ciava ser a Chita Brasileira, que com fé 
cultivou a esperança como num sorriso de 
criança. O palhaço ela coloriu, vestiu o 
cortejo do Maracatu, dançou em quadri-
lhas de São João, na Festa do Divino sua 
devoção. Lembrou ela, no sambódromo, 
que sua interferência cultural foi além do 
mundo caipira. Que o movimento Hippie 
representou e com o Velho Guerreiro buzi-
nou, na Tropicália foi a sensação e que 
assim ela conquistou de vez esta nação. 

A chita, antes de ser tudo isto, é 
caipira sim senhor. E é, também, referência 
de uma identidade do homem e em espe-
cial da mulher rural. Porém, sem perder a 
perspectiva da mudança, inicialmente 
descrita por Antônio Cândido, em 1954, e 
agora narrada nesta obra, com foco na 
última geração de vivências rurais, a chita 
não está mais presente nas roupas das 
meninas das fazendas. Seu uso, ainda 
comum, se restringe às cortinas, às almo-
fadas e às toalhas de mesa. A mulher que 
ainda vive na roça pode, se quiser, fazer 
compras no centro da cidade e, em algu-
mas localidades, como na região de Ribei-
rão Preto, por exemplo, pode comprar 
tecidos de sedas em um shopping mais 
perto. 

Mas este livro é de memórias e o 
olhar destinado à chita não é do presente 
e sim, o do passado.  Seu valor pode ser 
conferido na fala das entrevistadas, con-
forme veremos a seguir. 

Dona Mafalda Gardim Jorgete nasceu 
na fazenda Recreio e só depois, criança ainda, 
foi para a Fazenda Experimental. Filha de mãe 
italiana, ela usou vestido de chita, assim como 
dona Maria Girotto de Lima, que foi aos cinco 
anos para a Fazenda Boa Vista, morou em 
várias outras unidades rurais e, em 1980, 
mudou-se para a mesma rua de casas que a 
dona Mafalda, àquela época, uma colônia 
destinada unicamente para trabalhadores da 
fazenda. Ambas não são vizinhas próximas. A 
colônia é grande. Entre uma e outra, há várias 
outras casas, uma delas é a de dona Marta, 
esposa do senhor Pedro Valentim Sanches. Os 
dois, casados desde a adolescência, sempre 
moraram na mesma fazenda de nascimento. 
Senhor Pedro, inclusive, tem orgulho de mos-
trar o quarto, hoje dele, que foi de seu pai.

Dona Célia Aparecida Pousoni Bovo 
também é da vizinhança. Esposa do senhor 
Humberto, outro dos entrevistados. Eles 
moram há 38 anos na Fazenda Experimental. 
Ela ainda trabalha na sede e ele está aposen-
tado. 

A chita ainda pode ser vista nas casas 
destas mulheres que têm, em comum, uma 
vida vivida na roça, mas agora, o tecido 
repousa como um acessório decorativo. 
Porém, no passado, conta dona Mafalda: 
"Minha mãe costurava. Ah, tinha vários vesti-
dos bonitos, godê, um monte de modelo né? 
Usava chita, mas nóis falava que era coisa de 
fortuna”. 

Nessa época cabia à mãe cuidar das 
roupas de todos os membros da família . 

Comprava-se chita para os vestidos de festa, 
morim (tecido de algodão cardado) colorido 
para as calcinhas das meninas e toalhinhas 
para enfeitar a casa, algodão cru para confec-
cionar as roupas de cama e tecido xadrez para 
as camisas.

Dona Maria Girotto também guarda 
lembranças da chita que, para ela, olhando 
para trás, não era tão fortuna assim, muito 
pelo contrário: "Fazia aqueles xadrezão. Era 
chita ou então aquele... Era chita mesmo, 
comprava aquele monte. Às vezes, minha 
irmã que costurava um pouco, minha mãe 
mesmo se arriscava. Fazia aqueles vestidinhos 
meio... Era pobre”. 

Os hábitos e os costumes nas fazendas, 
embora comuns a uma cultura caipira, tem 
suas especi�cidades garantidas pela origem 
dos seus moradores. A formação da zona rural 
seguiu a in�uência da imigração, assim como 
a área urbana e, é claro, da presença do negro, 
escravo ou não, com seu referencial cultural e, 
no caso da língua, ainda é possível evidenciar 
a in�uência do índio e sua forte contribuição 
na nomenclatura das coisas.  A população da 
região de Ribeirão Preto foi formada por 
pessoas oriundas de Minas Gerais e tantas 
outras, de várias nacionalidades. 

Senhor Pedro, por exemplo, nascido em 
1949, é neto de avô vindo da Espanha, dona 
Mafalda, é da família de imigrantes italianos. 
Ela, inclusive, sempre que tinha oportunida-
de, repetia palavras em italiano ditas pela 
mãe. Quando foi contar sobre o perigo de 
tomar friagem após torrar café direto no fogo, 

ela falou cada uma das palavras na língua de 
seus ascendentes. "É porque tá quente do 
fogo e é ruim, né? E vai mexer na água? Oh, a 
boca entorta pra lá, vai aqui na orelha, né? 
Orelha, minha mãe falava orecchia. Orecchia... 
Naso, nariz, occhio, gamba, perna gamba..."

Dependendo da predominância imigra-
tória nas fazendas, os hábitos e costumes se 
diferenciam. Não em sua essência, mas em 
suas características peculiares, em especial, 
pode se perceber diferenças na culinária e no 
dialeto, conforme veremos. 

Antônio Tomaz, por todos chamado 
Tito, e assim será identi�cado aqui, nasceu em 
Minas Gerais, especi�camente em Guardinha, 
no município de São Sebastião do Paraíso. 
Seus pais transitaram entre uma fazenda e 
outra, como colonos, até 1969. Depois vieram 
para perto de Ribeirão Preto, trabalhar como 
meeiros, na plantação de tomate.  Só depois 
da morte de seu pai, em 1976, então com 17 
anos, é que Tito foi morar na Fazenda Cruzei-
ro, onde está até hoje. Ele sempre trabalhou 
na lavoura, desde antes, quando ainda 
menino lá em Minas. 

eu comecei a trabalhar com... Com oito 
ano eu ia na escola e a gente era colono e 
a gente tinha que trabalhar e produzir as 
coisas pra consumo. Então, desde peque-
no, a gente ia pra roça, já vinha da escola, 
ia pra roça, já fazia alguma coisa, ou plan-
tava uma verdura na horta, ou carpia um 
arroz, ou carpia um milho, tratava um 
porco, carregava, enchia um paiol de 
milho, desde pequeno fazia esse tipo de 

coisa. Meu pai nunca deixou a gente �car 
atoa, sem fazer nada.

Tito conta que só colocou uma “butina” 
nos pés, aos 15 anos. Até essa idade, ele 
andava somente descalço. Mesmo quando ia 
à cidade. Uma referência carregada de signi�-
cados se permitirmos uma analogia com a 
liberdade do jovem homem do campo e, mais 
importante ainda, a naturalidade do fato. Não 
era uma cobrança social vestir calçados até a 
idade adulta, por isso, o não constrangimento. 

A fazenda Cruzeiro tem, por si só, uma 
história muito representativa para a cultura 
do café. Antes de ser dividida entre os herdei-
ros da família e receber esse nome, era 
chamada de fazenda Pau Alto e foi proprieda-
de de Iria Junqueira, a única mulher referen-
ciada como a “Rainha do Café”. Ao lado dela, 
dois “Reis do Café” se destacavam, o imigrante 
alemão Francisco Schmidt e Henrique 
Dumont, pai de Santos Dumont. Juntos, os 
três eram os maiores produtores de café do 
mundo.

 
É, o Pau Alto era porque essa fazenda 
tinha mil alqueires de terra quando era 
da Dona Iria, ela tinha mil alqueires de 
terra, ai depois que foi vendida, ai ela 
�cou pra dois dono, que ai foi dividido 
uma parte que �cou Pau Alto pra um 
dono e essa �cou como Cruzeiro.

Por tudo isso foi inevitável perguntar ao 
Tito se ele tinha conhecido a dona Iria. Mas da 
fazendeira, ele só guarda memórias de histó-

rias que não viveu, ouviu de outros:

É, inclusive tinha o Senhor Valério, o 
�nado Senhor Valério Festucci, que tinha 
um sítio aqui do lado, agora eles tem um 
sitiozinho ali. Ele morou aqui nessa 
fazenda desde criança, ele morreu com 
cem anos e ele conheceu a Dona Iria. Seu 
Valério Festucci era um italiano que veio 
da Itália pra cá pra ser colono de café de 
menino também, e ele contava pra nóis 
as histórias da Dona Iria.

O historiador Rafael Cardoso, estudioso 
da história da mulher e em especial da vida de 
dona Iria Junqueira, conta em entrevista para 
o documentário “Filhos do café”  , que diziam à 
época, que ela era uma mulher que pensava 
como homem.  

Senhor Valério Festucci contava ao Tito, 

que o pessoal tinha muito medo dela, 
que ela era muito brava, que ela era não 
sei o que, mas é... a realidade é que ela 
era uma mulher positiva, capaz de tomar 
conta do que tinha... Como mulher, na 
época, era muito difícil, eu imagino que 
hoje, tudo é diferente, mas de primeiro, 
mulher não podia fazer esse tipo de 
trabalho. Todo mundo tem histórias que 
alguém contou sobre ela.

A Fazenda Cruzeiro é especial também, 
porque está entre as últimas a deixar de culti-
var o café em Ribeirão Preto. Segundo Tito, 
eles produziram para comercialização até 
2004. Ele lembra com angústia quando os 
donos da propriedade resolveram parar de 

plantar café.

Ah, foi meio difícil viu, foi um baque meio 
complicado, porque daí teve que dispen-
sar o pessoal tudo, a gente tinha uma 
convivência muito boa junto, que fazia 
mais de 20 anos morando junto. Ai, e ai 
ce tinha que dispensar o pessoal, ver o 
pessoal indo embora, a gente foi �cando 
sozinho, café já não tinha mais, desman-
chando as coisas que tinha, começou a 
desmontar secador, desmontar terreirão, 
máquina arrancando café, amontoando, 
então isso ai é bem ruim de assistir.

Hoje são apenas 500 pés para o uso dos 
moradores do local. A rotina é a mesma na 
época da colheita, mas o trabalho é menos 
árduo. Tito, entre todos os entrevistados, é 
quem melhor narra o modo de vida dos 
homens e mulheres do campo no tempo 
áureo das plantações de café. Não sob o 
ponto de vista do conteúdo, neste sentido, 
todos foram igualmente importantes, mas 
quanto ao uso da palavra. Talvez porque ele 
tenha sido por longos anos, professor de cate-
cismo na fazenda e falar para outros não lhe 
seja um transtorno. Sobre a rotina do dia a dia, 
ele conta:

Quando eu mudei pra cá, era um sistema 
um pouco diferente, não era igual hoje 
que a gente tem tudo a liberdade, essas 
coisas assim, era meio rígido. Por exem-
plo, aqui na fazenda, quando eu mudei 
pra cá nóis funcionários não podia ter 
carro, ninguém, carro era só a fazenda 
que tinha, tinha fazenda que tinha uma 

caminhonete e o administrador tinha o 
carro dele particular. A gente pegava um 
ponto às seis da manhã, ai sentava num 
barracão do outro lado ali, aí o �scal 
vinha e dava o ponto, para determinado 
serviço que a gente ia fazer no dia, aí a 
gente esperava no pé do serviço até a 
sereia tocar as dez pra sete. Às dez pra 
sete tocava a sereia, a gente iniciava o 
trabalho. Daí almoçava às nove, tocava 
sereia às nove a gente almoçava, tocava 
nove e quarenta e cinco, pegava no servi-
ço. Aí tocava a uma da tarde a gente 
tomava o café, a uma e meia a gente 
começava a trabalhar e parava as cinco 
da tarde.

Para dona Maria Girotto, o dia não era 
diferente. "Saía cedinho, o dia era triste, né, 
saía umas seis e meia de casa, ai lá era o dia 
inteiro, só voltava lá pelas cinco e meia". 
Mesmo com uma rotina igual, as lembranças 
nem sempre são semelhantes. Senhor Pedro 
Sanches, que declara amar a fazenda onde 
nasceu e mora até hoje, tem saudades.  "O dia 
a dia no café, antigamente, era completamen-
te deferente, hoje você nem vê quase café né, 
você ia no café, era a coisa mais suave que 
tinha, era tudo de bom". Talvez as lembranças 
de senhor Pedro sejam diferentes das de dona 
Maria, em relação ao cotidiano do cafezal, 
porque ele conta que �cou pouco nesta 
rotina. “Em seguida eu trabalhei em cocheira, 
fui mexer com animal, depois fui trabalhar 
com carroça. Aí depois me chamou pra traba-
lhar de vigia, de segurança da fazenda. Aí eu 
fui e cabei aposentando.”

Dona Maria Mascato Morgado, com 82 
anos, tem, com certeza, muitas histórias, mas 
a memória não age mais espontaneamente. 
Ainda morando na Fazenda Boa Vista, onde 
viveu a maior parte de sua vida, casou depois 
de fugir com o seu pretendente e criou os 
seus �lhos, ela só falava sobre coisas das quais 
eram abordada. Ela começou a carpir café 
com 12 anos e não frequentou a escola. Seu 
instrumento de trabalho, nesta época, era a 
enxada. Menor do que as dos adultos, conta 
ela, mas igualmente pesada. 

Entre as poucas diferenças que não 
combinam, estão as muitas similaridades. Dos 
oitos entrevistados, as duas mais velhas, Maria 
Morgado e Mafalda, não frequentaram a 
escola. Os demais estudaram o primário nas 
escolas da fazenda. Dona Maria Giroto contou 
que seu pai ia deixar a propriedade porque 
não tinha escola para os �lhos e que o patrão 
mandou chamar uma professora para lecionar.  

A escola que eu comecei era uma tuia, 
você sabe o que é tuia? Essas tuia de 
madeira, bem grandona que era onde 
colhia os mantimentos e guardava nessa 
tuia. Tinha os terreirão porque era assim, 
não tinha escola lá na fazenda, as meni-
nas iam estudar no Guerra mesmo.

A rotina se repetia. Os que estudavam 
acordavam cedo, junto com os demais mem-
bros da família, e seguiam para as escolas. Na 
volta, às vezes faziam a lição e, quando não, 
logo após o almoço, iam para a roça se soma-
rem aos adultos. O dia de trabalho terminava 

às 5 da tarde. Aqueles que não �zeram a lição 
após o almoço, ainda tinham que dar conta da 
tarefa, depois jantavam, alguns tinham auto-
rização para brincar com a meninada da colô-
nia, outros iam dormir. O dia recomeçaria 
muito cedo. Dona Célia lembra ainda como 
era o seu vai e vem. “Da escola pra roça, da 
roça pra casa, depois arrumava a cozinha e 
fazia lição”.

Quando a idade anunciava que eles não 
eram mais crianças, davam adeus à escola e a 
rotina da roça passava a ser de sol a sol. Como 
já contado por Tito, acordavam muito cedo, 
por isso, o almoço era às 9 da manhã e o 
lanche a uma da tarde. Alguns, como dona 
Maria Morgado, levavam a comida de casa, às 
vezes em marmitas redondas, às vezes em 
pequenos caldeirões, amarrados em pano de 
prato, como trocha e colocados no embornal. 
O conteúdo era composto por arroz, feijão, 
muita verdura e de vez em quando, carne e 
ovo. Outros recebiam a comida, como os colo-
nos da Fazenda Experimental, levada pelo 
“boieiro”. Senhor Humberto explicou que 
boieiro era o homem que levava a comida 
para os trabalhadores.  “Armoçava na roça, o 
carrinho do armoço passava na colônia 
pegando a comida e o boieiro levava lá. A 
água ia na moringa.” 

As mulheres, além da roça, cuidavam da 
família. Dona Maria Giroto contou sobre a 
rotina de lavar roupa na vasca. 

a colônia tinha uma vasca, cumprida, 
sabe, e tudo mundo tinha que lavar a 
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roupa ali. A água era via encanada, mas o 
cano corria o dia inteiro, não era torneira 
que tinha que fechar não. Então você 
tinha a quina, que era menor, pra enxa-
guar as roupas, e a grandona, e ali saia 
muita briga, aquelas mais fofoqueiras 
né? Ia pra lá, fervia as roupas, que na 
época usava ferver as roupas, né? Acen-
dia aqueles fogo, aí já fervia, aí já aconte-
cia briga por causa disso, por causa 
daquilo, uma fofoca, outra e era difícil, 
nessa vasca acontecia muita... Não, vasca 
era, é um tanque, né? Naquele tempo... 
Um tanque bem cumprido, mais ou 
menos daqui ali assim, grandão e tinha 
os dois lados, umas lavava de cá e as 
outras de cá, e tinha a menor onde caía 
água limpinha e daí passava pra outra e 
as pessoas lavava aqui e na hora que 
enxaguar passava pra outra pequena e 
tinha uma tabuleta que corria na colônia, 
cada dia uma família tinha que lavar ali 
aquele tanque, aquela vasca pra �car 
limpa pro outro dia a água amanhecer 
limpa. Pra todas as famílias, todas as 
famílias lavava nessa mesma, né? Cê 
imagina bem que tristeza?

Depois de uma semana de trabalho, o 
domingo era dia de descanso. A comida mais 
comum, in�uência dos italianos, era o macar-
rão. Mas sobre os costumes culinários destes 
homens e mulheres, os modos de falar, as 
festas, a religiosidade e as brincadeiras vere-
mos a seguir. 
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Algumas imagens estão intimamen-
te ligadas ao modo de vida rural. Casa de 
sapé, carro de boi, peneira de arame, 
balaio de milho, coador de café de pano, 
xícara de ágata, retrato do casal em preto 
e branco pendurado na parede com mol-
dura cheia de detalhes, moda de viola e de 
sanfona no baile, colcha de retalho, talha 
de barro, �or de plástico ao lado de 
imagem de santo, cigarro de palha, camisa 
xadrez e vestido de chita.

 Muitos desses objetos foram incor-
porados ao mundo urbano depois de con-
ferido a eles um sentido considerado mais 
requintado. Quando dosado harmonica-
mente em ambientes de equilíbrio estéti-
co, uma colher de pau pode se transfor-
mar em um belíssimo enfeite sobre um 
aparador que serve de suporte a outros 
objetos. O arquiteto Sig Bergamin  viajou o 
país e em seu livro “Adoro o Brasil” ele mos-
trou imagens diversas de tecidos e tramas, 
prendas e rendas, ponto e linha, de manei-
ra a permitir que o leitor pudesse apreciar 
a produção artística de um povo, em espe-
cial, aquele localizado no interior de seus 
estados.

 Algumas características do povo 
rural foram incorporadas pelo homem da 
cidade, como é o caso da camisa xadrez 
que de rural se tornou country, assim 
como a bota e o chapéu de boiadeiro.  A 
chita, tecido para confecção de vestido de 
passeio para as meninas das fazendas de 
antigamente, ganhou o universo da deco-

ração e a atenção de vários pro�ssionais. 
Bergamin dedicou um capítulo em seu 
livro para a boa chita. Ele escreveu que se 
a chita “fosse mulher, seria daquelas fáceis 
e fez referência à música de Chico Buar-
que: aquelas que só dizem sim, por uma 
coisa à toa, uma noitada boa”. 

  Emanuela Ferreira Silva  foi mais 
profunda em sua análise. Ela cria um 
ponto de articulação entre a chita, a histó-
ria dos vencedores e a história dos venci-
dos. A autora parte dos conceitos de 
Walter Benjamim para de�nir uma e outra 
e ao narrar a trajetória dos tecelões, refere-
-se à estampa da chita como cesura. 

A palavra chita, de acordo com Silva, 
deriva de chint, em híndi, língua falada da 
Índia, derivada do sânscrito e signi�ca 
pinta ou mancha. José Miguel Pereira, 
também pesquisador sobre o tema, 
a�rma que 

[...] a estampa chita era tecido que 
podia substituir com vantagens as 
sedas, tanto em artigos de vestuário 
como de decoração. A importação de 
cálicos cresceu consideravelmente e 
as Companhias das Índias Orientais 
começaram a organizar feitorias para 
reunirem esses produtos .

Da Índia para toda a Europa, com 
destaque em Portugal, a chita se fez uma 
opção têxtil so�sticada, mas Silva ao 
seguir sua narrativa, conta que no Brasil, 
esse tecido foi visto como roupa de escra-

vas, nas pinturas feitas pelo alemão 
Johann Moritz Rugendas, durante sua 
viagem pelo Brasil, entre 1822 e 1825. 

Aparentemente, pela chita que veste 
as escravas, �ca evidente a denotação 
que acabou reverberando ao longo 
do tempo de “tecido dos desvalidos”, 
“tecido de qualidade inferior” ou 
“tecido barato”, signi�cados estes, 
atribuídos à estampa chita, que foram 
os responsáveis por situá-la como 
“popular”  .

A fama da chita chegou ao sambó-
dromo, no Rio de Janeiro, em 2009, 
quando a Estácio de Sá levou para a aveni-
da o samba “Que Chita Bacana”, nome 
também do livro organizado por Renata 
Mellão e publicado pela Editora Casa. O 
enredo exibiu o colorido e a estampa �oral 
do tecido. A melodia do carnavalesco Cid 
Carvalho deu voz à chita que na primeira 
pessoa des�lou se chamando de bonita e 
faceira. A chita anunciou sua história, can-
tando que nasceu na índia para o mundo 
conquistar. A�rmou ela, que deserto atra-
vessou, cruzou ondas do mar e na epo-
peia, depois de uma viagem fascinante, na 
Europa deslumbrante, então chegou. A 
faceira chita contou que no chá das cinco, 
porcelanas decorou e que foi através dos 
portugueses que no Brasil desembarcou, 
desbravando esta terra na imensidão se 
pintou com o colorido deste chão e com a 
fauna e a �ora, ergueu sua bandeira. 

Enquanto os foliões sambavam ela anun-
ciava ser a Chita Brasileira, que com fé 
cultivou a esperança como num sorriso de 
criança. O palhaço ela coloriu, vestiu o 
cortejo do Maracatu, dançou em quadri-
lhas de São João, na Festa do Divino sua 
devoção. Lembrou ela, no sambódromo, 
que sua interferência cultural foi além do 
mundo caipira. Que o movimento Hippie 
representou e com o Velho Guerreiro buzi-
nou, na Tropicália foi a sensação e que 
assim ela conquistou de vez esta nação. 

A chita, antes de ser tudo isto, é 
caipira sim senhor. E é, também, referência 
de uma identidade do homem e em espe-
cial da mulher rural. Porém, sem perder a 
perspectiva da mudança, inicialmente 
descrita por Antônio Cândido, em 1954, e 
agora narrada nesta obra, com foco na 
última geração de vivências rurais, a chita 
não está mais presente nas roupas das 
meninas das fazendas. Seu uso, ainda 
comum, se restringe às cortinas, às almo-
fadas e às toalhas de mesa. A mulher que 
ainda vive na roça pode, se quiser, fazer 
compras no centro da cidade e, em algu-
mas localidades, como na região de Ribei-
rão Preto, por exemplo, pode comprar 
tecidos de sedas em um shopping mais 
perto. 

Mas este livro é de memórias e o 
olhar destinado à chita não é do presente 
e sim, o do passado.  Seu valor pode ser 
conferido na fala das entrevistadas, con-
forme veremos a seguir. 

Dona Mafalda Gardim Jorgete nasceu 
na fazenda Recreio e só depois, criança ainda, 
foi para a Fazenda Experimental. Filha de mãe 
italiana, ela usou vestido de chita, assim como 
dona Maria Girotto de Lima, que foi aos cinco 
anos para a Fazenda Boa Vista, morou em 
várias outras unidades rurais e, em 1980, 
mudou-se para a mesma rua de casas que a 
dona Mafalda, àquela época, uma colônia 
destinada unicamente para trabalhadores da 
fazenda. Ambas não são vizinhas próximas. A 
colônia é grande. Entre uma e outra, há várias 
outras casas, uma delas é a de dona Marta, 
esposa do senhor Pedro Valentim Sanches. Os 
dois, casados desde a adolescência, sempre 
moraram na mesma fazenda de nascimento. 
Senhor Pedro, inclusive, tem orgulho de mos-
trar o quarto, hoje dele, que foi de seu pai.

Dona Célia Aparecida Pousoni Bovo 
também é da vizinhança. Esposa do senhor 
Humberto, outro dos entrevistados. Eles 
moram há 38 anos na Fazenda Experimental. 
Ela ainda trabalha na sede e ele está aposen-
tado. 

A chita ainda pode ser vista nas casas 
destas mulheres que têm, em comum, uma 
vida vivida na roça, mas agora, o tecido 
repousa como um acessório decorativo. 
Porém, no passado, conta dona Mafalda: 
"Minha mãe costurava. Ah, tinha vários vesti-
dos bonitos, godê, um monte de modelo né? 
Usava chita, mas nóis falava que era coisa de 
fortuna”. 

Nessa época cabia à mãe cuidar das 
roupas de todos os membros da família . 

Comprava-se chita para os vestidos de festa, 
morim (tecido de algodão cardado) colorido 
para as calcinhas das meninas e toalhinhas 
para enfeitar a casa, algodão cru para confec-
cionar as roupas de cama e tecido xadrez para 
as camisas.

Dona Maria Girotto também guarda 
lembranças da chita que, para ela, olhando 
para trás, não era tão fortuna assim, muito 
pelo contrário: "Fazia aqueles xadrezão. Era 
chita ou então aquele... Era chita mesmo, 
comprava aquele monte. Às vezes, minha 
irmã que costurava um pouco, minha mãe 
mesmo se arriscava. Fazia aqueles vestidinhos 
meio... Era pobre”. 

Os hábitos e os costumes nas fazendas, 
embora comuns a uma cultura caipira, tem 
suas especi�cidades garantidas pela origem 
dos seus moradores. A formação da zona rural 
seguiu a in�uência da imigração, assim como 
a área urbana e, é claro, da presença do negro, 
escravo ou não, com seu referencial cultural e, 
no caso da língua, ainda é possível evidenciar 
a in�uência do índio e sua forte contribuição 
na nomenclatura das coisas.  A população da 
região de Ribeirão Preto foi formada por 
pessoas oriundas de Minas Gerais e tantas 
outras, de várias nacionalidades. 

Senhor Pedro, por exemplo, nascido em 
1949, é neto de avô vindo da Espanha, dona 
Mafalda, é da família de imigrantes italianos. 
Ela, inclusive, sempre que tinha oportunida-
de, repetia palavras em italiano ditas pela 
mãe. Quando foi contar sobre o perigo de 
tomar friagem após torrar café direto no fogo, 

ela falou cada uma das palavras na língua de 
seus ascendentes. "É porque tá quente do 
fogo e é ruim, né? E vai mexer na água? Oh, a 
boca entorta pra lá, vai aqui na orelha, né? 
Orelha, minha mãe falava orecchia. Orecchia... 
Naso, nariz, occhio, gamba, perna gamba..."

Dependendo da predominância imigra-
tória nas fazendas, os hábitos e costumes se 
diferenciam. Não em sua essência, mas em 
suas características peculiares, em especial, 
pode se perceber diferenças na culinária e no 
dialeto, conforme veremos. 

Antônio Tomaz, por todos chamado 
Tito, e assim será identi�cado aqui, nasceu em 
Minas Gerais, especi�camente em Guardinha, 
no município de São Sebastião do Paraíso. 
Seus pais transitaram entre uma fazenda e 
outra, como colonos, até 1969. Depois vieram 
para perto de Ribeirão Preto, trabalhar como 
meeiros, na plantação de tomate.  Só depois 
da morte de seu pai, em 1976, então com 17 
anos, é que Tito foi morar na Fazenda Cruzei-
ro, onde está até hoje. Ele sempre trabalhou 
na lavoura, desde antes, quando ainda 
menino lá em Minas. 

eu comecei a trabalhar com... Com oito 
ano eu ia na escola e a gente era colono e 
a gente tinha que trabalhar e produzir as 
coisas pra consumo. Então, desde peque-
no, a gente ia pra roça, já vinha da escola, 
ia pra roça, já fazia alguma coisa, ou plan-
tava uma verdura na horta, ou carpia um 
arroz, ou carpia um milho, tratava um 
porco, carregava, enchia um paiol de 
milho, desde pequeno fazia esse tipo de 

coisa. Meu pai nunca deixou a gente �car 
atoa, sem fazer nada.

Tito conta que só colocou uma “butina” 
nos pés, aos 15 anos. Até essa idade, ele 
andava somente descalço. Mesmo quando ia 
à cidade. Uma referência carregada de signi�-
cados se permitirmos uma analogia com a 
liberdade do jovem homem do campo e, mais 
importante ainda, a naturalidade do fato. Não 
era uma cobrança social vestir calçados até a 
idade adulta, por isso, o não constrangimento. 

A fazenda Cruzeiro tem, por si só, uma 
história muito representativa para a cultura 
do café. Antes de ser dividida entre os herdei-
ros da família e receber esse nome, era 
chamada de fazenda Pau Alto e foi proprieda-
de de Iria Junqueira, a única mulher referen-
ciada como a “Rainha do Café”. Ao lado dela, 
dois “Reis do Café” se destacavam, o imigrante 
alemão Francisco Schmidt e Henrique 
Dumont, pai de Santos Dumont. Juntos, os 
três eram os maiores produtores de café do 
mundo.

 
É, o Pau Alto era porque essa fazenda 
tinha mil alqueires de terra quando era 
da Dona Iria, ela tinha mil alqueires de 
terra, ai depois que foi vendida, ai ela 
�cou pra dois dono, que ai foi dividido 
uma parte que �cou Pau Alto pra um 
dono e essa �cou como Cruzeiro.

Por tudo isso foi inevitável perguntar ao 
Tito se ele tinha conhecido a dona Iria. Mas da 
fazendeira, ele só guarda memórias de histó-

rias que não viveu, ouviu de outros:

É, inclusive tinha o Senhor Valério, o 
�nado Senhor Valério Festucci, que tinha 
um sítio aqui do lado, agora eles tem um 
sitiozinho ali. Ele morou aqui nessa 
fazenda desde criança, ele morreu com 
cem anos e ele conheceu a Dona Iria. Seu 
Valério Festucci era um italiano que veio 
da Itália pra cá pra ser colono de café de 
menino também, e ele contava pra nóis 
as histórias da Dona Iria.

O historiador Rafael Cardoso, estudioso 
da história da mulher e em especial da vida de 
dona Iria Junqueira, conta em entrevista para 
o documentário “Filhos do café”  , que diziam à 
época, que ela era uma mulher que pensava 
como homem.  

Senhor Valério Festucci contava ao Tito, 

que o pessoal tinha muito medo dela, 
que ela era muito brava, que ela era não 
sei o que, mas é... a realidade é que ela 
era uma mulher positiva, capaz de tomar 
conta do que tinha... Como mulher, na 
época, era muito difícil, eu imagino que 
hoje, tudo é diferente, mas de primeiro, 
mulher não podia fazer esse tipo de 
trabalho. Todo mundo tem histórias que 
alguém contou sobre ela.

A Fazenda Cruzeiro é especial também, 
porque está entre as últimas a deixar de culti-
var o café em Ribeirão Preto. Segundo Tito, 
eles produziram para comercialização até 
2004. Ele lembra com angústia quando os 
donos da propriedade resolveram parar de 

plantar café.

Ah, foi meio difícil viu, foi um baque meio 
complicado, porque daí teve que dispen-
sar o pessoal tudo, a gente tinha uma 
convivência muito boa junto, que fazia 
mais de 20 anos morando junto. Ai, e ai 
ce tinha que dispensar o pessoal, ver o 
pessoal indo embora, a gente foi �cando 
sozinho, café já não tinha mais, desman-
chando as coisas que tinha, começou a 
desmontar secador, desmontar terreirão, 
máquina arrancando café, amontoando, 
então isso ai é bem ruim de assistir.

Hoje são apenas 500 pés para o uso dos 
moradores do local. A rotina é a mesma na 
época da colheita, mas o trabalho é menos 
árduo. Tito, entre todos os entrevistados, é 
quem melhor narra o modo de vida dos 
homens e mulheres do campo no tempo 
áureo das plantações de café. Não sob o 
ponto de vista do conteúdo, neste sentido, 
todos foram igualmente importantes, mas 
quanto ao uso da palavra. Talvez porque ele 
tenha sido por longos anos, professor de cate-
cismo na fazenda e falar para outros não lhe 
seja um transtorno. Sobre a rotina do dia a dia, 
ele conta:

Quando eu mudei pra cá, era um sistema 
um pouco diferente, não era igual hoje 
que a gente tem tudo a liberdade, essas 
coisas assim, era meio rígido. Por exem-
plo, aqui na fazenda, quando eu mudei 
pra cá nóis funcionários não podia ter 
carro, ninguém, carro era só a fazenda 
que tinha, tinha fazenda que tinha uma 

caminhonete e o administrador tinha o 
carro dele particular. A gente pegava um 
ponto às seis da manhã, ai sentava num 
barracão do outro lado ali, aí o �scal 
vinha e dava o ponto, para determinado 
serviço que a gente ia fazer no dia, aí a 
gente esperava no pé do serviço até a 
sereia tocar as dez pra sete. Às dez pra 
sete tocava a sereia, a gente iniciava o 
trabalho. Daí almoçava às nove, tocava 
sereia às nove a gente almoçava, tocava 
nove e quarenta e cinco, pegava no servi-
ço. Aí tocava a uma da tarde a gente 
tomava o café, a uma e meia a gente 
começava a trabalhar e parava as cinco 
da tarde.

Para dona Maria Girotto, o dia não era 
diferente. "Saía cedinho, o dia era triste, né, 
saía umas seis e meia de casa, ai lá era o dia 
inteiro, só voltava lá pelas cinco e meia". 
Mesmo com uma rotina igual, as lembranças 
nem sempre são semelhantes. Senhor Pedro 
Sanches, que declara amar a fazenda onde 
nasceu e mora até hoje, tem saudades.  "O dia 
a dia no café, antigamente, era completamen-
te deferente, hoje você nem vê quase café né, 
você ia no café, era a coisa mais suave que 
tinha, era tudo de bom". Talvez as lembranças 
de senhor Pedro sejam diferentes das de dona 
Maria, em relação ao cotidiano do cafezal, 
porque ele conta que �cou pouco nesta 
rotina. “Em seguida eu trabalhei em cocheira, 
fui mexer com animal, depois fui trabalhar 
com carroça. Aí depois me chamou pra traba-
lhar de vigia, de segurança da fazenda. Aí eu 
fui e cabei aposentando.”

Dona Maria Mascato Morgado, com 82 
anos, tem, com certeza, muitas histórias, mas 
a memória não age mais espontaneamente. 
Ainda morando na Fazenda Boa Vista, onde 
viveu a maior parte de sua vida, casou depois 
de fugir com o seu pretendente e criou os 
seus �lhos, ela só falava sobre coisas das quais 
eram abordada. Ela começou a carpir café 
com 12 anos e não frequentou a escola. Seu 
instrumento de trabalho, nesta época, era a 
enxada. Menor do que as dos adultos, conta 
ela, mas igualmente pesada. 

Entre as poucas diferenças que não 
combinam, estão as muitas similaridades. Dos 
oitos entrevistados, as duas mais velhas, Maria 
Morgado e Mafalda, não frequentaram a 
escola. Os demais estudaram o primário nas 
escolas da fazenda. Dona Maria Giroto contou 
que seu pai ia deixar a propriedade porque 
não tinha escola para os �lhos e que o patrão 
mandou chamar uma professora para lecionar.  

A escola que eu comecei era uma tuia, 
você sabe o que é tuia? Essas tuia de 
madeira, bem grandona que era onde 
colhia os mantimentos e guardava nessa 
tuia. Tinha os terreirão porque era assim, 
não tinha escola lá na fazenda, as meni-
nas iam estudar no Guerra mesmo.

A rotina se repetia. Os que estudavam 
acordavam cedo, junto com os demais mem-
bros da família, e seguiam para as escolas. Na 
volta, às vezes faziam a lição e, quando não, 
logo após o almoço, iam para a roça se soma-
rem aos adultos. O dia de trabalho terminava 

às 5 da tarde. Aqueles que não �zeram a lição 
após o almoço, ainda tinham que dar conta da 
tarefa, depois jantavam, alguns tinham auto-
rização para brincar com a meninada da colô-
nia, outros iam dormir. O dia recomeçaria 
muito cedo. Dona Célia lembra ainda como 
era o seu vai e vem. “Da escola pra roça, da 
roça pra casa, depois arrumava a cozinha e 
fazia lição”.

Quando a idade anunciava que eles não 
eram mais crianças, davam adeus à escola e a 
rotina da roça passava a ser de sol a sol. Como 
já contado por Tito, acordavam muito cedo, 
por isso, o almoço era às 9 da manhã e o 
lanche a uma da tarde. Alguns, como dona 
Maria Morgado, levavam a comida de casa, às 
vezes em marmitas redondas, às vezes em 
pequenos caldeirões, amarrados em pano de 
prato, como trocha e colocados no embornal. 
O conteúdo era composto por arroz, feijão, 
muita verdura e de vez em quando, carne e 
ovo. Outros recebiam a comida, como os colo-
nos da Fazenda Experimental, levada pelo 
“boieiro”. Senhor Humberto explicou que 
boieiro era o homem que levava a comida 
para os trabalhadores.  “Armoçava na roça, o 
carrinho do armoço passava na colônia 
pegando a comida e o boieiro levava lá. A 
água ia na moringa.” 

As mulheres, além da roça, cuidavam da 
família. Dona Maria Giroto contou sobre a 
rotina de lavar roupa na vasca. 

a colônia tinha uma vasca, cumprida, 
sabe, e tudo mundo tinha que lavar a 
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roupa ali. A água era via encanada, mas o 
cano corria o dia inteiro, não era torneira 
que tinha que fechar não. Então você 
tinha a quina, que era menor, pra enxa-
guar as roupas, e a grandona, e ali saia 
muita briga, aquelas mais fofoqueiras 
né? Ia pra lá, fervia as roupas, que na 
época usava ferver as roupas, né? Acen-
dia aqueles fogo, aí já fervia, aí já aconte-
cia briga por causa disso, por causa 
daquilo, uma fofoca, outra e era difícil, 
nessa vasca acontecia muita... Não, vasca 
era, é um tanque, né? Naquele tempo... 
Um tanque bem cumprido, mais ou 
menos daqui ali assim, grandão e tinha 
os dois lados, umas lavava de cá e as 
outras de cá, e tinha a menor onde caía 
água limpinha e daí passava pra outra e 
as pessoas lavava aqui e na hora que 
enxaguar passava pra outra pequena e 
tinha uma tabuleta que corria na colônia, 
cada dia uma família tinha que lavar ali 
aquele tanque, aquela vasca pra �car 
limpa pro outro dia a água amanhecer 
limpa. Pra todas as famílias, todas as 
famílias lavava nessa mesma, né? Cê 
imagina bem que tristeza?

Depois de uma semana de trabalho, o 
domingo era dia de descanso. A comida mais 
comum, in�uência dos italianos, era o macar-
rão. Mas sobre os costumes culinários destes 
homens e mulheres, os modos de falar, as 
festas, a religiosidade e as brincadeiras vere-
mos a seguir. 



Os donos das memórias

Maria Moscato Morgado Mafalda Gardim Jorgete

Maria Girotto de LimaAntônio Tomaz | Tito

Dona Mafalda Gardim Jorgete nasceu 
na fazenda Recreio e só depois, criança ainda, 
foi para a Fazenda Experimental. Filha de mãe 
italiana, ela usou vestido de chita, assim como 
dona Maria Girotto de Lima, que foi aos cinco 
anos para a Fazenda Boa Vista, morou em 
várias outras unidades rurais e, em 1980, 
mudou-se para a mesma rua de casas que a 
dona Mafalda, àquela época, uma colônia 
destinada unicamente para trabalhadores da 
fazenda. Ambas não são vizinhas próximas. A 
colônia é grande. Entre uma e outra, há várias 
outras casas, uma delas é a de dona Marta, 
esposa do senhor Pedro Valentim Sanches. Os 
dois, casados desde a adolescência, sempre 
moraram na mesma fazenda de nascimento. 
Senhor Pedro, inclusive, tem orgulho de mos-
trar o quarto, hoje dele, que foi de seu pai.

Dona Célia Aparecida Pousoni Bovo 
também é da vizinhança. Esposa do senhor 
Humberto, outro dos entrevistados. Eles 
moram há 38 anos na Fazenda Experimental. 
Ela ainda trabalha na sede e ele está aposen-
tado. 

A chita ainda pode ser vista nas casas 
destas mulheres que têm, em comum, uma 
vida vivida na roça, mas agora, o tecido 
repousa como um acessório decorativo. 
Porém, no passado, conta dona Mafalda: 
"Minha mãe costurava. Ah, tinha vários vesti-
dos bonitos, godê, um monte de modelo né? 
Usava chita, mas nóis falava que era coisa de 
fortuna”. 

Nessa época cabia à mãe cuidar das 
roupas de todos os membros da família . 

Comprava-se chita para os vestidos de festa, 
morim (tecido de algodão cardado) colorido 
para as calcinhas das meninas e toalhinhas 
para enfeitar a casa, algodão cru para confec-
cionar as roupas de cama e tecido xadrez para 
as camisas.

Dona Maria Girotto também guarda 
lembranças da chita que, para ela, olhando 
para trás, não era tão fortuna assim, muito 
pelo contrário: "Fazia aqueles xadrezão. Era 
chita ou então aquele... Era chita mesmo, 
comprava aquele monte. Às vezes, minha 
irmã que costurava um pouco, minha mãe 
mesmo se arriscava. Fazia aqueles vestidinhos 
meio... Era pobre”. 

Os hábitos e os costumes nas fazendas, 
embora comuns a uma cultura caipira, tem 
suas especi�cidades garantidas pela origem 
dos seus moradores. A formação da zona rural 
seguiu a in�uência da imigração, assim como 
a área urbana e, é claro, da presença do negro, 
escravo ou não, com seu referencial cultural e, 
no caso da língua, ainda é possível evidenciar 
a in�uência do índio e sua forte contribuição 
na nomenclatura das coisas.  A população da 
região de Ribeirão Preto foi formada por 
pessoas oriundas de Minas Gerais e tantas 
outras, de várias nacionalidades. 

Senhor Pedro, por exemplo, nascido em 
1949, é neto de avô vindo da Espanha, dona 
Mafalda, é da família de imigrantes italianos. 
Ela, inclusive, sempre que tinha oportunida-
de, repetia palavras em italiano ditas pela 
mãe. Quando foi contar sobre o perigo de 
tomar friagem após torrar café direto no fogo, 

ela falou cada uma das palavras na língua de 
seus ascendentes. "É porque tá quente do 
fogo e é ruim, né? E vai mexer na água? Oh, a 
boca entorta pra lá, vai aqui na orelha, né? 
Orelha, minha mãe falava orecchia. Orecchia... 
Naso, nariz, occhio, gamba, perna gamba..."

Dependendo da predominância imigra-
tória nas fazendas, os hábitos e costumes se 
diferenciam. Não em sua essência, mas em 
suas características peculiares, em especial, 
pode se perceber diferenças na culinária e no 
dialeto, conforme veremos. 

Antônio Tomaz, por todos chamado 
Tito, e assim será identi�cado aqui, nasceu em 
Minas Gerais, especi�camente em Guardinha, 
no município de São Sebastião do Paraíso. 
Seus pais transitaram entre uma fazenda e 
outra, como colonos, até 1969. Depois vieram 
para perto de Ribeirão Preto, trabalhar como 
meeiros, na plantação de tomate.  Só depois 
da morte de seu pai, em 1976, então com 17 
anos, é que Tito foi morar na Fazenda Cruzei-
ro, onde está até hoje. Ele sempre trabalhou 
na lavoura, desde antes, quando ainda 
menino lá em Minas. 

eu comecei a trabalhar com... Com oito 
ano eu ia na escola e a gente era colono e 
a gente tinha que trabalhar e produzir as 
coisas pra consumo. Então, desde peque-
no, a gente ia pra roça, já vinha da escola, 
ia pra roça, já fazia alguma coisa, ou plan-
tava uma verdura na horta, ou carpia um 
arroz, ou carpia um milho, tratava um 
porco, carregava, enchia um paiol de 
milho, desde pequeno fazia esse tipo de 

coisa. Meu pai nunca deixou a gente �car 
atoa, sem fazer nada.

Tito conta que só colocou uma “butina” 
nos pés, aos 15 anos. Até essa idade, ele 
andava somente descalço. Mesmo quando ia 
à cidade. Uma referência carregada de signi�-
cados se permitirmos uma analogia com a 
liberdade do jovem homem do campo e, mais 
importante ainda, a naturalidade do fato. Não 
era uma cobrança social vestir calçados até a 
idade adulta, por isso, o não constrangimento. 

A fazenda Cruzeiro tem, por si só, uma 
história muito representativa para a cultura 
do café. Antes de ser dividida entre os herdei-
ros da família e receber esse nome, era 
chamada de fazenda Pau Alto e foi proprieda-
de de Iria Junqueira, a única mulher referen-
ciada como a “Rainha do Café”. Ao lado dela, 
dois “Reis do Café” se destacavam, o imigrante 
alemão Francisco Schmidt e Henrique 
Dumont, pai de Santos Dumont. Juntos, os 
três eram os maiores produtores de café do 
mundo.

 
É, o Pau Alto era porque essa fazenda 
tinha mil alqueires de terra quando era 
da Dona Iria, ela tinha mil alqueires de 
terra, ai depois que foi vendida, ai ela 
�cou pra dois dono, que ai foi dividido 
uma parte que �cou Pau Alto pra um 
dono e essa �cou como Cruzeiro.

Por tudo isso foi inevitável perguntar ao 
Tito se ele tinha conhecido a dona Iria. Mas da 
fazendeira, ele só guarda memórias de histó-

rias que não viveu, ouviu de outros:

É, inclusive tinha o Senhor Valério, o 
�nado Senhor Valério Festucci, que tinha 
um sítio aqui do lado, agora eles tem um 
sitiozinho ali. Ele morou aqui nessa 
fazenda desde criança, ele morreu com 
cem anos e ele conheceu a Dona Iria. Seu 
Valério Festucci era um italiano que veio 
da Itália pra cá pra ser colono de café de 
menino também, e ele contava pra nóis 
as histórias da Dona Iria.

O historiador Rafael Cardoso, estudioso 
da história da mulher e em especial da vida de 
dona Iria Junqueira, conta em entrevista para 
o documentário “Filhos do café”  , que diziam à 
época, que ela era uma mulher que pensava 
como homem.  

Senhor Valério Festucci contava ao Tito, 

que o pessoal tinha muito medo dela, 
que ela era muito brava, que ela era não 
sei o que, mas é... a realidade é que ela 
era uma mulher positiva, capaz de tomar 
conta do que tinha... Como mulher, na 
época, era muito difícil, eu imagino que 
hoje, tudo é diferente, mas de primeiro, 
mulher não podia fazer esse tipo de 
trabalho. Todo mundo tem histórias que 
alguém contou sobre ela.

A Fazenda Cruzeiro é especial também, 
porque está entre as últimas a deixar de culti-
var o café em Ribeirão Preto. Segundo Tito, 
eles produziram para comercialização até 
2004. Ele lembra com angústia quando os 
donos da propriedade resolveram parar de 

plantar café.

Ah, foi meio difícil viu, foi um baque meio 
complicado, porque daí teve que dispen-
sar o pessoal tudo, a gente tinha uma 
convivência muito boa junto, que fazia 
mais de 20 anos morando junto. Ai, e ai 
ce tinha que dispensar o pessoal, ver o 
pessoal indo embora, a gente foi �cando 
sozinho, café já não tinha mais, desman-
chando as coisas que tinha, começou a 
desmontar secador, desmontar terreirão, 
máquina arrancando café, amontoando, 
então isso ai é bem ruim de assistir.

Hoje são apenas 500 pés para o uso dos 
moradores do local. A rotina é a mesma na 
época da colheita, mas o trabalho é menos 
árduo. Tito, entre todos os entrevistados, é 
quem melhor narra o modo de vida dos 
homens e mulheres do campo no tempo 
áureo das plantações de café. Não sob o 
ponto de vista do conteúdo, neste sentido, 
todos foram igualmente importantes, mas 
quanto ao uso da palavra. Talvez porque ele 
tenha sido por longos anos, professor de cate-
cismo na fazenda e falar para outros não lhe 
seja um transtorno. Sobre a rotina do dia a dia, 
ele conta:

Quando eu mudei pra cá, era um sistema 
um pouco diferente, não era igual hoje 
que a gente tem tudo a liberdade, essas 
coisas assim, era meio rígido. Por exem-
plo, aqui na fazenda, quando eu mudei 
pra cá nóis funcionários não podia ter 
carro, ninguém, carro era só a fazenda 
que tinha, tinha fazenda que tinha uma 

caminhonete e o administrador tinha o 
carro dele particular. A gente pegava um 
ponto às seis da manhã, ai sentava num 
barracão do outro lado ali, aí o �scal 
vinha e dava o ponto, para determinado 
serviço que a gente ia fazer no dia, aí a 
gente esperava no pé do serviço até a 
sereia tocar as dez pra sete. Às dez pra 
sete tocava a sereia, a gente iniciava o 
trabalho. Daí almoçava às nove, tocava 
sereia às nove a gente almoçava, tocava 
nove e quarenta e cinco, pegava no servi-
ço. Aí tocava a uma da tarde a gente 
tomava o café, a uma e meia a gente 
começava a trabalhar e parava as cinco 
da tarde.

Para dona Maria Girotto, o dia não era 
diferente. "Saía cedinho, o dia era triste, né, 
saía umas seis e meia de casa, ai lá era o dia 
inteiro, só voltava lá pelas cinco e meia". 
Mesmo com uma rotina igual, as lembranças 
nem sempre são semelhantes. Senhor Pedro 
Sanches, que declara amar a fazenda onde 
nasceu e mora até hoje, tem saudades.  "O dia 
a dia no café, antigamente, era completamen-
te deferente, hoje você nem vê quase café né, 
você ia no café, era a coisa mais suave que 
tinha, era tudo de bom". Talvez as lembranças 
de senhor Pedro sejam diferentes das de dona 
Maria, em relação ao cotidiano do cafezal, 
porque ele conta que �cou pouco nesta 
rotina. “Em seguida eu trabalhei em cocheira, 
fui mexer com animal, depois fui trabalhar 
com carroça. Aí depois me chamou pra traba-
lhar de vigia, de segurança da fazenda. Aí eu 
fui e cabei aposentando.”

Dona Maria Mascato Morgado, com 82 
anos, tem, com certeza, muitas histórias, mas 
a memória não age mais espontaneamente. 
Ainda morando na Fazenda Boa Vista, onde 
viveu a maior parte de sua vida, casou depois 
de fugir com o seu pretendente e criou os 
seus �lhos, ela só falava sobre coisas das quais 
eram abordada. Ela começou a carpir café 
com 12 anos e não frequentou a escola. Seu 
instrumento de trabalho, nesta época, era a 
enxada. Menor do que as dos adultos, conta 
ela, mas igualmente pesada. 

Entre as poucas diferenças que não 
combinam, estão as muitas similaridades. Dos 
oitos entrevistados, as duas mais velhas, Maria 
Morgado e Mafalda, não frequentaram a 
escola. Os demais estudaram o primário nas 
escolas da fazenda. Dona Maria Giroto contou 
que seu pai ia deixar a propriedade porque 
não tinha escola para os �lhos e que o patrão 
mandou chamar uma professora para lecionar.  

A escola que eu comecei era uma tuia, 
você sabe o que é tuia? Essas tuia de 
madeira, bem grandona que era onde 
colhia os mantimentos e guardava nessa 
tuia. Tinha os terreirão porque era assim, 
não tinha escola lá na fazenda, as meni-
nas iam estudar no Guerra mesmo.

A rotina se repetia. Os que estudavam 
acordavam cedo, junto com os demais mem-
bros da família, e seguiam para as escolas. Na 
volta, às vezes faziam a lição e, quando não, 
logo após o almoço, iam para a roça se soma-
rem aos adultos. O dia de trabalho terminava 

às 5 da tarde. Aqueles que não �zeram a lição 
após o almoço, ainda tinham que dar conta da 
tarefa, depois jantavam, alguns tinham auto-
rização para brincar com a meninada da colô-
nia, outros iam dormir. O dia recomeçaria 
muito cedo. Dona Célia lembra ainda como 
era o seu vai e vem. “Da escola pra roça, da 
roça pra casa, depois arrumava a cozinha e 
fazia lição”.

Quando a idade anunciava que eles não 
eram mais crianças, davam adeus à escola e a 
rotina da roça passava a ser de sol a sol. Como 
já contado por Tito, acordavam muito cedo, 
por isso, o almoço era às 9 da manhã e o 
lanche a uma da tarde. Alguns, como dona 
Maria Morgado, levavam a comida de casa, às 
vezes em marmitas redondas, às vezes em 
pequenos caldeirões, amarrados em pano de 
prato, como trocha e colocados no embornal. 
O conteúdo era composto por arroz, feijão, 
muita verdura e de vez em quando, carne e 
ovo. Outros recebiam a comida, como os colo-
nos da Fazenda Experimental, levada pelo 
“boieiro”. Senhor Humberto explicou que 
boieiro era o homem que levava a comida 
para os trabalhadores.  “Armoçava na roça, o 
carrinho do armoço passava na colônia 
pegando a comida e o boieiro levava lá. A 
água ia na moringa.” 

As mulheres, além da roça, cuidavam da 
família. Dona Maria Giroto contou sobre a 
rotina de lavar roupa na vasca. 

a colônia tinha uma vasca, cumprida, 
sabe, e tudo mundo tinha que lavar a 

roupa ali. A água era via encanada, mas o 
cano corria o dia inteiro, não era torneira 
que tinha que fechar não. Então você 
tinha a quina, que era menor, pra enxa-
guar as roupas, e a grandona, e ali saia 
muita briga, aquelas mais fofoqueiras 
né? Ia pra lá, fervia as roupas, que na 
época usava ferver as roupas, né? Acen-
dia aqueles fogo, aí já fervia, aí já aconte-
cia briga por causa disso, por causa 
daquilo, uma fofoca, outra e era difícil, 
nessa vasca acontecia muita... Não, vasca 
era, é um tanque, né? Naquele tempo... 
Um tanque bem cumprido, mais ou 
menos daqui ali assim, grandão e tinha 
os dois lados, umas lavava de cá e as 
outras de cá, e tinha a menor onde caía 
água limpinha e daí passava pra outra e 
as pessoas lavava aqui e na hora que 
enxaguar passava pra outra pequena e 
tinha uma tabuleta que corria na colônia, 
cada dia uma família tinha que lavar ali 
aquele tanque, aquela vasca pra �car 
limpa pro outro dia a água amanhecer 
limpa. Pra todas as famílias, todas as 
famílias lavava nessa mesma, né? Cê 
imagina bem que tristeza?

Depois de uma semana de trabalho, o 
domingo era dia de descanso. A comida mais 
comum, in�uência dos italianos, era o macar-
rão. Mas sobre os costumes culinários destes 
homens e mulheres, os modos de falar, as 
festas, a religiosidade e as brincadeiras vere-
mos a seguir. 



Pedro Sanches Marta Aparecida Rodrigues Sanches

Humberto Eduardo Bovo Céilia Aparecida Pousoni Bovo

Dona Mafalda Gardim Jorgete nasceu 
na fazenda Recreio e só depois, criança ainda, 
foi para a Fazenda Experimental. Filha de mãe 
italiana, ela usou vestido de chita, assim como 
dona Maria Girotto de Lima, que foi aos cinco 
anos para a Fazenda Boa Vista, morou em 
várias outras unidades rurais e, em 1980, 
mudou-se para a mesma rua de casas que a 
dona Mafalda, àquela época, uma colônia 
destinada unicamente para trabalhadores da 
fazenda. Ambas não são vizinhas próximas. A 
colônia é grande. Entre uma e outra, há várias 
outras casas, uma delas é a de dona Marta, 
esposa do senhor Pedro Valentim Sanches. Os 
dois, casados desde a adolescência, sempre 
moraram na mesma fazenda de nascimento. 
Senhor Pedro, inclusive, tem orgulho de mos-
trar o quarto, hoje dele, que foi de seu pai.

Dona Célia Aparecida Pousoni Bovo 
também é da vizinhança. Esposa do senhor 
Humberto, outro dos entrevistados. Eles 
moram há 38 anos na Fazenda Experimental. 
Ela ainda trabalha na sede e ele está aposen-
tado. 

A chita ainda pode ser vista nas casas 
destas mulheres que têm, em comum, uma 
vida vivida na roça, mas agora, o tecido 
repousa como um acessório decorativo. 
Porém, no passado, conta dona Mafalda: 
"Minha mãe costurava. Ah, tinha vários vesti-
dos bonitos, godê, um monte de modelo né? 
Usava chita, mas nóis falava que era coisa de 
fortuna”. 

Nessa época cabia à mãe cuidar das 
roupas de todos os membros da família . 

Comprava-se chita para os vestidos de festa, 
morim (tecido de algodão cardado) colorido 
para as calcinhas das meninas e toalhinhas 
para enfeitar a casa, algodão cru para confec-
cionar as roupas de cama e tecido xadrez para 
as camisas.

Dona Maria Girotto também guarda 
lembranças da chita que, para ela, olhando 
para trás, não era tão fortuna assim, muito 
pelo contrário: "Fazia aqueles xadrezão. Era 
chita ou então aquele... Era chita mesmo, 
comprava aquele monte. Às vezes, minha 
irmã que costurava um pouco, minha mãe 
mesmo se arriscava. Fazia aqueles vestidinhos 
meio... Era pobre”. 

Os hábitos e os costumes nas fazendas, 
embora comuns a uma cultura caipira, tem 
suas especi�cidades garantidas pela origem 
dos seus moradores. A formação da zona rural 
seguiu a in�uência da imigração, assim como 
a área urbana e, é claro, da presença do negro, 
escravo ou não, com seu referencial cultural e, 
no caso da língua, ainda é possível evidenciar 
a in�uência do índio e sua forte contribuição 
na nomenclatura das coisas.  A população da 
região de Ribeirão Preto foi formada por 
pessoas oriundas de Minas Gerais e tantas 
outras, de várias nacionalidades. 

Senhor Pedro, por exemplo, nascido em 
1949, é neto de avô vindo da Espanha, dona 
Mafalda, é da família de imigrantes italianos. 
Ela, inclusive, sempre que tinha oportunida-
de, repetia palavras em italiano ditas pela 
mãe. Quando foi contar sobre o perigo de 
tomar friagem após torrar café direto no fogo, 

ela falou cada uma das palavras na língua de 
seus ascendentes. "É porque tá quente do 
fogo e é ruim, né? E vai mexer na água? Oh, a 
boca entorta pra lá, vai aqui na orelha, né? 
Orelha, minha mãe falava orecchia. Orecchia... 
Naso, nariz, occhio, gamba, perna gamba..."

Dependendo da predominância imigra-
tória nas fazendas, os hábitos e costumes se 
diferenciam. Não em sua essência, mas em 
suas características peculiares, em especial, 
pode se perceber diferenças na culinária e no 
dialeto, conforme veremos. 

Antônio Tomaz, por todos chamado 
Tito, e assim será identi�cado aqui, nasceu em 
Minas Gerais, especi�camente em Guardinha, 
no município de São Sebastião do Paraíso. 
Seus pais transitaram entre uma fazenda e 
outra, como colonos, até 1969. Depois vieram 
para perto de Ribeirão Preto, trabalhar como 
meeiros, na plantação de tomate.  Só depois 
da morte de seu pai, em 1976, então com 17 
anos, é que Tito foi morar na Fazenda Cruzei-
ro, onde está até hoje. Ele sempre trabalhou 
na lavoura, desde antes, quando ainda 
menino lá em Minas. 

eu comecei a trabalhar com... Com oito 
ano eu ia na escola e a gente era colono e 
a gente tinha que trabalhar e produzir as 
coisas pra consumo. Então, desde peque-
no, a gente ia pra roça, já vinha da escola, 
ia pra roça, já fazia alguma coisa, ou plan-
tava uma verdura na horta, ou carpia um 
arroz, ou carpia um milho, tratava um 
porco, carregava, enchia um paiol de 
milho, desde pequeno fazia esse tipo de 

coisa. Meu pai nunca deixou a gente �car 
atoa, sem fazer nada.

Tito conta que só colocou uma “butina” 
nos pés, aos 15 anos. Até essa idade, ele 
andava somente descalço. Mesmo quando ia 
à cidade. Uma referência carregada de signi�-
cados se permitirmos uma analogia com a 
liberdade do jovem homem do campo e, mais 
importante ainda, a naturalidade do fato. Não 
era uma cobrança social vestir calçados até a 
idade adulta, por isso, o não constrangimento. 

A fazenda Cruzeiro tem, por si só, uma 
história muito representativa para a cultura 
do café. Antes de ser dividida entre os herdei-
ros da família e receber esse nome, era 
chamada de fazenda Pau Alto e foi proprieda-
de de Iria Junqueira, a única mulher referen-
ciada como a “Rainha do Café”. Ao lado dela, 
dois “Reis do Café” se destacavam, o imigrante 
alemão Francisco Schmidt e Henrique 
Dumont, pai de Santos Dumont. Juntos, os 
três eram os maiores produtores de café do 
mundo.

 
É, o Pau Alto era porque essa fazenda 
tinha mil alqueires de terra quando era 
da Dona Iria, ela tinha mil alqueires de 
terra, ai depois que foi vendida, ai ela 
�cou pra dois dono, que ai foi dividido 
uma parte que �cou Pau Alto pra um 
dono e essa �cou como Cruzeiro.

Por tudo isso foi inevitável perguntar ao 
Tito se ele tinha conhecido a dona Iria. Mas da 
fazendeira, ele só guarda memórias de histó-

rias que não viveu, ouviu de outros:

É, inclusive tinha o Senhor Valério, o 
�nado Senhor Valério Festucci, que tinha 
um sítio aqui do lado, agora eles tem um 
sitiozinho ali. Ele morou aqui nessa 
fazenda desde criança, ele morreu com 
cem anos e ele conheceu a Dona Iria. Seu 
Valério Festucci era um italiano que veio 
da Itália pra cá pra ser colono de café de 
menino também, e ele contava pra nóis 
as histórias da Dona Iria.

O historiador Rafael Cardoso, estudioso 
da história da mulher e em especial da vida de 
dona Iria Junqueira, conta em entrevista para 
o documentário “Filhos do café”  , que diziam à 
época, que ela era uma mulher que pensava 
como homem.  

Senhor Valério Festucci contava ao Tito, 

que o pessoal tinha muito medo dela, 
que ela era muito brava, que ela era não 
sei o que, mas é... a realidade é que ela 
era uma mulher positiva, capaz de tomar 
conta do que tinha... Como mulher, na 
época, era muito difícil, eu imagino que 
hoje, tudo é diferente, mas de primeiro, 
mulher não podia fazer esse tipo de 
trabalho. Todo mundo tem histórias que 
alguém contou sobre ela.

A Fazenda Cruzeiro é especial também, 
porque está entre as últimas a deixar de culti-
var o café em Ribeirão Preto. Segundo Tito, 
eles produziram para comercialização até 
2004. Ele lembra com angústia quando os 
donos da propriedade resolveram parar de 

plantar café.

Ah, foi meio difícil viu, foi um baque meio 
complicado, porque daí teve que dispen-
sar o pessoal tudo, a gente tinha uma 
convivência muito boa junto, que fazia 
mais de 20 anos morando junto. Ai, e ai 
ce tinha que dispensar o pessoal, ver o 
pessoal indo embora, a gente foi �cando 
sozinho, café já não tinha mais, desman-
chando as coisas que tinha, começou a 
desmontar secador, desmontar terreirão, 
máquina arrancando café, amontoando, 
então isso ai é bem ruim de assistir.

Hoje são apenas 500 pés para o uso dos 
moradores do local. A rotina é a mesma na 
época da colheita, mas o trabalho é menos 
árduo. Tito, entre todos os entrevistados, é 
quem melhor narra o modo de vida dos 
homens e mulheres do campo no tempo 
áureo das plantações de café. Não sob o 
ponto de vista do conteúdo, neste sentido, 
todos foram igualmente importantes, mas 
quanto ao uso da palavra. Talvez porque ele 
tenha sido por longos anos, professor de cate-
cismo na fazenda e falar para outros não lhe 
seja um transtorno. Sobre a rotina do dia a dia, 
ele conta:

Quando eu mudei pra cá, era um sistema 
um pouco diferente, não era igual hoje 
que a gente tem tudo a liberdade, essas 
coisas assim, era meio rígido. Por exem-
plo, aqui na fazenda, quando eu mudei 
pra cá nóis funcionários não podia ter 
carro, ninguém, carro era só a fazenda 
que tinha, tinha fazenda que tinha uma 

caminhonete e o administrador tinha o 
carro dele particular. A gente pegava um 
ponto às seis da manhã, ai sentava num 
barracão do outro lado ali, aí o �scal 
vinha e dava o ponto, para determinado 
serviço que a gente ia fazer no dia, aí a 
gente esperava no pé do serviço até a 
sereia tocar as dez pra sete. Às dez pra 
sete tocava a sereia, a gente iniciava o 
trabalho. Daí almoçava às nove, tocava 
sereia às nove a gente almoçava, tocava 
nove e quarenta e cinco, pegava no servi-
ço. Aí tocava a uma da tarde a gente 
tomava o café, a uma e meia a gente 
começava a trabalhar e parava as cinco 
da tarde.

Para dona Maria Girotto, o dia não era 
diferente. "Saía cedinho, o dia era triste, né, 
saía umas seis e meia de casa, ai lá era o dia 
inteiro, só voltava lá pelas cinco e meia". 
Mesmo com uma rotina igual, as lembranças 
nem sempre são semelhantes. Senhor Pedro 
Sanches, que declara amar a fazenda onde 
nasceu e mora até hoje, tem saudades.  "O dia 
a dia no café, antigamente, era completamen-
te deferente, hoje você nem vê quase café né, 
você ia no café, era a coisa mais suave que 
tinha, era tudo de bom". Talvez as lembranças 
de senhor Pedro sejam diferentes das de dona 
Maria, em relação ao cotidiano do cafezal, 
porque ele conta que �cou pouco nesta 
rotina. “Em seguida eu trabalhei em cocheira, 
fui mexer com animal, depois fui trabalhar 
com carroça. Aí depois me chamou pra traba-
lhar de vigia, de segurança da fazenda. Aí eu 
fui e cabei aposentando.”

Dona Maria Mascato Morgado, com 82 
anos, tem, com certeza, muitas histórias, mas 
a memória não age mais espontaneamente. 
Ainda morando na Fazenda Boa Vista, onde 
viveu a maior parte de sua vida, casou depois 
de fugir com o seu pretendente e criou os 
seus �lhos, ela só falava sobre coisas das quais 
eram abordada. Ela começou a carpir café 
com 12 anos e não frequentou a escola. Seu 
instrumento de trabalho, nesta época, era a 
enxada. Menor do que as dos adultos, conta 
ela, mas igualmente pesada. 

Entre as poucas diferenças que não 
combinam, estão as muitas similaridades. Dos 
oitos entrevistados, as duas mais velhas, Maria 
Morgado e Mafalda, não frequentaram a 
escola. Os demais estudaram o primário nas 
escolas da fazenda. Dona Maria Giroto contou 
que seu pai ia deixar a propriedade porque 
não tinha escola para os �lhos e que o patrão 
mandou chamar uma professora para lecionar.  

A escola que eu comecei era uma tuia, 
você sabe o que é tuia? Essas tuia de 
madeira, bem grandona que era onde 
colhia os mantimentos e guardava nessa 
tuia. Tinha os terreirão porque era assim, 
não tinha escola lá na fazenda, as meni-
nas iam estudar no Guerra mesmo.

A rotina se repetia. Os que estudavam 
acordavam cedo, junto com os demais mem-
bros da família, e seguiam para as escolas. Na 
volta, às vezes faziam a lição e, quando não, 
logo após o almoço, iam para a roça se soma-
rem aos adultos. O dia de trabalho terminava 

às 5 da tarde. Aqueles que não �zeram a lição 
após o almoço, ainda tinham que dar conta da 
tarefa, depois jantavam, alguns tinham auto-
rização para brincar com a meninada da colô-
nia, outros iam dormir. O dia recomeçaria 
muito cedo. Dona Célia lembra ainda como 
era o seu vai e vem. “Da escola pra roça, da 
roça pra casa, depois arrumava a cozinha e 
fazia lição”.

Quando a idade anunciava que eles não 
eram mais crianças, davam adeus à escola e a 
rotina da roça passava a ser de sol a sol. Como 
já contado por Tito, acordavam muito cedo, 
por isso, o almoço era às 9 da manhã e o 
lanche a uma da tarde. Alguns, como dona 
Maria Morgado, levavam a comida de casa, às 
vezes em marmitas redondas, às vezes em 
pequenos caldeirões, amarrados em pano de 
prato, como trocha e colocados no embornal. 
O conteúdo era composto por arroz, feijão, 
muita verdura e de vez em quando, carne e 
ovo. Outros recebiam a comida, como os colo-
nos da Fazenda Experimental, levada pelo 
“boieiro”. Senhor Humberto explicou que 
boieiro era o homem que levava a comida 
para os trabalhadores.  “Armoçava na roça, o 
carrinho do armoço passava na colônia 
pegando a comida e o boieiro levava lá. A 
água ia na moringa.” 

As mulheres, além da roça, cuidavam da 
família. Dona Maria Giroto contou sobre a 
rotina de lavar roupa na vasca. 

a colônia tinha uma vasca, cumprida, 
sabe, e tudo mundo tinha que lavar a 

Os donos das memórias

roupa ali. A água era via encanada, mas o 
cano corria o dia inteiro, não era torneira 
que tinha que fechar não. Então você 
tinha a quina, que era menor, pra enxa-
guar as roupas, e a grandona, e ali saia 
muita briga, aquelas mais fofoqueiras 
né? Ia pra lá, fervia as roupas, que na 
época usava ferver as roupas, né? Acen-
dia aqueles fogo, aí já fervia, aí já aconte-
cia briga por causa disso, por causa 
daquilo, uma fofoca, outra e era difícil, 
nessa vasca acontecia muita... Não, vasca 
era, é um tanque, né? Naquele tempo... 
Um tanque bem cumprido, mais ou 
menos daqui ali assim, grandão e tinha 
os dois lados, umas lavava de cá e as 
outras de cá, e tinha a menor onde caía 
água limpinha e daí passava pra outra e 
as pessoas lavava aqui e na hora que 
enxaguar passava pra outra pequena e 
tinha uma tabuleta que corria na colônia, 
cada dia uma família tinha que lavar ali 
aquele tanque, aquela vasca pra �car 
limpa pro outro dia a água amanhecer 
limpa. Pra todas as famílias, todas as 
famílias lavava nessa mesma, né? Cê 
imagina bem que tristeza?

Depois de uma semana de trabalho, o 
domingo era dia de descanso. A comida mais 
comum, in�uência dos italianos, era o macar-
rão. Mas sobre os costumes culinários destes 
homens e mulheres, os modos de falar, as 
festas, a religiosidade e as brincadeiras vere-
mos a seguir. 
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Dona Mafalda Gardim Jorgete nasceu 
na fazenda Recreio e só depois, criança ainda, 
foi para a Fazenda Experimental. Filha de mãe 
italiana, ela usou vestido de chita, assim como 
dona Maria Girotto de Lima, que foi aos cinco 
anos para a Fazenda Boa Vista, morou em 
várias outras unidades rurais e, em 1980, 
mudou-se para a mesma rua de casas que a 
dona Mafalda, àquela época, uma colônia 
destinada unicamente para trabalhadores da 
fazenda. Ambas não são vizinhas próximas. A 
colônia é grande. Entre uma e outra, há várias 
outras casas, uma delas é a de dona Marta, 
esposa do senhor Pedro Valentim Sanches. Os 
dois, casados desde a adolescência, sempre 
moraram na mesma fazenda de nascimento. 
Senhor Pedro, inclusive, tem orgulho de mos-
trar o quarto, hoje dele, que foi de seu pai.

Dona Célia Aparecida Pousoni Bovo 
também é da vizinhança. Esposa do senhor 
Humberto, outro dos entrevistados. Eles 
moram há 38 anos na Fazenda Experimental. 
Ela ainda trabalha na sede e ele está aposen-
tado. 

A chita ainda pode ser vista nas casas 
destas mulheres que têm, em comum, uma 
vida vivida na roça, mas agora, o tecido 
repousa como um acessório decorativo. 
Porém, no passado, conta dona Mafalda: 
"Minha mãe costurava. Ah, tinha vários vesti-
dos bonitos, godê, um monte de modelo né? 
Usava chita, mas nóis falava que era coisa de 
fortuna”. 

Nessa época cabia à mãe cuidar das 
roupas de todos os membros da família . 

Comprava-se chita para os vestidos de festa, 
morim (tecido de algodão cardado) colorido 
para as calcinhas das meninas e toalhinhas 
para enfeitar a casa, algodão cru para confec-
cionar as roupas de cama e tecido xadrez para 
as camisas.

Dona Maria Girotto também guarda 
lembranças da chita que, para ela, olhando 
para trás, não era tão fortuna assim, muito 
pelo contrário: "Fazia aqueles xadrezão. Era 
chita ou então aquele... Era chita mesmo, 
comprava aquele monte. Às vezes, minha 
irmã que costurava um pouco, minha mãe 
mesmo se arriscava. Fazia aqueles vestidinhos 
meio... Era pobre”. 

Os hábitos e os costumes nas fazendas, 
embora comuns a uma cultura caipira, tem 
suas especi�cidades garantidas pela origem 
dos seus moradores. A formação da zona rural 
seguiu a in�uência da imigração, assim como 
a área urbana e, é claro, da presença do negro, 
escravo ou não, com seu referencial cultural e, 
no caso da língua, ainda é possível evidenciar 
a in�uência do índio e sua forte contribuição 
na nomenclatura das coisas.  A população da 
região de Ribeirão Preto foi formada por 
pessoas oriundas de Minas Gerais e tantas 
outras, de várias nacionalidades. 

Senhor Pedro, por exemplo, nascido em 
1949, é neto de avô vindo da Espanha, dona 
Mafalda, é da família de imigrantes italianos. 
Ela, inclusive, sempre que tinha oportunida-
de, repetia palavras em italiano ditas pela 
mãe. Quando foi contar sobre o perigo de 
tomar friagem após torrar café direto no fogo, 

ela falou cada uma das palavras na língua de 
seus ascendentes. "É porque tá quente do 
fogo e é ruim, né? E vai mexer na água? Oh, a 
boca entorta pra lá, vai aqui na orelha, né? 
Orelha, minha mãe falava orecchia. Orecchia... 
Naso, nariz, occhio, gamba, perna gamba..."

Dependendo da predominância imigra-
tória nas fazendas, os hábitos e costumes se 
diferenciam. Não em sua essência, mas em 
suas características peculiares, em especial, 
pode se perceber diferenças na culinária e no 
dialeto, conforme veremos. 

Antônio Tomaz, por todos chamado 
Tito, e assim será identi�cado aqui, nasceu em 
Minas Gerais, especi�camente em Guardinha, 
no município de São Sebastião do Paraíso. 
Seus pais transitaram entre uma fazenda e 
outra, como colonos, até 1969. Depois vieram 
para perto de Ribeirão Preto, trabalhar como 
meeiros, na plantação de tomate.  Só depois 
da morte de seu pai, em 1976, então com 17 
anos, é que Tito foi morar na Fazenda Cruzei-
ro, onde está até hoje. Ele sempre trabalhou 
na lavoura, desde antes, quando ainda 
menino lá em Minas. 

eu comecei a trabalhar com... Com oito 
ano eu ia na escola e a gente era colono e 
a gente tinha que trabalhar e produzir as 
coisas pra consumo. Então, desde peque-
no, a gente ia pra roça, já vinha da escola, 
ia pra roça, já fazia alguma coisa, ou plan-
tava uma verdura na horta, ou carpia um 
arroz, ou carpia um milho, tratava um 
porco, carregava, enchia um paiol de 
milho, desde pequeno fazia esse tipo de 

coisa. Meu pai nunca deixou a gente �car 
atoa, sem fazer nada.

Tito conta que só colocou uma “butina” 
nos pés, aos 15 anos. Até essa idade, ele 
andava somente descalço. Mesmo quando ia 
à cidade. Uma referência carregada de signi�-
cados se permitirmos uma analogia com a 
liberdade do jovem homem do campo e, mais 
importante ainda, a naturalidade do fato. Não 
era uma cobrança social vestir calçados até a 
idade adulta, por isso, o não constrangimento. 

A fazenda Cruzeiro tem, por si só, uma 
história muito representativa para a cultura 
do café. Antes de ser dividida entre os herdei-
ros da família e receber esse nome, era 
chamada de fazenda Pau Alto e foi proprieda-
de de Iria Junqueira, a única mulher referen-
ciada como a “Rainha do Café”. Ao lado dela, 
dois “Reis do Café” se destacavam, o imigrante 
alemão Francisco Schmidt e Henrique 
Dumont, pai de Santos Dumont. Juntos, os 
três eram os maiores produtores de café do 
mundo.

 
É, o Pau Alto era porque essa fazenda 
tinha mil alqueires de terra quando era 
da Dona Iria, ela tinha mil alqueires de 
terra, ai depois que foi vendida, ai ela 
�cou pra dois dono, que ai foi dividido 
uma parte que �cou Pau Alto pra um 
dono e essa �cou como Cruzeiro.

Por tudo isso foi inevitável perguntar ao 
Tito se ele tinha conhecido a dona Iria. Mas da 
fazendeira, ele só guarda memórias de histó-

rias que não viveu, ouviu de outros:

É, inclusive tinha o Senhor Valério, o 
�nado Senhor Valério Festucci, que tinha 
um sítio aqui do lado, agora eles tem um 
sitiozinho ali. Ele morou aqui nessa 
fazenda desde criança, ele morreu com 
cem anos e ele conheceu a Dona Iria. Seu 
Valério Festucci era um italiano que veio 
da Itália pra cá pra ser colono de café de 
menino também, e ele contava pra nóis 
as histórias da Dona Iria.

O historiador Rafael Cardoso, estudioso 
da história da mulher e em especial da vida de 
dona Iria Junqueira, conta em entrevista para 
o documentário “Filhos do café”  , que diziam à 
época, que ela era uma mulher que pensava 
como homem.  

Senhor Valério Festucci contava ao Tito, 

que o pessoal tinha muito medo dela, 
que ela era muito brava, que ela era não 
sei o que, mas é... a realidade é que ela 
era uma mulher positiva, capaz de tomar 
conta do que tinha... Como mulher, na 
época, era muito difícil, eu imagino que 
hoje, tudo é diferente, mas de primeiro, 
mulher não podia fazer esse tipo de 
trabalho. Todo mundo tem histórias que 
alguém contou sobre ela.

A Fazenda Cruzeiro é especial também, 
porque está entre as últimas a deixar de culti-
var o café em Ribeirão Preto. Segundo Tito, 
eles produziram para comercialização até 
2004. Ele lembra com angústia quando os 
donos da propriedade resolveram parar de 

plantar café.

Ah, foi meio difícil viu, foi um baque meio 
complicado, porque daí teve que dispen-
sar o pessoal tudo, a gente tinha uma 
convivência muito boa junto, que fazia 
mais de 20 anos morando junto. Ai, e ai 
ce tinha que dispensar o pessoal, ver o 
pessoal indo embora, a gente foi �cando 
sozinho, café já não tinha mais, desman-
chando as coisas que tinha, começou a 
desmontar secador, desmontar terreirão, 
máquina arrancando café, amontoando, 
então isso ai é bem ruim de assistir.

Hoje são apenas 500 pés para o uso dos 
moradores do local. A rotina é a mesma na 
época da colheita, mas o trabalho é menos 
árduo. Tito, entre todos os entrevistados, é 
quem melhor narra o modo de vida dos 
homens e mulheres do campo no tempo 
áureo das plantações de café. Não sob o 
ponto de vista do conteúdo, neste sentido, 
todos foram igualmente importantes, mas 
quanto ao uso da palavra. Talvez porque ele 
tenha sido por longos anos, professor de cate-
cismo na fazenda e falar para outros não lhe 
seja um transtorno. Sobre a rotina do dia a dia, 
ele conta:

Quando eu mudei pra cá, era um sistema 
um pouco diferente, não era igual hoje 
que a gente tem tudo a liberdade, essas 
coisas assim, era meio rígido. Por exem-
plo, aqui na fazenda, quando eu mudei 
pra cá nóis funcionários não podia ter 
carro, ninguém, carro era só a fazenda 
que tinha, tinha fazenda que tinha uma 

caminhonete e o administrador tinha o 
carro dele particular. A gente pegava um 
ponto às seis da manhã, ai sentava num 
barracão do outro lado ali, aí o �scal 
vinha e dava o ponto, para determinado 
serviço que a gente ia fazer no dia, aí a 
gente esperava no pé do serviço até a 
sereia tocar as dez pra sete. Às dez pra 
sete tocava a sereia, a gente iniciava o 
trabalho. Daí almoçava às nove, tocava 
sereia às nove a gente almoçava, tocava 
nove e quarenta e cinco, pegava no servi-
ço. Aí tocava a uma da tarde a gente 
tomava o café, a uma e meia a gente 
começava a trabalhar e parava as cinco 
da tarde.

Para dona Maria Girotto, o dia não era 
diferente. "Saía cedinho, o dia era triste, né, 
saía umas seis e meia de casa, ai lá era o dia 
inteiro, só voltava lá pelas cinco e meia". 
Mesmo com uma rotina igual, as lembranças 
nem sempre são semelhantes. Senhor Pedro 
Sanches, que declara amar a fazenda onde 
nasceu e mora até hoje, tem saudades.  "O dia 
a dia no café, antigamente, era completamen-
te deferente, hoje você nem vê quase café né, 
você ia no café, era a coisa mais suave que 
tinha, era tudo de bom". Talvez as lembranças 
de senhor Pedro sejam diferentes das de dona 
Maria, em relação ao cotidiano do cafezal, 
porque ele conta que �cou pouco nesta 
rotina. “Em seguida eu trabalhei em cocheira, 
fui mexer com animal, depois fui trabalhar 
com carroça. Aí depois me chamou pra traba-
lhar de vigia, de segurança da fazenda. Aí eu 
fui e cabei aposentando.”

Dona Maria Mascato Morgado, com 82 
anos, tem, com certeza, muitas histórias, mas 
a memória não age mais espontaneamente. 
Ainda morando na Fazenda Boa Vista, onde 
viveu a maior parte de sua vida, casou depois 
de fugir com o seu pretendente e criou os 
seus �lhos, ela só falava sobre coisas das quais 
eram abordada. Ela começou a carpir café 
com 12 anos e não frequentou a escola. Seu 
instrumento de trabalho, nesta época, era a 
enxada. Menor do que as dos adultos, conta 
ela, mas igualmente pesada. 

Entre as poucas diferenças que não 
combinam, estão as muitas similaridades. Dos 
oitos entrevistados, as duas mais velhas, Maria 
Morgado e Mafalda, não frequentaram a 
escola. Os demais estudaram o primário nas 
escolas da fazenda. Dona Maria Giroto contou 
que seu pai ia deixar a propriedade porque 
não tinha escola para os �lhos e que o patrão 
mandou chamar uma professora para lecionar.  

A escola que eu comecei era uma tuia, 
você sabe o que é tuia? Essas tuia de 
madeira, bem grandona que era onde 
colhia os mantimentos e guardava nessa 
tuia. Tinha os terreirão porque era assim, 
não tinha escola lá na fazenda, as meni-
nas iam estudar no Guerra mesmo.

A rotina se repetia. Os que estudavam 
acordavam cedo, junto com os demais mem-
bros da família, e seguiam para as escolas. Na 
volta, às vezes faziam a lição e, quando não, 
logo após o almoço, iam para a roça se soma-
rem aos adultos. O dia de trabalho terminava 

às 5 da tarde. Aqueles que não �zeram a lição 
após o almoço, ainda tinham que dar conta da 
tarefa, depois jantavam, alguns tinham auto-
rização para brincar com a meninada da colô-
nia, outros iam dormir. O dia recomeçaria 
muito cedo. Dona Célia lembra ainda como 
era o seu vai e vem. “Da escola pra roça, da 
roça pra casa, depois arrumava a cozinha e 
fazia lição”.

Quando a idade anunciava que eles não 
eram mais crianças, davam adeus à escola e a 
rotina da roça passava a ser de sol a sol. Como 
já contado por Tito, acordavam muito cedo, 
por isso, o almoço era às 9 da manhã e o 
lanche a uma da tarde. Alguns, como dona 
Maria Morgado, levavam a comida de casa, às 
vezes em marmitas redondas, às vezes em 
pequenos caldeirões, amarrados em pano de 
prato, como trocha e colocados no embornal. 
O conteúdo era composto por arroz, feijão, 
muita verdura e de vez em quando, carne e 
ovo. Outros recebiam a comida, como os colo-
nos da Fazenda Experimental, levada pelo 
“boieiro”. Senhor Humberto explicou que 
boieiro era o homem que levava a comida 
para os trabalhadores.  “Armoçava na roça, o 
carrinho do armoço passava na colônia 
pegando a comida e o boieiro levava lá. A 
água ia na moringa.” 

As mulheres, além da roça, cuidavam da 
família. Dona Maria Giroto contou sobre a 
rotina de lavar roupa na vasca. 

a colônia tinha uma vasca, cumprida, 
sabe, e tudo mundo tinha que lavar a 
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roupa ali. A água era via encanada, mas o 
cano corria o dia inteiro, não era torneira 
que tinha que fechar não. Então você 
tinha a quina, que era menor, pra enxa-
guar as roupas, e a grandona, e ali saia 
muita briga, aquelas mais fofoqueiras 
né? Ia pra lá, fervia as roupas, que na 
época usava ferver as roupas, né? Acen-
dia aqueles fogo, aí já fervia, aí já aconte-
cia briga por causa disso, por causa 
daquilo, uma fofoca, outra e era difícil, 
nessa vasca acontecia muita... Não, vasca 
era, é um tanque, né? Naquele tempo... 
Um tanque bem cumprido, mais ou 
menos daqui ali assim, grandão e tinha 
os dois lados, umas lavava de cá e as 
outras de cá, e tinha a menor onde caía 
água limpinha e daí passava pra outra e 
as pessoas lavava aqui e na hora que 
enxaguar passava pra outra pequena e 
tinha uma tabuleta que corria na colônia, 
cada dia uma família tinha que lavar ali 
aquele tanque, aquela vasca pra �car 
limpa pro outro dia a água amanhecer 
limpa. Pra todas as famílias, todas as 
famílias lavava nessa mesma, né? Cê 
imagina bem que tristeza?

Depois de uma semana de trabalho, o 
domingo era dia de descanso. A comida mais 
comum, in�uência dos italianos, era o macar-
rão. Mas sobre os costumes culinários destes 
homens e mulheres, os modos de falar, as 
festas, a religiosidade e as brincadeiras vere-
mos a seguir. 



35 |

Dona Mafalda Gardim Jorgete nasceu 
na fazenda Recreio e só depois, criança ainda, 
foi para a Fazenda Experimental. Filha de mãe 
italiana, ela usou vestido de chita, assim como 
dona Maria Girotto de Lima, que foi aos cinco 
anos para a Fazenda Boa Vista, morou em 
várias outras unidades rurais e, em 1980, 
mudou-se para a mesma rua de casas que a 
dona Mafalda, àquela época, uma colônia 
destinada unicamente para trabalhadores da 
fazenda. Ambas não são vizinhas próximas. A 
colônia é grande. Entre uma e outra, há várias 
outras casas, uma delas é a de dona Marta, 
esposa do senhor Pedro Valentim Sanches. Os 
dois, casados desde a adolescência, sempre 
moraram na mesma fazenda de nascimento. 
Senhor Pedro, inclusive, tem orgulho de mos-
trar o quarto, hoje dele, que foi de seu pai.

Dona Célia Aparecida Pousoni Bovo 
também é da vizinhança. Esposa do senhor 
Humberto, outro dos entrevistados. Eles 
moram há 38 anos na Fazenda Experimental. 
Ela ainda trabalha na sede e ele está aposen-
tado. 

A chita ainda pode ser vista nas casas 
destas mulheres que têm, em comum, uma 
vida vivida na roça, mas agora, o tecido 
repousa como um acessório decorativo. 
Porém, no passado, conta dona Mafalda: 
"Minha mãe costurava. Ah, tinha vários vesti-
dos bonitos, godê, um monte de modelo né? 
Usava chita, mas nóis falava que era coisa de 
fortuna”. 

Nessa época cabia à mãe cuidar das 
roupas de todos os membros da família . 

Comprava-se chita para os vestidos de festa, 
morim (tecido de algodão cardado) colorido 
para as calcinhas das meninas e toalhinhas 
para enfeitar a casa, algodão cru para confec-
cionar as roupas de cama e tecido xadrez para 
as camisas.

Dona Maria Girotto também guarda 
lembranças da chita que, para ela, olhando 
para trás, não era tão fortuna assim, muito 
pelo contrário: "Fazia aqueles xadrezão. Era 
chita ou então aquele... Era chita mesmo, 
comprava aquele monte. Às vezes, minha 
irmã que costurava um pouco, minha mãe 
mesmo se arriscava. Fazia aqueles vestidinhos 
meio... Era pobre”. 

Os hábitos e os costumes nas fazendas, 
embora comuns a uma cultura caipira, tem 
suas especi�cidades garantidas pela origem 
dos seus moradores. A formação da zona rural 
seguiu a in�uência da imigração, assim como 
a área urbana e, é claro, da presença do negro, 
escravo ou não, com seu referencial cultural e, 
no caso da língua, ainda é possível evidenciar 
a in�uência do índio e sua forte contribuição 
na nomenclatura das coisas.  A população da 
região de Ribeirão Preto foi formada por 
pessoas oriundas de Minas Gerais e tantas 
outras, de várias nacionalidades. 

Senhor Pedro, por exemplo, nascido em 
1949, é neto de avô vindo da Espanha, dona 
Mafalda, é da família de imigrantes italianos. 
Ela, inclusive, sempre que tinha oportunida-
de, repetia palavras em italiano ditas pela 
mãe. Quando foi contar sobre o perigo de 
tomar friagem após torrar café direto no fogo, 

ela falou cada uma das palavras na língua de 
seus ascendentes. "É porque tá quente do 
fogo e é ruim, né? E vai mexer na água? Oh, a 
boca entorta pra lá, vai aqui na orelha, né? 
Orelha, minha mãe falava orecchia. Orecchia... 
Naso, nariz, occhio, gamba, perna gamba..."

Dependendo da predominância imigra-
tória nas fazendas, os hábitos e costumes se 
diferenciam. Não em sua essência, mas em 
suas características peculiares, em especial, 
pode se perceber diferenças na culinária e no 
dialeto, conforme veremos. 

Antônio Tomaz, por todos chamado 
Tito, e assim será identi�cado aqui, nasceu em 
Minas Gerais, especi�camente em Guardinha, 
no município de São Sebastião do Paraíso. 
Seus pais transitaram entre uma fazenda e 
outra, como colonos, até 1969. Depois vieram 
para perto de Ribeirão Preto, trabalhar como 
meeiros, na plantação de tomate.  Só depois 
da morte de seu pai, em 1976, então com 17 
anos, é que Tito foi morar na Fazenda Cruzei-
ro, onde está até hoje. Ele sempre trabalhou 
na lavoura, desde antes, quando ainda 
menino lá em Minas. 

eu comecei a trabalhar com... Com oito 
ano eu ia na escola e a gente era colono e 
a gente tinha que trabalhar e produzir as 
coisas pra consumo. Então, desde peque-
no, a gente ia pra roça, já vinha da escola, 
ia pra roça, já fazia alguma coisa, ou plan-
tava uma verdura na horta, ou carpia um 
arroz, ou carpia um milho, tratava um 
porco, carregava, enchia um paiol de 
milho, desde pequeno fazia esse tipo de 

coisa. Meu pai nunca deixou a gente �car 
atoa, sem fazer nada.

Tito conta que só colocou uma “butina” 
nos pés, aos 15 anos. Até essa idade, ele 
andava somente descalço. Mesmo quando ia 
à cidade. Uma referência carregada de signi�-
cados se permitirmos uma analogia com a 
liberdade do jovem homem do campo e, mais 
importante ainda, a naturalidade do fato. Não 
era uma cobrança social vestir calçados até a 
idade adulta, por isso, o não constrangimento. 

A fazenda Cruzeiro tem, por si só, uma 
história muito representativa para a cultura 
do café. Antes de ser dividida entre os herdei-
ros da família e receber esse nome, era 
chamada de fazenda Pau Alto e foi proprieda-
de de Iria Junqueira, a única mulher referen-
ciada como a “Rainha do Café”. Ao lado dela, 
dois “Reis do Café” se destacavam, o imigrante 
alemão Francisco Schmidt e Henrique 
Dumont, pai de Santos Dumont. Juntos, os 
três eram os maiores produtores de café do 
mundo.

 
É, o Pau Alto era porque essa fazenda 
tinha mil alqueires de terra quando era 
da Dona Iria, ela tinha mil alqueires de 
terra, ai depois que foi vendida, ai ela 
�cou pra dois dono, que ai foi dividido 
uma parte que �cou Pau Alto pra um 
dono e essa �cou como Cruzeiro.

Por tudo isso foi inevitável perguntar ao 
Tito se ele tinha conhecido a dona Iria. Mas da 
fazendeira, ele só guarda memórias de histó-

rias que não viveu, ouviu de outros:

É, inclusive tinha o Senhor Valério, o 
�nado Senhor Valério Festucci, que tinha 
um sítio aqui do lado, agora eles tem um 
sitiozinho ali. Ele morou aqui nessa 
fazenda desde criança, ele morreu com 
cem anos e ele conheceu a Dona Iria. Seu 
Valério Festucci era um italiano que veio 
da Itália pra cá pra ser colono de café de 
menino também, e ele contava pra nóis 
as histórias da Dona Iria.

O historiador Rafael Cardoso, estudioso 
da história da mulher e em especial da vida de 
dona Iria Junqueira, conta em entrevista para 
o documentário “Filhos do café”  , que diziam à 
época, que ela era uma mulher que pensava 
como homem.  

Senhor Valério Festucci contava ao Tito, 

que o pessoal tinha muito medo dela, 
que ela era muito brava, que ela era não 
sei o que, mas é... a realidade é que ela 
era uma mulher positiva, capaz de tomar 
conta do que tinha... Como mulher, na 
época, era muito difícil, eu imagino que 
hoje, tudo é diferente, mas de primeiro, 
mulher não podia fazer esse tipo de 
trabalho. Todo mundo tem histórias que 
alguém contou sobre ela.

A Fazenda Cruzeiro é especial também, 
porque está entre as últimas a deixar de culti-
var o café em Ribeirão Preto. Segundo Tito, 
eles produziram para comercialização até 
2004. Ele lembra com angústia quando os 
donos da propriedade resolveram parar de 

plantar café.

Ah, foi meio difícil viu, foi um baque meio 
complicado, porque daí teve que dispen-
sar o pessoal tudo, a gente tinha uma 
convivência muito boa junto, que fazia 
mais de 20 anos morando junto. Ai, e ai 
ce tinha que dispensar o pessoal, ver o 
pessoal indo embora, a gente foi �cando 
sozinho, café já não tinha mais, desman-
chando as coisas que tinha, começou a 
desmontar secador, desmontar terreirão, 
máquina arrancando café, amontoando, 
então isso ai é bem ruim de assistir.

Hoje são apenas 500 pés para o uso dos 
moradores do local. A rotina é a mesma na 
época da colheita, mas o trabalho é menos 
árduo. Tito, entre todos os entrevistados, é 
quem melhor narra o modo de vida dos 
homens e mulheres do campo no tempo 
áureo das plantações de café. Não sob o 
ponto de vista do conteúdo, neste sentido, 
todos foram igualmente importantes, mas 
quanto ao uso da palavra. Talvez porque ele 
tenha sido por longos anos, professor de cate-
cismo na fazenda e falar para outros não lhe 
seja um transtorno. Sobre a rotina do dia a dia, 
ele conta:

Quando eu mudei pra cá, era um sistema 
um pouco diferente, não era igual hoje 
que a gente tem tudo a liberdade, essas 
coisas assim, era meio rígido. Por exem-
plo, aqui na fazenda, quando eu mudei 
pra cá nóis funcionários não podia ter 
carro, ninguém, carro era só a fazenda 
que tinha, tinha fazenda que tinha uma 

caminhonete e o administrador tinha o 
carro dele particular. A gente pegava um 
ponto às seis da manhã, ai sentava num 
barracão do outro lado ali, aí o �scal 
vinha e dava o ponto, para determinado 
serviço que a gente ia fazer no dia, aí a 
gente esperava no pé do serviço até a 
sereia tocar as dez pra sete. Às dez pra 
sete tocava a sereia, a gente iniciava o 
trabalho. Daí almoçava às nove, tocava 
sereia às nove a gente almoçava, tocava 
nove e quarenta e cinco, pegava no servi-
ço. Aí tocava a uma da tarde a gente 
tomava o café, a uma e meia a gente 
começava a trabalhar e parava as cinco 
da tarde.

Para dona Maria Girotto, o dia não era 
diferente. "Saía cedinho, o dia era triste, né, 
saía umas seis e meia de casa, ai lá era o dia 
inteiro, só voltava lá pelas cinco e meia". 
Mesmo com uma rotina igual, as lembranças 
nem sempre são semelhantes. Senhor Pedro 
Sanches, que declara amar a fazenda onde 
nasceu e mora até hoje, tem saudades.  "O dia 
a dia no café, antigamente, era completamen-
te deferente, hoje você nem vê quase café né, 
você ia no café, era a coisa mais suave que 
tinha, era tudo de bom". Talvez as lembranças 
de senhor Pedro sejam diferentes das de dona 
Maria, em relação ao cotidiano do cafezal, 
porque ele conta que �cou pouco nesta 
rotina. “Em seguida eu trabalhei em cocheira, 
fui mexer com animal, depois fui trabalhar 
com carroça. Aí depois me chamou pra traba-
lhar de vigia, de segurança da fazenda. Aí eu 
fui e cabei aposentando.”

Dona Maria Mascato Morgado, com 82 
anos, tem, com certeza, muitas histórias, mas 
a memória não age mais espontaneamente. 
Ainda morando na Fazenda Boa Vista, onde 
viveu a maior parte de sua vida, casou depois 
de fugir com o seu pretendente e criou os 
seus �lhos, ela só falava sobre coisas das quais 
eram abordada. Ela começou a carpir café 
com 12 anos e não frequentou a escola. Seu 
instrumento de trabalho, nesta época, era a 
enxada. Menor do que as dos adultos, conta 
ela, mas igualmente pesada. 

Entre as poucas diferenças que não 
combinam, estão as muitas similaridades. Dos 
oitos entrevistados, as duas mais velhas, Maria 
Morgado e Mafalda, não frequentaram a 
escola. Os demais estudaram o primário nas 
escolas da fazenda. Dona Maria Giroto contou 
que seu pai ia deixar a propriedade porque 
não tinha escola para os �lhos e que o patrão 
mandou chamar uma professora para lecionar.  

A escola que eu comecei era uma tuia, 
você sabe o que é tuia? Essas tuia de 
madeira, bem grandona que era onde 
colhia os mantimentos e guardava nessa 
tuia. Tinha os terreirão porque era assim, 
não tinha escola lá na fazenda, as meni-
nas iam estudar no Guerra mesmo.

A rotina se repetia. Os que estudavam 
acordavam cedo, junto com os demais mem-
bros da família, e seguiam para as escolas. Na 
volta, às vezes faziam a lição e, quando não, 
logo após o almoço, iam para a roça se soma-
rem aos adultos. O dia de trabalho terminava 

às 5 da tarde. Aqueles que não �zeram a lição 
após o almoço, ainda tinham que dar conta da 
tarefa, depois jantavam, alguns tinham auto-
rização para brincar com a meninada da colô-
nia, outros iam dormir. O dia recomeçaria 
muito cedo. Dona Célia lembra ainda como 
era o seu vai e vem. “Da escola pra roça, da 
roça pra casa, depois arrumava a cozinha e 
fazia lição”.

Quando a idade anunciava que eles não 
eram mais crianças, davam adeus à escola e a 
rotina da roça passava a ser de sol a sol. Como 
já contado por Tito, acordavam muito cedo, 
por isso, o almoço era às 9 da manhã e o 
lanche a uma da tarde. Alguns, como dona 
Maria Morgado, levavam a comida de casa, às 
vezes em marmitas redondas, às vezes em 
pequenos caldeirões, amarrados em pano de 
prato, como trocha e colocados no embornal. 
O conteúdo era composto por arroz, feijão, 
muita verdura e de vez em quando, carne e 
ovo. Outros recebiam a comida, como os colo-
nos da Fazenda Experimental, levada pelo 
“boieiro”. Senhor Humberto explicou que 
boieiro era o homem que levava a comida 
para os trabalhadores.  “Armoçava na roça, o 
carrinho do armoço passava na colônia 
pegando a comida e o boieiro levava lá. A 
água ia na moringa.” 

As mulheres, além da roça, cuidavam da 
família. Dona Maria Giroto contou sobre a 
rotina de lavar roupa na vasca. 

a colônia tinha uma vasca, cumprida, 
sabe, e tudo mundo tinha que lavar a 

roupa ali. A água era via encanada, mas o 
cano corria o dia inteiro, não era torneira 
que tinha que fechar não. Então você 
tinha a quina, que era menor, pra enxa-
guar as roupas, e a grandona, e ali saia 
muita briga, aquelas mais fofoqueiras 
né? Ia pra lá, fervia as roupas, que na 
época usava ferver as roupas, né? Acen-
dia aqueles fogo, aí já fervia, aí já aconte-
cia briga por causa disso, por causa 
daquilo, uma fofoca, outra e era difícil, 
nessa vasca acontecia muita... Não, vasca 
era, é um tanque, né? Naquele tempo... 
Um tanque bem cumprido, mais ou 
menos daqui ali assim, grandão e tinha 
os dois lados, umas lavava de cá e as 
outras de cá, e tinha a menor onde caía 
água limpinha e daí passava pra outra e 
as pessoas lavava aqui e na hora que 
enxaguar passava pra outra pequena e 
tinha uma tabuleta que corria na colônia, 
cada dia uma família tinha que lavar ali 
aquele tanque, aquela vasca pra �car 
limpa pro outro dia a água amanhecer 
limpa. Pra todas as famílias, todas as 
famílias lavava nessa mesma, né? Cê 
imagina bem que tristeza?

Depois de uma semana de trabalho, o 
domingo era dia de descanso. A comida mais 
comum, in�uência dos italianos, era o macar-
rão. Mas sobre os costumes culinários destes 
homens e mulheres, os modos de falar, as 
festas, a religiosidade e as brincadeiras vere-
mos a seguir. 
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Dona Mafalda Gardim Jorgete nasceu 
na fazenda Recreio e só depois, criança ainda, 
foi para a Fazenda Experimental. Filha de mãe 
italiana, ela usou vestido de chita, assim como 
dona Maria Girotto de Lima, que foi aos cinco 
anos para a Fazenda Boa Vista, morou em 
várias outras unidades rurais e, em 1980, 
mudou-se para a mesma rua de casas que a 
dona Mafalda, àquela época, uma colônia 
destinada unicamente para trabalhadores da 
fazenda. Ambas não são vizinhas próximas. A 
colônia é grande. Entre uma e outra, há várias 
outras casas, uma delas é a de dona Marta, 
esposa do senhor Pedro Valentim Sanches. Os 
dois, casados desde a adolescência, sempre 
moraram na mesma fazenda de nascimento. 
Senhor Pedro, inclusive, tem orgulho de mos-
trar o quarto, hoje dele, que foi de seu pai.

Dona Célia Aparecida Pousoni Bovo 
também é da vizinhança. Esposa do senhor 
Humberto, outro dos entrevistados. Eles 
moram há 38 anos na Fazenda Experimental. 
Ela ainda trabalha na sede e ele está aposen-
tado. 

A chita ainda pode ser vista nas casas 
destas mulheres que têm, em comum, uma 
vida vivida na roça, mas agora, o tecido 
repousa como um acessório decorativo. 
Porém, no passado, conta dona Mafalda: 
"Minha mãe costurava. Ah, tinha vários vesti-
dos bonitos, godê, um monte de modelo né? 
Usava chita, mas nóis falava que era coisa de 
fortuna”. 

Nessa época cabia à mãe cuidar das 
roupas de todos os membros da família . 

Comprava-se chita para os vestidos de festa, 
morim (tecido de algodão cardado) colorido 
para as calcinhas das meninas e toalhinhas 
para enfeitar a casa, algodão cru para confec-
cionar as roupas de cama e tecido xadrez para 
as camisas.

Dona Maria Girotto também guarda 
lembranças da chita que, para ela, olhando 
para trás, não era tão fortuna assim, muito 
pelo contrário: "Fazia aqueles xadrezão. Era 
chita ou então aquele... Era chita mesmo, 
comprava aquele monte. Às vezes, minha 
irmã que costurava um pouco, minha mãe 
mesmo se arriscava. Fazia aqueles vestidinhos 
meio... Era pobre”. 

Os hábitos e os costumes nas fazendas, 
embora comuns a uma cultura caipira, tem 
suas especi�cidades garantidas pela origem 
dos seus moradores. A formação da zona rural 
seguiu a in�uência da imigração, assim como 
a área urbana e, é claro, da presença do negro, 
escravo ou não, com seu referencial cultural e, 
no caso da língua, ainda é possível evidenciar 
a in�uência do índio e sua forte contribuição 
na nomenclatura das coisas.  A população da 
região de Ribeirão Preto foi formada por 
pessoas oriundas de Minas Gerais e tantas 
outras, de várias nacionalidades. 

Senhor Pedro, por exemplo, nascido em 
1949, é neto de avô vindo da Espanha, dona 
Mafalda, é da família de imigrantes italianos. 
Ela, inclusive, sempre que tinha oportunida-
de, repetia palavras em italiano ditas pela 
mãe. Quando foi contar sobre o perigo de 
tomar friagem após torrar café direto no fogo, 

ela falou cada uma das palavras na língua de 
seus ascendentes. "É porque tá quente do 
fogo e é ruim, né? E vai mexer na água? Oh, a 
boca entorta pra lá, vai aqui na orelha, né? 
Orelha, minha mãe falava orecchia. Orecchia... 
Naso, nariz, occhio, gamba, perna gamba..."

Dependendo da predominância imigra-
tória nas fazendas, os hábitos e costumes se 
diferenciam. Não em sua essência, mas em 
suas características peculiares, em especial, 
pode se perceber diferenças na culinária e no 
dialeto, conforme veremos. 

Antônio Tomaz, por todos chamado 
Tito, e assim será identi�cado aqui, nasceu em 
Minas Gerais, especi�camente em Guardinha, 
no município de São Sebastião do Paraíso. 
Seus pais transitaram entre uma fazenda e 
outra, como colonos, até 1969. Depois vieram 
para perto de Ribeirão Preto, trabalhar como 
meeiros, na plantação de tomate.  Só depois 
da morte de seu pai, em 1976, então com 17 
anos, é que Tito foi morar na Fazenda Cruzei-
ro, onde está até hoje. Ele sempre trabalhou 
na lavoura, desde antes, quando ainda 
menino lá em Minas. 

eu comecei a trabalhar com... Com oito 
ano eu ia na escola e a gente era colono e 
a gente tinha que trabalhar e produzir as 
coisas pra consumo. Então, desde peque-
no, a gente ia pra roça, já vinha da escola, 
ia pra roça, já fazia alguma coisa, ou plan-
tava uma verdura na horta, ou carpia um 
arroz, ou carpia um milho, tratava um 
porco, carregava, enchia um paiol de 
milho, desde pequeno fazia esse tipo de 

coisa. Meu pai nunca deixou a gente �car 
atoa, sem fazer nada.

Tito conta que só colocou uma “butina” 
nos pés, aos 15 anos. Até essa idade, ele 
andava somente descalço. Mesmo quando ia 
à cidade. Uma referência carregada de signi�-
cados se permitirmos uma analogia com a 
liberdade do jovem homem do campo e, mais 
importante ainda, a naturalidade do fato. Não 
era uma cobrança social vestir calçados até a 
idade adulta, por isso, o não constrangimento. 

A fazenda Cruzeiro tem, por si só, uma 
história muito representativa para a cultura 
do café. Antes de ser dividida entre os herdei-
ros da família e receber esse nome, era 
chamada de fazenda Pau Alto e foi proprieda-
de de Iria Junqueira, a única mulher referen-
ciada como a “Rainha do Café”. Ao lado dela, 
dois “Reis do Café” se destacavam, o imigrante 
alemão Francisco Schmidt e Henrique 
Dumont, pai de Santos Dumont. Juntos, os 
três eram os maiores produtores de café do 
mundo.

 
É, o Pau Alto era porque essa fazenda 
tinha mil alqueires de terra quando era 
da Dona Iria, ela tinha mil alqueires de 
terra, ai depois que foi vendida, ai ela 
�cou pra dois dono, que ai foi dividido 
uma parte que �cou Pau Alto pra um 
dono e essa �cou como Cruzeiro.

Por tudo isso foi inevitável perguntar ao 
Tito se ele tinha conhecido a dona Iria. Mas da 
fazendeira, ele só guarda memórias de histó-

rias que não viveu, ouviu de outros:

É, inclusive tinha o Senhor Valério, o 
�nado Senhor Valério Festucci, que tinha 
um sítio aqui do lado, agora eles tem um 
sitiozinho ali. Ele morou aqui nessa 
fazenda desde criança, ele morreu com 
cem anos e ele conheceu a Dona Iria. Seu 
Valério Festucci era um italiano que veio 
da Itália pra cá pra ser colono de café de 
menino também, e ele contava pra nóis 
as histórias da Dona Iria.

O historiador Rafael Cardoso, estudioso 
da história da mulher e em especial da vida de 
dona Iria Junqueira, conta em entrevista para 
o documentário “Filhos do café”  , que diziam à 
época, que ela era uma mulher que pensava 
como homem.  

Senhor Valério Festucci contava ao Tito, 

que o pessoal tinha muito medo dela, 
que ela era muito brava, que ela era não 
sei o que, mas é... a realidade é que ela 
era uma mulher positiva, capaz de tomar 
conta do que tinha... Como mulher, na 
época, era muito difícil, eu imagino que 
hoje, tudo é diferente, mas de primeiro, 
mulher não podia fazer esse tipo de 
trabalho. Todo mundo tem histórias que 
alguém contou sobre ela.

A Fazenda Cruzeiro é especial também, 
porque está entre as últimas a deixar de culti-
var o café em Ribeirão Preto. Segundo Tito, 
eles produziram para comercialização até 
2004. Ele lembra com angústia quando os 
donos da propriedade resolveram parar de 

plantar café.

Ah, foi meio difícil viu, foi um baque meio 
complicado, porque daí teve que dispen-
sar o pessoal tudo, a gente tinha uma 
convivência muito boa junto, que fazia 
mais de 20 anos morando junto. Ai, e ai 
ce tinha que dispensar o pessoal, ver o 
pessoal indo embora, a gente foi �cando 
sozinho, café já não tinha mais, desman-
chando as coisas que tinha, começou a 
desmontar secador, desmontar terreirão, 
máquina arrancando café, amontoando, 
então isso ai é bem ruim de assistir.

Hoje são apenas 500 pés para o uso dos 
moradores do local. A rotina é a mesma na 
época da colheita, mas o trabalho é menos 
árduo. Tito, entre todos os entrevistados, é 
quem melhor narra o modo de vida dos 
homens e mulheres do campo no tempo 
áureo das plantações de café. Não sob o 
ponto de vista do conteúdo, neste sentido, 
todos foram igualmente importantes, mas 
quanto ao uso da palavra. Talvez porque ele 
tenha sido por longos anos, professor de cate-
cismo na fazenda e falar para outros não lhe 
seja um transtorno. Sobre a rotina do dia a dia, 
ele conta:

Quando eu mudei pra cá, era um sistema 
um pouco diferente, não era igual hoje 
que a gente tem tudo a liberdade, essas 
coisas assim, era meio rígido. Por exem-
plo, aqui na fazenda, quando eu mudei 
pra cá nóis funcionários não podia ter 
carro, ninguém, carro era só a fazenda 
que tinha, tinha fazenda que tinha uma 

caminhonete e o administrador tinha o 
carro dele particular. A gente pegava um 
ponto às seis da manhã, ai sentava num 
barracão do outro lado ali, aí o �scal 
vinha e dava o ponto, para determinado 
serviço que a gente ia fazer no dia, aí a 
gente esperava no pé do serviço até a 
sereia tocar as dez pra sete. Às dez pra 
sete tocava a sereia, a gente iniciava o 
trabalho. Daí almoçava às nove, tocava 
sereia às nove a gente almoçava, tocava 
nove e quarenta e cinco, pegava no servi-
ço. Aí tocava a uma da tarde a gente 
tomava o café, a uma e meia a gente 
começava a trabalhar e parava as cinco 
da tarde.

Para dona Maria Girotto, o dia não era 
diferente. "Saía cedinho, o dia era triste, né, 
saía umas seis e meia de casa, ai lá era o dia 
inteiro, só voltava lá pelas cinco e meia". 
Mesmo com uma rotina igual, as lembranças 
nem sempre são semelhantes. Senhor Pedro 
Sanches, que declara amar a fazenda onde 
nasceu e mora até hoje, tem saudades.  "O dia 
a dia no café, antigamente, era completamen-
te deferente, hoje você nem vê quase café né, 
você ia no café, era a coisa mais suave que 
tinha, era tudo de bom". Talvez as lembranças 
de senhor Pedro sejam diferentes das de dona 
Maria, em relação ao cotidiano do cafezal, 
porque ele conta que �cou pouco nesta 
rotina. “Em seguida eu trabalhei em cocheira, 
fui mexer com animal, depois fui trabalhar 
com carroça. Aí depois me chamou pra traba-
lhar de vigia, de segurança da fazenda. Aí eu 
fui e cabei aposentando.”

Dona Maria Mascato Morgado, com 82 
anos, tem, com certeza, muitas histórias, mas 
a memória não age mais espontaneamente. 
Ainda morando na Fazenda Boa Vista, onde 
viveu a maior parte de sua vida, casou depois 
de fugir com o seu pretendente e criou os 
seus �lhos, ela só falava sobre coisas das quais 
eram abordada. Ela começou a carpir café 
com 12 anos e não frequentou a escola. Seu 
instrumento de trabalho, nesta época, era a 
enxada. Menor do que as dos adultos, conta 
ela, mas igualmente pesada. 

Entre as poucas diferenças que não 
combinam, estão as muitas similaridades. Dos 
oitos entrevistados, as duas mais velhas, Maria 
Morgado e Mafalda, não frequentaram a 
escola. Os demais estudaram o primário nas 
escolas da fazenda. Dona Maria Giroto contou 
que seu pai ia deixar a propriedade porque 
não tinha escola para os �lhos e que o patrão 
mandou chamar uma professora para lecionar.  

A escola que eu comecei era uma tuia, 
você sabe o que é tuia? Essas tuia de 
madeira, bem grandona que era onde 
colhia os mantimentos e guardava nessa 
tuia. Tinha os terreirão porque era assim, 
não tinha escola lá na fazenda, as meni-
nas iam estudar no Guerra mesmo.

A rotina se repetia. Os que estudavam 
acordavam cedo, junto com os demais mem-
bros da família, e seguiam para as escolas. Na 
volta, às vezes faziam a lição e, quando não, 
logo após o almoço, iam para a roça se soma-
rem aos adultos. O dia de trabalho terminava 

às 5 da tarde. Aqueles que não �zeram a lição 
após o almoço, ainda tinham que dar conta da 
tarefa, depois jantavam, alguns tinham auto-
rização para brincar com a meninada da colô-
nia, outros iam dormir. O dia recomeçaria 
muito cedo. Dona Célia lembra ainda como 
era o seu vai e vem. “Da escola pra roça, da 
roça pra casa, depois arrumava a cozinha e 
fazia lição”.

Quando a idade anunciava que eles não 
eram mais crianças, davam adeus à escola e a 
rotina da roça passava a ser de sol a sol. Como 
já contado por Tito, acordavam muito cedo, 
por isso, o almoço era às 9 da manhã e o 
lanche a uma da tarde. Alguns, como dona 
Maria Morgado, levavam a comida de casa, às 
vezes em marmitas redondas, às vezes em 
pequenos caldeirões, amarrados em pano de 
prato, como trocha e colocados no embornal. 
O conteúdo era composto por arroz, feijão, 
muita verdura e de vez em quando, carne e 
ovo. Outros recebiam a comida, como os colo-
nos da Fazenda Experimental, levada pelo 
“boieiro”. Senhor Humberto explicou que 
boieiro era o homem que levava a comida 
para os trabalhadores.  “Armoçava na roça, o 
carrinho do armoço passava na colônia 
pegando a comida e o boieiro levava lá. A 
água ia na moringa.” 

As mulheres, além da roça, cuidavam da 
família. Dona Maria Giroto contou sobre a 
rotina de lavar roupa na vasca. 

a colônia tinha uma vasca, cumprida, 
sabe, e tudo mundo tinha que lavar a 

roupa ali. A água era via encanada, mas o 
cano corria o dia inteiro, não era torneira 
que tinha que fechar não. Então você 
tinha a quina, que era menor, pra enxa-
guar as roupas, e a grandona, e ali saia 
muita briga, aquelas mais fofoqueiras 
né? Ia pra lá, fervia as roupas, que na 
época usava ferver as roupas, né? Acen-
dia aqueles fogo, aí já fervia, aí já aconte-
cia briga por causa disso, por causa 
daquilo, uma fofoca, outra e era difícil, 
nessa vasca acontecia muita... Não, vasca 
era, é um tanque, né? Naquele tempo... 
Um tanque bem cumprido, mais ou 
menos daqui ali assim, grandão e tinha 
os dois lados, umas lavava de cá e as 
outras de cá, e tinha a menor onde caía 
água limpinha e daí passava pra outra e 
as pessoas lavava aqui e na hora que 
enxaguar passava pra outra pequena e 
tinha uma tabuleta que corria na colônia, 
cada dia uma família tinha que lavar ali 
aquele tanque, aquela vasca pra �car 
limpa pro outro dia a água amanhecer 
limpa. Pra todas as famílias, todas as 
famílias lavava nessa mesma, né? Cê 
imagina bem que tristeza?

Depois de uma semana de trabalho, o 
domingo era dia de descanso. A comida mais 
comum, in�uência dos italianos, era o macar-
rão. Mas sobre os costumes culinários destes 
homens e mulheres, os modos de falar, as 
festas, a religiosidade e as brincadeiras vere-
mos a seguir. 
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Dona Mafalda Gardim Jorgete nasceu 
na fazenda Recreio e só depois, criança ainda, 
foi para a Fazenda Experimental. Filha de mãe 
italiana, ela usou vestido de chita, assim como 
dona Maria Girotto de Lima, que foi aos cinco 
anos para a Fazenda Boa Vista, morou em 
várias outras unidades rurais e, em 1980, 
mudou-se para a mesma rua de casas que a 
dona Mafalda, àquela época, uma colônia 
destinada unicamente para trabalhadores da 
fazenda. Ambas não são vizinhas próximas. A 
colônia é grande. Entre uma e outra, há várias 
outras casas, uma delas é a de dona Marta, 
esposa do senhor Pedro Valentim Sanches. Os 
dois, casados desde a adolescência, sempre 
moraram na mesma fazenda de nascimento. 
Senhor Pedro, inclusive, tem orgulho de mos-
trar o quarto, hoje dele, que foi de seu pai.

Dona Célia Aparecida Pousoni Bovo 
também é da vizinhança. Esposa do senhor 
Humberto, outro dos entrevistados. Eles 
moram há 38 anos na Fazenda Experimental. 
Ela ainda trabalha na sede e ele está aposen-
tado. 

A chita ainda pode ser vista nas casas 
destas mulheres que têm, em comum, uma 
vida vivida na roça, mas agora, o tecido 
repousa como um acessório decorativo. 
Porém, no passado, conta dona Mafalda: 
"Minha mãe costurava. Ah, tinha vários vesti-
dos bonitos, godê, um monte de modelo né? 
Usava chita, mas nóis falava que era coisa de 
fortuna”. 

Nessa época cabia à mãe cuidar das 
roupas de todos os membros da família . 

Comprava-se chita para os vestidos de festa, 
morim (tecido de algodão cardado) colorido 
para as calcinhas das meninas e toalhinhas 
para enfeitar a casa, algodão cru para confec-
cionar as roupas de cama e tecido xadrez para 
as camisas.

Dona Maria Girotto também guarda 
lembranças da chita que, para ela, olhando 
para trás, não era tão fortuna assim, muito 
pelo contrário: "Fazia aqueles xadrezão. Era 
chita ou então aquele... Era chita mesmo, 
comprava aquele monte. Às vezes, minha 
irmã que costurava um pouco, minha mãe 
mesmo se arriscava. Fazia aqueles vestidinhos 
meio... Era pobre”. 

Os hábitos e os costumes nas fazendas, 
embora comuns a uma cultura caipira, tem 
suas especi�cidades garantidas pela origem 
dos seus moradores. A formação da zona rural 
seguiu a in�uência da imigração, assim como 
a área urbana e, é claro, da presença do negro, 
escravo ou não, com seu referencial cultural e, 
no caso da língua, ainda é possível evidenciar 
a in�uência do índio e sua forte contribuição 
na nomenclatura das coisas.  A população da 
região de Ribeirão Preto foi formada por 
pessoas oriundas de Minas Gerais e tantas 
outras, de várias nacionalidades. 

Senhor Pedro, por exemplo, nascido em 
1949, é neto de avô vindo da Espanha, dona 
Mafalda, é da família de imigrantes italianos. 
Ela, inclusive, sempre que tinha oportunida-
de, repetia palavras em italiano ditas pela 
mãe. Quando foi contar sobre o perigo de 
tomar friagem após torrar café direto no fogo, 

ela falou cada uma das palavras na língua de 
seus ascendentes. "É porque tá quente do 
fogo e é ruim, né? E vai mexer na água? Oh, a 
boca entorta pra lá, vai aqui na orelha, né? 
Orelha, minha mãe falava orecchia. Orecchia... 
Naso, nariz, occhio, gamba, perna gamba..."

Dependendo da predominância imigra-
tória nas fazendas, os hábitos e costumes se 
diferenciam. Não em sua essência, mas em 
suas características peculiares, em especial, 
pode se perceber diferenças na culinária e no 
dialeto, conforme veremos. 

Antônio Tomaz, por todos chamado 
Tito, e assim será identi�cado aqui, nasceu em 
Minas Gerais, especi�camente em Guardinha, 
no município de São Sebastião do Paraíso. 
Seus pais transitaram entre uma fazenda e 
outra, como colonos, até 1969. Depois vieram 
para perto de Ribeirão Preto, trabalhar como 
meeiros, na plantação de tomate.  Só depois 
da morte de seu pai, em 1976, então com 17 
anos, é que Tito foi morar na Fazenda Cruzei-
ro, onde está até hoje. Ele sempre trabalhou 
na lavoura, desde antes, quando ainda 
menino lá em Minas. 

eu comecei a trabalhar com... Com oito 
ano eu ia na escola e a gente era colono e 
a gente tinha que trabalhar e produzir as 
coisas pra consumo. Então, desde peque-
no, a gente ia pra roça, já vinha da escola, 
ia pra roça, já fazia alguma coisa, ou plan-
tava uma verdura na horta, ou carpia um 
arroz, ou carpia um milho, tratava um 
porco, carregava, enchia um paiol de 
milho, desde pequeno fazia esse tipo de 

coisa. Meu pai nunca deixou a gente �car 
atoa, sem fazer nada.

Tito conta que só colocou uma “butina” 
nos pés, aos 15 anos. Até essa idade, ele 
andava somente descalço. Mesmo quando ia 
à cidade. Uma referência carregada de signi�-
cados se permitirmos uma analogia com a 
liberdade do jovem homem do campo e, mais 
importante ainda, a naturalidade do fato. Não 
era uma cobrança social vestir calçados até a 
idade adulta, por isso, o não constrangimento. 

A fazenda Cruzeiro tem, por si só, uma 
história muito representativa para a cultura 
do café. Antes de ser dividida entre os herdei-
ros da família e receber esse nome, era 
chamada de fazenda Pau Alto e foi proprieda-
de de Iria Junqueira, a única mulher referen-
ciada como a “Rainha do Café”. Ao lado dela, 
dois “Reis do Café” se destacavam, o imigrante 
alemão Francisco Schmidt e Henrique 
Dumont, pai de Santos Dumont. Juntos, os 
três eram os maiores produtores de café do 
mundo.

 
É, o Pau Alto era porque essa fazenda 
tinha mil alqueires de terra quando era 
da Dona Iria, ela tinha mil alqueires de 
terra, ai depois que foi vendida, ai ela 
�cou pra dois dono, que ai foi dividido 
uma parte que �cou Pau Alto pra um 
dono e essa �cou como Cruzeiro.

Por tudo isso foi inevitável perguntar ao 
Tito se ele tinha conhecido a dona Iria. Mas da 
fazendeira, ele só guarda memórias de histó-

rias que não viveu, ouviu de outros:

É, inclusive tinha o Senhor Valério, o 
�nado Senhor Valério Festucci, que tinha 
um sítio aqui do lado, agora eles tem um 
sitiozinho ali. Ele morou aqui nessa 
fazenda desde criança, ele morreu com 
cem anos e ele conheceu a Dona Iria. Seu 
Valério Festucci era um italiano que veio 
da Itália pra cá pra ser colono de café de 
menino também, e ele contava pra nóis 
as histórias da Dona Iria.

O historiador Rafael Cardoso, estudioso 
da história da mulher e em especial da vida de 
dona Iria Junqueira, conta em entrevista para 
o documentário “Filhos do café”  , que diziam à 
época, que ela era uma mulher que pensava 
como homem.  

Senhor Valério Festucci contava ao Tito, 

que o pessoal tinha muito medo dela, 
que ela era muito brava, que ela era não 
sei o que, mas é... a realidade é que ela 
era uma mulher positiva, capaz de tomar 
conta do que tinha... Como mulher, na 
época, era muito difícil, eu imagino que 
hoje, tudo é diferente, mas de primeiro, 
mulher não podia fazer esse tipo de 
trabalho. Todo mundo tem histórias que 
alguém contou sobre ela.

A Fazenda Cruzeiro é especial também, 
porque está entre as últimas a deixar de culti-
var o café em Ribeirão Preto. Segundo Tito, 
eles produziram para comercialização até 
2004. Ele lembra com angústia quando os 
donos da propriedade resolveram parar de 

plantar café.

Ah, foi meio difícil viu, foi um baque meio 
complicado, porque daí teve que dispen-
sar o pessoal tudo, a gente tinha uma 
convivência muito boa junto, que fazia 
mais de 20 anos morando junto. Ai, e ai 
ce tinha que dispensar o pessoal, ver o 
pessoal indo embora, a gente foi �cando 
sozinho, café já não tinha mais, desman-
chando as coisas que tinha, começou a 
desmontar secador, desmontar terreirão, 
máquina arrancando café, amontoando, 
então isso ai é bem ruim de assistir.

Hoje são apenas 500 pés para o uso dos 
moradores do local. A rotina é a mesma na 
época da colheita, mas o trabalho é menos 
árduo. Tito, entre todos os entrevistados, é 
quem melhor narra o modo de vida dos 
homens e mulheres do campo no tempo 
áureo das plantações de café. Não sob o 
ponto de vista do conteúdo, neste sentido, 
todos foram igualmente importantes, mas 
quanto ao uso da palavra. Talvez porque ele 
tenha sido por longos anos, professor de cate-
cismo na fazenda e falar para outros não lhe 
seja um transtorno. Sobre a rotina do dia a dia, 
ele conta:

Quando eu mudei pra cá, era um sistema 
um pouco diferente, não era igual hoje 
que a gente tem tudo a liberdade, essas 
coisas assim, era meio rígido. Por exem-
plo, aqui na fazenda, quando eu mudei 
pra cá nóis funcionários não podia ter 
carro, ninguém, carro era só a fazenda 
que tinha, tinha fazenda que tinha uma 

caminhonete e o administrador tinha o 
carro dele particular. A gente pegava um 
ponto às seis da manhã, ai sentava num 
barracão do outro lado ali, aí o �scal 
vinha e dava o ponto, para determinado 
serviço que a gente ia fazer no dia, aí a 
gente esperava no pé do serviço até a 
sereia tocar as dez pra sete. Às dez pra 
sete tocava a sereia, a gente iniciava o 
trabalho. Daí almoçava às nove, tocava 
sereia às nove a gente almoçava, tocava 
nove e quarenta e cinco, pegava no servi-
ço. Aí tocava a uma da tarde a gente 
tomava o café, a uma e meia a gente 
começava a trabalhar e parava as cinco 
da tarde.

Para dona Maria Girotto, o dia não era 
diferente. "Saía cedinho, o dia era triste, né, 
saía umas seis e meia de casa, ai lá era o dia 
inteiro, só voltava lá pelas cinco e meia". 
Mesmo com uma rotina igual, as lembranças 
nem sempre são semelhantes. Senhor Pedro 
Sanches, que declara amar a fazenda onde 
nasceu e mora até hoje, tem saudades.  "O dia 
a dia no café, antigamente, era completamen-
te deferente, hoje você nem vê quase café né, 
você ia no café, era a coisa mais suave que 
tinha, era tudo de bom". Talvez as lembranças 
de senhor Pedro sejam diferentes das de dona 
Maria, em relação ao cotidiano do cafezal, 
porque ele conta que �cou pouco nesta 
rotina. “Em seguida eu trabalhei em cocheira, 
fui mexer com animal, depois fui trabalhar 
com carroça. Aí depois me chamou pra traba-
lhar de vigia, de segurança da fazenda. Aí eu 
fui e cabei aposentando.”

Dona Maria Mascato Morgado, com 82 
anos, tem, com certeza, muitas histórias, mas 
a memória não age mais espontaneamente. 
Ainda morando na Fazenda Boa Vista, onde 
viveu a maior parte de sua vida, casou depois 
de fugir com o seu pretendente e criou os 
seus �lhos, ela só falava sobre coisas das quais 
eram abordada. Ela começou a carpir café 
com 12 anos e não frequentou a escola. Seu 
instrumento de trabalho, nesta época, era a 
enxada. Menor do que as dos adultos, conta 
ela, mas igualmente pesada. 

Entre as poucas diferenças que não 
combinam, estão as muitas similaridades. Dos 
oitos entrevistados, as duas mais velhas, Maria 
Morgado e Mafalda, não frequentaram a 
escola. Os demais estudaram o primário nas 
escolas da fazenda. Dona Maria Giroto contou 
que seu pai ia deixar a propriedade porque 
não tinha escola para os �lhos e que o patrão 
mandou chamar uma professora para lecionar.  

A escola que eu comecei era uma tuia, 
você sabe o que é tuia? Essas tuia de 
madeira, bem grandona que era onde 
colhia os mantimentos e guardava nessa 
tuia. Tinha os terreirão porque era assim, 
não tinha escola lá na fazenda, as meni-
nas iam estudar no Guerra mesmo.

A rotina se repetia. Os que estudavam 
acordavam cedo, junto com os demais mem-
bros da família, e seguiam para as escolas. Na 
volta, às vezes faziam a lição e, quando não, 
logo após o almoço, iam para a roça se soma-
rem aos adultos. O dia de trabalho terminava 

às 5 da tarde. Aqueles que não �zeram a lição 
após o almoço, ainda tinham que dar conta da 
tarefa, depois jantavam, alguns tinham auto-
rização para brincar com a meninada da colô-
nia, outros iam dormir. O dia recomeçaria 
muito cedo. Dona Célia lembra ainda como 
era o seu vai e vem. “Da escola pra roça, da 
roça pra casa, depois arrumava a cozinha e 
fazia lição”.

Quando a idade anunciava que eles não 
eram mais crianças, davam adeus à escola e a 
rotina da roça passava a ser de sol a sol. Como 
já contado por Tito, acordavam muito cedo, 
por isso, o almoço era às 9 da manhã e o 
lanche a uma da tarde. Alguns, como dona 
Maria Morgado, levavam a comida de casa, às 
vezes em marmitas redondas, às vezes em 
pequenos caldeirões, amarrados em pano de 
prato, como trocha e colocados no embornal. 
O conteúdo era composto por arroz, feijão, 
muita verdura e de vez em quando, carne e 
ovo. Outros recebiam a comida, como os colo-
nos da Fazenda Experimental, levada pelo 
“boieiro”. Senhor Humberto explicou que 
boieiro era o homem que levava a comida 
para os trabalhadores.  “Armoçava na roça, o 
carrinho do armoço passava na colônia 
pegando a comida e o boieiro levava lá. A 
água ia na moringa.” 

As mulheres, além da roça, cuidavam da 
família. Dona Maria Giroto contou sobre a 
rotina de lavar roupa na vasca. 

a colônia tinha uma vasca, cumprida, 
sabe, e tudo mundo tinha que lavar a 

roupa ali. A água era via encanada, mas o 
cano corria o dia inteiro, não era torneira 
que tinha que fechar não. Então você 
tinha a quina, que era menor, pra enxa-
guar as roupas, e a grandona, e ali saia 
muita briga, aquelas mais fofoqueiras 
né? Ia pra lá, fervia as roupas, que na 
época usava ferver as roupas, né? Acen-
dia aqueles fogo, aí já fervia, aí já aconte-
cia briga por causa disso, por causa 
daquilo, uma fofoca, outra e era difícil, 
nessa vasca acontecia muita... Não, vasca 
era, é um tanque, né? Naquele tempo... 
Um tanque bem cumprido, mais ou 
menos daqui ali assim, grandão e tinha 
os dois lados, umas lavava de cá e as 
outras de cá, e tinha a menor onde caía 
água limpinha e daí passava pra outra e 
as pessoas lavava aqui e na hora que 
enxaguar passava pra outra pequena e 
tinha uma tabuleta que corria na colônia, 
cada dia uma família tinha que lavar ali 
aquele tanque, aquela vasca pra �car 
limpa pro outro dia a água amanhecer 
limpa. Pra todas as famílias, todas as 
famílias lavava nessa mesma, né? Cê 
imagina bem que tristeza?

Depois de uma semana de trabalho, o 
domingo era dia de descanso. A comida mais 
comum, in�uência dos italianos, era o macar-
rão. Mas sobre os costumes culinários destes 
homens e mulheres, os modos de falar, as 
festas, a religiosidade e as brincadeiras vere-
mos a seguir. 
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Dona Mafalda Gardim Jorgete nasceu 
na fazenda Recreio e só depois, criança ainda, 
foi para a Fazenda Experimental. Filha de mãe 
italiana, ela usou vestido de chita, assim como 
dona Maria Girotto de Lima, que foi aos cinco 
anos para a Fazenda Boa Vista, morou em 
várias outras unidades rurais e, em 1980, 
mudou-se para a mesma rua de casas que a 
dona Mafalda, àquela época, uma colônia 
destinada unicamente para trabalhadores da 
fazenda. Ambas não são vizinhas próximas. A 
colônia é grande. Entre uma e outra, há várias 
outras casas, uma delas é a de dona Marta, 
esposa do senhor Pedro Valentim Sanches. Os 
dois, casados desde a adolescência, sempre 
moraram na mesma fazenda de nascimento. 
Senhor Pedro, inclusive, tem orgulho de mos-
trar o quarto, hoje dele, que foi de seu pai.

Dona Célia Aparecida Pousoni Bovo 
também é da vizinhança. Esposa do senhor 
Humberto, outro dos entrevistados. Eles 
moram há 38 anos na Fazenda Experimental. 
Ela ainda trabalha na sede e ele está aposen-
tado. 

A chita ainda pode ser vista nas casas 
destas mulheres que têm, em comum, uma 
vida vivida na roça, mas agora, o tecido 
repousa como um acessório decorativo. 
Porém, no passado, conta dona Mafalda: 
"Minha mãe costurava. Ah, tinha vários vesti-
dos bonitos, godê, um monte de modelo né? 
Usava chita, mas nóis falava que era coisa de 
fortuna”. 

Nessa época cabia à mãe cuidar das 
roupas de todos os membros da família . 

Comprava-se chita para os vestidos de festa, 
morim (tecido de algodão cardado) colorido 
para as calcinhas das meninas e toalhinhas 
para enfeitar a casa, algodão cru para confec-
cionar as roupas de cama e tecido xadrez para 
as camisas.

Dona Maria Girotto também guarda 
lembranças da chita que, para ela, olhando 
para trás, não era tão fortuna assim, muito 
pelo contrário: "Fazia aqueles xadrezão. Era 
chita ou então aquele... Era chita mesmo, 
comprava aquele monte. Às vezes, minha 
irmã que costurava um pouco, minha mãe 
mesmo se arriscava. Fazia aqueles vestidinhos 
meio... Era pobre”. 

Os hábitos e os costumes nas fazendas, 
embora comuns a uma cultura caipira, tem 
suas especi�cidades garantidas pela origem 
dos seus moradores. A formação da zona rural 
seguiu a in�uência da imigração, assim como 
a área urbana e, é claro, da presença do negro, 
escravo ou não, com seu referencial cultural e, 
no caso da língua, ainda é possível evidenciar 
a in�uência do índio e sua forte contribuição 
na nomenclatura das coisas.  A população da 
região de Ribeirão Preto foi formada por 
pessoas oriundas de Minas Gerais e tantas 
outras, de várias nacionalidades. 

Senhor Pedro, por exemplo, nascido em 
1949, é neto de avô vindo da Espanha, dona 
Mafalda, é da família de imigrantes italianos. 
Ela, inclusive, sempre que tinha oportunida-
de, repetia palavras em italiano ditas pela 
mãe. Quando foi contar sobre o perigo de 
tomar friagem após torrar café direto no fogo, 

ela falou cada uma das palavras na língua de 
seus ascendentes. "É porque tá quente do 
fogo e é ruim, né? E vai mexer na água? Oh, a 
boca entorta pra lá, vai aqui na orelha, né? 
Orelha, minha mãe falava orecchia. Orecchia... 
Naso, nariz, occhio, gamba, perna gamba..."

Dependendo da predominância imigra-
tória nas fazendas, os hábitos e costumes se 
diferenciam. Não em sua essência, mas em 
suas características peculiares, em especial, 
pode se perceber diferenças na culinária e no 
dialeto, conforme veremos. 

Antônio Tomaz, por todos chamado 
Tito, e assim será identi�cado aqui, nasceu em 
Minas Gerais, especi�camente em Guardinha, 
no município de São Sebastião do Paraíso. 
Seus pais transitaram entre uma fazenda e 
outra, como colonos, até 1969. Depois vieram 
para perto de Ribeirão Preto, trabalhar como 
meeiros, na plantação de tomate.  Só depois 
da morte de seu pai, em 1976, então com 17 
anos, é que Tito foi morar na Fazenda Cruzei-
ro, onde está até hoje. Ele sempre trabalhou 
na lavoura, desde antes, quando ainda 
menino lá em Minas. 

eu comecei a trabalhar com... Com oito 
ano eu ia na escola e a gente era colono e 
a gente tinha que trabalhar e produzir as 
coisas pra consumo. Então, desde peque-
no, a gente ia pra roça, já vinha da escola, 
ia pra roça, já fazia alguma coisa, ou plan-
tava uma verdura na horta, ou carpia um 
arroz, ou carpia um milho, tratava um 
porco, carregava, enchia um paiol de 
milho, desde pequeno fazia esse tipo de 

coisa. Meu pai nunca deixou a gente �car 
atoa, sem fazer nada.

Tito conta que só colocou uma “butina” 
nos pés, aos 15 anos. Até essa idade, ele 
andava somente descalço. Mesmo quando ia 
à cidade. Uma referência carregada de signi�-
cados se permitirmos uma analogia com a 
liberdade do jovem homem do campo e, mais 
importante ainda, a naturalidade do fato. Não 
era uma cobrança social vestir calçados até a 
idade adulta, por isso, o não constrangimento. 

A fazenda Cruzeiro tem, por si só, uma 
história muito representativa para a cultura 
do café. Antes de ser dividida entre os herdei-
ros da família e receber esse nome, era 
chamada de fazenda Pau Alto e foi proprieda-
de de Iria Junqueira, a única mulher referen-
ciada como a “Rainha do Café”. Ao lado dela, 
dois “Reis do Café” se destacavam, o imigrante 
alemão Francisco Schmidt e Henrique 
Dumont, pai de Santos Dumont. Juntos, os 
três eram os maiores produtores de café do 
mundo.

 
É, o Pau Alto era porque essa fazenda 
tinha mil alqueires de terra quando era 
da Dona Iria, ela tinha mil alqueires de 
terra, ai depois que foi vendida, ai ela 
�cou pra dois dono, que ai foi dividido 
uma parte que �cou Pau Alto pra um 
dono e essa �cou como Cruzeiro.

Por tudo isso foi inevitável perguntar ao 
Tito se ele tinha conhecido a dona Iria. Mas da 
fazendeira, ele só guarda memórias de histó-

rias que não viveu, ouviu de outros:

É, inclusive tinha o Senhor Valério, o 
�nado Senhor Valério Festucci, que tinha 
um sítio aqui do lado, agora eles tem um 
sitiozinho ali. Ele morou aqui nessa 
fazenda desde criança, ele morreu com 
cem anos e ele conheceu a Dona Iria. Seu 
Valério Festucci era um italiano que veio 
da Itália pra cá pra ser colono de café de 
menino também, e ele contava pra nóis 
as histórias da Dona Iria.

O historiador Rafael Cardoso, estudioso 
da história da mulher e em especial da vida de 
dona Iria Junqueira, conta em entrevista para 
o documentário “Filhos do café”  , que diziam à 
época, que ela era uma mulher que pensava 
como homem.  

Senhor Valério Festucci contava ao Tito, 

que o pessoal tinha muito medo dela, 
que ela era muito brava, que ela era não 
sei o que, mas é... a realidade é que ela 
era uma mulher positiva, capaz de tomar 
conta do que tinha... Como mulher, na 
época, era muito difícil, eu imagino que 
hoje, tudo é diferente, mas de primeiro, 
mulher não podia fazer esse tipo de 
trabalho. Todo mundo tem histórias que 
alguém contou sobre ela.

A Fazenda Cruzeiro é especial também, 
porque está entre as últimas a deixar de culti-
var o café em Ribeirão Preto. Segundo Tito, 
eles produziram para comercialização até 
2004. Ele lembra com angústia quando os 
donos da propriedade resolveram parar de 

plantar café.

Ah, foi meio difícil viu, foi um baque meio 
complicado, porque daí teve que dispen-
sar o pessoal tudo, a gente tinha uma 
convivência muito boa junto, que fazia 
mais de 20 anos morando junto. Ai, e ai 
ce tinha que dispensar o pessoal, ver o 
pessoal indo embora, a gente foi �cando 
sozinho, café já não tinha mais, desman-
chando as coisas que tinha, começou a 
desmontar secador, desmontar terreirão, 
máquina arrancando café, amontoando, 
então isso ai é bem ruim de assistir.

Hoje são apenas 500 pés para o uso dos 
moradores do local. A rotina é a mesma na 
época da colheita, mas o trabalho é menos 
árduo. Tito, entre todos os entrevistados, é 
quem melhor narra o modo de vida dos 
homens e mulheres do campo no tempo 
áureo das plantações de café. Não sob o 
ponto de vista do conteúdo, neste sentido, 
todos foram igualmente importantes, mas 
quanto ao uso da palavra. Talvez porque ele 
tenha sido por longos anos, professor de cate-
cismo na fazenda e falar para outros não lhe 
seja um transtorno. Sobre a rotina do dia a dia, 
ele conta:

Quando eu mudei pra cá, era um sistema 
um pouco diferente, não era igual hoje 
que a gente tem tudo a liberdade, essas 
coisas assim, era meio rígido. Por exem-
plo, aqui na fazenda, quando eu mudei 
pra cá nóis funcionários não podia ter 
carro, ninguém, carro era só a fazenda 
que tinha, tinha fazenda que tinha uma 

caminhonete e o administrador tinha o 
carro dele particular. A gente pegava um 
ponto às seis da manhã, ai sentava num 
barracão do outro lado ali, aí o �scal 
vinha e dava o ponto, para determinado 
serviço que a gente ia fazer no dia, aí a 
gente esperava no pé do serviço até a 
sereia tocar as dez pra sete. Às dez pra 
sete tocava a sereia, a gente iniciava o 
trabalho. Daí almoçava às nove, tocava 
sereia às nove a gente almoçava, tocava 
nove e quarenta e cinco, pegava no servi-
ço. Aí tocava a uma da tarde a gente 
tomava o café, a uma e meia a gente 
começava a trabalhar e parava as cinco 
da tarde.

Para dona Maria Girotto, o dia não era 
diferente. "Saía cedinho, o dia era triste, né, 
saía umas seis e meia de casa, ai lá era o dia 
inteiro, só voltava lá pelas cinco e meia". 
Mesmo com uma rotina igual, as lembranças 
nem sempre são semelhantes. Senhor Pedro 
Sanches, que declara amar a fazenda onde 
nasceu e mora até hoje, tem saudades.  "O dia 
a dia no café, antigamente, era completamen-
te deferente, hoje você nem vê quase café né, 
você ia no café, era a coisa mais suave que 
tinha, era tudo de bom". Talvez as lembranças 
de senhor Pedro sejam diferentes das de dona 
Maria, em relação ao cotidiano do cafezal, 
porque ele conta que �cou pouco nesta 
rotina. “Em seguida eu trabalhei em cocheira, 
fui mexer com animal, depois fui trabalhar 
com carroça. Aí depois me chamou pra traba-
lhar de vigia, de segurança da fazenda. Aí eu 
fui e cabei aposentando.”

Dona Maria Mascato Morgado, com 82 
anos, tem, com certeza, muitas histórias, mas 
a memória não age mais espontaneamente. 
Ainda morando na Fazenda Boa Vista, onde 
viveu a maior parte de sua vida, casou depois 
de fugir com o seu pretendente e criou os 
seus �lhos, ela só falava sobre coisas das quais 
eram abordada. Ela começou a carpir café 
com 12 anos e não frequentou a escola. Seu 
instrumento de trabalho, nesta época, era a 
enxada. Menor do que as dos adultos, conta 
ela, mas igualmente pesada. 

Entre as poucas diferenças que não 
combinam, estão as muitas similaridades. Dos 
oitos entrevistados, as duas mais velhas, Maria 
Morgado e Mafalda, não frequentaram a 
escola. Os demais estudaram o primário nas 
escolas da fazenda. Dona Maria Giroto contou 
que seu pai ia deixar a propriedade porque 
não tinha escola para os �lhos e que o patrão 
mandou chamar uma professora para lecionar.  

A escola que eu comecei era uma tuia, 
você sabe o que é tuia? Essas tuia de 
madeira, bem grandona que era onde 
colhia os mantimentos e guardava nessa 
tuia. Tinha os terreirão porque era assim, 
não tinha escola lá na fazenda, as meni-
nas iam estudar no Guerra mesmo.

A rotina se repetia. Os que estudavam 
acordavam cedo, junto com os demais mem-
bros da família, e seguiam para as escolas. Na 
volta, às vezes faziam a lição e, quando não, 
logo após o almoço, iam para a roça se soma-
rem aos adultos. O dia de trabalho terminava 

às 5 da tarde. Aqueles que não �zeram a lição 
após o almoço, ainda tinham que dar conta da 
tarefa, depois jantavam, alguns tinham auto-
rização para brincar com a meninada da colô-
nia, outros iam dormir. O dia recomeçaria 
muito cedo. Dona Célia lembra ainda como 
era o seu vai e vem. “Da escola pra roça, da 
roça pra casa, depois arrumava a cozinha e 
fazia lição”.

Quando a idade anunciava que eles não 
eram mais crianças, davam adeus à escola e a 
rotina da roça passava a ser de sol a sol. Como 
já contado por Tito, acordavam muito cedo, 
por isso, o almoço era às 9 da manhã e o 
lanche a uma da tarde. Alguns, como dona 
Maria Morgado, levavam a comida de casa, às 
vezes em marmitas redondas, às vezes em 
pequenos caldeirões, amarrados em pano de 
prato, como trocha e colocados no embornal. 
O conteúdo era composto por arroz, feijão, 
muita verdura e de vez em quando, carne e 
ovo. Outros recebiam a comida, como os colo-
nos da Fazenda Experimental, levada pelo 
“boieiro”. Senhor Humberto explicou que 
boieiro era o homem que levava a comida 
para os trabalhadores.  “Armoçava na roça, o 
carrinho do armoço passava na colônia 
pegando a comida e o boieiro levava lá. A 
água ia na moringa.” 

As mulheres, além da roça, cuidavam da 
família. Dona Maria Giroto contou sobre a 
rotina de lavar roupa na vasca. 

a colônia tinha uma vasca, cumprida, 
sabe, e tudo mundo tinha que lavar a 

roupa ali. A água era via encanada, mas o 
cano corria o dia inteiro, não era torneira 
que tinha que fechar não. Então você 
tinha a quina, que era menor, pra enxa-
guar as roupas, e a grandona, e ali saia 
muita briga, aquelas mais fofoqueiras 
né? Ia pra lá, fervia as roupas, que na 
época usava ferver as roupas, né? Acen-
dia aqueles fogo, aí já fervia, aí já aconte-
cia briga por causa disso, por causa 
daquilo, uma fofoca, outra e era difícil, 
nessa vasca acontecia muita... Não, vasca 
era, é um tanque, né? Naquele tempo... 
Um tanque bem cumprido, mais ou 
menos daqui ali assim, grandão e tinha 
os dois lados, umas lavava de cá e as 
outras de cá, e tinha a menor onde caía 
água limpinha e daí passava pra outra e 
as pessoas lavava aqui e na hora que 
enxaguar passava pra outra pequena e 
tinha uma tabuleta que corria na colônia, 
cada dia uma família tinha que lavar ali 
aquele tanque, aquela vasca pra �car 
limpa pro outro dia a água amanhecer 
limpa. Pra todas as famílias, todas as 
famílias lavava nessa mesma, né? Cê 
imagina bem que tristeza?

Depois de uma semana de trabalho, o 
domingo era dia de descanso. A comida mais 
comum, in�uência dos italianos, era o macar-
rão. Mas sobre os costumes culinários destes 
homens e mulheres, os modos de falar, as 
festas, a religiosidade e as brincadeiras vere-
mos a seguir. 
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Dona Mafalda Gardim Jorgete nasceu 
na fazenda Recreio e só depois, criança ainda, 
foi para a Fazenda Experimental. Filha de mãe 
italiana, ela usou vestido de chita, assim como 
dona Maria Girotto de Lima, que foi aos cinco 
anos para a Fazenda Boa Vista, morou em 
várias outras unidades rurais e, em 1980, 
mudou-se para a mesma rua de casas que a 
dona Mafalda, àquela época, uma colônia 
destinada unicamente para trabalhadores da 
fazenda. Ambas não são vizinhas próximas. A 
colônia é grande. Entre uma e outra, há várias 
outras casas, uma delas é a de dona Marta, 
esposa do senhor Pedro Valentim Sanches. Os 
dois, casados desde a adolescência, sempre 
moraram na mesma fazenda de nascimento. 
Senhor Pedro, inclusive, tem orgulho de mos-
trar o quarto, hoje dele, que foi de seu pai.

Dona Célia Aparecida Pousoni Bovo 
também é da vizinhança. Esposa do senhor 
Humberto, outro dos entrevistados. Eles 
moram há 38 anos na Fazenda Experimental. 
Ela ainda trabalha na sede e ele está aposen-
tado. 

A chita ainda pode ser vista nas casas 
destas mulheres que têm, em comum, uma 
vida vivida na roça, mas agora, o tecido 
repousa como um acessório decorativo. 
Porém, no passado, conta dona Mafalda: 
"Minha mãe costurava. Ah, tinha vários vesti-
dos bonitos, godê, um monte de modelo né? 
Usava chita, mas nóis falava que era coisa de 
fortuna”. 

Nessa época cabia à mãe cuidar das 
roupas de todos os membros da família . 

Comprava-se chita para os vestidos de festa, 
morim (tecido de algodão cardado) colorido 
para as calcinhas das meninas e toalhinhas 
para enfeitar a casa, algodão cru para confec-
cionar as roupas de cama e tecido xadrez para 
as camisas.

Dona Maria Girotto também guarda 
lembranças da chita que, para ela, olhando 
para trás, não era tão fortuna assim, muito 
pelo contrário: "Fazia aqueles xadrezão. Era 
chita ou então aquele... Era chita mesmo, 
comprava aquele monte. Às vezes, minha 
irmã que costurava um pouco, minha mãe 
mesmo se arriscava. Fazia aqueles vestidinhos 
meio... Era pobre”. 

Os hábitos e os costumes nas fazendas, 
embora comuns a uma cultura caipira, tem 
suas especi�cidades garantidas pela origem 
dos seus moradores. A formação da zona rural 
seguiu a in�uência da imigração, assim como 
a área urbana e, é claro, da presença do negro, 
escravo ou não, com seu referencial cultural e, 
no caso da língua, ainda é possível evidenciar 
a in�uência do índio e sua forte contribuição 
na nomenclatura das coisas.  A população da 
região de Ribeirão Preto foi formada por 
pessoas oriundas de Minas Gerais e tantas 
outras, de várias nacionalidades. 

Senhor Pedro, por exemplo, nascido em 
1949, é neto de avô vindo da Espanha, dona 
Mafalda, é da família de imigrantes italianos. 
Ela, inclusive, sempre que tinha oportunida-
de, repetia palavras em italiano ditas pela 
mãe. Quando foi contar sobre o perigo de 
tomar friagem após torrar café direto no fogo, 

ela falou cada uma das palavras na língua de 
seus ascendentes. "É porque tá quente do 
fogo e é ruim, né? E vai mexer na água? Oh, a 
boca entorta pra lá, vai aqui na orelha, né? 
Orelha, minha mãe falava orecchia. Orecchia... 
Naso, nariz, occhio, gamba, perna gamba..."

Dependendo da predominância imigra-
tória nas fazendas, os hábitos e costumes se 
diferenciam. Não em sua essência, mas em 
suas características peculiares, em especial, 
pode se perceber diferenças na culinária e no 
dialeto, conforme veremos. 

Antônio Tomaz, por todos chamado 
Tito, e assim será identi�cado aqui, nasceu em 
Minas Gerais, especi�camente em Guardinha, 
no município de São Sebastião do Paraíso. 
Seus pais transitaram entre uma fazenda e 
outra, como colonos, até 1969. Depois vieram 
para perto de Ribeirão Preto, trabalhar como 
meeiros, na plantação de tomate.  Só depois 
da morte de seu pai, em 1976, então com 17 
anos, é que Tito foi morar na Fazenda Cruzei-
ro, onde está até hoje. Ele sempre trabalhou 
na lavoura, desde antes, quando ainda 
menino lá em Minas. 

eu comecei a trabalhar com... Com oito 
ano eu ia na escola e a gente era colono e 
a gente tinha que trabalhar e produzir as 
coisas pra consumo. Então, desde peque-
no, a gente ia pra roça, já vinha da escola, 
ia pra roça, já fazia alguma coisa, ou plan-
tava uma verdura na horta, ou carpia um 
arroz, ou carpia um milho, tratava um 
porco, carregava, enchia um paiol de 
milho, desde pequeno fazia esse tipo de 

coisa. Meu pai nunca deixou a gente �car 
atoa, sem fazer nada.

Tito conta que só colocou uma “butina” 
nos pés, aos 15 anos. Até essa idade, ele 
andava somente descalço. Mesmo quando ia 
à cidade. Uma referência carregada de signi�-
cados se permitirmos uma analogia com a 
liberdade do jovem homem do campo e, mais 
importante ainda, a naturalidade do fato. Não 
era uma cobrança social vestir calçados até a 
idade adulta, por isso, o não constrangimento. 

A fazenda Cruzeiro tem, por si só, uma 
história muito representativa para a cultura 
do café. Antes de ser dividida entre os herdei-
ros da família e receber esse nome, era 
chamada de fazenda Pau Alto e foi proprieda-
de de Iria Junqueira, a única mulher referen-
ciada como a “Rainha do Café”. Ao lado dela, 
dois “Reis do Café” se destacavam, o imigrante 
alemão Francisco Schmidt e Henrique 
Dumont, pai de Santos Dumont. Juntos, os 
três eram os maiores produtores de café do 
mundo.

 
É, o Pau Alto era porque essa fazenda 
tinha mil alqueires de terra quando era 
da Dona Iria, ela tinha mil alqueires de 
terra, ai depois que foi vendida, ai ela 
�cou pra dois dono, que ai foi dividido 
uma parte que �cou Pau Alto pra um 
dono e essa �cou como Cruzeiro.

Por tudo isso foi inevitável perguntar ao 
Tito se ele tinha conhecido a dona Iria. Mas da 
fazendeira, ele só guarda memórias de histó-

rias que não viveu, ouviu de outros:

É, inclusive tinha o Senhor Valério, o 
�nado Senhor Valério Festucci, que tinha 
um sítio aqui do lado, agora eles tem um 
sitiozinho ali. Ele morou aqui nessa 
fazenda desde criança, ele morreu com 
cem anos e ele conheceu a Dona Iria. Seu 
Valério Festucci era um italiano que veio 
da Itália pra cá pra ser colono de café de 
menino também, e ele contava pra nóis 
as histórias da Dona Iria.

O historiador Rafael Cardoso, estudioso 
da história da mulher e em especial da vida de 
dona Iria Junqueira, conta em entrevista para 
o documentário “Filhos do café”  , que diziam à 
época, que ela era uma mulher que pensava 
como homem.  

Senhor Valério Festucci contava ao Tito, 

que o pessoal tinha muito medo dela, 
que ela era muito brava, que ela era não 
sei o que, mas é... a realidade é que ela 
era uma mulher positiva, capaz de tomar 
conta do que tinha... Como mulher, na 
época, era muito difícil, eu imagino que 
hoje, tudo é diferente, mas de primeiro, 
mulher não podia fazer esse tipo de 
trabalho. Todo mundo tem histórias que 
alguém contou sobre ela.

A Fazenda Cruzeiro é especial também, 
porque está entre as últimas a deixar de culti-
var o café em Ribeirão Preto. Segundo Tito, 
eles produziram para comercialização até 
2004. Ele lembra com angústia quando os 
donos da propriedade resolveram parar de 

plantar café.

Ah, foi meio difícil viu, foi um baque meio 
complicado, porque daí teve que dispen-
sar o pessoal tudo, a gente tinha uma 
convivência muito boa junto, que fazia 
mais de 20 anos morando junto. Ai, e ai 
ce tinha que dispensar o pessoal, ver o 
pessoal indo embora, a gente foi �cando 
sozinho, café já não tinha mais, desman-
chando as coisas que tinha, começou a 
desmontar secador, desmontar terreirão, 
máquina arrancando café, amontoando, 
então isso ai é bem ruim de assistir.

Hoje são apenas 500 pés para o uso dos 
moradores do local. A rotina é a mesma na 
época da colheita, mas o trabalho é menos 
árduo. Tito, entre todos os entrevistados, é 
quem melhor narra o modo de vida dos 
homens e mulheres do campo no tempo 
áureo das plantações de café. Não sob o 
ponto de vista do conteúdo, neste sentido, 
todos foram igualmente importantes, mas 
quanto ao uso da palavra. Talvez porque ele 
tenha sido por longos anos, professor de cate-
cismo na fazenda e falar para outros não lhe 
seja um transtorno. Sobre a rotina do dia a dia, 
ele conta:

Quando eu mudei pra cá, era um sistema 
um pouco diferente, não era igual hoje 
que a gente tem tudo a liberdade, essas 
coisas assim, era meio rígido. Por exem-
plo, aqui na fazenda, quando eu mudei 
pra cá nóis funcionários não podia ter 
carro, ninguém, carro era só a fazenda 
que tinha, tinha fazenda que tinha uma 

caminhonete e o administrador tinha o 
carro dele particular. A gente pegava um 
ponto às seis da manhã, ai sentava num 
barracão do outro lado ali, aí o �scal 
vinha e dava o ponto, para determinado 
serviço que a gente ia fazer no dia, aí a 
gente esperava no pé do serviço até a 
sereia tocar as dez pra sete. Às dez pra 
sete tocava a sereia, a gente iniciava o 
trabalho. Daí almoçava às nove, tocava 
sereia às nove a gente almoçava, tocava 
nove e quarenta e cinco, pegava no servi-
ço. Aí tocava a uma da tarde a gente 
tomava o café, a uma e meia a gente 
começava a trabalhar e parava as cinco 
da tarde.

Para dona Maria Girotto, o dia não era 
diferente. "Saía cedinho, o dia era triste, né, 
saía umas seis e meia de casa, ai lá era o dia 
inteiro, só voltava lá pelas cinco e meia". 
Mesmo com uma rotina igual, as lembranças 
nem sempre são semelhantes. Senhor Pedro 
Sanches, que declara amar a fazenda onde 
nasceu e mora até hoje, tem saudades.  "O dia 
a dia no café, antigamente, era completamen-
te deferente, hoje você nem vê quase café né, 
você ia no café, era a coisa mais suave que 
tinha, era tudo de bom". Talvez as lembranças 
de senhor Pedro sejam diferentes das de dona 
Maria, em relação ao cotidiano do cafezal, 
porque ele conta que �cou pouco nesta 
rotina. “Em seguida eu trabalhei em cocheira, 
fui mexer com animal, depois fui trabalhar 
com carroça. Aí depois me chamou pra traba-
lhar de vigia, de segurança da fazenda. Aí eu 
fui e cabei aposentando.”

Dona Maria Mascato Morgado, com 82 
anos, tem, com certeza, muitas histórias, mas 
a memória não age mais espontaneamente. 
Ainda morando na Fazenda Boa Vista, onde 
viveu a maior parte de sua vida, casou depois 
de fugir com o seu pretendente e criou os 
seus �lhos, ela só falava sobre coisas das quais 
eram abordada. Ela começou a carpir café 
com 12 anos e não frequentou a escola. Seu 
instrumento de trabalho, nesta época, era a 
enxada. Menor do que as dos adultos, conta 
ela, mas igualmente pesada. 

Entre as poucas diferenças que não 
combinam, estão as muitas similaridades. Dos 
oitos entrevistados, as duas mais velhas, Maria 
Morgado e Mafalda, não frequentaram a 
escola. Os demais estudaram o primário nas 
escolas da fazenda. Dona Maria Giroto contou 
que seu pai ia deixar a propriedade porque 
não tinha escola para os �lhos e que o patrão 
mandou chamar uma professora para lecionar.  

A escola que eu comecei era uma tuia, 
você sabe o que é tuia? Essas tuia de 
madeira, bem grandona que era onde 
colhia os mantimentos e guardava nessa 
tuia. Tinha os terreirão porque era assim, 
não tinha escola lá na fazenda, as meni-
nas iam estudar no Guerra mesmo.

A rotina se repetia. Os que estudavam 
acordavam cedo, junto com os demais mem-
bros da família, e seguiam para as escolas. Na 
volta, às vezes faziam a lição e, quando não, 
logo após o almoço, iam para a roça se soma-
rem aos adultos. O dia de trabalho terminava 

às 5 da tarde. Aqueles que não �zeram a lição 
após o almoço, ainda tinham que dar conta da 
tarefa, depois jantavam, alguns tinham auto-
rização para brincar com a meninada da colô-
nia, outros iam dormir. O dia recomeçaria 
muito cedo. Dona Célia lembra ainda como 
era o seu vai e vem. “Da escola pra roça, da 
roça pra casa, depois arrumava a cozinha e 
fazia lição”.

Quando a idade anunciava que eles não 
eram mais crianças, davam adeus à escola e a 
rotina da roça passava a ser de sol a sol. Como 
já contado por Tito, acordavam muito cedo, 
por isso, o almoço era às 9 da manhã e o 
lanche a uma da tarde. Alguns, como dona 
Maria Morgado, levavam a comida de casa, às 
vezes em marmitas redondas, às vezes em 
pequenos caldeirões, amarrados em pano de 
prato, como trocha e colocados no embornal. 
O conteúdo era composto por arroz, feijão, 
muita verdura e de vez em quando, carne e 
ovo. Outros recebiam a comida, como os colo-
nos da Fazenda Experimental, levada pelo 
“boieiro”. Senhor Humberto explicou que 
boieiro era o homem que levava a comida 
para os trabalhadores.  “Armoçava na roça, o 
carrinho do armoço passava na colônia 
pegando a comida e o boieiro levava lá. A 
água ia na moringa.” 

As mulheres, além da roça, cuidavam da 
família. Dona Maria Giroto contou sobre a 
rotina de lavar roupa na vasca. 

a colônia tinha uma vasca, cumprida, 
sabe, e tudo mundo tinha que lavar a 

roupa ali. A água era via encanada, mas o 
cano corria o dia inteiro, não era torneira 
que tinha que fechar não. Então você 
tinha a quina, que era menor, pra enxa-
guar as roupas, e a grandona, e ali saia 
muita briga, aquelas mais fofoqueiras 
né? Ia pra lá, fervia as roupas, que na 
época usava ferver as roupas, né? Acen-
dia aqueles fogo, aí já fervia, aí já aconte-
cia briga por causa disso, por causa 
daquilo, uma fofoca, outra e era difícil, 
nessa vasca acontecia muita... Não, vasca 
era, é um tanque, né? Naquele tempo... 
Um tanque bem cumprido, mais ou 
menos daqui ali assim, grandão e tinha 
os dois lados, umas lavava de cá e as 
outras de cá, e tinha a menor onde caía 
água limpinha e daí passava pra outra e 
as pessoas lavava aqui e na hora que 
enxaguar passava pra outra pequena e 
tinha uma tabuleta que corria na colônia, 
cada dia uma família tinha que lavar ali 
aquele tanque, aquela vasca pra �car 
limpa pro outro dia a água amanhecer 
limpa. Pra todas as famílias, todas as 
famílias lavava nessa mesma, né? Cê 
imagina bem que tristeza?

Depois de uma semana de trabalho, o 
domingo era dia de descanso. A comida mais 
comum, in�uência dos italianos, era o macar-
rão. Mas sobre os costumes culinários destes 
homens e mulheres, os modos de falar, as 
festas, a religiosidade e as brincadeiras vere-
mos a seguir. 
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Dona Mafalda Gardim Jorgete nasceu 
na fazenda Recreio e só depois, criança ainda, 
foi para a Fazenda Experimental. Filha de mãe 
italiana, ela usou vestido de chita, assim como 
dona Maria Girotto de Lima, que foi aos cinco 
anos para a Fazenda Boa Vista, morou em 
várias outras unidades rurais e, em 1980, 
mudou-se para a mesma rua de casas que a 
dona Mafalda, àquela época, uma colônia 
destinada unicamente para trabalhadores da 
fazenda. Ambas não são vizinhas próximas. A 
colônia é grande. Entre uma e outra, há várias 
outras casas, uma delas é a de dona Marta, 
esposa do senhor Pedro Valentim Sanches. Os 
dois, casados desde a adolescência, sempre 
moraram na mesma fazenda de nascimento. 
Senhor Pedro, inclusive, tem orgulho de mos-
trar o quarto, hoje dele, que foi de seu pai.

Dona Célia Aparecida Pousoni Bovo 
também é da vizinhança. Esposa do senhor 
Humberto, outro dos entrevistados. Eles 
moram há 38 anos na Fazenda Experimental. 
Ela ainda trabalha na sede e ele está aposen-
tado. 

A chita ainda pode ser vista nas casas 
destas mulheres que têm, em comum, uma 
vida vivida na roça, mas agora, o tecido 
repousa como um acessório decorativo. 
Porém, no passado, conta dona Mafalda: 
"Minha mãe costurava. Ah, tinha vários vesti-
dos bonitos, godê, um monte de modelo né? 
Usava chita, mas nóis falava que era coisa de 
fortuna”. 

Nessa época cabia à mãe cuidar das 
roupas de todos os membros da família . 

Comprava-se chita para os vestidos de festa, 
morim (tecido de algodão cardado) colorido 
para as calcinhas das meninas e toalhinhas 
para enfeitar a casa, algodão cru para confec-
cionar as roupas de cama e tecido xadrez para 
as camisas.

Dona Maria Girotto também guarda 
lembranças da chita que, para ela, olhando 
para trás, não era tão fortuna assim, muito 
pelo contrário: "Fazia aqueles xadrezão. Era 
chita ou então aquele... Era chita mesmo, 
comprava aquele monte. Às vezes, minha 
irmã que costurava um pouco, minha mãe 
mesmo se arriscava. Fazia aqueles vestidinhos 
meio... Era pobre”. 

Os hábitos e os costumes nas fazendas, 
embora comuns a uma cultura caipira, tem 
suas especi�cidades garantidas pela origem 
dos seus moradores. A formação da zona rural 
seguiu a in�uência da imigração, assim como 
a área urbana e, é claro, da presença do negro, 
escravo ou não, com seu referencial cultural e, 
no caso da língua, ainda é possível evidenciar 
a in�uência do índio e sua forte contribuição 
na nomenclatura das coisas.  A população da 
região de Ribeirão Preto foi formada por 
pessoas oriundas de Minas Gerais e tantas 
outras, de várias nacionalidades. 

Senhor Pedro, por exemplo, nascido em 
1949, é neto de avô vindo da Espanha, dona 
Mafalda, é da família de imigrantes italianos. 
Ela, inclusive, sempre que tinha oportunida-
de, repetia palavras em italiano ditas pela 
mãe. Quando foi contar sobre o perigo de 
tomar friagem após torrar café direto no fogo, 

ela falou cada uma das palavras na língua de 
seus ascendentes. "É porque tá quente do 
fogo e é ruim, né? E vai mexer na água? Oh, a 
boca entorta pra lá, vai aqui na orelha, né? 
Orelha, minha mãe falava orecchia. Orecchia... 
Naso, nariz, occhio, gamba, perna gamba..."

Dependendo da predominância imigra-
tória nas fazendas, os hábitos e costumes se 
diferenciam. Não em sua essência, mas em 
suas características peculiares, em especial, 
pode se perceber diferenças na culinária e no 
dialeto, conforme veremos. 

Antônio Tomaz, por todos chamado 
Tito, e assim será identi�cado aqui, nasceu em 
Minas Gerais, especi�camente em Guardinha, 
no município de São Sebastião do Paraíso. 
Seus pais transitaram entre uma fazenda e 
outra, como colonos, até 1969. Depois vieram 
para perto de Ribeirão Preto, trabalhar como 
meeiros, na plantação de tomate.  Só depois 
da morte de seu pai, em 1976, então com 17 
anos, é que Tito foi morar na Fazenda Cruzei-
ro, onde está até hoje. Ele sempre trabalhou 
na lavoura, desde antes, quando ainda 
menino lá em Minas. 

eu comecei a trabalhar com... Com oito 
ano eu ia na escola e a gente era colono e 
a gente tinha que trabalhar e produzir as 
coisas pra consumo. Então, desde peque-
no, a gente ia pra roça, já vinha da escola, 
ia pra roça, já fazia alguma coisa, ou plan-
tava uma verdura na horta, ou carpia um 
arroz, ou carpia um milho, tratava um 
porco, carregava, enchia um paiol de 
milho, desde pequeno fazia esse tipo de 

coisa. Meu pai nunca deixou a gente �car 
atoa, sem fazer nada.

Tito conta que só colocou uma “butina” 
nos pés, aos 15 anos. Até essa idade, ele 
andava somente descalço. Mesmo quando ia 
à cidade. Uma referência carregada de signi�-
cados se permitirmos uma analogia com a 
liberdade do jovem homem do campo e, mais 
importante ainda, a naturalidade do fato. Não 
era uma cobrança social vestir calçados até a 
idade adulta, por isso, o não constrangimento. 

A fazenda Cruzeiro tem, por si só, uma 
história muito representativa para a cultura 
do café. Antes de ser dividida entre os herdei-
ros da família e receber esse nome, era 
chamada de fazenda Pau Alto e foi proprieda-
de de Iria Junqueira, a única mulher referen-
ciada como a “Rainha do Café”. Ao lado dela, 
dois “Reis do Café” se destacavam, o imigrante 
alemão Francisco Schmidt e Henrique 
Dumont, pai de Santos Dumont. Juntos, os 
três eram os maiores produtores de café do 
mundo.

 
É, o Pau Alto era porque essa fazenda 
tinha mil alqueires de terra quando era 
da Dona Iria, ela tinha mil alqueires de 
terra, ai depois que foi vendida, ai ela 
�cou pra dois dono, que ai foi dividido 
uma parte que �cou Pau Alto pra um 
dono e essa �cou como Cruzeiro.

Por tudo isso foi inevitável perguntar ao 
Tito se ele tinha conhecido a dona Iria. Mas da 
fazendeira, ele só guarda memórias de histó-

rias que não viveu, ouviu de outros:

É, inclusive tinha o Senhor Valério, o 
�nado Senhor Valério Festucci, que tinha 
um sítio aqui do lado, agora eles tem um 
sitiozinho ali. Ele morou aqui nessa 
fazenda desde criança, ele morreu com 
cem anos e ele conheceu a Dona Iria. Seu 
Valério Festucci era um italiano que veio 
da Itália pra cá pra ser colono de café de 
menino também, e ele contava pra nóis 
as histórias da Dona Iria.

O historiador Rafael Cardoso, estudioso 
da história da mulher e em especial da vida de 
dona Iria Junqueira, conta em entrevista para 
o documentário “Filhos do café”  , que diziam à 
época, que ela era uma mulher que pensava 
como homem.  

Senhor Valério Festucci contava ao Tito, 

que o pessoal tinha muito medo dela, 
que ela era muito brava, que ela era não 
sei o que, mas é... a realidade é que ela 
era uma mulher positiva, capaz de tomar 
conta do que tinha... Como mulher, na 
época, era muito difícil, eu imagino que 
hoje, tudo é diferente, mas de primeiro, 
mulher não podia fazer esse tipo de 
trabalho. Todo mundo tem histórias que 
alguém contou sobre ela.

A Fazenda Cruzeiro é especial também, 
porque está entre as últimas a deixar de culti-
var o café em Ribeirão Preto. Segundo Tito, 
eles produziram para comercialização até 
2004. Ele lembra com angústia quando os 
donos da propriedade resolveram parar de 

plantar café.

Ah, foi meio difícil viu, foi um baque meio 
complicado, porque daí teve que dispen-
sar o pessoal tudo, a gente tinha uma 
convivência muito boa junto, que fazia 
mais de 20 anos morando junto. Ai, e ai 
ce tinha que dispensar o pessoal, ver o 
pessoal indo embora, a gente foi �cando 
sozinho, café já não tinha mais, desman-
chando as coisas que tinha, começou a 
desmontar secador, desmontar terreirão, 
máquina arrancando café, amontoando, 
então isso ai é bem ruim de assistir.

Hoje são apenas 500 pés para o uso dos 
moradores do local. A rotina é a mesma na 
época da colheita, mas o trabalho é menos 
árduo. Tito, entre todos os entrevistados, é 
quem melhor narra o modo de vida dos 
homens e mulheres do campo no tempo 
áureo das plantações de café. Não sob o 
ponto de vista do conteúdo, neste sentido, 
todos foram igualmente importantes, mas 
quanto ao uso da palavra. Talvez porque ele 
tenha sido por longos anos, professor de cate-
cismo na fazenda e falar para outros não lhe 
seja um transtorno. Sobre a rotina do dia a dia, 
ele conta:

Quando eu mudei pra cá, era um sistema 
um pouco diferente, não era igual hoje 
que a gente tem tudo a liberdade, essas 
coisas assim, era meio rígido. Por exem-
plo, aqui na fazenda, quando eu mudei 
pra cá nóis funcionários não podia ter 
carro, ninguém, carro era só a fazenda 
que tinha, tinha fazenda que tinha uma 

caminhonete e o administrador tinha o 
carro dele particular. A gente pegava um 
ponto às seis da manhã, ai sentava num 
barracão do outro lado ali, aí o �scal 
vinha e dava o ponto, para determinado 
serviço que a gente ia fazer no dia, aí a 
gente esperava no pé do serviço até a 
sereia tocar as dez pra sete. Às dez pra 
sete tocava a sereia, a gente iniciava o 
trabalho. Daí almoçava às nove, tocava 
sereia às nove a gente almoçava, tocava 
nove e quarenta e cinco, pegava no servi-
ço. Aí tocava a uma da tarde a gente 
tomava o café, a uma e meia a gente 
começava a trabalhar e parava as cinco 
da tarde.

Para dona Maria Girotto, o dia não era 
diferente. "Saía cedinho, o dia era triste, né, 
saía umas seis e meia de casa, ai lá era o dia 
inteiro, só voltava lá pelas cinco e meia". 
Mesmo com uma rotina igual, as lembranças 
nem sempre são semelhantes. Senhor Pedro 
Sanches, que declara amar a fazenda onde 
nasceu e mora até hoje, tem saudades.  "O dia 
a dia no café, antigamente, era completamen-
te deferente, hoje você nem vê quase café né, 
você ia no café, era a coisa mais suave que 
tinha, era tudo de bom". Talvez as lembranças 
de senhor Pedro sejam diferentes das de dona 
Maria, em relação ao cotidiano do cafezal, 
porque ele conta que �cou pouco nesta 
rotina. “Em seguida eu trabalhei em cocheira, 
fui mexer com animal, depois fui trabalhar 
com carroça. Aí depois me chamou pra traba-
lhar de vigia, de segurança da fazenda. Aí eu 
fui e cabei aposentando.”

Dona Maria Mascato Morgado, com 82 
anos, tem, com certeza, muitas histórias, mas 
a memória não age mais espontaneamente. 
Ainda morando na Fazenda Boa Vista, onde 
viveu a maior parte de sua vida, casou depois 
de fugir com o seu pretendente e criou os 
seus �lhos, ela só falava sobre coisas das quais 
eram abordada. Ela começou a carpir café 
com 12 anos e não frequentou a escola. Seu 
instrumento de trabalho, nesta época, era a 
enxada. Menor do que as dos adultos, conta 
ela, mas igualmente pesada. 

Entre as poucas diferenças que não 
combinam, estão as muitas similaridades. Dos 
oitos entrevistados, as duas mais velhas, Maria 
Morgado e Mafalda, não frequentaram a 
escola. Os demais estudaram o primário nas 
escolas da fazenda. Dona Maria Giroto contou 
que seu pai ia deixar a propriedade porque 
não tinha escola para os �lhos e que o patrão 
mandou chamar uma professora para lecionar.  

A escola que eu comecei era uma tuia, 
você sabe o que é tuia? Essas tuia de 
madeira, bem grandona que era onde 
colhia os mantimentos e guardava nessa 
tuia. Tinha os terreirão porque era assim, 
não tinha escola lá na fazenda, as meni-
nas iam estudar no Guerra mesmo.

A rotina se repetia. Os que estudavam 
acordavam cedo, junto com os demais mem-
bros da família, e seguiam para as escolas. Na 
volta, às vezes faziam a lição e, quando não, 
logo após o almoço, iam para a roça se soma-
rem aos adultos. O dia de trabalho terminava 

às 5 da tarde. Aqueles que não �zeram a lição 
após o almoço, ainda tinham que dar conta da 
tarefa, depois jantavam, alguns tinham auto-
rização para brincar com a meninada da colô-
nia, outros iam dormir. O dia recomeçaria 
muito cedo. Dona Célia lembra ainda como 
era o seu vai e vem. “Da escola pra roça, da 
roça pra casa, depois arrumava a cozinha e 
fazia lição”.

Quando a idade anunciava que eles não 
eram mais crianças, davam adeus à escola e a 
rotina da roça passava a ser de sol a sol. Como 
já contado por Tito, acordavam muito cedo, 
por isso, o almoço era às 9 da manhã e o 
lanche a uma da tarde. Alguns, como dona 
Maria Morgado, levavam a comida de casa, às 
vezes em marmitas redondas, às vezes em 
pequenos caldeirões, amarrados em pano de 
prato, como trocha e colocados no embornal. 
O conteúdo era composto por arroz, feijão, 
muita verdura e de vez em quando, carne e 
ovo. Outros recebiam a comida, como os colo-
nos da Fazenda Experimental, levada pelo 
“boieiro”. Senhor Humberto explicou que 
boieiro era o homem que levava a comida 
para os trabalhadores.  “Armoçava na roça, o 
carrinho do armoço passava na colônia 
pegando a comida e o boieiro levava lá. A 
água ia na moringa.” 

As mulheres, além da roça, cuidavam da 
família. Dona Maria Giroto contou sobre a 
rotina de lavar roupa na vasca. 

a colônia tinha uma vasca, cumprida, 
sabe, e tudo mundo tinha que lavar a 

Resistências da língua

 Se for possível reconhecer um 
mineiro ao ouvir o vocábulo “uai”, é igual-
mente possível identi�car um caipira pau-
lista pelo uso fortemente carregado da letra 
“r”. E esta é só uma das características 
presentes no discurso linguístico do mora-
dor da zona rural do Estado de São Paulo. 
Os entrevistados deste livro con�rmaram 
esta assertiva e além das descrições feitas 
aqui, elas poderão ser observadas no docu-
mentário encartado no �nal da obra.  

 Sobre o dialeto caipira é possível 
a�rmar existir signi�cativa produção acadê-
mica, começando por Amadeu Amaral , em 
1920, acentuando a importante contribui-
ção de Gilberto Freire  sobre a singularida-
de cultural do Brasil, na década de 1930 e 
passando por linguistas contemporâneos 
que pensam a língua como uma referência 
da cultura. Por isso, este livro não é o lugar 
da pesquisa nessa área, mas do registro das 
características que ainda permanecem 
como fruto do exercício da memória oral.    

 O que de imediato vale a�rmar é 
que sim, os homens e mulheres nascidos 
nas fazendas ainda falam de maneira caipi-
ra, reforçando o “r” em alguns momentos e 
o suprimindo de vez em quando.  Esta resis-
tência da língua não se apresenta como 
uma força intencional de proteção da cultu-
ra caipira. Trata-se, pelo que se pode notar, 
de uma questão tão natural que não é colo-

cada aos enunciadores da língua a neces-
sidade de adequação. Os entrevistados 
deste livro não falam como os seus �lhos, 
mas não se preocupam, ou pelo menos não 
se preocuparam ao longo das entrevistas, 
em parecer modernos ao falar. 

 Ao longo das conversas não se 
percebeu o uso de muitos ditos ou ditados 
populares, comum ao nativo rural, confor-
me Hernani Donato  observa em seu traba-
lho intitulado Cultura Caipira: cem ditados 
rurais paulistas. Acredita-se  tenha sido pela 
formalidade da entrevista ou pela falta de 
oportunidade de uso de tais ditos. Usá-los e 
perguntar seu signi�cado não nos era perti-
nente, tendo em vista a busca do registro 
das memórias espontâneas. 

 Algumas referências podem ser 
acentuadas, como o emprego da palavra 
“�nado”, por exemplo, comum a todos os 
entrevistados. Depois da morte, a pronún-
cia do nome do referido nunca se enuncia 
sem antes introduzi-lo como �nado. Assim, 
os entes permanecem nas vidas do que 
�cam. Meu �nado marido, meu �nado pai, 
meu �nado irmão. E se a enunciação é feita 
pela primeira vez, segue declarado o desejo 
de “que Deus o tenha”. 

Existe um grupo de linguistas que 
estuda a cultura caipira e evidencia a neces-
sidade de a mesma ser entendida, enquan-
to língua, um dialeto e não um jeito errado
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roupa ali. A água era via encanada, mas o 
cano corria o dia inteiro, não era torneira 
que tinha que fechar não. Então você 
tinha a quina, que era menor, pra enxa-
guar as roupas, e a grandona, e ali saia 
muita briga, aquelas mais fofoqueiras 
né? Ia pra lá, fervia as roupas, que na 
época usava ferver as roupas, né? Acen-
dia aqueles fogo, aí já fervia, aí já aconte-
cia briga por causa disso, por causa 
daquilo, uma fofoca, outra e era difícil, 
nessa vasca acontecia muita... Não, vasca 
era, é um tanque, né? Naquele tempo... 
Um tanque bem cumprido, mais ou 
menos daqui ali assim, grandão e tinha 
os dois lados, umas lavava de cá e as 
outras de cá, e tinha a menor onde caía 
água limpinha e daí passava pra outra e 
as pessoas lavava aqui e na hora que 
enxaguar passava pra outra pequena e 
tinha uma tabuleta que corria na colônia, 
cada dia uma família tinha que lavar ali 
aquele tanque, aquela vasca pra �car 
limpa pro outro dia a água amanhecer 
limpa. Pra todas as famílias, todas as 
famílias lavava nessa mesma, né? Cê 
imagina bem que tristeza?

Depois de uma semana de trabalho, o 
domingo era dia de descanso. A comida mais 
comum, in�uência dos italianos, era o macar-
rão. Mas sobre os costumes culinários destes 
homens e mulheres, os modos de falar, as 
festas, a religiosidade e as brincadeiras vere-
mos a seguir. 


