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Em mais de um texto, tive a oportunidade de fazer inventário - expositivo e crítico - dos estudos que estão sendo feitos na Universidade de
São Paulo, mais precisamente em seu Departamento de Ciências Sociais,
tendo como tema o negro em suas múltiplas expressões sociais e culturais
na sociedade brasileira. A partir de certas características mais evidentes
desses estudos, venho enfeixando-os em quatro conjuntos, ou projetos, razoavelmente definidos: o negro e a comunicação social, o negro em contexto religioso, o negro no sistema de relações raciais e, finalmente, o negro em condições de vida rural.
Na primeira etapa desse último projeto foi programada, estrategicamente, a realização de pesquisas de campo em comunidades rurais dos
Estados de Goiás, Pernambuco, Rio Grru:ide do Norte, Mato Grosso e São
Paulo. Coube ao Prof. Renato da Silva Queiroz encarregar-se da investigação em nosso Estado. E, assim, surgiu Caipiras Negras no Vale do Ribeira, que inaugura a série de monografias antropológicas publicadas pela
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de
São Paulo, com o auxílio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (Fapesp).
A proposta central do projeto é a de pesquisar comunidades negras
incrustadas no meio rural brasileiro que, pelas características raciais ou
étnicas de suas populações, foram se formando, historicamente, como es-
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pécie de segmentos diferenciadosou não do que é tido e conhecido como
o mundo do campesinato nacional.
Tal tipo de proposta resulta, por assim dizer, de duas fontes de estímulo. Uma delas, facilmente identificada pelos que estão familiarizados
com a bibliografiaexistente sobre o tema, é representadapela comprovada
falta de trabalhos científicos sobre o negro brasileiro em ambiente rural. A
segunda é mais sutil, pois insinua-se no horizonte de reflexão de sociólogos e antropólogos por meio de certa efervescência intelectual ligada à
construção de toda uma ideologia de auto-afirmação racial nucleada na
idéia de quilombo - expressão de sociedade igualitária e símbolo de identidade étnica para ideólogose ativistas negros. Todo esse processo de ideologização, decalcado em hipotéticas ou idealizadas expressões de cultura
negra, filtra-se para o nível das preocupações críticas do cientista social
como temas a exigir pesquisas sistemáticas.
O estudo de Renato da Silva Queiroz, ao mesmo tempo que engrossa
a lista dos autores preenchedoresde lacunas bibliográficas,envolve-see é
envolvido por toda essa problemática que está no ar, e que marca um momento, dá um toque de exaltação nas relações, até certo ponto acomodadas, entre brancos e negros no Brasil.
Que se acautele, porém, o leitor com a maneira pela qual o Prof.
Renato propõe e desenvolve a análise e a interpretação dos fatos que marcam a vida cotidiana e ritualizada de um pobre e anônimo povoado de
caipiras negros do interior paulista e os coloca no plano das grandes
questões nacionais. Tal transposição de planos é feita de forma suave,
quase imperceptível, facilitada por um jeito de escrever - fluente, leve,
elegante - que cria a impressão de um quase descomprometimentocom
o rigor acadêmico. Nada mais ilusório. Atrás do estilo que estimula a leitura, encanta o leitor, espicaça a curiosidade e aplaina dificuldades de
entendimento, há a manipulação hábil de um instrumental lógico e técnico que passa pelo mais exigente crivo do saber e do fazer antropológico e sociológico.
Talvez se possa dizer que, logo em seu trabalho de estréia, o jovem autor deste estudo encontrou a fórmula perseguida com afã por
muitos cientistas sociais: ser preciso na descrição dos fatos e rigoroso
nos esquemas analítico-interpretativos, sem cair, todavia, nos costumeiros jargões, nas frases feitas e ocas, nos lugares-comuns, na escrita
esotérica.
Enfim, tudo indica que Renato da Silva Queirozprincipiou a sua produção científica com a opção clara por uma forma de fazer a ciência do

homem que, no fundo, envolvea corajosa opção de ser fiel a si mesmo. E é
bom que assim seja.
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INTRODUÇAO

Este trabalho é um estudo antropológico sobre um bairro rural do Vale
do Ribeira. Ivaporunduva é o nome do bairro, palavra cujo significado parece ser "rio de muita fruta" (Krug, 1942: 271). A primeira informação
que obtive a respeito de sua existência partiu de meu orientador, Prof. João
Baptista Borges Pereira. Na verdade, o Prof. Borges Pereira jamais esteve
no local, tendo apenas recolhido vagas notícias sobre esse povoado durante um encontro que manteve com alguns arquitetos que haviam percorrido a região, estudando as características das habitações de sua população. Naquela época, meados de 1977, eu me encontrava no Litoral SuJ do
Estado de São Paulo, realizando levantamentos preliminares entre alguns
núcleos de pescadores de Cananéia e Iguape, visando à elaboração de um
projeto de pesquisa a ser posto em prá~ica posteriormente. As primeiras
informações sobre Ivaporunduva referiam-se a um povoado distante e isolado, habitado por pretos que ainda conservavam muitas tradições de origem africana, principalmente na arquitetura das casas. Motivado pela idéia
de estudar um agrupamento dessa natureza, deixei a região de Cananéia e
segui até Eldorado, município no qual deveria estar localizado o povoado.
E estava. Mas não tão distante nem tão isolado como queriam os arquitetos, e como desejava também o próprio pesquisador.
Em Eldorado, as primeiras pessoas a quem indaguei sobre a localização exata de Ivaporunduva reagiram com algum espanto. Uma delas não

.
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conseguia entender por que haveria eu de me interessar por um povoado
de pretos, "gente simples, alguns até com seis dedos em cada mão'", correndo ainda o risco de atravessar o Ribeira de canoa, muito depois da Caverna do Diabo ...
Os pretos eram pretos, mas eram também mestiços e brancos. Havia
um número maior de pretos, é verdade, mas a pesquisa, iniciada logo a seguir, ainda em 1977, demonstrou não haver vestígios aparentes de traços de
cultura africana, pelo menos no nível de análise deste trabalho, a não ser
aqueles que, juntamente com os de origem indígena e portuguesa (e, por
isso mesmo, de difícil identificação), integram o que se convencionou chamar de "cultura caipira", síntese das contribuições mencionadas. Acato aqui
as ponderações de Antonio Candido segundo as quais para designar os aspectos culturais da população rural paulista tradicional usa-se o termo caipira,

dissolvido o que poderia ter restado de eventuais costumes africanos na
área pesquisada.
Mas, se tradições culturais às vezes se perdem com facilidade, o negro da pele permanece ao longo de sucessivas gerações, em tons variados,
apesar da miscigenação. A impressão que se tem é que a cor da pele raramente ocasionou problemas para os moradores durante o período em que
o bairro se manteve isolado e distanciado de outros núcleos populacionais
mais densos. Afinal, eram todos pretos, ou assim se consideravam. Fizeram
ainda de uma santa da mesma cor, Nossa Senhora do Rosário dos Homens
Pretos, a padroeira do bairro. Não se pode descartar também a hipótese de
ter sido a cor dos moradores um dos fatores responsáveis pelo isolamento
do povoado por um espaço de tempo tão prolongado.
Se os contatos passam a ser mais freqüentes a partir da construção de
uma rodovia, concluída em 1969, segundo informantes de Eldorado, essa
estrada de rodagem, que tomou Ivaporunduva bem mais acessível, só permitiu trânsito seguro após 1974. Contudo, de alguns anos para cá, à medida que se intensificam os contatos dos moradores com habitantes de cidades e regiões mais distantes, os problemas tendem a surgir e a se agravar.
Refiro-me às relações entre pretos e brancos, pois questões de outra natureza serão tratadas ao longo deste trabalho, muito embora haja vínculos
estreitos entre elas. A propósito, durante minha última visita ao bairro gravei o seguinte depoimento de um morador:

[ ... ] que tem a vantagem de não ser ambíguo (exprimindo desde sempre um
modo-de-ser, um tipo de vida, nunca um tipo racial) [ ... ] Cornélia Pires descreve, em
um dos seus livros, o "caipira preto", o "caipira branco", o "caipira caboclo", o "caipira mulato". É a maneira justa de usar os termos, inclusive porque sugere a acentuada incorporação dos diversos tipos étnicos ao universo da cultura rústica de São
Paulo[ ... ] (Candido, 1964: 8; ver também Willems, 1944: passim).

Os negros eram, assim, caipiras. Seus antepassados, procedentes de
Minas Gerais, devem ter chegado ao local como escravos de algum senhor
interessado nas minas de ouro do Ribeira. Provavelmente, chegaram já
despojados das tradições africanas que gerações mais antigas de escravos
trouxeram para a nova terra. Vieram, pois, como típicos cativos, aviltados
e atemorizados. Talvez já tivessem assimilado os costumes da região de
onde partiram, área de influência marcante da cultura caipira. Isso explica
em parte a ausência de tradições nitidamente africanas entre os habitantes
de Ivaporunduva na atualidade. Mas é necessário considerar também o
longo período que separa a instalação inicial do núcleo, talvez já no século
XVII, dos dias atuais. Ademais, a região onde se estabeleceram, nos contrafortes da serra de Paranapiacaba, vem sendo povoada aos poucos desde
o início da Colonização, e é também zona por onde se difundiu o modo de
vida caipira (Pereira de Queiroz, 1967: 70). O ferrenho catolicismo, em
sua versão rústica, de que ainda hoje dão mostras os moradores, deve ter

l.

Trata-se de polidaculia, mã-formação decorrente, muito provavelmente, de uniões consangilíneas, em razão da acentuada endogamia praticada em Ivaporunduva.
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"a nação daqui é tudo de preto. Quando o branco sai de lá pra cá, ele quer meter
o pau na gente aqui que é preto. Aqui nós somos pretos. Agora, vem o branco de Já,
igual ao que teve aí [alguns garimpeiros], nós queremos respeito. 'Respeita o que é
teu, respeitamos o que é nosso. Eu governo a minha casa ... Pega o que é teu e nós
pegamos o que é nosso', eu disse pra eles. Não é a cor, é rico. Por eles serem ricos,
eles querem meter o pé na gente. Não senhor! Os fazendeiros daqui também são uns
vagabundos."

No que toca às relações entre integrantes do bairro e visitantes estranhos a ele, o problema mais evidente, e talvez o mais grave, decorre das
investidas de fazendeiros que cobiçam as terras em que estão estabelecidos os moradores. Os fazendeiros são brancos, mas, para os moradores,
são acima de tudo ricos. No presente momento, as diferenças de classe se
mostram mais significativas do que as de cor, se bem que às vezes possam
se confundir, como se depreende do depoimento acima.
A opinião de um dos fazendeiros a respeito dos moradores também
não enfatiza a questão da cor:

,,
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"em outras regiões por aqui o branco é a mesma coisa, o mesmo sistema. Eles
não gostam de serem mandados, empregados. Eles preferem um serviço avulso. À
medida das necessidades eles então trabalham para satisfazer as necessidades. Mesmo que seja um serviço para nós ou para outra propriedade qualquer que tenha lá, eles
fazem por alguns dias. Então eles trabalham como qualquer outro empregado, só que
por dois ou três dias. Aí eles ficam mais uma semana parados e depois voltam a trabalhar. Às vezes o serviço não é bem-feito, mas não é culpa deles. Eles não têm a prática. É um pessoal que viveu ali de pequenas roças. As culturas são bem pequenas, são
culturas que não dão nem sobrevivência para eles. Inclusive ainda é rude, bem atrasada, [ ... ] não usam nem animal, nem arado, [ ... ] estão na era da enxada lá. Eu acredito
que ali seja um problema de educação deles, das origens. Ali ficou muito esquecido.
A gente estranha esta parte do trabalho, o modo que eles vivem."

"na hora de casar quem manda é o bico do cara. Pode ligar um preto com um
branco af que está limpo. Aqui é preto e branco no cabo da foice, da enxada e do
machado, e tem que puxar. Lá em Jundiai [município paulista] tinha mais branco do
que preto. Pra mim tudo correu bem, juntou preto e branco misturado, deu pra sair
limpo. Filho, preto ou branco, tem que considerar, tem que adorar."

Mas as apreciações do fazendeiro parecem tendenciosas, pois não se
dissociam dos seus interesses nas terras e na força de trabalho dos moradores". Convém, então, transcrever outras opiniões, como as de um professor de Eldorado:
"eu me lembro, quando ainda eu era criança, chegava uma canoa lá de cima, a
gente procurava saber se vinham porcos ou se vinham doentes. Antigamente apareciam muitos casos de lepra. Eles tinham um modo estranho de falar, uma fala meio
cantada. A gente tirava o sarro da turma, gozava, né? De fato a gente notava esta pronúncia. Dizem que andavam quase nus por lá. A gente sabia que todos os de lá de
cima dificilmente eram brancos. A maior parte era de cor preta. Lembro que eram
comentadas as festas de lá de cima e quem ia a estas festas era o padre e alguma
pessoa muito ligada a eles. Mas não era macumba não. Eu acho que é um povo muito
religioso, muito católico, e tenho a impressão que o povo de lá de cima, se falar em
macumba, é até capaz de morrer de medo. Antigamente, antes da abertura da estrada,
o índice de criminalidade lá era bem menor. Pelo menos o que chegava até nós aqui
em Eldorado. Com a estrada aumentou também a ganância, a disputa. Mas a questão
da cor nunca existiu. Na cidade, por exemplo, não existe o preconceito. Eu acho que
lá é menos ainda, é mais misturado."

Estamos aqui diante da velha fórmula que consiste em negar a existência de preconceito racial no Brasil. É óbvio que a segunda parte do depoimento contradiz a primeira. O informante procura dissimular o preconceito ressaltando, por exemplo, a "pronúncia estranha" dos moradores.
Mas, e nas relações internas ao próprio povoado? Vários de seus habitantes me asseguraram que lá também não há preconceito de cor, que
todos são iguais, todos são parentes, todos têm o mesmo valor, independentemente de serem pretos, mulatos ou brancos. Um rapaz insistiu no fato de que
2.

Ver o capítulo 3.
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Constata-se, todavia, que os termos "preto" ou "negro" raramente são
usados pelos moradores. Empregam-se com mais freqüência termos mais
brandos, como "moreno", "queimado" e "trigueiro", quando se alude a
uma pessoa de cor negra. Nas palavras do professor da Escola Comunitária de Ivaporunduva', "para mim, porque eles são mais íntimos, então eles
não têm aquela vergonha de falar a palavra 'preto'. 'negro'". E prossegue,
ingênua e contraditoriamente:
"eles não têm este preconceito racial desde que quem chega lá respeite aquelas
idéias deles. Então eles aceitam o preto e o branco. Quanto ao casamento, para eles,
se for uma pessoa branca é melhor ainda. Mas eles têm preferência pela turma dali.
Uma moça, às vezes vai para Santos, faz um curso, depois se emprega por lá. Se ela
volta e namora um cara dali, então eles fazem tudo pra casar. Mas se ela leva um
outro de fora, também não tem problema, eles não oferecem resistência. Pra gente
entrar na intimidade deles, a gente tem que concordar em tudo com eles. Numa briga,
se chamar de negro, aí é uma ofensa lá pra eles. Eu não acho que eles tenham assim
tanto uma preferência elevada por branco, eu não percebi isto não. Inteligente é aquele que estuda, seja preto ou seja branco. Está estudando, é inteligente. Se um filho de
preto é estudante, então é inteligente; se um filho de um branco não é estudante, não
é inteligente, porque não estuda, não tem capacidade de aprender. Na escola também
não tem preconceito, porque são todos parentes. Mesmo sendo branco, mas já cruzou
com um preto de lá, já é parente também, já é primo. Então há uma proteção ali entre
eles. Na parte racial não tem problema, nem no trabalho, nem na fanu1ia. Só se for
posto o problema assim com gente de fora. Se há problema com gente de fora talvez
seja pela pessoa que se aproxima. Aquela pessoa cria o problema: 'Não vou me misturar com eles porque eles são pretos, são pobres'. Aí sim. Geralmente o Sr. A. é um
deles. A mulher dele não se relaciona com ninguém do bairro quando vai lá. Então
existe o problema, mas não por eles. Eles notam, eles dizem: 'aquela mulher é rica, é
orgulhosa, não gosta da gente'. Mas porque é rica, não porque é branca. O preconceito
é imposto por quem chega, não por eles. Fora do bairro eles são bem recebidos à medida que se comportam bem. Nunca se queixaram. É problema de moral. Se se comportam bem, são bem recebidos. Se se comportam mal, logicamente são mal recebidos."

Mas é outra a percepção da esposa do professor de Ivaporunduva.
Segundo ela, a mãe de um rapaz do bairro não queria que ele se casasse
com uma preta:
3.

Os papéis da escola e do professor são avaliados no capítulo 3
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"ele era claro, e ficou noivo por interesse. A mãe não chegou a declarar, mas eu
percebi bem que era por causa da cor. Depois ele terminou o namoro. A mãe falou:
'Veja bem, você vai se casar com ela, você gosta de criança, e vai que nasça um filho
branco, e vai que venha preto, será que você não vai se arrepender de ter um filho preto?'. Ela fez ele ver isto, sabe? Ele casou com urna branca."

A bibliografia especializada que trata da vida socioeconômica e cultural em comunidades rurais paulistas conta com trabalhos de elevado nível. A título de exemplo, é suficiente mencionar aqui as obras de Antonio
Candido (1964) e Maria Isaura Pereira de Queiroz (1967 e 1973), que retratam com precisão e sensibilidade o modo de vida característico das populações caipiras em São Paulo, categoria praticamente em extinção. Estes trabalhos mostram que os bairros rurais alcançavam um mínimo de
integração graças às relações de parentesco e vizinhança que vinculavam
e aproximavam seus habitantes, além da participação de todos nas festas e
nos trabalhos cooperativos que ocorriam em cada bairro. Resultava disso
tudo uma espécie de "sentimento de pertinência", isto é, uma consciência
desenvolvida pelos moradores de que pertenciam a um bairro específico.
Todavia, a integração assim obtida era precária, relativamente instável,
sendo freqüentes os deslocamentos de famílias inteiras de um bairro a outro, vizinhos ou não.
Em Ivaporunduva, identifiquei todos esses mecanismos de integração. Mas creio ter apreendido mais um, que raramente se encontra em
núcleos semelhantes já estudados: a cor, critério de mútua identificação,
fator de integração mais profunda e de solidariedade maior entre seus
componentes, fonte de identidade do bairro.
Retomando a hipótese anteriormente formulada, é possível que o
acentuado isolamento do bairro durante um período tão prolongado possa
ser atribuído, entre outras razões, à predominância de pessoas negras em
seu interior. Discriminados pelos habitantes de núcleos mais afastados,
como sugere um dos depoimentos já transcritos, recolheram-se e, temera.
sa e prudentemente, isolaram-se. Quando alcançados pelos homens, idéias
e coisas que caminham agora pela estrada, o confronto tornou-se inevitável: pretos, e também pobres frente aos estranhos, são agora eles os estranhos. São os "de lá de cima", "os que têm seis dedos em cada mão", "os
que não trabalham", "os que falam de maneira diferente". Eufemismos ...
Raramente são os pretos de I vaporunduva, pois a etiqueta do brasileiro
quanto às relações inter-raciais "[ ... ] põe ênfase no controle do comportamento de indivíduos do grupo discriminador, de modo a evitar a suscetibi-
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Iização ou humilhação de indivíduos do grupo discriminado" (Nogueira,

1955: 292).
Caipiras e negros, duplo estigma, certeza de difícil e dolorosa integração na sociedade urbano-industrial brasileira que tanto se empenha em
explorar e discriminar pobres, campônios e "homens de cor".

('

1

A REGIÃO, O MUNICÍPIO, O BAIRRO

O bairro de Ivaporunduva situa-se no município de Eldorado (antigamente denominado Xiririca), às margens do rio Ribeira de Iguape, no
Sul do Estado de São Paulo. São numerosos os municípios localizados na
região percorrida pelo rio Ribeira. Há autores que se referem àqueles da
Faixa Litorânea, aos da Baixada e aos do Alto Ribeira. Neste trabalho,
contudo, emprego a classificação da Fundação IBGE que reúne, sob a denominação microrregião homogênea "Baixada do Ribeira'-', os municípios
paulistas de Cananéia, Eldorado, Iguape, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu,
Pariqüera-Açu, Registro e Sete Barras. Esta escolha facilita o uso de dados estatísticos sistematizados pelo próprio IBGE (ver também Petrone,
1966: 13-25).
>{ O Vale do Ribeira, em que predomina um clima úmido e quente, é
área de povoamento bastante antigo. Contando com a presença de colonos
europeus já em meados do século XVI, caracteriza-se ainda hoje pelo
acentuado isolamento de grande parte de seus habitantes - na maioria
dispersos pela zona rural dos municípios ou pelas vilas e povoados mais
ou menos próximos ao litoral (Pinho, 1964: 28-34). Sua economia, praticamente estagnada há vários anos, apenas recentemente vem apresentando sinais de melhoria, graças à abertura de estradas, expansão da rede de
comunicações e maiores facilidades de abastecimento devido a maciços
investimentos governamentais realizados na região nos últimos anos, no-
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tadamente após o período em que o local foi palco de um movimento guerrilheiro, no começo dos anos de 1970.
Embora as sedes de município estejam se beneficiando desses investimentos, o mesmo não se observa nas zonas mais distantes dos núcleos
urbanos, a não ser indiretamente, e mesmo assim às vezes com resultados
negativos, pois sua população (majoritariamente de pequenos sitiantes e
posseiros) passa a ser assediada por fazendeiros e empresários à procura
de terras que se valorizam, pois o valor das terras se eleva quando contam
com parcelas de mata e recursos .naturais como palmito, madeira e minérios. Os incentivos fiscais e outros benefícios se traduzem em abertura de
estradas, incremento da pecuária, estímulo ao cultivo de cacau, chá, banana e outras culturas, transformando regiões até então inacessíveis e desprezadas em áreas disputadas por aqueles que agora almejam explorá-las da
forma mais lucrativa possível. São, por isso mesmo, cada vez mais freqüentes os atritos e litígios mais graves ocasionados pela disputa de terras
na região, como se pode comprovar mediante a leitura de jornais e periódicos de maior expressão da capital 1•
O censo demográfico de 1970 indica para a microrregião homogênea
"Baixada do Ribeira", com uma área terrestre de 10197 km', um total de
120503 habitantes, 42129 dos quais residentes em áreas urbanas, e 78374
em zonas rurais. Sua população economicamente ativa, estimada em
38 502 pessoas, distribuía-se da seguinte forma: 24 623 dedicavam-se ao
setor primário da economia, 4 218 ao secundário e 9 661 ao terciário. Esses dados, embora desatualizados, permitem, no entanto, o esboço de uma
imagem mais consistente sobre essa região pouco povoada, com inexpressiva taxa de densidade demográfica, abrigando uma população rural consideravelmente maior que a urbana, cuja economia fundamenta-se ainda
na atividade agrícola e, secundariamente, na pecuária.
O município de Eldorado apresenta características similares ãs da
região à qual pertence. A sede do município teria sido fundada no século XVIII, durante as penetrações de mineradores através do Ribeira e
seus afluentes, surgindo assim um dos primeiros povoados no interior
daquela vasta área ([d., 1964: 31). Outra versão nos informa que Xiririca
teria tido origem numa aldeia indígena de mesmo nome já em fins do
século XVI (Almeida, 1947: 49). O que se sabe ao certo é que a cons-

trução da capela do então povoado foi iniciada por volta de 1756. Tendo
sido completamente destruída por uma grande enchente no ano de 1807,
foi substituída por uma segunda capela, edificada em local mais alto
e seguro, solenemente inaugurada em 8 de setembro de 1857 (ld., 1947:
50-54).
O censo demográfico de 1970 fornece os seguintes dados relativos
ao município: 10845 residentes, dos quais 2556 localizados na zona urbana e 8289 na rural, distribuídos por uma área terrestre de 1721 km2, com a
média de 6,3 habitantes por km2• Outras características do município de
Eldorado e da Baixada do Ribeira estão descritas no trabalho de Brandão
Lopes, Zonas Ecológicas do Estado de São Paulo. Nesse estudo, o autor
inclui o município em apreço, ao lado de vários outros, no que chama de
Zona Litorânea, cujos atributos seriam: zona povoada por uma população
esparsa (a mais baixa densidade demográfica do Estado de São Paulo) e
isolada, predominantemente rural, sendo o seu habitante típico o "caiçara",
mestiço de branco e índio que vive num nível econômico "de subsistência"
(Lopes, 1957: 105-110). Ressalta ainda a precariedade de seus meios de
transporte, a importância da exploração da banana e a reduzida influência
do elemento negro na área, presente apenas nas vizinhanças dos antigos
portos e nas plantações de cana da época colonial (ld., 1957: 107). Por sua
vez, Pinho (1964: 58, 59, 60 e 61) adota a seguinte classificação da população da Baixada: a) caiçaras: são os caboclos do litoral; b) ribeirinhos: os
caboclos que vivem às margens dos rios; e) capuavas: caboclos habitantes
das serras.
Embora sejam bem poucos os negros na região, é necessário destacar
a sua significativa presença nos municípios de lporanga e Eldorado, o que
talvez se possa atribuir ao trabalho na mineração, que antigamente era
realizado por escravos. Após a Abolição, teriam os escravos e seus descendentes permanecido na área, transformados em roceiros, ocupando as
terras desvalorizadas com o declínio da mineração (Pereira de Queiroz,
1969: 30).
De modo geral, o povoamento da Baixada do Ribeira, sobretudo nas
áreas mais afastadas dos atuais centros urbanos, é resultante da penetração
de colonos europeus através das vias fluviais. Defrontaram-se, provavelmente, com uma população indígena, os Tupiniquim, de quem teriam
assimilado as técnicas predatórias de cultivo do solo, perpetuadas pela população rural da região (Pinho, 1964: 29-30). Ainda hoje a Baixada é uma
área tipicamente policultora, com predomínio de pequenas e médias propriedades dirigidas diretamente por seus donos, dedicados a uma agricul-

l.

Ver, por exemplo, as seguintes matérias da revista fstoÉ: a) "Por trás da Miséria, a Posse da
Terra", de 4 de outubro de 1978, b) "Uma Confrontação atrás da Outra", de 23 de maio de
1979.
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tura rudimentar, ao lado de grande número de famílias instaladas em terras
devolutas, vivendo de maneira semelhante, com baixo padrão de produtividade e de consumo.
É nessa área que se localiza o bairro de Ivaporunduva, cuja fundação
data do século XVII ou XVIII. Relatam seus moradores que há muito
tempo chegou ao lugar uma senhora, portuguesa, de nome Maria Joana,
trazendo consigo pretos escravos para o serviço da mineração do ouro.
Mandou construir mais tarde uma capela onde pudessem ser realizadas as
celebrações religiosas, e também uma casa para sua moradia. A capela tem
resistido ao tempo, e foi recentemente tombada e restaurada pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de São Paulo. Da casa, já demolida,
restam apenas alguns vestígios do alicerce. Enferma, teria essa senhora
retomado a Portugal, não sem antes doar suas terras à Igreja e deixar a
escravaria liberta.
Acreditam os moradores de Ivaporunduva que ainda há, escondido
no interior das paredes da capela, muito ouro do tempo da mineração, um
tesouro incalculável. Quanto às terras, não obtive informações precisas sobre seus donos e sua extensão. Os mais exagerados calculam um total de 4
mil alqueires. Outros, mais modestos, referem-se a quatrocentos. Uma estimativa razoável, entretanto, situaria a "terra da Santa" em torno de no
máximo quarenta alqueires. Mas para os moradores não há dúvidas a respeito da propriedade das terras: diz-se que pertencem à Santa - Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, padroeira do bairro, cuja festa se
realiza anualmente no mês de outubro -, e não à Igreja, como parece ser o
correto.
São escassas as informações sobre o bairro. Há um detalhado relato
de viagem, de Edmundo Krug, publicado na Revista do Instituto Histórico
e Geográfico de São Paulo. Pela data da publicação (1912, a primeira edição), talvez seja possível estabelecer o final do século XIX ou início do
XX como a época em que o autor percorreu o local. Segundo Edmundo
Krug, após dois dias de viagem pelo rio Ribeira, partindo-se de Eldorado,
chegava-se a Ivaporunduva,
[ ... ] Iogar ermo e habitado por algumas famflias de pretos, descendentes dos
escravos de época da qual logo mais tratarei. Uma capellinha, sem architectura alguma, apenas com uma larga porta no pavimento térreo e duas janellas no andar superior, que dão luz ao coro, está construída no logar mais alto da beira da Ribeira: íngremes morros, como o "Morro da Joanna" e outros, cercam-n'a pelo lado de traz, dando
assim ao logarejo uma vista agradável e poética (Krug, 1942: 272).
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Por aquela época, o bairro caracterizava-se pela presença de "Alguns
fazendeiros, proprietários de pequenas engenhocas, fazendo, talvez, somente o necessário para entreter a vida e ganhar alguma cousa mais do
que o sufficiente quotidiano" (]d., ibid.).
Informações esparsas sugerem que o bairrode Ivaporunduva sofreu
oscilações demográficas ao longo dos anos. Por ocasião da viagem de
Krug, as casas e as pessoas talvez fossem poucas, e o aspecto de decadência que apresentava o povoado foi igualmente notado pelo viajante: "O
arraial, que é bem mais antigo do que Jaguary (Itaúna), está hoje em completa decadência, havendo ahi talvez só umas seis casas mal acabadas,
quasí em ruínas, habitadas por pessoas que se dedicam exclusivamente à
lavoura e gado" (ld., ibid.).
Sobre o povoado, escreve Comélio Schimidt:
Este Jogar [Ivaporunduva], interessante pela sua posição entre morros, está situado na margem esquerda do Ribeira; compõe-se apenas de três casas velhas e uma
pequena capella mais velha ainda a qual, diz a tradição ter sido construída pelos
captivos que, ha mais de 240 anos, mineravam ouro, no ribeirão de Ivaporunduva. Por
concessão de seus senhores, dispunham dos domingos para a construcção do templo;
verdade é que este ribeirão tem fama, de longa data, de grandes riquezas em ouro
(Schimidt, 1914: l)

Mesmo sendo verídicas as informações acima, é preciso ter em mente que grande parte das casas do povoado localiza-se a uma considerável
distância da capela e do conjunto de habitações que a circundam. De todo
modo, o depoimento de uma antiga moradora poderá esclarecer em parte
este problema2:
"toda festa ( a da Padroeira) era nesse dia mesmo, dia do Rosário. Depois largaram, pegaram a fazer a festa em novembro, até em janeiro faziam festa. Agora estão
voltando para trás outra vez, caminhando no tempo velho. Mas tinha gente! Agora
não tem ninguém aqui. No tempo que eu peguei a conhecer pra cá tinha muito morador. Tinha morador, casas de telha, tudo, feito uma vila. Agora acabaram com tudo. já
estão só os netos, os bisnetos. Mas n'outro tempo tinha muita gente aqui. Tinha morador bastante."

Os dados acima são precários, pois não se dispõe de números confiáveis nem sobre o total da população e sua variação ao longo dos anos, nem
2.

Os depoimentos utilizados neste trabalho foram lodos gravadosdurante entrevistascom os
moradores Procurei transcrevê-los literalmente.
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sobre o número de habitações. Todavia, ainda hoje alguns moradores mantêm o costume de se esconder de visitantes estranhos. É possível que antigamente até mesmo a localização das casas, afastadas da capela, obedecesse a esse padrão de vergonha ou temor, dando ao visitante uma falsa
impressão de abandono e decadência.
De acordo com o levantamento que realizei entre 1977 e 1978, eram
202 os habitantes de Ivaporunduva, 107 do sexo masculino, 95 do feminino, residindo em 43 habitações, com a média de 4,7 pessoas por casa.
Desse total, 120 eram solteiros, 70 casados e 12 viúvos3• O número de brancos (27) situava-se bem abaixo da população de cor (108) e do número de
mestiços de pretos, brancos e provavelmente índios (66), além de um
albino. Esses números parecem comprovar a permanência dos escravos e
seus descendentes no local desde os séculos XVII e XVIII. Quanto à religião, declararam-se todos católicos, informação que parece correta, dada
a participação maciça dos moradores nos ofícios religiosos. Do total de
residentes, 166 nasceram em Ivaporunduva; os demais procedem de bairros próximos ao local pesquisado. Setenta e três declararam-se alfabetizados (número que considero elevado, em que se incluem certamente os
que apenas escrevem seus respectivos nomes), e 129 analfabetos. Finalmente, contei ainda 45 pessoas portadoras de título eleitoral.
A respeito de Ivaporunduva, Edmundo Krug teve o cuidado de transcrever em seu relato de viagem várias anotações que obteve do Livro de
Tombo de Xiririca, hoje desaparecido. Lê-se nestes trechos que o nome da
senhora à qual se referem os habitantes do bairro era Joanna Maria, nascida em Minas Gerais (e não em Portugal). falecida"[ ...] aos 2 de abril de
1802, com idade de noventa annos, sem deixar bens alguns, porque em
vida Soube distribuil-os, e remunerar com a liberdade os escravos que lhe
servião" (Krug, 1942: 274). Segundo as anotações do Livro de Tombo, a
construção da capela foi iniciada em 1791 e, como

No caso de lvaporunduva, tido como lugar muito rico, ''[ ... ] lógico
era que qualquer proprietário piedoso tivesse feito doação de alguma lavra
á Santa protectora da capellinha. O ouro era bateado também pelos crentes, que, por mera devoção, reservavam alguns dias do anno para este serviço, cujo producto, depois de lavado, era entregue á igreja" (Id., ibid.).
Consta que faziam parte do patrimônio da capela de Nossa Senhora do
Rosário uma casa de taipa e uma lavra de ouro, doação de um minerador
do bairro. Sabe-se que a ereção de capelas em patrimônios doados por
moradores foi prática comum no Estado de São Paulo, dando origem assim a diversas cidades paulistas da atualidade (Candido, 1964: 55). Afirma
ainda Krug que a capela era "remediada", possuindo um patrimônio cujos
juros, somados às contribuições dos pretos, davam margem a uma ornamentação decente.
Antigamente o acesso a Ivaporunduva era penoso, obrigando o viajante a enfrentar jornadas demoradas e perigosas. Havia tão-somente ocaminho natural pelo rio Ribeira - dois dias de viagem em rústicas embarcações, partindo-se de Eldorado. Nas épocas da cheia do rio, na estação das
chuvas, de dezembro a março, o percurso tornava-se ainda mais arriscado,
elevando as chances de acidentes com as embarcações e mortes por afogamento. Eis o relato de um morador que evoca tais dificuldades:

Toda igreja deve ter um patrimônio. isto é, bens consignados para o sustento do
padre que ahi diz missas, ou então para, com os rendimentos, poder se concertar a
igreja, o cemitério, emfim para se poder manter decentemente tudo o que diz respeito
á casa de Deus, [ ... J este patrimônio pode constar de casas, [ ... ] ou de terrenos, que
são alugados para lavradores, ou mesmo de terrenos auríferos em arraiaes de minas
(ld., 1942: 276).

Enquanto perdurou a precariedade de transporte, os moradores do
bairro dirigiam-se a Eldorado quase que tão-somente por ocasião da Páscoa, sempre pelo Ribeira (Krug, 1942: 275). Antes que fosse construída a
capela,

3

L ..

Computei apenas os residentes, deixando de incluir nesta categoria os parentes que se encontravam residindo e trabalhando permanentemente fora do bairro. Os 70 casados compõem 35
cnsais, As demais residências têm na chefia mulheres viúvas.
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"Naquele tempo não tinha estrada, era só caminho roçado de foice. A gente
trabalhava na roça da gente e o caminho para a vizinhança era só roçado de foice.
Agora é que tem esta estrada boa. Mas era custoso aquele tempo! Agora, com a estrada funcionando aí, ficou muito mais fácil. N'outro tempo quem não sabia remar
tinha que alugar canoa. Safa daqui e ia para Eldorado; n'outro dia fazia sua compra,
saía de lá e era no outro dia que chegava aqui. Era três dias de viagem. Agora a gente
vai num dia e volta no mesmo dia. Antigamente era custoso, a gente não tinha estrada,
o recurso era a canoa mesmo. Morria muita gente n'água, dava muito prejuízo. Depois que abriram a estrada, acabou o morrimento de gente."

[ ...] eram feitos, os officios divinos, exceptuando os casamentos, na casa desta
"piedosa Mulher", chamada Joanna Maria; fazia-se isto ahi devido a uma representação que fez o povo do togar ao Vigário Capitular, com séde em São Paulo, allegando
que a longa jornada até Xiririca fazia-lhes perder muito tempo, e sendo constantes as
enchentes na Ribeira, os desastres eram freqüentes (Id., 1942: 274).

,.
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A REGIÃO, O MUNICÍPIO, O BAIRRO

Hoje, pode-se alcançar lvaporunduva com relativa facilidade. Partindo-se de São Paulo, por rodovia, toma-se a BR-116 (Régis Bittencourt) até
Jacupiranga. Uma pequena estrada asfaltada estabelece a ligação entre esta
última e a cidade de Eldorado. De Eldorado, segue-se por uma estrada de
terra com destino ao município de lporanga; cumprindo-se mais ou menos
cinqüenta quilômetros desta última rodovia, uma estreita variante conduz
ao povoado. Cinco ou seis horas de viagem são suficientes para se percorrer
todo o trajeto. A primeira visão que se tem é a da capela, alicerçada numa
elevação e cercada de diversas casas, algumas delas localizadas à margem
direita do rio Ribeira; mas a maioria das casas, e também a capela, estão em
sua margem esquerda, e a travessia deve ser feita de canoa. Contei ao todo
43 habitações ("ranchos", como por lá se diz), quase todas de pau-a-pique
barreado, cobertas de sapé, piso de terra batida, rústicas portas e janelas.
Algumas casas distanciam-se bastante das demais. Entretanto, seus moradores definem-se como pertencentes ao bairro, e de fato comparecem às
festas, aos ofícios religiosos e outros acontecimentos realizados na área em
que a povoação é mais densa. Vinculam-se também aos demais habitantes
do bairro por meio de laços de parentesco, o que recomenda, pois, não excluí-los do recenseamento realizado. Precárias trilhas, sinuosas e malcuidadas,
permitem o trânsito de pessoas entre as diversas habitações. Onde é maior a
concentração de moradias - em tomo da capela -, é aí que transcorre a vida
social do povoado: reunião dos homens aos domingos, brincadeiras das crianças, conversas do cotidiano, circulação mais intensa de transeuntes, tudo
em meio a numerosas galinhas. Não muito distante dessa área principal,
pode-se avistar o cemitério, com suas paredes em ruínas, e o prédio da escola comunitária, construído de madeira e coberto de telhas "Etemit",
Algumas casas situam-se numa faixa de terra que acredito pertencer à
Igreja - provavelmente patrimônio da capela, como já indiquei. Diversas roças estão também localizadas no mesmo terreno, não muito afastadas da área
principal do povoado. Entretanto, alguns moradores possuem títulos de posse
da porção da terra em que residem e na qual mantêm suas plantações - geralmente glebas que variam de dois a dez alqueires. Tais posses, legalizadas ou
não, afastadas do centro do povoado, parecem definir, embora de maneira
imprecisa, os limites das terras da Igreja, onde estão fixados alguns dos moradores. Pode-se observar que há habitações bem próximas umas das outras,
abrigando núcleos familiares que se vinculam por relações de parentesco decorrência, possivelmente, da herança de terras através das gerações', Final-

mente, vê-se uma pequena venda ("chiboca"), explorada por um dos habitantes, em que se podem adquirir, a preços sempre mais elevados que os
vigentes nas cidades, mercadorias como sal, açúcar, querosene, velas, aguardente, óleo comestível etc., produtos antes disponíveis apenas em centros
mais distantes, ou produzidos com dificuldades no próprio local, como será
visto a seguir.
É essa a primeira imagem que se pode formar do bairro. O termo
"bairro", "bairro rural", é o aqui empregado, não em seu sentido genérico
e comum, mas de acordo com o significado que se lhe atribuem nos estudos a respeito do mundo rural brasileiro, e mais particularmente nas investigações sobre a vida social no campo paulista. Antonio Candido, por
exemplo, define o bairro como unidade composta de grupos rurais de vizinhança,

4.

Sobre a herança de terras numa área de campesinato parcelar, ver Moura, 1978.

[ ... } estrutura fundamental da sociabilidade caipira, cunsístindo no agrupamento de algumas ou muitas famílias, mais ou menos vinculadas pelo sentunento de loca·
lidade, pela convivência, pelas práticas de auxílio mútuo, e pelas atividades lúdico·
religiosas. As habitações podem estar próximas umas às outras, sugerindo por vezes
um esboço de povoado ralo; e podem estar de tal modo afastadas que o observador
muitas vezes não discerne, nas casas isoladas que topa a certos intervalos, a unidade
que as congrega (Candido, 1964: 44).

Maria Isaura Pereira de Queiroz ressalta o igualitarismo que marcava a estrutura interna dos bairros rurais, pois em geral todos os seus habitantes encontravam-se num mesmo nível socioeconómico:
Cada bairro se compunha de famílias conjugais autônomas, autárquicas, lavrando independentemente suas roças quando e como queriam. Não podiam, porém, pre,cindir do auxílio dos vizinhos sem grave diminuição de seus recursos, pois suas técni cas eram as mais rudimentares. O mutirão, a troca de dias de serviço e outras formas
de auxílio mútuo eram as soluções adotadas para resolver a escassez de mão-de-obra,
por um lado, e por outro lado, a escassez de meios para obtê-la; pois enluvar a terra
apenas com os braços da família não era muito produtivo, não havendo também dinheiro para comprar escravos e, mais tarde, para alugar assalariados. O trabalho rural
em comum se tornava assim uma segunda maneira de congregar os habitantes do bairro, além da festa religiosa (Pereira de Queiroz, 1967: 61).

São traços caracteristicos dessas unidades de povoamento um acentuado isolamento, a posse e a disponibilidade de terras, o trabalho doméstico, o auxílio vicinal e a ampla margem de lazer (Candido, 1964: 61 ).
Sabe-se também que o mestiço de branco e índio prepondera na população rural tradicional em São Paulo: o termo "caboclo" define esse tipo
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racial. Já a expressão "caipira" é empregada para designar os traços culturais dessa população, da qual não se exclui também o elemento negro. Assim, a homogeneidade acentuada da cultura caipira é produto do processo
de "acaipíramento" ou "acaipiração", que integrou e incorporou esses diversos tipos étnicos' num mesmo universo cultural (Id., 1964: 7-8).
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São as seguintes as regiões do Estado de São Paulo que foram ou ainda são áreas tipicamente
caipiras: todo o litoral paulista, o Vale do Paraíba, as serras da Mantiqueira, de Quebra Cangalha, do Mar e de Paranapiacaba, o Planalto Paulista, a Zona Bragantina, a Depressão Periférica
(ao longo do no Tietê, zona de Piracicaba, dos Campos Gerais etc.), a zona do antigo "Caminho da Mata" e o Planalto de Franca (Pereira de Queiroz, 1 %7: 70).

A abertura da estrada de rodagem Eldorado-Iporanga, concluída em
1969, foi sem dúvida alguma o principal fator responsável pela intensificação dos contatos dos moradores de Ivaporunduva com a sociedade envolvente. Na verdade, o bairro jamais esteve submetido a um isolamento absoluto. Mesmo antes da construção da rodovia, existindo apenas o caminho
natural pelo rio Ribeira, esses contatos já ocorriam, porém de forma des, contínua, intermitente, ao sabor das cheias e das vazantes do rio. As embarcações que o percorriam - canoas rústicas, feitas de troncos de árvores
escavados, como ainda hoje se fabricam para os percursos mais curtos, ou
então barcos maiores, destinados ao transporte de carga - levavam e traziam produtos, permitindo assim um intercâmbio entre residentes do bairro
e comerciantes itinerantes, embora fosse raro um morador partir à procura
de povoações mais distantes.
Sobre as forças centrífugas que agiam sobre os bairros rurais, Pereira
de Queiroz (1973: 13) aponta que os sitiantes eram solicitados a deixá-los,
quer em razão de práticas religiosas (romarias, por exemplo), quer por
motivos econômicos (comercialização de excedentes etc.), ao passo que
Candido (1964: 39) indica a necessidade de sal, religião e justiça como
motivação que culminava em relacionamento dos bairros com centros mais
densos e distantes.
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Durante bastante tempo atribuiu-se enorme importância ao acentuado isolamento que compelia, segundo se acreditava, expressivas parcelas
da população rural brasileira a uma situação de atraso e estagnação. Esse
isolamento seria igualmente responsável, nesse contexto, pela manutenção de práticas socioculturais e econômicas tachadas de arcaicas, sobrevivências de um passado mais ou menos remoto. Com a multiplicação de
investigações sobre áreas e agrupamentos rurais tradicionais, tal interpretação tomou-se insatisfatória e insustentável. Estudos mais recentes apontam para a direção oposta: o isolamento não era tão acentuado quanto se
supunha, e o próprio conceito de bairro rural, formulado a partir de então,
não negligencia esse fato. O aspecto fundamental da questão passa a ser,
portanto, não a existência ou ausência de contatos, mas a intensidade que
assumem e, mais importante ainda, as suas especificidades.
Aceitando como verídicas as informações disponíveis sobre o bairro
estudado - refiro-me às transcrições do Livro de Tombo de Xiririca no relato de viagem de Edmundo Krug, como se pode ler no Capítulo 1 -, é
possível reconstituir, em linhas gerais, as modificações por que passou I vaporunduva desde os primeiros momentos de sua constituição. Inicialmente, a ocupação do local deveu-se à exploração do ouro, com a fixação de
mineradores e dos escravos que os acompanharam. Através do Ribeira,
conduzia-se o ouro extraído das minas até Xiririca e Registro, centros que
se encarregavam da distribuição do produto. Parte dos mantimentos necessários à subsistência dos integrantes do povoado e da manutenção do empreendimento deveria ser adquirida naqueles centros, produzindo-se o restante na própria área da mineração. Nesse período (todo o século XVIII),
deveriam ser relativamente intensos os contatos com os núcleos mencionados, conseqüência do tipo de empreendimento econômico dominante,
voltado para a troca e dependente do mercado.
De um lado os escravos, tidos pelo senhor como simples condição
inorgânica e natural de sua própria reprodução, juntamente com o gado ou
como apêndice do solo (Marx, 1971: 450-451); de outro o senhor, proprietário das lavras auríferas e dos escravos. Assim, o atual bairro de Ivaporunduva teve sua origem na extração do ouro, com base no trabalho escravo, e
na conseqüente desigualdade existente entre seus primeiros habitantes.
Conforme documentação compulsada em publicação do Departamento de Estatística do Estado de São Paulo, o povoamento da região do
município de Xiririca (atual Eldorado) por negros, brancos e índios originou-se em aldeamento indígena erigido ainda em pleno século XVI, sendo
a povoação formada inicialmente por mineradores dessas várias etnias que

baleavam ouro de aluvião, muitos a serviço de sesmeiros de terras locais
na condição de seus escravos ou agregados, outros por conta própria. Minerava-se então por toda a margem do rio Ribeira de Iguape, em território
inicialmente pertencente à Vila de lguape, aí incluindo-se Xiririca. Segundo as mesmas fontes historiográficas, data de 1757 a ereção da Capela
pela autoridade eclesiástica (Governo do Estado de São Paulo, Departamento de Estatística, 1944 e 1953: passim).
Os apontamentos do geólogo Comélio Schimidt, inseridos no Relatório da Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo, e que
datam de 1908, relatando a visita ao município de Xiririca, salientam a
comunidade negra que habitava o bairro rural de Ivaporunduva, É ele quem
afirma terem sido, "segundo a tradição", os cativos africanos, por conta
própria, os autores da construção da capela existente no bairro, os quais
"há mais de 240 anos" mineravam ouro no ribeirão local a serviço de sua
proprietária, sesmeira na localidade. Como o autor escreve em 1908, a data
da construção da capela teria sido em época anterior a 1668, isto é, meados do século XVII. O fato põe as origens do bairro no ciclo do ouro
paulista desse período colonial. A capela pertencia aos negros, que a ergueram com seu próprio trabalho executado aos domingos, por concessão
da sua proprietária, conforme o relato de Schirnidt (1914: passim), o que
era, na verdade, um direito costumeiro dos negros escravizados. Tal costume e o de doar terras a comunidades de cativos eram práticas culturais
correntes no sistema escravista brasileiro.
A existência de afloramentos de vários metais, inclusive da prata e
do ouro de aluvião, disseminados em toda a região, é deste modo referida
no citado relatório da Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São
Paulo, intitulado Exploração do Rio Ribeira de Iguape em 1908:
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no Itapirapuã é notável o afloramento de galena; no ribeirão do Rocha os indícios de antimónio, no Apiaí e seus arredores o ouro, na Capela do Ribeira a cal, em
Iporanga o chumbo e a prata, em muitos lugares o ferro e em todos os ribeirões e
córregos o ouro de aluvião que constituiu em outras eras e nesta região a fortuna e o
desastre de muitos aventureiros (Unzer de Almeida, 1956: 17-18).

Pode-se, para explicar as origens da população negra em Ivaporunduva, aventar como primeira hipótese que o estabelecimento da escravidão no local e a vinda de negros alforriados tenha ocorrido com as migrações de escravos, de libertos e de população branca como resultado da
decadência aurífera nas Minas Gerais, entre finais do século XVill e inícios do século XIX. A hipótese seria entretanto infirmada pelos relatos his-

CAIPIRAS NEGROS NO VALE DO RIBEIRA

tóricos sobre a atividade mineradora que acontecia na região que vai .de
Iguape a Paranaguá desde o século XVI. Durante todo o século XVII, a
atividade mineradora é corriqueira tanto no litoral de Iguape a Paranaguá,
como nos sertões serra acima que lhe são contíguos. O que se pode afirmar, à luz de uma segunda hipótese, é que o afluxo da população de origem africana à região foi decerto muito incrementada com as migrações
que se sucedem à decadência das Minas Gerais, em fins do século XVIII e
inícios do XIX, sendo entretanto bem anterior a essas datas.
Parece que a formação dos pequenos povoados ("fogos"), depois instalados oficialmente como freguesias com a ereção formal de capelas pelas autoridades eclesiásticas, na vasta região em que podemos situar Ivaporunduva - todo o litoral sul paulista e o litoral paranaense, e a região que
avança desde o litoral para a região contígua mais ao interior, o planalto tem que ver diretamente com as descobertas de depósitos de ouro de aluvião e, em casos mais raros, de betas do metal.
A atração do ouro foi causa, segundo velhas notícias, da fixação de grande número de moradores de São Paulo no lugar das novas minas. Não só as margens do
Cubatão e dos contrafortes que circundam a baía de Paranaguá foram esquadrinhados
por essa gente: também no alto da serra, as jazidas do Atuba e do Barigui serão logo
procuradas (Holanda, 1977: 255).

Desse modo, está confirmado nas fontes históricás o estabelecimento
de senhores (alguns deles não portugueses, como os flamengos) com seus
escravos africanos, e de negros e mulatos alforriados em época bastante
anterior à decadência aurífera na região das Minas Gerais, tanto conforme
informação de Schimidt sobre a construção da capela, como nos relatos
sobre a atividade mineradora naquelas regiões paulista e paranaense já nos
finais do século XVI e durante todo o século XVII. Esse estabelecimento
de povoadores escravistas, negros cativos, índios administrados etc., é que
estará possivelmente nas origens da comunidade negra de lvaporunduva.
A atividade de mineração em faisqueiras, corriqueira em muitos lugares
da região no século XVII, inclusive, e de um modo generalizado, era exercida por gente livre de "ínfima condição", e até escravos fugidos, que haviam obtido conhecimentos práticos nas andanças das bandeiras em busca
de ouro na região e alhures.
Posteriormente à construção da capela de Ivaporunduva, erigida por
escravos da fazenda, mas ainda nos primórdios da existência de Xiririca,
uma gleba de terras veio a tomar-se, por doação testamentária, posse legitimada desses libertos, que haviam sido cativos da fazendeira, seja nas li-
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des agrícolas, seja na cata do ouro. A padroeira da capela, muito apropriadamente, é a que passou a presidir, até hoje, a confraria negra vinculada ao
templo religioso, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens
Pretos. Assim como São Benedito, Santo Elesbão e Santa Ifigênia são alguns dos mais devotados "santos negros", o Rosário dos Homens Pretos
qualifica uma devoção particularíssima de negros e mulatos à santa.
Devido ao provável esgotamento das lavras e também ao envelhecimento de Joanna Maria, a maior responsável pelo empreendimento, entra
em declínio a mineração do ouro na fazenda localizada em Ivaporunduva.
Essa fase se encerra com a saída dessa lendária mulher, em fins do século
XVIII, que parte, segundo consta, deixando a escravaria livre e suas posses integradas ao patrimônio da capela de Nossa Senhora do Rosário dos
Homens Pretos. As terras devem ter sido obtidas a título de sesmarias, ou,
então, simplesmente apossadas pelos exploradores do minério - as duas
maneiras (sesmarias e apossamento) de se conseguir terras até 1850 no
Brasil (ver Graziano da Silva. 1978: 15-35; Martins, 1979: 24-25). Aos exescravos, agora homens libertos, não restava outra opção senão a de proverem por si mesmos a sua subsistência, voltando-se para o cultivo das
"terras da santa" e terras contíguas, abundantes e férteis na ocasião - o
"sertão", termo empregado no bairro para designar glebas ainda não ocupadas, quase despovoadas, mais ou menos distantes do local pesquisado.
Inaugura-se dessa forma nova fase para esse núcleo de povoamento: passa
a constituir-se apenas de lavradores grosso modo auto-suficientes, vivendo em regime de "economia de subsistência", estruturando-se de maneira
marcadamente igualitária. Nas palavras de um morador antigo, "Nosso
patrão era Deus e nosso braço".
Nesse segundo momento, que se estende aproximadamente até a primeira metade do século XX, os moradores ocupam-se do trabalho agrícola, organizando sua vida socioeconômica nos moldes do sitiante tradicional brasileiro1: lavram a terra, ainda virgem e abundante, utilizando-se de
técnicas, instrumentos e métodos rudimentares de cultivo, o que conduz
ao seu esgotamento após certo período de exploração, dada a natureza predatória do empreendimento. O trabalho agrícola é realizado na maior parte pelos membros das fann1ias elementares - unidades constituídas de um
homem, sua esposa e seu filho ou filhos. Em Ivaporunduva, a família ele-

1.

Categoria estudada por Müller (1951), Candido (1964), Carvalho Franco (1969) e Pereira de
Queiroz ( 1973), entre outros.
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mentar aparece ainda hoje como unidade fundamental de produção e, em
larga medida, também como unidade de consumo. A regra de residência é
neolocal, de que decorre a ocupação de cada habitação por uma família
elementar e independente. A chefia da família é masculina, papel que pode
ser desempenhado pela mulher na ausência do marido.
No interior de cada família obedecia-se à divisão das tarefas pelas
linhas de sexo e idade:
"A mulher plantava arroz, plantava milho, plantava feijão, carpia, quebrava
milho, colhia arroz. O serviço do homem era roçar; fazia a roça e então, depois que
queimava, a mulher ia trabalhar. A mulher plantava a roça, se era para carpir, carpia;
se era milho para quebrar, quebrava. Na casa a mulher trabalhava também, a mulher
que trabalhava na roça trabalhava em casa também: serviço de lavar a roupa, costurar,
cozinhar... Esse era o serviço da mulher em casa'",

As culturas eram variadas: arroz, feijão, milho, mandioca, cana-deaçúcar, banana, complementando-se a produção agrícola com a criação de
galinhas e porcos, além de frutas coletadas na mata, peixes e outros animais obtidos por meio da pesca e da caça. Na caça empregavam-se dois
tipos de armadilha: o "covo", buraco cavado no chão para a captura de animais, e o "mundéu", armadilha de galhos de árvore para a captura de aves.
Os peixes mais apreciados eram: piãgua (piaba), tariputanga (filhote de
traíra), anhiá (cascudo) e inhundiá (bagre).
Plantavam arroz nos meses de setembro, outubro, novembro e até dezembro. Esperavam em média cinco meses para que ele pudesse ser colhido. Plantavam o feijão duas vezes ao ano: em fevereiro e março e depois
em julho, agosto e até setembro. O prazo para colheita era em média de
noventa dias. Plantavam milho juntamente com o arroz, e sua colheita ocorria cinco meses após o plantio. Arroz e feijão eram os alimentos básicos
dos moradores de Ivaporunduva. Quaisquer outros alimentos, quando presentes às refeições, não passavam de "mistura", e em pequenas quantidades, mas muito valorizados - carne de vaca, por exemplo.
Um pequeno excedente agrícola era às vezes comercializado, muito
embora o objetivo fundamental da produção doméstica fosse o autoconsumo, a manutenção das famílias independentes:

2 . Na maiorpartedas áreasruraistradicionaisa mulherencontra-seafastadado trabalhona terra,
Imutando-se apenas às tarefas domésticas. Ver, por exemplo,Moura(1978: passím).
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"Quando a gente queria vender na cidade a gente ia vender, e, quando queda, os
negociantes daqui de perto compravam. Tinha um tio meu que negociava ali na Barra
do Simão [bairro vizinho], e tinha um tal de Vicente Cardoso que negociava também
na Barra do Simão, do ribeirão pra lá. Vendia os mantimentos, tirava o dinheiro para
comprar fazenda, querosene, sal. Então, com o dinheiro da lavoura a gente comprava
algum mantimento para casa. Mas era custoso aquele tempo!"

Ou então:
"cada um tinha seu servicinho como agüentava fazer, né? Fazenda não tinha,
não tinha estrada, era tudo consumido aqui. O que sobrava vendia para fazer negócio,
dinheiro também era difícil. Esse tempo, uma pessoa para pegar aí uma nota de 100
mil réis, carecia o caboclo ser um caboclo de bastante lavoura. Não era qualquer um
que fazia não. Naquele tempo a gente também não pagava camarada, trabalhava com
a família e fazia 'reunida' [sinônimo de mutirão]."

O ritmo de trabalho, descontínuo e intermitente, cuja intensidade aumentava ou decrescia conforme as exigências do calendário agrícola e segundo as diferentes etapas da produção (roçar, plantar, colher, carpir etc.),
permitia aos moradores (talvez mais aos homens, menos às mulheres) períodos prolongados de lazer e mesmo de ócio. Antonio Candido (1964: 65 e
passim) observa que "o lazer era parte integrante da cultura caipira. condição sem a qual não se caracterizava"; que o ritmo tradicional de trabalho
era relativamente lento, exigindo esforço físico consideravelmente menor
do que o despendido pelos trabalhadores rurais assalariados. Aproveitavase esse tempo na organização e realização de festas, ou simplesmente para
descanso, ou ainda na execução de tarefas que certamente não se identificavam como trabalho propriamente dito: caça, pesca, coleta.
Guardava-se também um número apreciável de dias "santos", dias
em que trabalho algum poderia ser executado. Ainda hoje pode-se captar tendências na manutenção desse calendário religioso. Um agricultor
de origem nipônica arrendou pequena extensão de terras vizinhas ao povoado para o cultivo do pimentão, empregando fertilizantes e irrigação
artificial. Chegou a contratar alguns moradores, remunerando-os pelos
dias de trabalho dedicados à plantação, pagando baixos salários (ou diárias). A grande queixa, contudo, tanto por parte dos que estavam empregados como dos que apenas observavam o desenvolvimento da plantação, resumia-se a dois pontos: "Ele não é que nem nós, não guarda os
dias santos", e "o japonês trabalha demais, parece louco!" Um dos problemas enfrentados pelo professor da escola comunitária diz respeito à
mesma questão. Fazendo alusões às dificuldades com as quais se de-
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fronta em suas tentativas de "modificar a mentalidade desse povo", assim se expressou:
"Eles são acostumados igual índio. Trabalham a hora que acham que têm necessidade. Precisa comprar arroz, roupa e outras coisas, eles saem para trabalhar. Tem
arroz, feijão, não tem necessidade de trabalhar, todo mundo pára. Eles não pensam no
futuro. Daí a reclamação de que o japonês trabalha demais. Nós aqui já falamos pra
eles: 'quem quer melhorar de vida tem que ser assim, a gente não pode mais ficar de
braço cruzado. Porque plantou a roça e deu um saco de feijão, esperar que termine
aquele primeiro para depois ver outras- coisas?"'

E prossegue: "Para eles, qualquer dia que eles cismam é dia santo. As

crianças falam: 'Professor, tem aula amanhã?'. 'Tem.' 'Porque amanhã é
dia santo!' 'Dia de quê?!"'
Estão arrolados a seguir os dias santificados que ainda são "guardados" em Ivaporunduva, incluindo-se nessa lista algumas outras datas em
que também não se trabalha:
Janeiro:
1 º - primeiro do ano
6 - dia de Reis
20 - São Sebastião
25 - São Paulo
31 - Nossa Senhora do Livramento
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Junho:
9 - Corpus Christi
I 3 - Santo Antônio
24-São João
29 - São Pedro
Julho:
26 - Sant' Ana
Agosto:
4 - Dia do Senhor
5 - Nossa Senhora das Neves
6 - Bom Jesus de Iguape
1 O - São Lourenço
15 - Nossa Senhora da Glória
Setembro:
7 e 8 - Nossa Senhora da Guia
Outubro:
8 - Nossa Senhora do Rosário
12 - Nossa Senhora da Aparecida
Novembro:
1-Finados
2 - Todos os Santos

Fevereiro:
2 - Nossa Senhora de Candeias
Março:
19 - São José
25 - Assunção de Nossa Senhora
Datas móveis: 4ª feira de Cinzas, 6ª feira da Paixão, sábado de Aleluia

Dezembro:
8 -Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo
13 - Santa Luzia
24 - Véspera de Natal
25-Natal

Abril:

21 - Tiradentes

Os informantes assinalam que já não são tantos os dias santos guardados.
No "tempo dos antigos", dizem, o seu número era bem maior, e também não
se trabalhava aos sábados, costume que vem sendo iguahnente abandonado',

Maio:
1 º - Dia do Trabalho
3 - Dia da Santa Cruz
13 - Nossa Senhora

----------------~

3. Emílio Willems (l 944) registra que em certas partes do interior de São Paulo era costume suspender o serviço ao meio-dia de sexta-feira.

-
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De fato, parecem ser procedentes as "queixas" do professor. Ainda
hoje o ritmo de trabalho é lento, o que pode ser comprovado observandose o tempo de permanência das pessoas nas roças. Uma única vez tive a
oportunidade de observar alguns homens preparando uma área para o plantio. O serviço era bastante penoso, pois a limpeza do terreno implicava a
derrubada de árvores que nele se encontravam. No entanto, durante toda a
semana em que permaneci no bairro, a tarefa não foi concluída, pois as
interrupções eram freqüentes. As mulheres não costumam participar desse
tipo de atividade. Encarregam-se da limpeza de pequenas roças, e mesmo
essa tarefa jamais se inicia antes das oito horas da manhã. Às onze horas já
começam a retomar às suas casas, e muitas vezes o trabalho será retomado
apenas no dia seguinte, nas mesmas condições. Já o trabalho assalariado
requer maior empenho, pois há os encarregados dos empregadores que
controlam o tempo gasto na execução das tarefas. Mas, como disse um
fazendeiro, é difícil conseguir que os moradores se submetam por muito
tempo a essa modalidade de trabalho.
Quando o professor observa que os moradores "são como índios",
na verdade não comete nenhum equívoco absurdo. Há numerosos registros de cronistas, missionários e antropólogos nos quais a figura do indígena brasileiro surge como um tipo que, por dias e dias, permanece em
sua rede, fumando cachimbo ou simplesmente perambulando sem rumo
pela aldeia (Clastres, 1974: 161-169). Parece haver evidentes similitudes
entre a organização econômica dos bairros rurais tradicionais e as sociedades indígenas; pelo menos é o que sugere o reduzido tempo dedicado
ao trabalho e, por conseqüência, os prolongados períodos de ócio de que
desfrutam seus integrantes. De todo modo, bairro rural e sociedade indígena são por demais frágeis, modificando-se rapidamente a partir de contatos mais intensos e permanentes com formas outras de se produzir, trocar, consumir.
Mas é preciso abandonar provisoriamente as analogias que se podem
traçar entre bairro rural e sociedade primitiva em benefício de outras questões, igualmente importantes. A que tipo de categoria de produtores rurais,
por exemplo, pertenceriam os residentes de Ivaporunduva? Embora não
haja precisa coincidência entre os conceitos já formulados para a análise
do meio rural e as realidades de fato observadas, os dados até aqui apresentados permitem que se identifique o bairro de Ivaporunduva (no período
que vai do declínio da mineração até mais ou menos fins da década de
1950) como um núcleo de "sitiantes tradicionais" ou mesmo de "camponeses". Vejamos por quê.

Caio Prado Jr., por exemplo, refuta a concepção segundo a qual a
massa trabalhadora rural brasileira constitui em seu conjunto um campesinato. Prefere o autor reservar tal conceito apenas à categoria econômicosocial que, no campo, se compõe de pequenos produtores autônomos e trabalhadores que exercem sua atividade por conta própria, muito embora
ocupem a terra a diferentes títulos: proprietários, arrendatários, parceiros
etc. Essa categoria opõe-se, assim, à dos trabalhadores dependentes, "empregados", cujas relações de trabalho constituem apenas prestação de serviço. Esses últimos não exercem atividades produtivas por conta própria,
mas dependem em geral do proprietário da terra, que surge na verdade
como o empresário da produção. Dessa forma,"[ ... ] é à categoria de trabalhadores empregados e não à de camponeses propriamente que pertence a
grande maioria da população trabalhadora rural brasileira" (Prado Jr.,
1977: 129-130).
Já o termo "sitiante" designa o produtor rural que trabalha direta e
pessoalmente a terra com o auxílio da família, contratando, ocasionalmente, alguns empregados. Esse tipo caracteriza-se pelo pequeno volume
de sua produção, por ser o responsável direto pela lavoura (traço que o
diferencia dos trabalhadores rurais assalariados), distinguindo-se também
do pequeno proprietário absenteísta e do fazendeiro. Quanto ao regime que
o vincula à terra, o sitiante pode ser: a) proprietário; b) posseiro ou morador; e) arrendatário e parceiro (Müller, 1951: 27-32). Maria Isaura Pereira
de Queiroz, endossando essa definição, lembra que os sitiantes, no Brasil
Colônia, compunham uma categoria intermediária, situada entre os fazendeiros e os escravos e, no Brasil pós-colonial, localizada entre os fazendeiros
e os .trabalhadores sem terra. Essa camada intermediária, segundo a autora, define-se como "campesinato", e manifesta os seguintes atributos:
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[... ] o camponês é um trabalhador rural cujo produto se destina primordialmente ao sustento da própria família, podendo vender ou não o excedente da colheita,
deduzida a parte do aluguel da terra quando não é proprietário; devido ao destino da
produção, é ele sempre policultor. O caráter essencial da definição de camponês é,
pois, o destino dado ao produto, pois este governa todos os outros elementos com ele
correlatos. Assim dificilmente cultivará grandes extensões de terra; por outro lado,
não sendo a colheita destinada à obtenção de lucro, não deve ela ultrapassar certo
nível de gastos a fim de não onerar a disponibilidade econômica familiar - de onde se
empregar preferencialmente sistema de cultivo e instrumentos rudimentares, e se utilizar a mão-de-obra familiar (Pereira de Queiroz, 1973: 29-30)

Observa ainda que o campesinato aparece sempre como camada subordinada - econômica, política e socialmente - nu âmbito de uma socie-
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dade global, indicando que a relação do camponês brasileiro com a terra
foi sempre variada (propriedade, posse. parceria, arrendamento etc.). Conclui a autora afirmando que é imprópria a designação "sociedades camponesas", quando o que se tem é apenas um "campesinato", "[ ... ] conjunto
de camponeses ocupando na sociedade global uma posição de inferioridade socioeconômica e política, muito embora possa constituir a massa
majoritária da população" (!d., 1973: 30-31).
Com as necessárias ressalvas históricas, estão bastante próximas da
realidade ora investigada as observações de Marx a respeito do pequeno
camponês francês do século XIX. Constata-se também que os pontos por
ele enfatizados se assemelham às questões envolvidas nas definições anteriores, tanto do sitiante como do camponês brasileiro. Marx esclarece que
Os pequenos camponeses constituem uma imensa massa', cujos membros vivem em condições semelhantes mas sem estabelecerem relações multiformes entre
si. Seu modo de produção os isola uns dos outros, em vez de criar entre eles um intercâmbio mútuo. Esse isolamento é agravado pelo mau sistema de comunicações existente na França e pela pobreza dos camponeses. Seu campo de produção, a pequena
propriedade, não permite qualquer divisão do trabalho para o cultivo, nenhuma aplicação de métodos científicos e, portanto, nenhuma diversidade de desenvolvimento,
nenhuma variedade de talento, nenhuma riqueza de relações sociais. Cada família
camponesa é quase auto-suficiente; ela própria produz inteiramente a maior parte do
que consome, adquirindo assim os meios de subsistência mais através de trocas com a
natureza do que do intercâmbio com a sociedade (Marx, 1968: 132).

Em Ivaporunduva, a cada família elementar correspondia uma gleba
de terra, na qual eram feitas as suas roças. A abundância de terras agriculturáveis, o considerável isolamento do povoado e o controle direto exercido
pelas famílias a) sobre as parcelas de terreno que ocupavam e cultivavam;
b) sobre os instrumentos utilizados no processo de produção; e e) sobre o
produto de seu trabalho impõem o reconhecimento da acentuada auto-suficiência dessas unidades familiares. Nesse momento de sua transformação, a organização econômica do povoado apresentava feições de molde
tipicamente não capitalista, resistindo ao cerco das relações sociais próprias do modo capitalista de produção que tem no Estado de São Paulo o
pólo nacional de maior desenvolvimento. Assim, a organização econômica do bairro caracterizava-se pela produção de valores de uso, pelo domí-

4. Nesteponto há profundadivergênciaentre a realidadeinvestigadapor Marx e aquelaa que se
refere Caio PradoJr,
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nio do produtor sobre as condições objetivas de realização de seu trabalho,
trabalho cuja finalidade não era a criação de valor, mas, sim, a manutenção do próprio produtor, de sua família e da comunidade como um todo,
embora pudessem realizar trabalho excedente de modo a trocá-lo por trabalho excedente estrangeiro ao grupo, isto é, por produtos excedentes
alheios (Marx, 1971: 433-434).
Mas essa situação começa a ser modificada em meados do século
XX, inaugurando-se assim nova fase da vida do bairro, como será visto a
seguir.

,.
3

A DISSOLUÇÃO DO PASSADO E A CONDIÇÃO PRESENTE

O perfil de Ivaporunduva no período em que seus integrantes estiveram empenhados no trabaÍho agrícola - segundo a forma já indicada, isto
é, quando se caracterizavam como sitiantes ou camponeses - começa a
alterar-se aproximadamente a partir de fins dos anos de 1950. Portanto, o
período em que o bairro se manteve numa situação de autonomia acentuada inicia-se com o término da mineração e se encerra por volta da data
supracitada. Entre um marco e outro há um intervalo aproximado de 200
anos. O progressivo abandono do cultivo da terra, antes mesmo da construção da rodovia Eldorado-Iporanga, deveu-se à introdução de nova atividade econômica, de caráter extrativista: a coleta de palmito.

DE LAVRADORES A PALMITE{ROS
A procura de palmito através de amplas parcelas de mata ocasionou
dispersão demográfica, abandono das roças e das criações e enfraquecimento dos padrões tradicionais de entreajuda, sociabilidade e solidariedade grupais. As condições em que se cortava o palmito eram muito penosas:
fixação em habitações precárias, exposição constante às intempéries, alimentação deficiente, isolamento etc. Mais do que isso, essa atividade subordinou a comunidade toda ao comprador do palmito, além de torná-la
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dependente de uma única fonte de recursos. Os demais produtos, até então
produzidos no âmbito do povoado (condição essencial de sua auto-suficiência), passaram a ser comprados, e o vendedor, em boa parte das vezes,
era o próprio comprador dos gomos da palmeira. Assim, de lavradores a
palmiteiros, os moradores viram-se compelidos a uma troca cada vez mais
desigual, e impossibilitados, a partir de então, de retornarem à condição
anterior, quer pela ausência de um "fundo de consumo", perdido com o
abandono das roças e das criações, quer pela introdução de hábitos, necessidades e estilo de trabalho até então pouco conhecidos. Muito embora não
se vissem de imediato dissociados da terra que ocupavam, conseguindo
ainda assegurar relativa autonomia no trabalho, na verdade já se anunciava a perda de uma e de outra.
A anterior devastação florestal do Estado de São Paulo e a valorização crescente das terras em suas outras regiões motivaram, muito provavelmente, a introdução do corte do palmito na área estudada. Nessa região
localizam-se vastas extensões de mata virgem (Quadro 1) contendo riquezas naturais e, na ocasião, também nichos de mão-de-obra disponível,
barata e dúctil, aproveitada com relativa facilidade na coleta do palmito.
São muito significativas as transformações pelas quais passa a estrutura produtiva da agricultura no município de Eldorado entre os anos que vão
de 1960 a 1980. A mais importante e que interessa sobremaneira ao presente
estudo são os efeitos do incremento do trabalho assalariado na região, naquilo mesmo que o processo afeta, quê é o sistema de vida social e a reprodução dos camponeses negros de Ivaponmduva, em particular a reprodução do sistema econômico de pequenas posses. Se o aumento da demanda
de trabalho assalariado não se deve apenas à agricultura, é desta que vem a
mais importante fonte de demanda capaz de atrair e de reter no salariado
precário a massa de mão-de-obra, barata e dúctil, "estocada" nos pequenos estabelecimentos agrícolas privados e nas pequenas posses de terra.
Essa massa de trabalhadores, insulada nessas terras obtidas por apossamento e das quais o capital não se apropriara ainda - por esse motivo
considerada uma região "decadente" pelo pensamento oficial -, era uma
conseqüência daquele processo inicial da apropriação sesmeira de terras indígenas que deu origem, entre outras povoações, ao bairro de Ivaporunduva.
O mesmo relatório dos trabalhos de 1908 da Comissão Geográfica e,
Geológica do Estado de São Paulo, supracitado, lamenta a decadência, na
época da pesquisa, da cultura de arroz em lguape e Xiririca, "pois que os
municípios de Iguape e Xiririca, que poderiam mesmo com concorrência
suprir o país todo, apenas agora começam a reanimar esta cultura com a
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importação de novas espécies dessa gramínea". Estudo de Vicente Unzer
de Almeida elaborado em 1953, que fez a citação acima, diz que
Jacupiranga, Eldorado (ex-Xiririca) e lporanga encontram-se em fase de desbravamento, [ ... ) embora haja pequenos cafezais plantados há cerca de 30 anos [ ... ]
Dominam a paisagem agrícola nas pequenas áreas cultivadas o chazal e o bananal.
[ ... ) O vale, apesar da contiguidade espacial a São Paulo e Santos, é ainda um sertão
isolado (Unzer de Almeida, 1956: 15-16; o "Relatório" acima referido está citado nessa obra, nas pp. 17-18).

Fato indubitável, entretanto, é que o notável crescimento da área de
terras agrícolas caracterizadas como "posses" na região vai inicialmente
de parelha com a exploração mais intensiva dos patrimônios fundiários particulares no município. O aumento da área total dos estabelecimentos particulares corresponde ao aumento da área das lavouras (embora com redução da área de culturas temporárias), e ao expressivo acréscimo da área
das espécies florestais cultivadas, mas ao lado de um progressivo "cercamento" das áreas de matas naturais, que se foram tomando propriedade
privada segundo meios variados, que incluem, ao lado dos meios legais, as
fraudes documentais nas repartições públicas, a expulsão pura e simples
de pequenos posseiros e a grilagem.
Em primeiro lugar, é preciso considerar alguns indicadores estatísticos daquelas transformações estruturais na agricultura do município de
Eldorado e de outros municípios da região do Vale do Ribeira.
O aumento de lavouras permanentes decorre da expansão da bananicultura e recebeu, no Vale do Ribeira, estímulos oficiais previstos pela
política estadual de colonização, implantada a partir dos anos de 19301950. Ao lado dessa expansão agrícola de acentuado cunho capitalista, que
elevou o preço das terras, a região conheceu notável expansão da grande
pecuária bovina de cunho extensivo e abocanhou também investimentos
na grande silvicultura.
.
Da mais alta importância foi o crescimento da propriedade privada
sobre as matas naturais, posto que a partir de 1980 a área mais que dobra.
A enorme ocupação do patrimônio florestal nativo - que é o resultado final do processo de cercamento das terras, grande parte das quais era até
então a base material de existência das pequenas comunidades de posseiros pobres - liga-se à atividade produtiva extrativista, particularmente à
coleta de palmito e à produção de lenha e carvão, tanto como à formação de
pastagens, naturais na sua maioria, que crescem espontaneamente após a
derrubada da floresta. É o que se vê prima facie no Quadro 1.
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Quadro 1. Utilização das terras e terras produtivas não utilizadas no município de Eldorado
UTll..IZAÇÃO/ANo

Lavouras

1950 (HA)
643

1960 (HA)
1852

Permanentes
Lavouras

6543

6707

2862

8576

5283

6615

1238

3239

772

534

7407

4257

4683

22666

28674

62732

4074

684

9204
1133

618

Plantadas
Matas Naturais

1995 (HA)

4154

Naturais
Pastagens

539

1980 (HA)

2665

Temporárias
Pastagens

1970 (HA)

94
4467

19984

32954

757
33456

Matas Plantadas

125

3953

6
180

Em Descanso*
Produtivas
não utilizadas

X

X

X

2915

981

34904

10042

1140

9884

5060

12823

Fonte: BRAsa., Presidência da República, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Censos.
* Com exceção dos anos de 1980 e 1995, estas terras estão incluídas na categoria
"produtivas não utilizadas".

Essas mudanças no uso das terras, que o quadro acima aponta, resultantes de modificações da estrutura de propriedade, são apenas indicativas
das outras transformações em curso na economia local, como a incisiva
expansão do trabalho assalariado, o significativo aumento no consumo de
insumos agrícolas de origem industrial e a elevação das despesas gerais
financeiras na agricultura, como se verá adiante.
O crescimento, entre 1950 e 1960, das áreas ocupadas com lavouras
e em particular com pastagens alcança a elevada cifra de 58%. No tocante
às áreas em florestas, o censo, em 1950, incluía parte delas entre as "terras
produtivas não utilizadas", e a partir de 1960, passa a incluir todas as áreas
de florestas nativas na categoria "matas naturais"; ora, o fato de que a área
dessas florestas de propriedade privada não tenha sofrido modificação significativa até 1995, não obstante o elevado aumento na abertura de novas
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áreas destinadas a lavouras e em especial a pastagens naturais, está a indicar 'um crescimento continuado da propriedade privada sobre áreas florestais antes não incorporadas. A forte presença do extrativismo florestal, basicamente o palmito, o carvão e a lenha, é marca dessa economia não
apenas em anos mais afastados, mas continua a apresentar o mesmo vigor
em período posterior, pelo menos até os anos de 1980, como uma destacada atividade econômica. O crescimento continuado na quantidade de
palmito e lenha extraídos é um indicador adicional desse avanço da propriedade privada sobre a floresta nativa.
O enorme acréscimo de áreas nomeadas como pastagens é seguramente expressão do desmatamento acelerado, pois com a derrubada das
matas nativas cresce naturalmente o capim nativo e se criam, sem intervenção humana, as pastagens naturais registradas pelo censo por diferença das pastagens cultivadas. Essas pastagens naturais de baixo rendimento, cercadas pelos capitais privados, cr~sceram mais de três vezes entre os
anos de 1950 e 1970- precisamente nos anos de 1960, que foram marcados pelas transformações profundas nos meios e modos de vida dos trabalhadores pobres de Eldorado, em particular a sua população camponesa e
os seus camponeses negros, como se verá. Nos últimos decênios, a utilização de pastagens naturais cedeu lugar às pastagens cultivadas, revelando a
melhoria significativa das técnicas de criação de gado no município, o que
foi acompanhado de expressiva elevação dos gastos com o cuidado dos
animais em medicamentos, produtos sanitários e alimentos de origem industrial.
Hoje o corte do palmito encontra-se proibido na área, os palmiteiros
enfrentam a vigilância da polícia florestal, e alguns moradores apanhados
em flagrante cortando palmito foram detidos e conduzidos a Eldorado.
Os mais velhos evocam com tristeza a época em que o corte do palmito monopolizou a população do bairro:
"No tempo do palmito não unha estrada ·ainda, era tudo pelo rio, tudo de canoa.
Quando a pessoa cortava o palmito, ele tinha dinheiro. O comprador chegava ali, pagava um pouco e depois trazia o resto do pagamento. No corte do palmito eu sofri
muito, mas felizmente eu larguei mão."

Outro morador acrescenta:
"O pessoal daqui trabalhava muito no corte do palmito nesse sertão. Corta palmito, corta palmito, e esqueceram da lavoura. O palmito mesmo não dava nada, era
coisa muito barata. Era trinta palmito e pagavam uma dúzia. No fim, o pessoal ficava
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só com a canseira e nada fazia. Palrruteiro é bicho danado, com o perdão da palavra. É
bicho teimoso. Então, esqueceram da lavoura, o mato cresceu e estragou tudo. Ficaram sem roça."

O professor do bairro conclui:
"O palmito estraga qualquer região. Estraga os moradores e talvez facilite para os
donos das fábricas. O que aconteceu aqui quando eu cheguei [1969] é que eles cortavam
dez dúzias de palmito e recebiam por duas ou três. Eles pegavam um pacote de palmito
e era um. Este intermediário que compra palmito põe também uma chiboquinha, e o
que vai lá no mato cortar palmito, quando vai acertar as contas já está devendo outra
vez. Então, o que ele faz? Compra pinga e leva pro mato. A tuberculose aqui é acentuada porque é conseqüência ainda do corte de palmito, falta de alimentação adequada e
serviço intenso, com sol e chuva. Não tinha o que comer, eles tomavam a pinga."

O sistema acima descrito assemelha-se ao "sistema do barracão", empregado com freqüência em outros empreendimentos extrativistas, em que
o patrão fornece aos trabalhadores, antecipadamente, as mercadorias necessárias para um certo período de permanência na florestal. Passado algum tempo, o coletor retorna à venda (o "barracão", onde são armazenadas as mercadorias - café, sal, fumo, açúcar etc.), entrega o que conseguiu
coletar e verifica o montante da dívida já contraída com a retirada anterior
das mercadorias. Geralmente não se consegue saldar a dívida, pois além
de os preços das mercadorias estarem taxados acima dos preços médios do
mercado e dos cálculos sempre incorretos do encarregado do barracão ( elevando o total da dívida), no mais das vezes o trabalhador é fraudado na
avaliação do que produziu - preços abaixo da cotação corrente, medidas
viciadas etc. Quando, excepcionalmente, o coletor alcança um "saldo",
gasta-o de imediato, retomando assim ao barracão, onde se reinicia todo o
ciclo já relatado. A subordinação desse tipo de trabalhador ao dono do
empreendimento é quase absoluta e decorre, em grande parte, do controle
que o patrão exerce sobre o "fundo de consumo", isto é, aquilo que Marx
(1971: 459) conceituou como os meios de consumo necessários à manutenção do trabalhador antes da finalização da produção.
Em 1969, data da conclusão da rodovia e também da chegada do professor ao local, o bairro já se encontrava, como se vê, imerso no processo
de dissolução de sua organização anterior. A tendência, a partir dessa data,
é a da expansão desse processo.
1.

Como o sistema do barracão adotado na coleta de castanha-do-pará, por exemplo, descrito por
Laraia & Da Matta (1967:passim), e também por Silva (1973) e por Velho (1972: 79-83).
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A EXPROPRIAÇÃO DAS TERRAS
Em primeiro lugar, deve-se considerar, na análise do processo até
aqui esboçado, a repentina valorização das terras cortadas pela rodovia.
Interesses econômicos foram despertados pela disponibilidade de vastas
extensões de terras inexploradas e praticamente desocupadas, cujo aproveitamento surgia como promissor e lucrativo. Na maior parte, tratava-se
de terras devolutas, ocupadas por população rarefeita, legalmente desamparada, ou, quando muito, glebas exploradas por famílias portadoras de
títulos de posse, nas quais haviam se estabelecido há muito tempo.
Em concomitância com o movimento expresso no Quadro 1, o Quadro 2 ilustra, entre os anos de 1950 e 1970, a expansão inicial - ante a
"propriedade legal" das terras "ocupadas" - e, em um segundo momento,
iniciado nos anos de 1970, o importante movimento da retração do sistema
assim chamado de "posses".
Quadro 2. Condição legal das terras no município de Eldorado, segundo o
número de estabelecimentos e a área total - 1940-1980
ANo
CONDIÇÃO

[950

1960
HA.

1970

N.

HA.

N.

Próprias

846

67257

782

58198

Arrendadas

131

922

176

1183

94

Ocupadas

6581

N.

1980

HA.

N.

HA.

746

63368

4091

47

1031

672

14602

365

7230

558 54365

479

4425

678

Própr. e Arrendadas

1

26

o

o

12

186

8

183

Própr. e Ocupadas

3

71

3

25

3

36

4

127

Arrend. e Ocupadas

o

o

o

o

7

41

2

29

Fonte;

BRASIL, Presidência da República, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-

tica, Censos.

Deve-se ponderar, entretanto, que, se é verdade que ocorre acentuado
declínio, entre 1970 e 1980, da área total de terras abrangida pelas "ocupações", a redução não atinge de modo igual toda a população de "ocupantes", mas afeta preferencialmente os posseiros pobres, penalizando-os seja
com a divisão sucessória do patrimônio, seja com a perda pura e simples
da terra. Expande-se assim, entre 1960 e 1970, a área ocupada pelos "grandes posseiros", ou, melhor, "grileiros". É o que se infere do fato de haver,
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depois de 1960, aumentado a área média das "ocupações", a qual, de 9
hectares, em 1950, e 10 hectares, em 1960, eleva-se ao dobro, 22 hectares,
em 1970, e 20 hectares, em 1980, ao mesmo tempo em que crescia extraordinariamente, num primeiro momento, a área total das terras "ocupadas" sem legitimação privada de propriedade, para logo em seguida decrescer bastante. Já a partir dos anos de 1950, assistia-se à consolidação da
propriedade legalizada das terras, mas muito reforçada depois de 1970,
cuja expansão, sobre base previamente bastante ampla, foi da ordem de
17%. Esses dois processos, em concordância recíproca, possivelmente terão reduzido a capacidade de reprodução social dos pequenos "ocupantes", em conseqüência das restrições ao livre acesso comunitário às terras
de floresta - cujo desfrute comum é um dos elementos básicos da sua forma social de existência (ver Woortmann, 1983).
As informações do Quadro 3 acentuam os traços gerais da perspectiva esboçada acima.

zados ascendeu a 106 mil hectares, com área média de 136 hectares, ao
passo que a área total declinou no caso dos "ocupantes" a meros mil hectares, mas com a área média acrescida em mais que o dobro, isto é, 53
hectares, em 1995, ante 20 hectares, em 1970, e 10 hectares, em 1960,
indicando tanto a extrema redução numérica da categoria como um movimento de concentração nas posses de maior área individual. Junte-se a isso
a tendência à extinção das condições materiais e sociais de reprodução dos
pequenos posseiros, como forma histórica de produzir materialmente a
existência e de reproduzir um específico modo social e cultural de vida.
No uso das informações estatísticas, é da mais alta importância considerar que a categoria censitária "ocupação", muitíssimo rnais que a categoria "propriedade legalizada", traz implicada uma diferenciação interna
essencial. As diferenças quantitativas que se possam estabelecer estatisticamente entre as categorias censitárias de "pequena ocupação" e "grande
ocupação" estarão, em verdade, versando oposições essenciais entre outras categorias, as da cultura material e simbólica, de "grileiros" e de "posseiros", a da propriedade capitalista embora não legalizada e a da propriedade camponesa. Inserida de um modo essencialmente diverso da pequena
propriedade de terras e da produção agrícola familiar tanto no mercado de
produtos agrícolas e de insumos à produção, como no mercado de trabalho
e no circuito financeiro e comercial etc., a organização familiar de posseiros mostra-se muito mais fragilizada quanto à sua capacidade de reprodução diante do avanço das transformações apontadas, sejam as transformações econômicas, sejam as das políticas oficiais, seja ainda no confronto
violento ou não com a ação dos grileiros, seja, afinal, no embate econômico com a grande propriedade, no movimento da expansão desta, isto é,
no movimento da acumulação do capital.
Desse modo, mediante a compra de "direitos" de posse a preços irrisórios, da intimidação e do emprego sistemático da grilagem, era possível
tornar-se dono, rápida e quase que gratuitamente, de extensas propriedades. Ademais, a população já fixada poderia oferecer força de trabalho aos
empreendimentos agropecuários que estavam sendo planejados e efetivamente implantados, subsidiados por incentivos fiscais, apoiados em financiamentos e em outros estímulos dessa ordem.
Até mesmo em Ivaporunduva diversos moradores alienaram os direitos de posse da terra que ocupavam (em geral áreas de 2 a 10 alqueires)
para um único empresário de Eldorado, cidade na qual este é também proprietário de uma indústria de alimentos. Já houve tentativas, por parte do
mesmo empresário; de apossar-se das "terras da Santa". Graças à inter-

Quadro 3. Condição do produtor no município de Eldorado, segundo o número de estabelecimentos e a área total - 1940-1995
1940

ANO
CONDIÇÃO

Proprietáno
Arrendatário
Parceiro
Ocupante

N

HA

1950
N.

HA

1960
1',

HA

1970
N.

HA

1980
N,

HA

1995
N.

HA

671 48800 836 50390 747 33188 573 54587 758 63678 779 106338
1616 2261 l 131
922 176
1183 18 1488 31
973 31
39
o
o o
o
o
o 83 2644 17
87
5
1684
87 1068 814 12222 678 6581 672 14602 365 7230 20 1068

Fonte: BRASIL, Presidência da República, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Censos.
O quadro põe em relevo a desigualdade de movimento dos dois regimes de posse da terra na região. A área média das unidades de ocupantes
é significativamente mais baixa do que a área média dos proprietários legalizados; as médias são, no primeiro grupo, em 1940, 12 hectares; em
1950, 15 hectares; em 1960, 10 hectares; em 1970, 22 hectares; em 1980,
20 hectares, e, no segundo grupo, em 1940, 73 hectares; em 1950, 60 hectares; em 1970, 95 hectares e, em 1980, 80 hectares.
Mas o que mais importa ressaltar é a elevação da área média das ocupações e, ao mesmo tempo, a redução da área total desse sistema de posse
da terra. Basta indicar a tendência do processo, posto que, segundo o Censo Agropecuário de 1995, a área total dos produtores-proprietários legali-

61

52

CAIPIRAS NEGROS NO VALE DO RIBEIRA

A DISSOLUÇÃO DO PASSADO E A CONDIÇÃO PRESENTE

venção do professor, o "negócio" não se concretizou. Assim se justificou o
professor:

que ocupam. Argumenta o professor: "Eu não acredito que eles queiram
ser proprietários, senão eles lutariam para manter a posse. Os que têm direito de posse, por exemplo, não iriam vender assim a qualquer preço. Se
ele tivesse essa vontade de ser proprietário, ele iria segurar a posse. Ele se
desfaz até da casa, da plantação. Faz uma choça lá e tá muito bom". Os
moradores, no entanto, asseguram: "Melhor é ter a terra. Na hora que a
gente quer fazer um barraquinho, coloca ali, faz um cercadinho e tá sossegado. Empregado é s6 empregado. Não tem jeito de plantar uma verdura!
Não pode". Um outro complementa: "Eu tenho posse mas não vendo. Eu
tenho uma escritura de terra aí; eles pagam pouco e não dá pra comprar
nada. Isso é como uma escravatura que está voltando de novo".
A terra da Igreja é vista como sagrada, não admitindo os moradores,
ao menos em tese, que esse terreno venha a ser ocupado senão por eles
mesmos. Já as posses podem ser vendidas e compradas, segundo os interesses e as necessidades de seus ocupantes. Vendida a posse, a terra da
Igreja lá está para abrigá-los e protegê-los. Nela constroem suas singelas
habitações e cultivam suas roças. Como hoje em dia as roças não representam mais a fonte principal de sua sobrevivência, elas vêm sendo progressivamente reduzidas, não tomando, portanto, porções expressivas do terreno",
De outro lado, vender a posse geralmente constituí a solução para dificuldades prementes: o pagamento de dívidas contraídas, a ilusão do dinheiro
fácil, a impossibilidade de resistir ao assédio e às artimanhas do fazendeiro.

''É rara a existência de documentos comprovando a posse legal das terras devolutas. Mas os fazendeiros estão chegando. Por enquanto é só o Sr. A.; ele compra as
posses, só que o preço que ele paga é baixo, muito baixo. Ele compra e legaliza. Por
exemplo: ele chega lá no caboclo e pergunta quantos anos ele mora lá. O cara responde cinco, quinze ... 'Quer vender este direito?' 'Quero.' Aí o preço é ele, Sr. A., que vai
estipular. Mesmo que a turma daí legalize a terra, fica ainda mais fácil para eles venderem'. Foi o que aconteceu com esta parte aí pra lá da estrada, parece que 30 alqueires. Ele comprou por Cr$ 9.000,00. Na terra da Igreja mesmo ele não entra. Ele já
tentou, sabe? Mas não conseguiu porque eu conversei com o bispo e com o Conselho
Paroquial. A menos que eles cedam. Se cederem, o pessoal daí já era."

Nesse esforço para preservar as "terras da Santa", o professor conta
com o apoio dos moradores, que manifestaram grande preocupação com
as investidas do fazendeiro:
"Tão grilando terra por aqui. Eles compram um alqueire e cercam cinqüenta. É
assim que eles fazem. Pagam pouco. Eles queriam cercar tudo, Se pudessem desmanchar, até a capela eles desmanchavam, Eles queriam cercar tudo ... Diziam que iam
aforar, mas na mesma hora que eles aforam, já fica com eles. Eles aforam um alqueire
e cercam vinte, trinta. N oferecem pro pessoal mil cruzeiros e pronto."
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Outro morador comenta:
"Aqui pra dentro de Ivaporunduva, pro lado desse rio que garra ali, o terreno,
quando eu cheguei aqui, diziam que era da Santa, Nossa Senhora do Rosário. Toda
vida Nossa Senhora do Rosário Morou tanta gente nesse mato aí ... Mas o terreno, diz
que era da Santa, não havia negócio, ninguém vendia, ninguém fazia nada. Quando o
pessoal queria trabalhar, trabalhava, dava uma rendinha pra Igreja', Agora chegou o
homem aí e comprou tudo, não sei de quem comprou. Aquelas invernada ali é tudo
desse homem de fora. Só diziam que era da Santa, não tenho esta certeza. Mas os
zeladores da Igreja diziam que era da Santa. N6s sempre usava pedir os documentos
pra ver se era mesmo, mas nunca aparecia. Agora o Sr. A. comprou tudo e vai indo,
né? O negócio aí tá feito um rolo."

Ao mesmo tempo, não há concordância entre o professor e os moradores quando se trata de definir se estes manifestam ou não apego às terras
2.

3.

Opinião coincidente com as de uma freira de Eldorado, para quem a Igreja não legaliza as
terras em nome de seus ocupantes porque imediatamente eles as venderiam, o que os deixaria
em total desamparo.
Os moradores pagam um "dízimo" à Igreja - cerca de Cr$ 10.00 mensais.

O TRABALHO ASSALARIADO

O surgimento de fazendas próximas à área estudada deve-se aos pro,
cessos de obtenção e concentração da propriedade, segundo os métodos já
indicados, acarretando a redução da disponibilidade de terras. Também o
aproveitamento dos moradores na execução de tarefas agropecuárias nas
fazendas encontra poucos e frágeis obstáculos. O abandono das plantações e das criações, saldo do engajamento anterior no corte do palmito; a
4.

Seguem alguns exemplos de roças e suas respectivas medidas (em metros). Roças de uma viúva, em terras da Igreja: milho e arroz (30,0 x 16,0); milho (23,0 x 11,0). Roças de um casal e
quatro filhos, em terras da igreja: arroz, milho, abóbora, lmta\a-doce e pepino (S? ,O x 20,0);
arroz e milho (38,0 x 12,0). Roças de um casal e filhos, em terras devolutas: milho, arroz e
banana (40,0 x 22,0); milho, abóbora, arroz e pepino (41,0 x 31,0). Roça "anônima" em terras
devolutas: arroz, milho, batata-doce (35,0 x 29,0). As roças não costumam fugir dessas dimensões nem do que nelas é cultivado.
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introdução de necessidades até então desconhecidas no interior do povoado; as facilidades e o barateamento de transporte após a conclusão da rodovia e a implantação de uma linha regular de ônibus estabelecendo a ligação entre Eldorado e lporanga, cujos preços de passagem e frete eram,
em 1978, respectivamente de 15 cruzeiros e 10 cruzeiros; a redução da
disponibilidade de terras e o esgotamento delas; a adoção de novo estilo
de trabalho; a dependência em relação ao dinheiro e ao mercado para a
satisfação das necessidades ampliadas, entre outros, são todos fatores responsáveis pela compulsão dos moradores ao trabalho assalariado. Poucos
são os que ainda podem e conseguem resistir, recusando-se a trabalhar nas
fazendas. Um deles assim se expressou:

Os homens casados, em sua maior parte, deixam mulheres e filhos
menores e partem à procura de trabalho em fazendas mais ou menos próximas, nelas permanecendo às vezes por mais de uma semana. Quando
retomam, trazem consigo inexpressivas quantias, as sobras do que receberam, pois tiveram despesas com alimentação, transporte etc. São "diaristas", e o dia de trabalho era pago, em 1978, com cerca de Cr$ 45,00 o "dia
a seco" (se o trabalhador se encarrega de sua própria alimentação), e mais
ou menos Cr$ 30,00 o "dia com bóia", se as refeições são fornecidas pelo
empregador', Como diaristas, os homens jamais têm os seus direitos respeitados: os fazendeiros não efetuam o pagamento do 13º salário, não remuneram o descanso semanal nem as férias e não registram o trabalhador,
conforme reza a legislação trabalhista.
As oportunidades de trabalho nas imediações do bairro são intermitentes, variando conforme as necessidades do empregador. Quando não
estão trabalhando como diaristas, os homens permanecem no povoado,
cuidando de tarefas agrícolas em suas próprias roças, ou ocupando-se de
qualquer outra atividade que ajude a "passar o tempo". As roças são hoje
de responsabilidade quase que exclusiva das mulheres casadas. Nessa
atividade, a força de trabalho masculina aparece .hoje como secundária e
meramente suplementar. Os homens se nomadizam em busca de trabalho,
as mulheres permanecem sedentárias.
Rapazes e moças deixam cedo o povoado. Os primeiros partem para
regiões distantes, atraídos pelos centros urbanos, em busca de ocupações
diferentes daquelas a que se dedicam os mais velhos. Muitas moças são
levadas pelas freiras estabelecidas em Eldorado; passam depois a residir
em Santos, cidade onde são preparadas e encaminhadas para ocupações
domésticas. Parte dos recursos das famílias de Ivaporunduva advém das
remessas de dinheiro, vestimentas e outros objetos enviados pelas moças e
pelos rapazes que deixaram o bairro. De qualquer forma, para a maioria
das famílias não se trata de "perder o controle sobre os filhos", como expôs um morador no depoimento transcrito logo atrás, referindo-se à saída
dos jovens, mas, sim, da impossibilidade de sobrevivência dos mesmos junto
aos pais, e destes últimos junto aos filhos, devido à rarefação, no contexto
do bairro, das oportunidades de ganhar a vida, quer como lavradores autônomos, quer como trabalhadores assalariados. Pode-se mesmo dizer que a

"Os mais novos não querem mais ficar aqui. Eu tenho os meus netos trabalhando lá pra Jundiaí, trabalhando nas fazendas de lá. Vêm aqui de passeio, correndo,
correndo. Eu acho que os pais não estão dominando mais os filhos. Eu acho que é
isso. Porque quando os filhos penetram de ir, vai mesmo. Os pais dizem: 'Você pode
ficar aqui que nós temos terra pra trabalhar, pra render mais a lavoura'. Não, ele vai
mesmo. Acha que lá dá mais ... Mas no fim não dá nada, porque hoje em dia, se a
pessoa não ganhar uma coisa que compensa, não adianta nem sair de casa. Essas coisas tá cara, muito caro, o ordenado é pouco. Sai, tá perdendo tempo. Não pode tratar
de um mandioca!, não pode tratar de um cafezal porque demora mais. Então eles dizem: 'trabalhando assim no fim do mês já pega o dinheiro'. Às vezes pega, às vezes
não pega. Tem um rapaz aí que trabalha por terras por aí e faz mais de um ano. Nunca
pode ajustar conta. Nunca têm dinheiro pra pagar o rapaz. O rapaz tem que ficar outra
vez. E assim vai indo e não faz nada, nem pra ele e nem pro pai, e fica lá iludido. É o
ponto que perde tempo de fazer a lavoura. A lavoura aqui está cara em vista desta
época que eu estou contando pro Sr., que tudo mundo tinha e era barato. Não corria
dmheiro, mas o pessoal vivia mais tranqüilo porque tinha as coisas pra comer ou pra
vender. Hoje tá mais difícil, bem mais difícil. O pessoal não quer ficar mais no serviço da roça. Então vão pras fazendas. Lá, corno eles são fazendeiros mesmo, quanto
mais chegar, mais eles pegam. Antigamente, é certo que não corria dinheiro. Mas a
pessoa plantava e comia do seu, do bom. Eu tenho 74 anos, nunca tive recurso, mas
também nunca me entreguei em fazenda nenhuma."

Aos olhos deste morador, o trabalho assalariado equivale à escravidão:
"Isso é corno escravatura que está voltando de novo. O Sr. pode não acreditar,
mas antigamente os mais velhos contavam que a escravatura era obrigatória. Hoje em
dia, não. A escravatura tá chegando pro povo, não pra tudo, bem entendido, mas pra
aquele que vai se entregar. Eles trabalham e ganham quarenta conto por dia. Mas quarenta conto, o quê que faz? Não dá pra comprar um vidro de remédio! As coisas vai se
acabando e virando em nada. E os fazendeiros que têm vão pra frente, muito alegre,
serviço de graça, terra de graça."

5.
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sobrevivência dos que permanecem (idosos, adultos e crianças) depende
da migração dos jovens.
No povoado há somente dois moradores cujos empregos são mais
estáveis, garantindo-lhes salários mensais: o barqueiro, responsável pelo
transporte de pessoas entre uma margem e outra do Ribeira, contratado
pela Prefeitura de Eldorado, e o encarregado da sede da fazenda mais próxima a lvaporunduva. Sem contar um carpinteiro, todos os outros dedicam-se às lides agrícolas, como assalariados, ou em suas próprias roças,
nos períodos em que decresce a oferta de emprego.
As opiniões também se dividem quanto aos efeitos tidos como benéficos ou perversos associados à apropriação privada das terras nas imediações do bairro e ao engajamento no trabalho assalariado. Opina o professor:

Esse morador valoriza a autonomia no trabalho, enquanto outro destaca a identificação com o produto do trabalho: "às vezes, eu fazia uma
roça, ficava verde e bonita, bonita de ver. Aí, as criação do vizinho escapava e vinha pro meu lado, estragava um pouco a plantação. O vizinho falava: 'Ponha preço que eu pago'. Pagava, mas eu não ficava contente, já tinha estragado aquela beleza de roça".
A não ser por iniciativa do professor, que mobiliza os moradores para
a execução de tarefas coletivas, como a limpeza da área em torno da capela ou a conservação do estreito caminho que liga o bairro à estrada, não
se observa mais qualquer modalidade de trabalho cooperativo de monta
em Ivaporunduva. O "puxirão" dá prejuízo, afirmam os moradores, lembrando que os gastos inerentes à convocação de um mutirão são mais elevados do que os seus benefícios. É mais "econômico" contratar um morador, pagando os dias de trabalho, ou então "trocar" dias de trabalho com
algum outro, observam. Esse cálculo acompanha pari passu as modificações havidas na configuração econômica do povoado, sendo típico da racionalidade capitalista.
As expressivas alterações sofridas pelo sistema socioeconômico tradicional podem ser avaliadas considerando-se os diversos aspectos já examinados: venda das posses, integração no mercado regional, engajamento
no trabalho assalariado, redução do contingente demográfico (devido especialmente à saída dos jovens), diminuição das extensões cultivadas, modificações nas regras de divisão do trabalho, assimilação progressiva de nova
racionalidade econômica etc. As restrições que afetam a auto-suficiência
do povoado podem ser também apreendidas examinando-se o rol das mercadorias procedentes de fora de seus limites. No "tempo dos antigos", apenas sal, tecidos e querosene eram os produtos que integravam a lista. Os
recursos de que dispunham as fanu1ias eram suficientes para adquiri-los,
não exigindo nem o abandono da satisfação de outras necessidades (naquela época bastante restritas), nem mesmo uma ampliação expressiva da
jornada de trabalho de seus membros. Reservava-se pequena parte da produção agrícola para, por meio da troca (monetária ou não), prover os núcleos familiares das mercadorias indicadas. Na situação presente, constata-se uma inversão de procedimentos. A maioria das mercadorias tem que
ser adquirida mediante o uso do dinheiro, e o dinheiro não se deve à venda
de parte da produção agrícola, mas se deve quase que integrahnente à venda da força de trabalho dos moradores. A lista das mercadorias agora é
bastante extensa: sal, café, querosene, tecidos, açúcar, sabão, óleo, farinha, feijão, arroz, pilhas, refrigerantes etc.
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"Quando eu cheguei aqui eles já trabalhavam, mas em outras fazendas. Pior
ainda. Eles saíam, passavam 15 dias e o dinheiro que ganhavam lá não dava para trazer para a família, porque sempre nestas fazendas tem os bares, as chiboquinhas ...
Eles trabalham, pagam pensão pro dono da fazenda e ainda tem as chiboquinhas e os
jogos. No fim, fica tudo por lá e a família aqui passando fome. Aquele Sr. P. passava
até dois meses fora e a família aqui. Quando chegava, trazia 100, 150 cruzeiros, ia aí
no barzinho e gastava tudo. A mulher tinha que se virar. Foi de 1976 para cá que o Sr.
A. começou a entrar. De um modo ou de outro ele pega a terra e depois dá serviço pra
eles. Se eles ganham quarenta aqui, chega no fim da semana a família em casa vê o
dinheiro, ao passo que se eles ganham mais nas fazendas mais longe, ninguém vê
nada."

O contraditório sai da boca de um morador:
"Com as fazendas agora melhorou um pouco, mas eles estão atrasando os pagamentos. não sei por quê. No começo tava bom. Mas, para mim, quanto mais no mato
melhor. Na cidade a gente não tem a liberdade de um dia sair para uma pescada, matar um passarinho para comer. Aqui no mato a gente vai e acha. Na cidade eu não
acostumo. Mas aqui tem muita criançada que começa em fazenda. Vai indo, vai indo,
daqui a pouco não quer mais trabalhar com pai e mãe. Quer só estar naquela. Porque
em fazenda, conforme o jeito, deixa a pessoa até vagabundo. O Sr. chega em fazenda,
é 50, 60 pessoas, é tudo naquela anarquia, aquela bagunça. Agora, chega no sítio, a
pessoa não quer mais ir sozinha; então ele não pára aqui. Ele quer estar naquela confusão, no meio da turma. Eu trabalhei em fazenda e me chegou na minha idéia. Aconteceu pra mim. Quando eu trabalhava em fazenda, quando era pra ir no meu serviço
[em lvaporunduva] eu não tinha coragem de ir. Ir lá sozinho, não tinha jeito. Digo:
não, larguei mão. Chego aí nesse mato, nesse sertão, trabalho em qualquer parte sozinho. Negócio de fazenda eu não gosto."
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Assim, antigamente o bairro se reproduzia produzindo valores de uso,
trocando produto excedente por produtos "estrangeiros". Hoje, tenta se
reproduzir vendendo e comprando mercadorias - de um lado, a sua mercadoria: força de trabalho; de outro, a mercadoria alheia: meios de consumo -, procurando inutilmente equilibrar o valor da força de trabalho de
seus integrantes com o valor sempre mais elevado das mercadorias que
vêm de fora: troca desigual, domínio da reciprocidade negativa, como querem alguns (Sahlins, 1976: 253); incorporação ao sistema capitalista, como
preferem outros. A dificuldade crescente em alcançar um equilíbrio entre
os recursos disponíveis e os gastos efetuados na aquisição dos meios de
vida têm levado alguns moradores ao desespero. Em minha primeira viagem ao bairro, um dos homens mais velhos, visivelmente irritado, veio até
mim para queixar-se do alto preço dos alimentos. Confundiu-me com algum agente da fiscalização, porque naquele momento eu registrava em um
caderno informações prestadas por dois entrevistados, inclusive sobre o
preço de mantimentos. Decepcionado quando soube dos verdadeiros propósitos de minha presença, retirou-se dizendo alguns impropérios.
PREÇOS DE ALGUMAS MERCAOORIAS I 1977-1978 (EM CRUZEIROS)

Para venda:
1. Arroz: 100,00 o saco de 60 quilos (com casca).
2. Feijão: 80,00 o saco de 60 quilos (limpo).
3. Milho: 16,00 a mão (60 espigas).
4. Banana: de 10,00 a 4,00 o cacho tipo exportação (10 a 12 dúzias
por cacho).
5. Porco: 15,00 o quilo.
6. Galinha: 21,00 o quilo.
7. Ovos: 12,00 a dúzia.

Para compra:
1. Arroz: 350,00 o saco (limpo).
2. Feijão: 7,00 o quilo.
3. Milho: 5,00 o quilo.
4. Porco: 25,00 o quilo.
5. Óleo: 20,00 o litro.
6. Sal: 4,00 o quilo.
7. Café: 22,00 (250 gramas).
8. Açúcar: 8,00 o quilo.
9. Querosene: 12,00 o litro.
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As atividades de caça, pesca e coleta são pouco expressivas no atual
momento, e seus produtos raramente são postos à mesa das fanu1ias ou se
destinam à comercialização. O trabalho das mulheres resume-se basicamente ao cultivo de pequenas roças: arroz, feijão, milho. A média da produção anual gira em tomo de 20 sacos de arroz e 6 sacos de feijão por
núcleo familiar. "Não dá nem pro gasto", dizem os moradores, e o professor arrisca algumas explicações:
"Eles não ficam por muito tempo aqui porque a maioria já acostumou a trabalhar por fora, não têm meios. O custo de vida é muito elevado e eles não podem manter um trabalho maior, a não ser aquelas rocinhas que eles mesmos podem colher. Se
eles fazem uma roça grande, quando chega a colheita eles vão precisar de mais mãode-obra. No fim, dá prejuízo. Tem que comer, beber, sustentar os camaradas, pagar o
dia ... Depois vai vender o arroz, o feijão, quando chega a época da colheita aqui é
dado também, o pessoal da cidade que vem não paga nada e eles ficam devendo. Então eles fazem só aquelas rocinhas que eles mesmos podem colher, sem fazer muita
despesa. Por outro lado, eles já se acostumaram a essa vida. Eles não querem mudar
de vida, melhorar de vida. Os que fazem lavoura boa aqui estão melhores do que os
que trabalham fora ... Quando ele colheu três sacos de feijão, precisa ver quanta despesa ele já deixou. Às vezes ele vendendo os três não paga, porque é preciso preparar
o terreno sem adubo, à moda deles. Depois de plantado, tem que capinar, senão o
mato leva tudo. Essa produçãozinha é o pessoal de Eldorado que vem comprar aqui
pelo preço que querem. E o cara tem que vender porque só colheu feijão e precisa
comprar outras coisas."

Até 1980, uma ampla área de terras era explorada em regíme de parceria. Tendo a sua importância reduzida em época posterior, ele reviveu
recentemente. O crescimento da área média dos estabelecimentos administrados por parceiros, que passa de 32 hectares, em 1970, a 337 hectares,
em 1995, fornece a indicação de hoje tratar-se de explorações cujos detentores possuem recursos vultosos, explorando relativamente grandes glebas,
a maior parte possivelmente na bananicultura e outras frutíferas, como o
maracujá. É sistema de produção que pr.aticamente desapareceu no Censo
de 1980, mas voltou a ser significativo em 1995, indicando a continuidade
da tendência geral apontada no emprego dos fatores de produção sob a
forma capitalista em larga escala.
O que se pode depreender da análise das informações do Quadro 3 é
que o regime de produção com a simples "ocupação" das terras (públicas,
"devolutas", ou mesmo privadas), se, de um lado, está hoje se encaminhando para a plena decadência, continuava em época bastante próxima a
ser uma modalidade de posse e uso da terra extremamente significativa,
sendo portanto o fator primordial que pode explicar toda uma série de ca-
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racterísticas que especificam modos de vida das populações na vasta região de que faz parte o município. É o ancestral regime de "apossamento
para uso", de origem portuguesa, transplantado ao Brasil no período colonial junto com o sistema jurídico de sesmarias dominiais. Foi dele a garantia, no passado, a populações camponesas do direito a uma legitimação
conseqüente à simples apropriação de um patrimônio público, o solo agricultável, regime que, entretanto, se procurou extinguir com a Lei de Terras
de 1850. Ele continuou a existir, não obstante, ao lado da ordenação jurídica formal moderna e até os dias atuais, sendo mesmo incorporado na forma do usucapião, e tornando-se, em vários momentos da história da Nação, um objeto das lutas populares. É possível dizer que, na região do Vale
do Ribeira, a busca de terras agrícolas por parte de contingentes despossuídos da população, para nelas instalar um modo específico de vida, permaneceu enraizada em fatores culturais e em outros tornados possíveis
pela estrutura agrária da região pelo menos até os meados dos anos de
1970. Essa necessidade de vida das massas desprivilegiadas também impeliu contingentes de camponeses a um movimento continuado de apossamento não conflituoso, até que fatores de ordem econômica, social e política
inflectiram para um outro plano, em que sobrelevou o fator de organização
popular. O movimento espontâneo de massas, de definido caráter camponês, teve momentos de paroxismo e, em época remota, um desses destacados momentos ocorreu em toda a extensão do país durante o período de "vazio" de ordenação jurídica que sucedeu imediatamente à Independência
(Vinhas de Queiroz, 1966), e, embora com amplitude mais restrita, como
se vê na região, continuou a florescer até época bastante próxima dos dias
atuais, muitas vezes a despeito e ao arrepio da lei.
Esse modo de vida produziu resultados expressivos ao estruturar, desde
tempos remotos, a produção e a circulação de pessoas e de bens materiais
na região, que há muito tempo contava com um sistema viário bastante
desenvolvido, destinado à comercialização da produção dos pequenos posseiros. Desse modo, o suposto isolamento das populações caboclas da região jamais existiu. Retratando as condições existentes na época para a
implantação dos projetos da colonização oficial na região, o relato de um
funcionário da agência colonizadora do governo estadual enfatizava as
"boas vias de comunicação".

chefe da seção de Colonização informava que: "Por possuir boas vias de comunicação ligando as diversas zonas do perímetro à Estrada de Ferro, o desenvolvimento foi
sempre progressivo. A existência da Estrada de Ferro Santos-Juquiá, que passava próxima à gleba, muito contribuiu para a dinamização da rede" (Paiva, 2002: 74).

A existência de posseiros na região explica a estrutura vicinal originada pelas
necessidades desses antigos moradores. [ ... ] a boa situação da estrutura viária da gleba
(de colonização oficial) vem reforçada em relatórios de 1938 e 1939; neste último, o
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A partir dessa infra-estrutura, houve grileiros que se aproveitaram da
demanda por lotes agrícolas - demanda criada com a propaganda oficial
destinada a fomentar projetos de colonização federais e estaduais na Baixada do Ribeira - e passaram a vender pequenos lotes - em áreas griladas a imigrantes europeus e asiáticos, como foi, em particular, o caso de alemães, conforme o autor do citado relatório (apud Paiva, 2002: 75, n, 84).
A cultura da banana foi a que parece ter interessado mais aos pequenos colonos, mas a sua adoção não está separada da propaganda oficial:
"No processo de concessão do lote 01-A, cujo interessado era Alfredo
Bechelli, o inspetor de colonização, Sr. João Batista de Oliveira, declarava
que o requerente '[ ... ] pretende as terras para cultura de bananas, aliás a
única cultura aconselhável, pois as terras nessa região não se prestam para
culturas geraes"' (ld., 2002: 75).
A especialização em um cultivo comercial, defendida pelo funcionário da colonização oficial, no caso particular, é que define em geral o projeto de colonização para a região do Ribeira nos anos de 1930 e 1940, com
uma diferença marcante relativamente a um modelo mais antigo do governo paulista.
O outro sistema de colonização a que a passagem se refere eram as áreas do sul
do Estado, neste caso: "Os fins propostos foram o reerguímento de uma zona decadente pela implantação de culturas econômicas e divulgação de métodos racionais
para realizá-las, esperando pelo reflexo reerguer a produção e concomitantemente restaurar a antiga prosperidade abalada pelo desvio de rotas de comunicação entre o nosso e os Estados do sul (ld., 2002: 81).

A proposta de colonização oficial posta em execução no Vale do Ribeira diferia do modelo mais antigo, o aplicado, por exemplo, no Núcleo
Colonial Barão de Antonina, que o funcionário da colonização oficial vem
a chamar de "colonização familiar. [ ... ] [Esta] Procura criar no meio rural
uma vida capaz de fixar completamente o homem à terra" (Processo administrativo, da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, citado em Paiva,
2002: 81). Nela, a especialização do produto do trabalho em atividade eminentemente comercial na forma de mercadoria não é o pressuposto.
A especialização comercial, no novo modelo de colonização oficial,
cumpriu o seu papel transformador e a estrutura econômico-social da agri-
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cultura da região foi-se modificando na direção proposta, de modo que,
com o correr dos anos, se expandiram as lavouras permanentes, notadamente a bananicultura e a teicultura. Avanço notável teve ainda a pecuária
bovina extensiva, realizada em grandes propriedades com pouco aporte de
capital. Conforme indica o Quadro 4, em época recente, a atividade extrativista florestal perdeu espaço na economia do município, por várias razões, entre as quais a política de conservação de áreas naturais destinadas
à preservação ambiental, com a criação do Parque Estadual do Ribeira, e a
proibição de extração de palmito e de outras espécies vegetais ameaçadas
de extinção. Mas a transformação não se impôs sem contradições; a atividade extrativa manteve-se em grande parte na ilegalidade, mas amplamente operante, e a coleta de palmito nativo também serviu para desestruturar o sistema das pequenas posses com as pressões totalmente negativas
que o trabalho assalariado no extrativismo comercial exerceu sobre o trabalho familiar na economia dos posseiros. A extração de palmito, embora
diminuída com a nova legislação, continuou a ser feita, legalmente por
meio do plantio, mas em muito maior proporção ilegalmente, com a extração clandestina.
De acordo com o Quadro 4, os censos deixaram de registrar a atividade de "extração vegetal" depois de 1960 (o quadro "classes de atividade"
não consta do Censo de 1970), e a incluem entre as ligadas à "silvicultura".

do Estado de São Paulo, do extrativismo florestal em municípios selecionados da região do Ribeira, entre os quais sobreleva Eldorado. A coleta
extrativista do palmito em florestas naturais é o fator mais importante de
uma transferência maciça de mão-de-obra familiar, seja das unidades em
pequena escala familiar de produção agropecuária, seja das pequenas posses, em benefício do regime do salariado, o que é corroborado em relatos
obtidos em Ivaporunduva nas entrevistas que me foram concedidas por
moradores desse bairro rural. Igual transferência de trabalho familiar para
o salariado foi também provavelmente condicionada pela instalação, com
apoio oficial, da bananicultura em todo o Vale. O extrativismo manifesta-se
ainda na produção considerável de madeiras, de lenha e de carvão no município e na região do Vale.
O Quadro 5 mostra o avanço da bananicultura do .litoral em direção
ao planalto da região do Ribeira para alcançar Eldorado e Sete Barras, a
partir do eixo Miracatu-Juquiá-Registro. Essa expansão acontece nos anos
de 1960 e está ligada, na região de Eldorado e Sete Barras, à derrubada da
mata nativa e à expansão das pastagens naturais, cujo movimento teve o
seu início nos anos de 1950, conforme mostra o Quadro 16•
O já referido estudo de Vicente Unzer de Almeida sobre Registro
avalia que

Quadro 4. Classes de atividade econômica na agropecuária no município de
Eldorado, segundo o número de estabelecimentos e a área total- 1940/1980
ANo
CLASSE
Agricultura
Pecuária
Silvicultura
Extração Vegetal

N.

1950
HA

1960
N.

N.

HA

1975
HA

1980
N.

HA

1197 47966 1550 48806 l 098 51419 1060 54696
13
3113
46 9245
153 21510
95 15414

o

o

o

5

8525

4

1598

140 21 553

o

41

1564

o

o

o

o

Fonte: BRASIL, Presidência da República, Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
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as autoridades governamentais e os capitalistas vêm ultimamente "redescobrindo" o Vale do Ribeira. A ponte sobre o rio Juquiá já se encontra em vias de conclusão. Projetou-se uma rodovia - a "Martim Afonso" - cuja construção, iniciada há
algum tempo, se desenvolve em ritmo demasiadamente lento e cujo traçado cortará
Registro em demanda do Paraná, via litoral. [ ... ] Já foram concluídos os trabalhos de
sondagem, para a localização da futura ponte sobre o rio Ribeira de Iguape, em Registro, bem como já foram feitos estudos para prolongamento dos trilhos da linha
Santos-Juquiá até Registro. No futuro esse ramal ferroviário deverá atingir Cananéia.
O Plano Quadrienal de Administração do governo paulista prevê a instalação de uma
estação experimental agrícola no Vale. A comissão de técnicos indicou uma área na
divisa das localidades de Pariquera-Açu e Registro. [ ... ] O fazendeiro Geremia Lunardelli - cognominado o "rei do café" - adquiriu terras no município de Jacupiranga [que
faz divisa com Eldorado] para exploração pecuária" (Unzer de Almeida, 1956: 101).

tística, Censos.

Aparentemente, a extração vegetal, que podemos razoavelmente supor estar incluída nos dados de 1975, referentes à "silvicultura", é atividade que deixou de existir já em 1980. Não obstante, os Quadros 5 e 6 indicam a continuidade, muito significativa em relação aos demais municípios

6.

Vicente Unzer de Almeida dá números da Casa da Lavoura com a produção, ern l 952, de 1
milhão e 900 md cachos de banana em Registro, o que está em disparidade com o número dado
pelo Censo de 1960, de apenas 300 mil cachos, e mais concorde com o do Censo de 1970 referente a Sete Barras, que era distrito de Registro até meado, dos anos de 1960
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Quadro 5. Produção de banana em municípios selecionados do Estado de
São Paulo, em 1000 cachos - 1940~1982
ANO

1950

1960

1970

1972

1979

1982

MUNICÍPIO

Eldorado

242

480

1364

5980

3 281

5014

92

1000

1242

600

2669

2912

l 026

1010

3525

5060

3684

2773

X

x

2634

?

4095

4653

Iguape

1163

?

1774

5434

3450

1745

Registro=

1487

300

X

X

X

X

31 902

22830

29205

39490

37218

36515

Jacupiranga
Juquiá
Sete Barras"

Estado

* Em 1950 e 1960, Sete Barras pertencia a Registro como distrito de paz; as informações sobre Registro a partir de 1970 foram desconsideradas.
Fonte: BRASIL, Presidência da República, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Produção Extrativa Vegetal, 1972; IDEM, Produção Extrativa Vegetal, 1982; IDEM,
Produção Agrícola Municipal, 1970. Os demais anos são dos censos.

Quadro 6. Produção de palmito em municípios selecionados do Estado de
São Paulo

MUNICÍPIO

1960
(toneladas)

1970
(toneladas)

1972
(dúzias)

ANO

1979
(toneladas)

1982
(toneladas)

Eldorado

341

271

15600

1000

Iporanga

o

o

o

230

343

Jacupiranga

o

137

10400

o

220

Juquiá

o
o

8

5000

180

330

Sete Barras=

31

150

189

lguape

o

69

o
o

250

o

Estado

395

533

38122

2248

1553

520

• Em 1940, 1950 e 1960. Sete Barras pertencia a Registro como distrito.

Fonte: BRASIL. Presidência da Republica, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Produção Extrativa Vegetal, 1972; IDFM, Produção Extrativa Vegetal, 1982; IDEM,
Produção Extrativa Agrícola Municipal, 1970; IDEM, Censo de 1960.

O Quadro 6 indica o notável crescimento da extração de palmito nativo em Eldorado e nos demais municípios do Vale. Vicente Unz.er de Al-
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meida registra a existência de indústria da conhecida marca Peixe, processadora do palmito da região, e de propriedade das Indústrias Carlos de
Brito S.A. A compra do palmito nativo por parte da indústria é de intermediários que vendem a 4 cruzeiros a lata de um quilo, ou 32 a 36 cruzeiros o
produto de 8 a 9 latas que resultam da dúzia de palmito descascado; por
sua vez, o fornecedor da indústria adquire essa quantidade dos caiçarascoletores ao preço de 30 a 32 cruzeiros (ld., 1956: 61).
Conforme o Quadro 7, é de notar-se o expressivo crescimento, em termos relativos, do salariado na agricultura de Eldorado a partir dos anos de
1960. Esse valor, que, em 1960, alcançava 26% do total da mão-de-obra
empregada, não ultrapassava, em 1950, meros 15%, foi crescendo nos anos
posteriores a 1960, e chegou, em 1980, próximo de 30%. Entre 1950 e 1970,
em números absolutos, o salariado mais que dobrou, havendo triplicado entre
os anos de 1950 e 1960, e manteve-se estável nos anos posteriores a 1960.
A par disso, o conjunto da mão-de-obra na agropecuária do município, a
partir dos anos de 1960, decresceu, o que indica a importância da expansão
do salariado7• A se considerar a subestimação detectada para o Censo de
1950, se ela estivesse, em Eldorado, dentro do valor de 15% válido para o
país, o total da mão-de-obra seria próximo de 4 700 indivíduos, mantendose ainda assim a magnitude do crescimento da mão-de-obra total e também
a do salariado, operado entre os Censos de 1950 e 1960, fato que indica,
nesse período, tanto a vigorosa expansão da economia capitalista, como a do
sistema familiar de ocupação do solo agrícola. O emprego de "membros não
remunerados da família" existe tanto em um como no outro modo de ocupação, mas a sua drástica redução, ocorrida durante os anos de 1960, mostra o
enfraquecimento das pequenas posses.

7. Considera-se que o Censo de 1950 subestimou a mão-de-obra empregada na agricultura do país.
"Acredita-se geralmente que o Censo de 1950 subestimou a força de trabalho agrícola no Brasil.
Por exemplo, a União Pan-arnencana estima que a força de trabalho total (agrícola) no Brasil era
de 12.600.000 no invés de 10.997.000, que é o dado do Censo de 1950; e a Fundação Getúlio
Vargas adotou 12.968.000 em seu esaido de oferta e procura, realizado em 1960. Trabalho preliminar com dados dos censos para 1950 e 1960 e o levantamento por amostragem efetuado em
1955 mostravam um aumento muito rápido na relação homem/terra entre 1950 e 1955. Conseqüentemente, os dados do Censo de 1950 foram corrigidos, utihzando-se a relação entre a
estimativa da União Pan-americana e os números do Censo" (Saylor,1974: 134, n. 5).
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Quadro 7. Trabalhadores agrícolas no município de Eldorado, segundo a
posição e o sexo - 1950-1980

região que se encontrava povoada em pontos intermitentes com diferentes
comunidades de posseiros. Mas, para os propósitos práticos da ideologia
dominante na esfera oficial, a dinamização econômica deveria ser o objeto
e o fruto da atividade econômica de famílias de produtores agrícolas,
selecionáveis segundo atributos definidos por critérios estritamente 111ercantis. A bananicultura, operada por produtores com essas qualificações
econômicas e as conseqüentes habilidades técnicas, deveria ser o veículo
da ideologia de modernização e progresso a serem impostos à região em
atraso. A adoção das práticas modernas pelos novos colonos deveria condenar os pequenos posseiros à extinção. A história dessa efetiva extinção
mostra, entretanto, que o processo exigiu a entrada em cena da violência
física com o cercamento das terras, à semelhança do ocorrido mais tarde
no Vale do Jequitinhonha, ao lado dos efeitos também destrutivos do desenvolvimento econômico capitalista no Vale do Ribeira.
O pacto de poder que presidiu à política de industrialização acelerada da Nação, no pós-Revolução de 1930, relegou as massas rurais ao
arbítrio governamental dos executivos e legislativos estaduais, quando então estes operaram com a questão da terra e do trabalho rural por meio de
políticas marcadas pelo mais absoluto conservadorismo, a que os estudiosos deram o nome de "modernização conservadora". O favorecimento ex clusivo ao capital penalizou tanto os trabalhadores assalariados (gerando o
problema social dos "bóias-frias" ou "volantes) como os trabalhadores inseridos em formas não capitalistas e.e produzir (gerando a pauperização e
a exclusão face às vantagens da modernidade capitalista, que foram garantidas a algumas parcelas da população trabalhadora), especialmente aqueles configurados em sistemas de vida familiar, seja na agricultura da propriedade parcelária, seja nos regimes de pequenas posses e das variadas
formas coletivas de uso do solo e dos recursos naturais.
Com a focalização das políticas oficiais de colonização nos produtores agrícolas, que deveriam ser escolhidas segundo critérios mercantis, e
produtivistal pela óptica do mercado, freqüentemente incompatíveis com
as realidades locais, as famílias trabalhadoras selecionadas deveriam demonstrar a posse coletiva de uma específica "capacidade de trabalho na
terra", a qual "deveria se traduzir em 1/3 do lote cultivado nos três primeiros anos de fixação" (Paiva, 2002: 86). Por esse critério instaurava-se a
plena propriedade privada da terra para esses colonos, sabendo-se que "A
Secretaria atrelava a venda e a transferência do lote de um concessionário
a outro, somente após o mesmo ter saldado junto a ela a terceira prestação
do lote[ ... ] transferindo a dívida a outro" (!d., ibid.).

Posição

1950 (%)

Total

4114

Não Rem. Familia

3515

(100)

1960 (%)
6640

(100)

4645

1970
3941

(%)
(100)

2749

1975 (%)
4008

(100)

2733

1980 (%)
4620

Total Empreg. *

620

Empr. Perman.

190

401

277

377

848

Empr. Tempor.

409

1290

882

907

442

87

98

24

79

177

Empr. Sexo Fem.

(15)

1694

(26)

1172

(30)

1343

(100)

3327
(34)

1293

(28)

Fontes· BRASIL, Presidência da República, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Censos.

* Inclui as categorias censitârias "empregados permanentes", "empregados temporários" e "parceiros", de ambos os sexos.
O crescimento relativo do salariado na agropecuária de Eldorado irá
intensificar-se ainda mais a partir dos anos de 1970 e, particularmente, depois de 1975. Em 1995, esse valor representará 35% da mão-de-obra total.
Quanto à mão-de-obra assalariada feminina, alcançava, em 1980, pouco
menos de 4% (não se dispondo da informação no Censo de 1995). O avanço
do trabalho assalariado, constatado não só em Eldorado mas em toda a região da Baixada do Ribeira, acompanha a expansão da atividade extrativista de coleta do palmito em matas naturais, a partir da segunda metade
dos anos de 1950. A bananicultura, que passa a ter grande expressão em
Eldorado nos anos de 1970, conforme se viu, tinha, nos anos de 1940 e
1950, uma pequena importância. Eldorado produziu escassos 200 mil cachos em 1950, contra uma produção, em Miracatu, nesse mesmo ano, de 3
milhões e 200 mil cachos; em Iguape, de 1 milhão e 200 mil cachos, e, em
Juquiá, de 1 milhão de cachos. Em 1979, em relação a 1970, a produção
de Eldorado triplicou, situando-se entre os municípios maiores produtores
do Estado e, em 1982, tomou-se o maior produtor do Estado, seguido de
perto pelo município limítrofe de Sete Barras.
A expansão inicial da bananicultura na região resultou da política
oficial de colonização entre os anos finais de 1930 e os iniciais de 1940, a
qual buscou uma ocupação econômica destinada a promover o progresso
de uma área oficialmente considerada "decadente" e "vazia", conforme a
pregação ideológica de sucessivos governos estaduais. Era, entretanto, uma
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Com os projetos oficiais, instaurou-se na região um processo econômico que combinava formas de integração/exclusão de parcelas da população trabalhadora. Um dos contingentes populacionais focalizados como
úteis à consecução dessa política foram os imigrantes de origem nipônica.
Tratava-se de uma parcela da população rural que a política imperialista
do Japão considerava "excedente", mas que era composta de integrantes
de uma classe média rural (Gallo, 2004:17). Eram, por essa filiação de
classe, famílias portadoras de qualificações profissionais e atributos psicossociais que se tomavam atraentes aos olhos dos formuladores da ideologia oficial da imigração no Brasil no período pós-1930. Um estudo sobre a emigração japonesa no mundo mostra que os maiores contingentes
transferidos ao longo dos anos de 1895 a 1940 variaram segundo os países de recepção. Nos países latino-americanos, exceto o Brasil, as grandes levas situam-se nos anos de 1896-1910, com média anual de 10 mil
pessoas, em um período de quinze anos. No caso dos Estados Unidos,
Havaí e Canadá, com média anual de cerca de 3 mil pessoas, em um
período de dezenove anos. No caso do Brasil, as grandes levas ocorrem
entre 1926 e 1935, na época em que o governo paulísta fazia a sua experiência de colonização no Vale do Ribeira, com média anual de cerca de
1 O mil pessoas, em um período de dez anos (Sai to, 1980, apud Gallo,
2004: 29).
Mas a colonização oficial instaurou-se no interior de um processo
espontâneo de especulação no mercado fundiário que deslanchava, já antes de as atividades do governo terem início, com a súbita elevação dos
preços da terra, que sem dúvida foi estimulada pela intenção oficial de promover a colonização nessa área do Estado. A produção de bananas tinha já
alguma importância em áreas da região mais próximas ao litoral e começava a avançar em direção ao planalto. Entre 1931 (isto é, dois anos antes
do início da implantação física dos projetos) e 1933, os preços dos lotes
para revenda haviam se elevado a valores situados entre 60$000 e 80$000
o hectare, quando, em 1931, a Secretaria da Agricultura não encontrava,
em processo de pré-venda, candidatos aos lotes que pagassem entre 30$000
e 39$000 o hectare. É então que a Secretaria passa a promover a propaganda do projeto pioneiro, em jornais das colônias espanhola, alemã, italiana, húngara e outras. Paiva identificou os componentes ideológicos da
colonização do período em foco àqueles que teriam presidido a antiga abertura das regiões da cafeicultura do Estado de São Paulo aos colonos europeus em fins do século XIX.
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Durante todo o transcurso da colonização, encontramos ainda casos de venda
de lotes cujo valor por hectare chegava a 120$000. A bananicultura possibilitou uma
nova inserção de algumas áreas do sul do Estado e do Vale do Ribeira na dinâmica da
economia nacional. Como conseqüência disso, foi necessário um redimensionamento
das relações sociais e econômicas ali existentes. A iniciativa colonizadora não objetivava qualquer inovação se comparada com as políticas oficiais anteriores; ao contrário, estruturava-se, num novo tempo e numa nova realidade, reeditando - guardadas
as especificidades - os objetivos semelhantes aos das políticas de colonização que o
Estado paulista procedeu nas regiões cafeeiras. Nesse sentido, encontramos aqui mais
um exemplo de uma política de crescimento econômico que em nada auxiliou no desenvolvimento das populações ali residentes. A colonização vinculava-se, portanto,
aos interesses da bananicultura e sua expansão (Paiva, 2002: 96, 97).
A devastação da mata nativa foi registrada na região do Ribeira de
Iguape em pesquisa levada a cabo em 1953.
É impressionante o número de caminhões, carregados de carvão, que trafegam
diariamente pela estrada São Paulo-Registro, em demanda da capital ou de Sorocaba.
Na Serra dos Agu dos Grandes os fomos queimam o lenho derrubado pelo machado
do capuava. No percurso de Piedade a Juquiá, a cada passo encontram-se pilhas de
sacos de carvão à beira da estrada, à espera do transporte. [... ] O palmito está presente
na mata e vai sendo inexoravelmente liquidado pelos capuavas e caiçaras. [ ...] A paisagem do município de Registro foi humanizada pelo colono japonês que ali cultiva
chá-da-índia. Extensos bananais da variedade nanica, juntamente com o chazal, caracterizam o cenário agrícola, estranho ao lavrador do planalto (Unzer de Almeida,
1956: 25).
Nos anos de 1950, a colonização é abandonada, por já desnecessária,
diante dos objetivos permanentes do governo estadual. Ela procedera ao
fomento dos grandes interesses do capital na região, inclusive a grilagem
de terras. A natureza dos frutos da política oficial de assentamento os destinara desde sempre ao consumo dos grandes proprietários.
É nessa perspectiva que podemos compreender um dos elementos explicativos
do desaparecimento da colonização já nos anos 1950. A partir dessa década, a bananicultura já tinha como seu centro dinâmico os municípios de Sete Barras, Jacupiranga,
Iguape, Pariquera-Açu e Cananéia. Ela deixou em seu rastro um entorno estagnado
em que os remanescentes (posseiros, meeiros, arrendatários) incorporaram-na em sua
produção sem nenhuma possibilidade de dinamização por falta de crédito, infra-estrutura de escoamento e quaisquer outros incentivos oficiais. { ... ] A reordenação fundiária promovida pela Secretaria na região não possuiu, concretamente, interesses no
sentido de manter naquelas áreas os antigos pequenos produtores. Como vimos, várias foram as dificuldades dos que optaram por fazer parte deste novo processo. Sobre
este aspecto houve até um processo de grilagem oficial realizado pelas Coletarias
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Estaduais, no qual podemos perceber a ação dúbia do Estado nessa questão. Se por
um lado, ela se demonstrou inequívoca quando procurou enquadrar sob rígidos controles os antigos moradores, por outro, referendou processos de grilagem dessas mesmas terras" (Paiva, 2002: 97-98).

(Essas práticas ilegais e o desfavorecimento que a lei e os regulamentos implicavam relativamente aos pequenos posseiros encontram-se relatados, neste mesmo texto, nas pp. 65-68; mas é notável também a destinação ao desvalimento ofertada ao mesmo pequeno colono, que a ideologia oficial havia
considerado "capaz", instalado nas glebas de colonização, conforme a p. 92.)
Não apenas a bananicultura, mas também a grande pecuária bovina cuja expansão em Jacupiranga, na divisa com Eldorado, foi registrada por
Vicente Unzer de Almeida (cf. citação à p. 73 supra), ao relatar a aquisição,
em 1950, de ampla gleba de terras para essa finalidade por Geremia Lunardelli, "rei do café" de Ribeirão Preto - será fator na transformação do pequeno posseiro em assalariado de baixo nível de vida, como se verá adiante
nos relatos sobre os camponeses negros de Ivaporunduva
Até os anos de 1970, a economia agropecuária de Eldorado e da região da Baixada do Ribeira apresentava um distanciamento considerável
relativamente a um padrão tendencial que se esboçava, em suas linhas gerais, na maior parte da agropecuária do Estado de São Paulo. Essa distância basicamente dizia respeito, no ano de 1950, ao grau de mecanização
medido pelas despesas com "empreitadas" (que são na maior parte custos de
mão-de-obra com a operação de maquinário agrícola), e aos custos monetários com insumos de origem industrial (defensivos, fertilizantes e corretivos agrícolas) e despesas financeiras.
Posteriormente, inicia-se um ajustamento da economia agropecuária
de Eldorado ao padrão tendencial de desenvolvimento do conjunto do Estado. O ajustamento revela-se na participação relativa das despesas da
agropecuária do município sobre o conjunto do Estado. A despesa total
dos estabelecimentos de Eldorado passa, de uma participação, cm 1950,
de 0,038% sobre o conjunto do Estado, a um expressivo 0,14%, em 1980,
elevação a indicar o ajustamento. As despesas, em termos relativos, de
mecanização sobre as despesas totais, em 1970, já se desviam menos do
padrão do conjunto do Estado, e passam a ter, em 1980, o mesmo peso
relativo do padrão estadual. Em 1970, apenas as despesas com insumos de
origem industrial e custos financeiros distanciavam-se grandemente em
relação ao Estado, tendo, em 1980, Eldorado e a região do Vale do Ribeira
realizado um montante maior relativo de despesas financeiras e com insumos do que o conjunto do Estado.
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Se o descompasso da agricultura de Eldorado e da região a que o município pertence, relativamente ao conjunto da agricultura paulista, encontra
solução na década de 1970, no bojo de um processo abrangente de homogeneização de todas as regiões em relação ao padrão dominante de relações de produção capitalistas que a monetarização expressa, isso ocorre
apesar do específico padrão de pobreza que continuou marcando a vida da
maioria da massa trabalhadora do Vale do Ribeira relativamente ao conjunto da massa trabalhadora paulista - um diferencial assim da região do
Vale para com o processo de modernização capitalista em curso.
O Quadro 8 possibilita avaliar o nível de vida dessa população em comparação com o mesmo nível do conjunto do Estado de São Paulo. Para tanto,
empregaram-se informações sobre a posse de equipamentos de consumo
universal, como os tipos de moradia - "durável" e "rústica" - e os de combustível para o preparo do alimento - gás de cozinha e lenha -, além de informações sobre as parcelas da população cujos rendimentos em termos
familiares não alcançavam dois salários mínimos a preços correntes.
Quadro 8. Indicadores de nível de vida da população no município de
Eldorado, nas regiões da Baixada do Ribeira, do Sul Paulista, de Apiaí e
no Estado de São Paulo, segundo as zonas urbana e rural - 1980
ZoNA
EQUIPAMENTO

ELDORADO

BAIX. RIB.

SUL PAUL.

REG.

Número(%)

Número(%)

Número(%)

Número(%)

APIAf

EsTADó
Número(%)

URBANA
Domic. durável
Domic. rústico

709 (94)
43 (6)

19120 (98)
490 (2)

38654 (95)
1981 (5)

2971 (92) 5 13 3 000 (99)
243 (8)
75000 (1)

RURAL
Domic. durável
Domic. rústico

852 (53)
757 (47)

11641 (78)
3 169 (22)

28727 (70)
12 119 (30J

3 753 (65)
2020 (35)

1-------

A

------ ----------1·-·-

j 553 160) ! 11587 (44) 35 597 (44)
~~·
-- .... 791_ .,.,.)
22470 (66) 45258 (661
BAIXA RENDA*x ·1 _1209 (50)] 17709 (48) 43183 (50)
fOOAO

LENHA

1

542000 (93)
43000(7)

6850 (77J 428000 (85)
2 056 (23) 5 184 000 (92)
5 692 (61) 1 23 3 095 (20)

Fonte: BRASIL, Presidência da República, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Censo Demográfico.
* Número de equipamentos, referente ao conjunto das zonas urbana e rural.
** Número de fanu1ias com rendimento médio mensal abaixo de dois salários mínimos, referente ao conjunto das zonas urbana e rural.
As discrepâncias, relativamente ao conjunto do Estado, são notáveis,
indicando pauperização bem maior em amplas parcelas da população de
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Eldorado e da região estadual na qual se insere o município, a despeito de
que o desenvolvimento econômico padrão do conjunto do Estado tenha
alcançado com todo o vigor a região.
Seguramente, o fundamento do processo recente manteve-se ancorado nos mesmos pressupostos ideológicos que orientaram a política de
colonização oficial posta em prática pelo governo estadual a partir dos anos
de 1930 e 1940, agora com maior possibilidade de sucesso. Como uma
conseqüência das políticas públicas executadas nos anos de 1970, o grau
de desigualdade entre o campo e a cidade, e ainda o grau de desigualdade
entre classes, e de etnia, de gênero e regional, só fizeram consolidar-se e
agudizar-se, como se evidenciará nas páginas seguintes deste estudo, a indicar um confronto e não uma integração entre segmentos populacionais
com marcadas diferenças de modos culturais de vida que as políticas públicas não procuraram acomodar, mas antes eliminar. A invariância dessas
políticas no tempo, desde o final da República Velha, empresta a todas o
mesmo teor de excludência e devastação das culturas diferenciadas do padrão capitalista dominante, seja nos anos de 1930 e 1970, no Vale do Ribeira, seja nos anos de 1970, no Vale do Jequitinhonha, para tomar um
exemplo alhures (cf. Moraes Silva, 1996: 39-46).

A AGÊNCIA TRANSFORMADORA

Em 1969, concluída a rodovia Eldorado-Iporanga, chega a Ivaporunduva o professor designado para assumir a escola do bairro, criada naquele mesmo ano. Oriundo de Iguape, portador de escolaridade secundária,
inicia seu trabalho visando à alfabetização das crianças em idade escolar,
conforme as atribuições das "escolas rurais", instituições que oferecem
instrução equivalente às três primeiras séries do ensino fundamental (antigo primeiro grau). e nas quais o professor geralmente se vê obrigado, devido à carência de recursos materiais e humanos, a desenvolver suas atividades didáticas numa mesma sala de aula, ensinando alunos distribuídos
pelas três diferentes séries. Em razão da longa distância que separa o povoado da cidade de Iguape, o professor passa a residir no local de trabalho. Logo depois, transfere para lá sua fa11111ia (mulher e filhos).
No mês de maio de 1972, o Governo do Estado de São Paulo, pelo
decreto n. 52.944, cria e autoriza a instalação de unidades escolares rurais
de ação comunitária no Vale do Ribeira. Nesse mesmo decreto, considerando o Governador a necessidade de se "elevar o nível de desenvolvimento"
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da região, elege a educação como "fator primordial" para se alcançar tal
objetivo. Considerando ainda que "as condições peculiares do Vale do
Ribeira exigem tratamento especial no programa de ensino de 1 º grau,
principalmente na zona rural", determina que "a escola rural de 1 ° grau nesta Região deve caracterizar-se por acentuada ação comunitária, como
centro de integração de atividades do processo de desenvolvimento'". Segundo o decreto, os professores encarregados de colocar em prática essas
orientações deveriam atuar obedecendo a "organização e planos especiais", e somente após passarem por treinamento específico promovido
pela Secretaria da Educação do Estado. Ficariam obrigados, ainda, a prestar 44 horas semanais de trabalho programado. No mês de julho do mesmo
ano, a resolução n. 25 da Secretaria da Educação -condiciona a implantação de escolas rurais de ação comunitária no Vale do Ribeira à observância dos seguintes requisitos: a) existência de população estável, que ocupe
área geográfica definida e esteja ligada por objetivos comuns, que lhe faculte identificação como comunidade rural; b) existência de crianças em
idade escolar, de acordo com a legislação vigente; e) existência de prédio
escolar adequado; d) existência de área destinada a práticas agrícolas (mínimo de 5 000 m'); e) possibilidade de residência do professor no próprio
prédio da escola ou proximidades; f) existência de professor treinado em
curso especial, promovido pela Secretaria da Educação. Finalmente, determina que tais unidades escolares, além de sua atuação educativa comum,
desenvolverão, obrigatoriamente, um programa visando ao bem-estar e ao
desenvolvimento do núcleo rural onde estiverem localizadas",
Em obediência a essa nova orientação, a escola de Ivaporunduva converte-se em "escola comunitária", permanecendo o mesmo professor no
comando das atividades ''educativas comuns", mas agora com sua atuação
ampliada, visando à promoção do "bem-estar" e do "desenvolvimento" da
comunidade. E esse tem sido o seu trabalho desde 1972.
Convém então mostrar como o professor concebe o papel da escola e
das demais tarefas de que se ocupa. É ele próprio quem diz:
8.

9.

Esta medida integra um elenco de outras, de natureza diversa, mas destinadas todas a retirar o
Vale da situação de estagnação econômica em que se encontrava há diversas décadas. A
eclosão de guerrilha no local despertou a atenção das autoridades para os graves problemas da
população. A implantação de escolas comunitárias, diga-se de passagem, traduz perfeitamente a "ideologia desenvolvimentista" (Segurança e Desenvolvimento) que impregnou todas as
iniciativas governamentais após o golpe militar de 1964.
Ver: Legislação de Ensino de Primeiro e Segundo Graus - Decretos Estadums/Resoluções
S.E., S.P., Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, 1977 (8 vols.), vol. 4, pp. 1445-1446; vol, 5, pp. 1888-1889.
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"A escola é um centro de informação, além da formação, de orientação, de modo
que eles, auxiliados por mim, têm que ver as suas necessidades e procurarem os
meios para resolver esses- problemas. Por exemplo: a senhora grávida tem que saber
que do 6º mês em diante ela tem que ir ao Centro de Saúde para ser vacinada e tomar
as vitaminas necessárias para que a criança nasça forte, pelo menos melhor do que as
de antes. Isso já está acontecendo,já está começando a criar esta atitude, e agora 70%
das mulheres não precisa mais eu estar avisando. Depois, nasce a criança, deixa passar uns dois meses para ir vacinar também. A maioria já não precisa mais eu avisar.
Isso é serviço da escola. Outra coisa é a higiene. Melhorou bastante. Se o Sr. chegasse
aqui em 1972 ou 1973, iria ver aberrações como estas: a criança nascia aqui, eram as
parteiras que faziam o parto. A criança e a mãe ficavam sem tomar banho sete dias.
Quando desembrulhava a criança, ela estava cheirando a carniça. As mulheres e moças menstruadas não podiam nem passar por cima d'água. Tinham que ficar 4 ou 5
dias na cama. E assim por diante."
O professor enumera alguns obstáculos que enfrentou (e ainda enfrenta) para levar adiante sua "missão", e indica a estratégia adotada para
contornar resistências, ganhando a confiança dos moradores:
"Eu peguei a parte religiosa para conseguir a amizade deles. Fora a pane religiosa, todo o resto é parte do programa10• Eu já consegui fazer 14 casamentos, legitimações também. Até títulos de eleitores, carteira de identificação, aposentadoria, sindicato dos trabalhadores rurais, a parte de legalização dos terrenos, encaminhamento
de doentes ao Centro de Saúde. Atendo com aplicação de injeções, curativos, essas
coisas. É um trabalho intenso. Mas não parece. Falou em escola comunitária, o professor tem que deixar a escola linda, tem que construir escola, como o orientador me
falou. Mas eu não vim aqui construir escola! A escola tem que ser um centro de atração para a comunidade, um centro de informação. Nós já temos três mães costurando
pra eles. Duas mães já adquiriram máquinas". Já é progresso do programa."
Para o professor, há evidentes diferenças entre crianças e adultos, sendo aquelas mais receptivas, enfatiza, às mudanças que pretende implantar:
"Para resolver os problemas com os adultos não tem jeito. Eles não se sujeitam
às inovações. Com os jovens, com estas crianças que estão crescendo dentro deste
programa, aí sim. Mais tarde dá, porque eles já têm a idéia de estudar, por exemplo.
Já tem dois aí com carta de motorista. Eu tenho a impressão que essa miséria tende a
diminuir."

10. O professor é capelão, e usualmente dirige as rezas dominicais, quando fala aos moradores
sobre os problemas do bairro e como solucioná-los.
11. Segundo a esposa do professor, ainda em 1969 algumas mulheres cortavam os tecidos usados
na confecção de roupas usando foices, pois não dispunham de tesouras.
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O professor revela-se bem-intencionado, mas é gritante a sua ingênua percepção das forças que determinam a pobreza dos moradores. Talvez o mau destino que se anuncia para o povoado não passe pela sua consciência, permitindo-lhe pensar "num prazo de cinqüenta anos para que os
problemas sejam resolvidos". Os obstáculos enfrentados pelo professor,
quando se dirige aos mais velhos, parecem ser o espectro do passado do
bairro. Eis alguns exemplos: um morador, bastante embriagado, queixouse a mim da insistência do professor em convencê-lo das vantagens e dos
benefícios decorrentes do uso de fossa sanitária, assim se expressando: "Eu
sempre caguei no mato, não vou cagar em buraco nenhum!". Um outro
levou-me para apreciar sua horta, repleta de verduras e hortaliças, bem
cuidada e cercada para protegê-la das galinhas, horta cultivada por determinação do professor. Quando observei que deveria haver muita verdura
em sua mesa, ouvi a seguinte resposta: "Eu não como mato; quem come
mato é bicho".
O professor combate o alcoolismo, coibindo o consumo de cachaça.
Quando vê alguém embriagado, fica bastante aborrecido. Nas festas, toma
providências para que não haja consumo de bebidas alcoólicas. Mas os
moradores sempre conseguem burlar sua vigilância, transportando as bebidas à noite, consumindo-as às escondidas. Proibiu também a criação de
porcos, porque esses animais sujavam as áreas em tomo da capela e das
casas. Numerosos moradores reclamaram dessa proibição. Mas, quando
estive no bairro numa de suas ausências, havia muitos porcos circulando
livremente pelo terreno, aguardando a hora de serem mortos e comidos.
Seus donos, angustiados e preocupados com a possibilidade de serem apanhados desobedecendo às determinações do professor, sondavam-me para
saber a data exata de seu retomo.
Certa noite, numa agradável conversa sobre o bairro e seus moradores, o professor enfatizou a contribuição positiva da escola, tomando como
exemplo o que considera ser uma de suas .principais conquistas: "Aqui no
bairro já não existe o 'curandor'. Havia um homem, ele não cobrava os
serviços, mas ia com a família na casa do doente e ficava por conta dele
durante o tempo que estava fazendo os curativos. Vinha ele [o curandeiro], a mulher, o filho mais moço e os dois menores. Agora acabou, demorou mas eles agora já aceitam o médico". Mas não terminam aí as
suas iniciativas, que por vezes interferem nos costumes do povoado: coordena as festas da Padroeira, escolhendo os festeiros e distribuindo as
tarefas entre eles (ver o Cap. 4), procura desestimular a prática dos ritos
fúnebres etc.
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Por tudo isso, não deixa de ser ambígua a avaliação que os moradores fazem de seu professor. De um lado, ele é visto como um agente incômodo, causador de transtornos, justamente porque interfere nos hábitos,
crenças e práticas mais tradicionais do bairro. Assim, costuma ser avaliado negativamente. De outro, é merecedor de respeito e confiança, líder e
autoridade no povoado, o centro para o qual convergem todos os que necessitam de ajuda e de amparo nas situações adversas: enfermidades, dificuldades financeiras, desentendimentos pessoais, mediação junto a autoridades urbanas etc. Contudo, jamais suas determinações são abertamente
contestadas ou desrespeitadas. A ambigüidade da avaliação que dele se faz
no âmbito do povoado decorre em grande medida da própria condição desse
último, ambígua e contraditória, a meio caminho entre a auto-suficiência
de outrora e a dependência integral que se anuncia. Os próximos capítulos
devem fornecer uma visão mais clara sobre esse momento de transição em
que se encontra lvaporunduva.

4

A DESCRIÇAO DAS FESTAS,
,
DOS RITOS FUNEBRES E DO MUTIRAO

Dos fenômenos descritos neste capítulo - mutirão, ritos fúnebres,
festa da Padroeira e festa de São Gonçalo -, apenas os dois últimos
foram por mim diretamente observados. Sobre a ocorrência dos dois
primeiros em Ivaporunduva, obtive tão-somente o testemunho de moradores mais antigos. O mutirão foi já há alguns anos abandonado pela
população do bairro. Os ritos fúnebres ainda persistem, mas nenhuma
de minhas visitas ao local coincidiu com a realização deles, até porque não se determinam com antecedência as datas em que deverão
ocorrer.
Apesar dessas limitações, acredito que recorrendo sistematicamente
aos depoimentos de moradores mais velhos, homens e mulheres, e às
fontes bibliográficas que descrevem fenômenos similares em outras regiões do Estado, do país e mesmo em território estrangeiro, tomando
sempre o devido cuidado de indicar o que é (ou era) específico do bairro estudado, tenha sido possível chegar à compreensão dos fenômenos
não observados pessoalmente. Procedendo da mesma forma em relação
às festas de São Gonçalo e da Padroeira, acrescento novas informações
àquelas colhidas por meio de observação direta. Esses recursos são de
uso corrente na investigação antropológica, entre outras razões devido
à escassez e até inexistência de documentos e outros tipos de fontes per-
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tinentes às populações investigadas'. Quando se trata da análise de crenças e práticas desaparecidas, há que se investigar a memória dos mais
velhos; compulsando-se rigorosa e criticamente a bibliografia disponível a respeito de agrupamentos ou de populações onde têm lugar fenômenos semelhantes, ampliam-se as fontes de informações, o que facilita sobremaneira a descrição e a interpretação do material assim reunido.

A FESTA DE SÃO GONÇALO
A festa de São Gonçalo pode ser encontrada em diversas regiões
rurais do Brasil. Sua origem portuguesa tem sido apontada por diversos
autores, dentre os quais se destaca Maria Isaura Pereira de Queiroz:
São Gonçalo era, em Portugal, considerado santo casamenteiro das velhas e sua
festa se realizava em Amarante a lO de janeiro. Esta festa constava de danças, a princípio realizadas dentro das igrejas ... Trouxeram-na os portugueses para o Brasil nos
primeiros tempos da colonização, mas a sua disseminação não foi homogênea em
todo o território nacional (Pereira de Queiroz, 1973: 137-138).

No Brasil, recorre-se a São Gonçalo nas mais diferentes situações de
dificuldades (enfermidades, problemas com a colheita etc.), e a realização
da festa é a maneira pela qual o prÔmesseiro deve agradecer a obtenção da
graça, cumprindo assim a promessa feita anteriormente. Quando é o promesseiro quem paga a própria promessa, chamam-na "promessa de vivo".
Mas hã também as "promessas de defunto": "[ ... ] quando alguém, tendo
prometido realizar rodas de São.Gonçalo, alcançou a graça, mas não conseguiu em vida se desincumbir da promessa, seu espírito fica sem descanso e
vem pedir aos parentes e amigos vivos que cumpram a promessa em seu
lugar'' (ld., 1973: 139). Ou ainda:
A festa de São Gonçalo é celebrada em cumprimento a uma promessa, feita às
vezes por uma pessoa já falecida, pois a promessa requer muitas despesas e acontece
que o devoto morre antes de cumpri-la. Então sua alma penada se manifesta em sonho
ou aparição, sob forma humana ou animal, a um de seus parentes, rogando o cumprimento da promessa em seu lugar (Rubbo Müller, 1956: 17).

l.

Sobre a utilização de documentos escassos ou mesmo sobre a inexistência de registros a respeito das sociedades com as quais usualmente trabalha o antropólogo, ver: Lévi-Strauss, 1970:
cap. I, e Boas, 1966: 243-289 Um antropólogo chegou mesmo a dizer que a investigação antropológica incide sobre "cadáveres de sociedades".
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Pagar uma "promessa de defunto": era essa a finalidade da festa de
São Gonçalo que registrei em Ivaporunduva. Tive conhecimento de que se
preparava uma dessas festas quando fui solicitado por um morador a contribuir com algum dinheiro para "ajudar fazer uma romaria". Na verdade,
sua irmã é quem estava encarregada da realização da festa, pagamento de
uma promessa feita há muitos anos pela mãe já falecida, que sempre a incomodava em sonhos. Dizia a mãe nessas aparições que não havia ainda
encontrado o "bom caminho", pois tinha uma dívida para com São Gonçalo. Devido à recorrência desses sonhos, a filha consentiu em pagar a promessa, mesmo sem os recursos suficientes para tanto, o que obrigava o
irmão a buscar ajuda entre os demais moradores, procedimento por sinal
bastante criticado por vários deles2•
Em certos casos, não se cumpre a promessa em vida em razão justamente dos gastos que a festa exige. Recorro aqui ao depoimento de Nhô J.,
morador antigo, que evoca acontecimentos desses, um dos quais promovido pelo seu próprio pai:
"Isso faz tempo. Pela idade do S. [filho] mais ou menos nós podemos saber. Ele
(paiJ fez a festa para pagar uma promessa, faz uns trinta anos, trinta e cinco. Foi um
negócio de doença que deu nele, mas eu não estou lembrado também, porque eu era
pequeno quando ele fez a promessa, mas foi um negócio de doença. Agora, da festa
eu me lembro, eu já era casado. O romeiro foi um pouquinho mais diferente do que
este um de agora. Ele cantou mais bonito um pouco. Era um outro romeiro, não era
esse um. Mas a festa foi bonita! O romeiro cantava muito bem, era de peito bom para
cantar. As cantadeiras também era umas cantadeiras mesmo, que cantava muito bem.
Foi uma festinha grande, porque nesse tempo meu pai tinha um recursinho mais ou
menos. Tinha uma base de mais ou menos trezentas pessoas nessa festa, né? Só porco
só foi matado três capado [isto é, o porco castrado e posto a engordar} de mais ou
menos cinco arroba cada um e matado umas doze galinhas. Foi dois saco de arroz, e
ainda teve feijão e café com bolinho, farinha de milho .. Ele era um homem multo
cotado com a turma; quando ele fazia monção assim vinham mesmo, né? E tinha urnas
trezentas e tantas pessoas nessa monção. Tinha por três tantos daquele dia. Mas graças a Deus comeram bem, ele trabalhou para isso mesmo e fez bem. O romeiro chamava Caetano, um romeiro importante! Cantava muito bonito e já tinha urnas cantadeiras próprias que estudavam para cantar com ele. Nesse tempo, de vez em quando
aparecia esse negócio de romaria. Agora não se vê mais, o pessoal parece que deixaram daquela devoção, porque é devoção que depende de muita despesa. Quem não
pode fazer mesmo, não faz. Como esses coitados aí agora fizeram meio a custa de
pedir subscriçãozinha pro povo. Eles pediram aqui para mim e eu dei um pouquinho.

2.

Segundo a filha, a mãe solicitou a São Gonçalo que o marido não fosse morto pelas tropas
paranaenses que passaram por Ivaporunduva durante a Revolução de 1930.
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O pessoal de pouco recurso às vezes prefere morrer ou passar dificuldade e não faz
um pedido desses, né? Porque junta gente! Essa aí não juntou gente porque foi semanal, e o povo tão quase sempre com esse negócio de empregado e coisa. No tempo do
meu pai uma romaria era de trezentas pessoas pra lá, sempre era assim."

A festa - a primeira em muitos anos - aconteceu em 11 de novembro
de 1977, urna sexta-feira. Os mais jovens demonstravam enorme curiosidade com respeito ao acontecimento, buscando com os mais velhos informações detalhadas sobre ele. Na hora da dança, das evoluções em frente
ao altar em que se encontrava a imagem do santo (no interior do prédio da
escola), eram poucos os que se portavam com desenvoltura, dominando
mal os passos e as reverências frente à imagem. Foi improvisada, então,
uma espécie de "ensaio geral", para que as pessoas aprendessem a dança,
e só depois é que se considerou a sua participação com seriedade. Um velho tocador de viola ( o "romeiro") puxava os cantos, acompanhado de um
outro homem que tirava acordes desafinados de um surrado violão. Duas
mulheres (as "cantadeiras") cantavam em falsete, e as demais pessoas, homens e mulheres, em fila dupla, dançavam e faziam as evoluções previamente ensaiadas, sem jamais dar as costas ao altar', Não se exigiu traje
especial para a participação na dança, nem mesmo por parte de suas principais figuras, romeiro e cantadeiras. Muito animada, a festa prolongou-se
por toda a noite, e ao amanhecer foram servidos café e bolinhos.
A refeição maior, servida a todos os presentes antes do início da dança,
às 18h, foi preparada por cinco mulheres, na casa daquela a quem cabia a
promoção da festa. Arroz, pimentão, feijão e tomate encontravam-se em
muitos pratos já prontos sobre uma mesa improvisada. As pessoas chegavam, eram convidadas a comer, e assim o faziam.
Em certas regiões, a refeição é servida após o término da dança:
Terminou o "serviço". O dono da promessa oferece então um repasto a todos.
Se é rico e é tempo de fartura, figuram na mesa os beijus de tapioca, os doces de coco,
os bolos de padre, as canjicas, o arroz doce, regados com abundante café. No caso de
minguados haveres, os comes podem se resumir num simples cafezinho com biscoitos, muito medido e parco. Bebidas alcoólicas são proibidas por tratar-se de cerimônia religiosa (Pereira de Queiroz, 1973: 144).

3.

Enquanto os presentes dançavam, um deles retirou a imagem do santo do altar, colocou-a sobre sua cabeça e prosseguiu nas evoluções. "É promessa", esclareceram aqueles a quem indaguei sobre tal comportamento.
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Vê-se, por essas informações, que os gastos não são poucos, especialmente para as pessoas de recursos limitados. Mas, "[ ... ] se o dono da
promessa é pobre, leva dois ou três anos economizando para pagar a promessa, que é muito dispendiosa devido ao repasto final e ao pagamento
dos violeiros; morrendo antes de saldar a dívida, a fanu1ia fica com a obrigação de o fazer, 'para sossego da alma'" (ld., 1958: 96). Segundo a mesma
autora, a pobreza do sitiante tradicional brasileiro age como fator que modifica a função da festa:
A dança acarreta despesas com que nem todos podem arcar. O "mestre" da dança, as dançadeiras, recebem pequena retribuição monetária ou em gêneros; eles e o
público devem ser alimentados enquanto durar a cerimônia, que pode se estender por
mais de vinte e quatro horas; corno conseqüência, apela-se à parentela do premesseiro visando reunir os recursos necessários à realização da festa. Se a parentela não
conseguir reunir estes recursos, apela-se ao restante da comunidade, e a Dança tomase assim uma empresa coletiva (ld., 1973: 181-182).

Além de seu significado essencialmente religioso, a festa de São
Gonçalo apresenta outras características: reforça a solidariedade grupal e
oferece nítidas oportunidades para a manifestação dos mais variados tipos
de sociabilidade. O mais sugestivo, porém, decorre do fato de se constituir
em ocasião em que se promove distribuição de alimentos entre os integrantes do povoado, traço já apontado por Pereira de Queiroz: "Antigamente,
não era apenas a função de comunhão que o repasto desempenhava; o
promesseiro só se desobrigava da promessa quando podia oferecer lauta
mesa a todos os presentes que assim enchiam a contento estômagos mal
satisfeitos" (Id., 1958: 73).

A FESTA DA PADROEIRA
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos é a santa padroeira
de Ivaporunduva. Costumam os moradores homenageá-la anualmente, no
primeiro domingo do mês de outubro, realizando uma festa, a "festa da
Padroeira". Esse acontecimento abrange, além de procissão e missa conduzidas pelo vigário da Paróquia de Eldorado, a organização de quermesse em que são leiloadas prendas amealhadas entre os habitantes do
bairro.
Ao longo dos anos a festa sofreu várias alterações, como foi possível
perceber confrontando as anotações a respeito daquela registrada por mim
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com o testemunho dos moradores sobre as que se realizaram em épocas
passadas. Relatam os informantesque a festa

mava a personalidade do bairro em relação aos bairros vizinhos" (Id.,
1967:65). Para se aquilatar adequadamente a magnitude da festa do(a)
padroeiro(a) nesses agrupamentos rurais é preciso ter ciência do empenho com que seus habitantes organizavam a festa, do tempo despendido
em sua preparação, do montante de recursos acumulados pelo festeiro
(especialmente em alimentos, as "prendas") e redistribuídos posteriormente por meio do leilão, dos momentos de intensificação da sociabilidade grupal, do lazer, das manifestaçõessagradas e profanas que propiciavam. Assim, por exemplo, no bairro de São Roque Novo, estudado por
Antonio Candido, a festa anual do padroeiro que dá nome ao bairro estendia-se por uma semana de leilões e rezas, encerrando-se com missa,
reza e procissão. Eram leiloados ovos, galinhas, leitões, sacos de farinha
etc. Além da festa, havia também rezas com leilão no primeiro e no terceiro domingo de cada mês, reconhecendo o autor que, "Para dar andamento a tais atividades, é necessário acentuada coordenação, envolvendo
a participação de grande número de pessoas e movimentando praticamente todo o bairro" (Candido, 1964:52-53).

"sempre era no mês de outubro. Quando o padre chegava, tinha leilão. Primeiro
tinha a novena e no outro dia nós fazia a missa, era o padre que rezava. No leilão tinha
porco e frango assado. Tinha também ovos, banana, doce, verdura, bastante coisa.
Quem recolhia as prendas era o "festeiro", e o povo oferecia as prendas para o leilão.
O festeiro era rifado, sorteado, tirado na sorte, todo ano era um diferente. Só podia ser
homem, mulher não podia. Saía a bandeira com a caixa batendo, percorria de canoa a
Barra do Batatal, o Pedro Cuba [bairros vizinhos] ... A bandeira era num cabo de pau,
tinha a fotografia da santa. Era três que ia na canoa: o que carregava a bandeira chamava 'arférío' [alferes], o ajudante era o 'camarada' e o batedor de caixa sempre era
um moleque. Quando a gente ouvia a batida de caixa e tava na roça, a gente vinha ver,
já dava o sinal. Nesse tempo era de canoa, não tinha estrada. Aí dava a oferta, de
dinheiro e de prenda, negócio de ovo, frango, tinha algum que até leitoa dava. No dia
da matança dos frangos e dos leilão juntava aquela porção de gente! O festeiro tinha
que fazer comida pra tudo, almoço pra tudo. As mulheres ajudavam a fazer comida,
matar frango. Reunia todo o pessoal... Punha as prendas na mesa e leiloava. O dinheiro era para pagar o padre, para a igreja, mas as despesas era grande, sobrava pouco.
Naquele tempo era três dias de festa: começava sábado, domingo, terminava segundafeira. Às vezes ficava até terça-feira. Três dias antes preparava as prendas, salgava as
carnes, e o padre vinha sexta-feira e ia embora na segunda-feira, fazia batizado e casamento também."

Hoje não se vê mais a "bandeira" percorrendo o Ribeira, e a festa
restringe-se aos limites do bairro, pois os bairros vizinhosjá construíram
as suas próprias capelas.As prendas escasseiam e são obtidas com enorme
dificuldade.A responsabilidadeda festa não recai sobre um único festeiro,
"tirado na sorte", mas cabe agora a cinco festeiros, designadospelo professor da escola comunitária,repartindo-se entre eles as tarefas. A duração do acontecimentolimita-se a um único dia, o domingo, iniciando-se
com a chegada do padre, que se retira no mesmo dia. Rojões e bandeirolas
de papel colorido dão um toque festivo ao centro do povoado,e as poucas
prendassão arrematadassem grande entusiasmoduranteo leilão,que ocorre
após a celebração da missa. Encontram-se refrigerantes e cervejas em
abundância,entregando-seos mais novos ao jogo do "bingo", do qual se
mantêm afastados os mais idosos, talvez por não dominarem os segredos
dos números.
Tradicionalmente, a festa da Padroeira era dotada de forte significado para a vida dos bairros rurais, para os quais "[ ...] a festa do padroeiro constituía um dos momentos importantes de reunião para os
(seus) componentes dispersospelas cercanias - momento em que se afir-
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Serviam-se, vez em quando, café, cachaça queimada, pipocas, assim aos usos
Soava um vozeio simples, baixo, dos grupos de pessoas, pelos escuros ou no foco das
lamparinas e lampiões. lá fora, a noitefechada: tinha chovido um pouco Raro, um falava
mais forte, e súbito se muderava, e compungia-se,acordando de seu descuido. Enfim,
igual, a cerimônia, à moda de lá. Mas tudo tinha um ar de espantoso.
GUIMARÃES ROSA, "Os

Irmãos Dagobé",

em

Primeiras Estórias

A notícia do falecimentode um morador corre rapidamentepelo povoado e ganha maior importância se o falecido for um adulto, qualquer
que seja seu sexo. A morte de crianças -- "anjos", no dizer das pessoas de
Ivaporunduva,termo de uso generalizado em nosso meio rural - não suscita maiores alterações no ritmo de vida do povoado, e não requer que a
famflia do morto receba grandes atenções. Essa diferença talvez se explique pela reduzida importância do status atribuído aos imaturos na estrutura do grupo.
Um informante detalha o que ocorre logo após a morte de um morador: "Aqui, quando morre gente, sempre sai o aviso e aí o pessoal chegam
para fazer a guardação. Sempre tem um movimento de gente naquele dia,
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igualmente um puxirão4 mesmo, uma festa, aquele movimento de gente".
O trabalho é imediatamente suspenso. Todos se dirigem à casa do morto,
nela permanecendo até a saída do corpo para o sepultamento, geralmente
no dia seguinte ao do falecimento". Durante todo esse tempo, servem-se
café, bolinhos e alguns outros alimentos aos presentes, tarefa de que se
incumbem os parentes mais próximos e amigos mais chegados ao morto,
lançando mão dos mantimentos disponíveis na ~asa do defunto.
Segundo Almeida Prado, em vários bairros rurais da região sul do
Estado de São Paulo - portanto a mesma área onde se localiza Ivaporunduva -, além das bebidas e alimentos servidos ao longo da "guardação",
há ainda uma refeição maior, mais substanciosa, da qual se encarrega a
família enlutada, logo após o sepultamento:

esses dias de reza os parentes do morto encarregam-se de oferecer, às pessoas presentes, café acompanhado de algum alimento.
Em Ivaporunduva, no entanto, a morte de um adulto parece obrigar
os parentes do morto a gastos muito mais elevados, já que as visitas diárias
tendem a prolongar-se, ultrapassando a casa dos sete ou nove dias posteriores ao sepultamento. Do depoimento de um morador, transcrevo a seguinte passagem, com o intuito de ilustrar a exposição:

[ ... ] lá pelas 9 a 10 horas fazem na casa do defunto um "almoço bão", para as
pessoas que lidaram com o defunto em todo o sentido, vizinhos, parentes e amigos e
os que "ajudaram carregá", com leitoas, frangos assados, matando-se às vezes até um
garrote. para se fazerem assados ou cozidos e as infalíveis e apetecidas "armônicas
cum bastante chêro", em que as "quitutêra põe fogo no forno" de barro ou de tijolos
com a boca arqueada, na própria cozinha da casa, ou para fora no terreiro ou ao lado
da casa, e quase sempre coberto. onde assam também "biscoitos" que nalgumas regiões chamam "bolos", "síquilhes", "rodas de pandeló", "apressados ou brevidades"
e mesmo "pão de gamela" (Prado, 1947: 67).

As anotações de Almeida Prado enumeram os alimentos servidos pela
famflía do morto, quando são suficientes os recursos. Se a fann1ia é carente de recursos, isto é, "[ ... ] quando se trata de gente pobre, mesmo assim o
almoço não falta, por modesto que seja, cotizando-se os parentes, vizinhos,
patrões ou amigos e companheiros de serviço, ou dando os alimentos e os
'aperparo de arrnoço' ou fornecendo dinheiro para a compra do que é necessário" (!d., íbid.).
Ainda segundo Almeida Prado, após o sepultamento seguem-se as
rezas diárias, ao longo de sete ou nove dias, as novenas, geralmente realizadas ao anoitecer, dirigidas pelo capelão. De acordo com o autor, trata-se
de um fato corriqueiro em nosso meio rural, verificando-se que durante

4.
5.

"Puxirão" é sinônimo de mutirão.
O sepultamento é feito no próprio cemitério do bairro. Há necessidade de obtenção de papéis
legais para que se proceda ao enterro. Um morador contou-me que foi obrigado a sepultar a
sogra sem as devidas formalidades legais, pois ela não possuía documentos. O oficial do cartóno teria dito: "Se ela não existe. ninguém morreu"
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"Minha mãe morreu no dia 1 ° de junho. Dentro de um mês foi um movimento
de gente! A família dela era grande. Naquele tempo que era de canoa, chegava duas,
três horas da tarde em diante era uma procissão de canoa no Ribeira que vinha vindo
para pousar aqui com nós. E esse pessoal todo pousava aqui. Era uma despesa aqui
em casa! Dessa vez nós tomemo nossa cabeçada nessa vida. Nós aqui ia indo sempre
mais ou menos. Aí acabou tudo. Aí nós tomemo um prejuizão aqui que nem sei dizer
de quantos cruzeiros foi. A quantia de pousar aqui em casa era sempre de 50, 60, 70,
até 100 pessoas. Noite por noite, dentro de um mês foi assim. Um mês inteiro! Nós
tinha cinco capado gordo. Ele (pai) tinha 80 ou 100 porcos. Mas ele escolhia do gosto
dele para engordar, pro gasto. Fomos matando estes porcos e comendo com a turma.
E tinha a porcadinha pro terreno. Mas depenou nós essa morte! Dessa vez o velho
ficou sem recurso."

O professor confirma a essência do trecho transcrito:
"o pessoal fica na casa do morto até a missa do 7° dia. Se o morto ficou um mês
na cama, já teve as despesas da doença, e depois tem novas despesas, pior ainda. E a
familia do morto acha que é uma honra! Eu já tentei tirar, conversar com eles, mas
não adianta. Esta própria comadre O., eu já tentei falar com ela. Ela disse: 'Ih, compadre. Deus me livre! Se depois do enterro de um falecido da gente não for ninguém,
é que a vizinhança não gosta da gente, a gente fica desprezado'. Primeiro, segundo e
terceiro dias após o sepultamento, eles ficam o dia inteirinho. Depois, os outros quatro eles vão só pra comer e dormir. Se mora perto. Se mora longe, fica. É impressionante isso aí."

Uma moradora acrescenta:
"Quando morre um, vai bastante gente para ajudar no velório. Todo mundo larga o serviço e vai pra casa do morto. Tem que dar comida pra tudo o pessoal, e tem
algum que ainda quer a pinga também. Se não tiver pinga, eles falam da gente: 'Eu fui
lá na guardação e não me deram nem pinga'. A notícia se espalha e o pessoal vem
vindo. Depois que o morto sai fica gente pousando ainda bastante noite, e tem que dar
comida, é um gasto! Se os parentes do morto fica sozinho até o 7° dia, a casa fica
assombrada, fica visonhada. E tem também que dormir de lampião aceso, não pode
dormir no escuro não."
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Tais informações merecem considerações cuidadosas. Em primeiro
lugar, é preciso considerar a quantidade de alimentos consumidos nessas
ocasiões pelos moradores do bairro e vizinhos de outros povoados. Ao que
tudo indica, em boa parte das vezes consome-se todo o estoque de gêneros
alimentícios de que dispõe a família do morto. De outro lado, durante vários dias suspende-se o trabalho, parcial ou totahnente, permitindo assim
às pessoas o cumprimento das obrigações de guarda, a presença nas novenas e a freqüência à casa do falecido, conforme determina o costume, donde o decréscimo da produção. A paralisação do trabalho é um importante
aspecto do fenômeno em pauta. Nos períodos de permanência em campo,
indaguei a respeito da possível existência de tabus que poderiam afetar o
ritmo de trabalho dos moradores - estivessem eles ligados ao morto por
relações de parentesco ou compadrio, ou apenas por laços de vizinhança.
A despeito de minha insistência, as respostas foram sempre negativas. Tinha em mente, na ocasião, a vigência de tabus relativos à suspensão total
ou parcial do trabalho em numerosas sociedades primitivas do Brasil e de
outras regiões etnográficas, nas mais diversas situações sociais, como as
que envolvem nascimento e morte de membros dessas sociedades. Pensava, por exemplo, no caso dos Sing de Bornéu, relatado por Herskovits, para
os quais é proibido, pelo costume do grupo, a realização de qualquer espécie de trabalho nos três dias imediatamente seguintes ao falecimento de
um filho pequeno, ou nos sete dias consecutivos à morte de um parente
próximo adulto. Além disso, a família do morto fica obrigada a acumular
enormes quantidades de alimentos e bebidas para oferecê-los em banquete
funeral que marca o término das cerimônias de luto (Herskovits, 1954: 92).
Fato semelhante foi constatado também em Pedrinhas, núcleo colonial de
imigrantes italianos no Estado de São Paulo, para os quais o luto rigoroso
{ ... ] consiste, não apenas no preto das vestes e do crepe, preso à fachada da
casa, como também na abstenção de trabalhos, inclusive de tarefas domésticas. A rotina da casa fica paralisada durante dias. O período desta paralisação está condicionado à posição do morto na estrutura do grupo familiar, e a variedade de usos mostra
que é um padrão tendente a se enfraquecer[ ... ]. Durante essa fase de abstenção, que
chega a atingir, segundo a versão mais corrente, até 20 dias, nem mesmo o fogo é
aceso. A alimentação é fornecida, em rodízio, pelas vizinhas [ ... ] (Borges Pereira,

1974: 152).
A morte de um residente e os dias que a ela se seguem são momentos
críticos para a vida da comunidade, momentos que a um só tempo favorecem e suscitam a intensificação da solidariedade grupal. Há, nessas oca-
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siões, uma aproximação maior entre as pessoas, num clima em que se combinam tristeza e festa, e no qual o profano mistura-se ao sagrado (Prado,
1947: 67). Nesse sentido são bastante esclarecedoras as evocações de Nhô
J. relativas ao falecimento de sua mãe: "Igualmente um puxirão mesmo,
uma festa, aquele movimento de gente!". O número de pessoas que acorre
à casa do falecido pode ser tomado como indicador do prestígio de que
desfrutava o morto na comunidade. Quanto maior o número de pessoas
presentes, mais honrada sentir-se-á a família do falecido. A extensão das
relações de parentesco, compadrio, amizade e vizinhança que vinculavam
o morto e seus parentes a um número maior ou menor de moradores pode
também ser aferida nesses momentos. A generosidade demonstrada no
acolhimento aos visitantes, especialmente por meio dos alimentos que lhes
são oferecidos, não deixa de causar grande abalo no já precário orçamento
da família hospedeira6• Mas essa generosidade é compensada pela manifestação da solidariedade ("aqui nós deve zelar um do outro") que a presença "honrosa" dos visitantes evidencia. Assim, a família enlutada reafirma e consolida seu prestígio, e o povoado a sua integração.

O MUTIRÃO
Em Ivaporunduva a prática do mutirão foi abandonada há vários
anos. Sobre essa forma de ajuda mútua existem numerosos estudos, muitos deles procurando determinar as origens - indígena, africana ou portuguesa - do fenômeno. Outros arrolam as dezenas de formas e denominações que lhe são atribuídas nas diferentes regiões onde o mutirão foi ou
ainda é observado. A maioria dos autores, contudo, reconhece no mutirão
uma modalidade de trabalho cooperativo indispensável quando se trata de
agrupamentos rurais em que as atividades produtivas dependem do emprego de mão-de-obra familiar. Nessas condições, quando surgem tarefas que
excedem a capacidade de trabalho de um núcleo familiar (seja pela extensão da tarefa, seja pela rapidez exigida na execução de um certo serviço),
não resta outra alternativa 'senão a convocação de um mutirão.
O trabalho assim executado não é remunerado, implicando apenas a
obrigação moral do beneficiário de retribuir, com a participação em fu6.

Um informante diz ter ficado endividado após a morte da sogra em razão dos gastos que realizou durante o período em que ela permaneceu adoentada e das despesas do funeral, pois "as
visitas era muita e não trazia nada".
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ruros mutirões convocados pelos vizinhos que lhe prestaram auxílio. O
beneficiário encarrega-se da preparação e distribuição dos alimentos consumidos ao longo da jornada de trabalho e durante a festa que marca o seu
encerramento, prolongando-se os folguedos por toda a noite.
Vejamos a descrição do mutirão com maior riqueza de detalhes:
As várias atividades da lavoura e da indústria doméstica constituem oportunidades de mutirão, que soluciona o problema da mão-de-obra nos grupos de vizinhança
(por vezes entre fazendeiros), suprindo as limitações da atividade individual ou familiar. E o aspecto festivo, de que se reveste, constitui um dos pontos importantes da
vida cultural do caipira (Candido, 1964: 48).

Prossegue este autor, esclarecendo que o mutirão
[ ... ] consiste essencialmente na reunião de vizinhos, convocados por um deles,
a fim de ajudá-lo a efetuar determinado trabalho: derrubada, roçada, plantio, limpa,
colheita, malhação, construção de casa, fiação, etc. [... J. Geralmente os vizinhos são
convocados, e o beneficiáno lhes oferece alimentos e uma festa, que encerra o trabalho. Mas não há remuneração de espécie alguma, a não ser a obrigação moral em que
fica o beneficiário de corresponder aos chamados eventuais dos que o auxiliaram. Este
chamado não falta, porque é praticamente impossível a um lavrador, que só dispõe de
mão-de-obra doméstica, dar conta do ano agrícola sem cooperação vicinal (ld.,
1964: 48).

Uma das moradoras mais antigas de Ivaporunduva, Nhá J., que estima ter mais de 90 anos, prestou-me algumas informações a respeito da
antiga prática do mutirão no local ("puxirão", como dizem no bairro). Segundo a informante,
"aquela pessoa que queria fazer uma roça ligeiro juntava vinte, trinta pessoas,
fazia a roça num dia. Fazia puxirãozinho de colheita de arroz também. Quando a roça
de arroz era grande e o arroz tava maduro, carecia do dono abrir os olhos senão perdia. Precisava fazer puxírão para colher. De tudo serviço tinha puxirão, tudo era a
custo de dificuldade. Faziam puxirão e de noite tocava viola, era a dança. Os violeiros
vinham tocar viola, tocava violão, rabeca, gaita. No nosso tempo tinha vadio pra tudo
esse serviço de tocar violão, rabeca, gaita. Tocamento de instrumento desde o tempo
de antigo tinha".

Escassez de recursos surge como a razão quase unânime para justificar o abandono da prática do mutirão em Ivaporunduva. É menos dispendioso, dizem, pagar "camarada", isto é, remunerar alguém por um ou
mais dias de serviço para a execução de determinadas tarefas. Outro morador comenta: "puxirão por aqui é custoso. Eu, faz uns doze anos que eu
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fiz um puxirão. Fiz três puxirão dentro de dois anos. Fazia puxirão da gente trabalhar de dia, bebendo umas pinga, comendo umas carne. Quando
era noite, dançavam. Sempre tinha o baile". Para outros informantes, há
desinteresse pelo mutirão e sobretudo pelo baile realizado nessas ocasiões:
"antigamente faziam puxirão, agora pararam um pouco. No tempo desse
pessoal, dos antigos, puxirão era tudo sábado, um em cima de outro. Tinha
baile, capado pra comer, almoçar, jantar, Hoje em dia esses novos não se
interessam". Ou ainda: "aquele tempo não se pagava camarada. Trabalhava com a família, fazia reunida também. Nesse tempo eles gostavam de
puxirão por causa da dança. Eu alcancei esse tempo. E agora já não se usa
mais isso, o pessoal largou de fazer puxirão, modificou muito as coisas".
Clóvis Caldeira, que investigou detalhadamente o mutirão e outras
formas de ajuda mútua no meio rural, registra o desaparecimento progressivo dessas manifestações em todo o território nacional, nomeadamente
no meio rural paulista. Na região sul deste último Estado, mais precisamente no município de Jacupiranga, próximo a Eldorado, constatou o autor o aparecimento de um tipo de ajuda mútua que difere do mutirão, sem
se constituir numa forma de transição para outras práticas, mas a indicar
uma acomodação transitória às dificuldades que se opõem à ajuda mútua
nos moldes tradicionais. Segundo o autor, trata-se da "pujuva", reunião de
lavradores, semelhante ao mutirão, os convocados só comparecendo à casa
do beneficiário pela metade do dia, quando então tomam café com uma
mistura de farinha de mandioca, banha e ovos. Iniciam logo a seguir o trabalho, que se prolonga até o final do dia. À noite participam todos dobaile, assim como no mutirão (Caldeira, 1956: 54). O que determina o aparecimento da "pujuva" parece ser a impossibilidade do beneficiário em fazer
frente às despesas necessárias à convocação de um autêntico mutirão:
Como solução de emergência ao problema de oferecer alimentos abundantes a
um grande número de pessoas, a pujuva se revela uma forma perfeitamente ajustada
às condições atuais. Reduz-se evidentemente a proporção da ajuda prestada ao vizinho necessitado, mas a despesa do dono do serviço é, a seu turno, bastante inferior à
que teria de fazer na antiga forma (/d., 1956: 95).

Deve-se registrar também a existência, em muitas regiões, de certo
tipo de ajuda mútua, modalidade particular do mutirão, muito embora não
haja vestígios de sua prática em Ivaporunduva. Trata-se da "traição", e se
caracteriza pelo fato de um dos moradores, quando em dificuldades com o
serviço, receber auxílio dos vizinhos sem que os tenha convocado para um
mutirão. Nesse caso, a ajuda é inteiramente espontânea e pode apanhar o
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beneficiário de surpresa, obrigando-o a improvisar uma refeição. Quando
se trata de "traição", pode haver ou não o baile, e a escassez de recursos é
apontada como o motivo da não-convocação anterior do mutirão (Candido,

1964: 49).
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Em determinadas regiões, o mutirão pode ser preponderantemente
masculino (trabalho na lavoura, consertos de estradas etc.) ou, então, essencialmente feminino - fiação de algodão, por exemplo, caso típico de
um mutirão observado no Estado de Goiás, em que as fiadeiras recorrem,
vez ou outra, a essa modalidade de ajuda mútua para a realização de suas
tarefas. Finalmente, pode ser misto, quando são beneficiados marido e
mulher ao mesmo tempo, ficando a mulher e os trabalhos femininos geralmente limitados à casa e às atividades que se processam em seu interior
(Garcia, 1977:177).
Contratar "camarada" para realizar tarefas é hoje uma das soluções
encontradas pelos moradores de Ivaporunduva quando a necessidade de
mão-de-obra supera a capacidade produtiva doméstica. Mas, além desse
expediente, recorre-se ainda à tradicional "troca de dias", isto é, o "pagamento" que um morador irá receber pelo tempo de trabalho que dedicou à
execução de tarefas alheias deverá ser retribuído da mesma maneira, ou
seja, com trabalho do beneficiário inicial. Aqui, são computados os dias de
trabalho, de lado a lado, embora não haja remuneração em dinheiro.
É necessário reconhecer, portanto, que o mutirão, como forma de ajuda mútua no meio rural, deve ser compreendido como recurso por meio do
qual são superadas as limitações inerentes ao emprego de mão-de-obra
doméstica, ao criar e atualizar laços de solidariedade vicinal e grupal, proporcionar momentos de lazer e de sociabilidade, e despontar, ao mesmo
tempo, como ocasião privilegiada de distribuição de alimentos entre seus
participantes.
Conclui-se, pelo que já foi exposto até o momento, que fenômenos
tão diferentes como os ritos fúnebres, as festas de São Gonçalo e da Padroeira e o mutirão revelam traços comuns que não podem ser menosprezados. Este trabalho, porém, almeja ir um pouco mais adiante, para demonstrar que há entre essas manifestações uma espécie de vínculo ainda
mais profundo, que se poderá desvelar mediante análise adequada.

FESTAS, RITOS E MUTIRAO:
UMA INTERPRETAÇÃO ANTROPOLÓGICA

No capítulo anterior procurei demonstrar que o mutirão, os ritos fúnebres e as festas da Padroeira e de São Gonçalo contribuíam (e, com exceção do mutirão, ainda em parte contribuem) para a integração do povoado,
vinculando seus moradores por formas de solidariedade e de sociabilidade
próprias a cada um desses acontecimentos1• Mostrei também que a distribuição e o consumo de alimentos surgiam como seus traços fundamentais além de outros, como o caráter lúdico e festivo de que se revestiam. Registrei, ainda, o abandono da prática do mutirão no local, ao lado da manutenção, com várias alterações, dos demais fenômenos até os dias presentes. Por fim, considerei que essas manifestações não eram exclusivas do
bairro estudado, pois há registros comprovando a sua ocorrência (a despeito das variações no modo de realizá-las) em diversas regiões rurais do
Estado e mesmo em outras, mais distantes".

1.

2.

Em Ivaporunduva, outros fenômenos teriam funções semelhantes· as festas de casamento, por
exemplo, quando a distribuição de alimentos estendia-se, às vezes, por até três dias. Pode-se
dizer o mesmo das festas de São João e São Pedro, cada uma delas sob a responsabilidade de
dois festeiros que ofereciam refeições aos participantes após o encerramento das comemorações. Entretanto, limitei a análise aos quatro fenômenos nomeados acima tendo em vista os
limites e os objetivos do presente trabalho
Ver a bibliografia citada no Cap, 4.
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Enquanto o bairro de Ivaporunduva constitui-se de lavradores autosuficientes e desfrutou de acentuado isolamento e de ampla margem de
autonomia com relação a centros mais densamente povoados, seus habitantes contaram com as condições ideais para a realização das práticas
indicadas. As terras agriculturáveis, férteis e abundantes, lavradas por núcleos familiares solidamente organizados, proporcionavam-lhes colheitas
generosas e diversificadas. As necessidades eram limitadas, como também
raros eram os produtos adquiridos fora dos limites do bairro. Agricultura,
criação, caça, coleta e pesca forneciam aos moradores tudo aquilo de que
necessitavam para o seu sustento, inclusive um pequeno excedente destinado às trocas realizadas além das fronteiras do bairro e aos gastos efetuados durante o desenrolar das festas, dos ritos fúnebres e do mutirão. As
atividades produtivas, levadas a cabo em ritmo moderado e intermitente,
sujeitas a freqüentes interrupções, mesmo sendo executadas mediante o
emprego de instrumentos rústicos, permitiam aos moradores o gozo de
perícdos de ócio mais ou menos prolongados. "A gente tinha fartura e não
sabia" é a frase de um morador que assim evoca a vida em Ivaporunduva
antes que todos se voltassem para o corte do palmito3.
A convicção de que antigamente os moradores do bairro desfrutavam de fartura não deve ser tomada como simples valorização ou idealização do passado. Mesmo aceitando-se como válidas para Ivaporunduva as
conclusões de Antonio Candido (1964: 57). de acordo com as quais os bairros rurais paulistas estruturavam-se segundo padrões mínimos de sociabilidade e de subsistência, isto é, "[ ... ] soluções mínimas, apenas suficientes
para manter a vida dos indivíduos e a coesão dos bairros", é perfeitamente
plausível, por paradoxal que pareça, confiar nas palavras do informante.
Não seria mesmo um exagero considerar Ivaporunduva, nesse momento
de sua transformação - ou seja. quando ainda se configurava como um
agrupamento de lavradores auto-suficientes e suas famílias -, como uma
"sociedade da abundância". A convicção de que as necessidades humanas
são infinitas enquanto os meios para satisfazê-las são sempre limitados e
imperfeitos é típica de sociedades governadas pelas leis do mercado, em
que são também praticamente inesgotáveis as possibilidades de acumulação de bens e de riquezas. Nesse contexto, um estado de abundância parece ser de fato inatingível. muito embora alguns teóricos postulem a via da
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intensificação da produção para que se possa atingir tal objetivo. Mas há
sociedades em que as necessidades materiais de seus integrantes são pouco numerosas, Apesar da limitação e mesmo da rusticidade dos meios técnicos nesse contexto, nele as pessoas poderiam desfrutar de uma abundância sem igual, desejando e produzindo pouco, com um baixo padrão
material de vida (Sahlins, 1976: 38).
No bairro estudado, o desaparecimento do mutirão e as alterações
introduzidas na forma de realização das festas e dos ritos fúnebres despontam, a um só tempo, como decorrência e expressão das modificações
sofridas pelo povoado desde o início do processo de dissolução de sua antiga organização não capitalista. A diminuição das terras agriculturáveis, o
engajamento no trabalho assalariado, a migração dos jovens à procura de
oportunidades em centros urbanos mais distantes, a adoção de novas necessidades - cuja satisfação passa a depender cada vez mais do uso do
dinheiro e da participação no mercado -, a redução do tempo de lazer e as
alterações na divisão do trabalho no seio dos núcleos familiares são, todos
eles, fatores que tomam problemática e até certo ponto dispensável a manutenção daquelas práticas.
Como as colheitas já não são abundantes, devido à redução das áreas
cultivadas e ao esgotamento progressivo do solo, além da escassez de mãode-obra voltada para as lides agrícolas, apenas com muita dificuldade e
auxílio dos demais moradores é que alguém, ou alguma família, poderia
arcar com as despesas que tradicionalmente essas manifestações requeriam. O trabalho assalariado não provê os moradores dos recursos necessários a esses gastos. Mesmo a satisfação das necessidades mais urgentes,
quando dependente de remuneração em salários, em geral tem que ser protelada. Assim, a riqueza dessas manifestações se esconde no passado: o
presente lhes é adverso e hostil. Ê nesse passado, portanto, que se encontram com maior nitidez as respostas , que podem reduzir o risco de uma
análise simplista e unilateral dessas práticas.
O risco de interpretações equivocadas pode ser minimizado desde que
se considerem as advertências de estudos cujo principal objetivo é o de demonstrar que o velho etnocentrismo ainda prepara armadilhas travessas no
caminho do pensamento antropológico. Contrariando sólidas convicções,
esses trabalhos argumentam que, nas sociedades nas quais a antropologia
sempre constatou os incômodos da miséria, na verdade predominava a abundância. Entre os povos nos quais a mesma disciplina encontrou motivos para
apostar na incapacidade de se promover o "desenvolvimento", nada mais
havia senão total desprezo por esse objetivo. Refiro-me aos trabalhos de

Como Já foi assinalado, com a mtrodução do corte do palmito, na altura dos anos de 1950, tem
início a perda progressiva de autonomia do, núcleos familiares.
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Amadeu Lanna (1972), Pierre Clastres (1974) e Marshall Sahlins (1976).
Este último autor, apoiando-se no mesmo material etnográfico utilizado pelos que condenaram as primeiras sociedades de caça e coleta à mais degradante miséria, contra-argumenta com a tese segundo a qual os grupos nômades de caçadores e coletores desfrutaram de uma abundância material
sem precedentes, desejando e produzindo pouco. De acordo com Sahlins,
nessas formações, como em todas as sociedades primitivas, a força de trabalho é subempregada, os recursos técnicos subdesenvolvidos, os recursos
naturais subutilizados, isto é, as economias primitivas são subprodutoras (/d.,
1976: 82). Entretanto, essa subprodução não decorre da incompetência técnica nem da pobreza do ambiente4, e muito menos de uma pretensa vocação
inata dos primitivos para a indolência ou para a preguiça. A explicação desse fato deve ser buscada no modelo dessas sociedades, nos princípios que as
estruturam. Amadeu Lanna, investigando a economia de grupos indígenas
brasileiros, conclui de maneira semelhante: "[ ...] estas sociedades são o que
são não porque não podem simplesmente produzir excedentes, mas, elas são
o que são porque foram construídas para não produzirem excedentes"
(Lanna, 1972: 24).
A noção de "economia de subsistência" parece ser o refúgio em que
se escondem os autores que, empregando categorias formuladas na análise
das sociedades de mercado capitalista, só enxergam estagnação e miséria
no cenário das sociedades primitivas. Assim, para vários desses autores,
os povos que vivem em regime de "economia de subsistência" seriam todos os situados num ambiente hostil, dotados de uma tecnologia ineficiente, escravizados pelo trabalho ininterrupto, cujo resultado não poderia ir
além da aquisição do mínimo indispensável à sobrevivência. Sob tais condições, não chegariam jamais a produzir excedentes e, portanto, não desfrutariam do ócio necessário à construção de uma vida sociocultural rica e
"civilizada". Veja-se, por exemplo, a seguinte formulação de Herskovits:

nômicos elaborados pelos economistas com relação à nossa economia são aplicáveis
a toda parte (Herskovits, 1952: 295).

Todo povo tem necessidades que excedem sua competência tecnológica. Onde
as tecnologias são simples e as exigências do hábitat rigorosas, a maior parte dessas
necessidades está no nível da mera subsistência. [ ... ] o problema de conseguir a satisfação máxima, pela utilização de "meios escassos" (a necessidade de economizar no
mais amplo sentido do termo), deriva do fato básico da existência de necessidades
que ultrapassam a capacidade de produção [ ... ]. Em linhas gerais, os princípios eco-

Este autor se esquece de que a análise econômica que pressupõe a
universalidade da relação entre necessidades infinitas e meios escassos é
aquela dos formalistas, embora a chamada ciência econômica não se reduza apenas a essa orientação ou escola" É curioso observar que muitos anos
antes da publicação da primeira edição do livro de Herskovits, Malinowski já
advertira para o fato de que a aplicação pura e simples de conceitos retirados das condições econômicas típicas do capitalismo na descrição de instituições "selvagens" fatalmente induziria a erros incontornáveis (Malinowski, 1961: 19).
Investigações recentes têm demonstrado que nas sociedades primitivas a jornada de trabalho é limitada e intermitente6• Em alguns casos, a
jornada média varia entre 3 e 4 horas diárias dedicadas à obtenção de alimentos (Sahlins, 1976:54-55; Clastres, 1974; 164-167). São comuns as interrupções nas atividades produtivas, motivadas por razões culturais diversas - realização de cerimônias, paralisação do trabalho em obediência a
tabus associados a determinadas situações (mortes, nascimentos etc.), Segmentos mais ou menos expressivos da população economicamente ativa
são subtraídos da produção mediante artifícios culturalmente determinados, o que acarreta ou seu ingresso tardio no processo produtivo, ou seu
afastamento precoce do mesmo (Sahlins, 1976: cap. II). Mesmo quando,
em razão dos contatos com os brancos, as sociedades primitivas passam a
contar com instrumentos metálicos cuja utilização poderia levar a um incremento da produção, observa-se que os indígenas, inicialmente, executam as mesmas tarefas num tempo menor, desfrutando de um período de
ócio que assim se torna mais dilatado (Lanna, 1972: 20-21). Sociedades
que desprezam o trabalho, tal é a conclusão a que chegaram Clastres e
Lizot a respeito das sociedades primitivas (Clastres, 1974: 167).
Da mesma forma, muitos estudos comprovam que o ambiente no qual
se situa grande parte das sociedades primitivas comportaria uma população
consideravelmente maior do que a existente (Sahlins, 1976: 83-93). Além
disso, é certo que alguns grupos indígenas brasileiros, por exemplo, produziam um grande volume de excedentes alimentares (Lanna, 1972: 16-17).

5.
4. Segundo Sahlins, os povos hoje localizados em ambientes muito hostis foram desalojados de
outros mais férteis por grupos agricultores e criadores, a partir da Revolução Neolítica.
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Ver Godelier, 1974: 288-298. Neste trabalho encontra-se uma detalhada exposição a respeito
das "correntes" teóricas da ciência econônuca e suas influências na antropologia.
Isso nas sociedades que ainda mantêm ampla autonomia com relação ao mundo dos brancos
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Cai assim por terra a percepção de que essas sociedades, em virtude da
"hostilidade" do ambiente em que se localizam e da "precariedade" de sua
tecnologia, não poderiam produzir excedentes alimentares e, por isso mesmo, estariam destinadas a uma milenar estagnação.
Por fim, sabe-se que as soluções técnicas encontradas pelas sociedades primitivas revelam-se perfeitamente adequadas e eficientes na exploração dos recursos naturais disponíveis. Nem sempre a tecnologia do branco
mostra-se superior à indígena em ambientes tidos como muito desfavoráveis. "Não se pode medir um equipamento tecnológico senão pela sua capacidade de satisfazer, num determinado meio, as necessidades da sociedade", conclui Clastres (1974: 163). E, desse ponto de vista, são poucos os
que hoje atribuem à tecnologia indígena a ineficiência com a qual sempre
foi adjetivada7.
Bairro rural não é sociedade primitiva, mas ambos, à medida que se
mantêm íntegros e afastados das influências introduzidas pelo avanço da
sociedade capitalista, exibem profundas semelhanças no modo como se
organizam e se reproduzem. Já procurei apontar algumas dessas semelhanças no capítulo 2 do presente trabalho, e a formulação de Marx relativa a
certas formações econômicas pré-capitalistas sintetiza o que há de comum
entre elas: nessas formações, acentua Marx, o objetivo da produção é o
homem, ao contrário do que predomina no mundo moderno, em que a produção surge como o objetivo do homem, e a riqueza como o fim da produção (Marx, 1971: 447).
O passado do bairro é, pois, o tempo da abundância, da produção de
valores de uso, do igualitarismo que reinava entre seus moradores, da
irrelevância de uma economia monetária, da indiferenciação de sua estrutura. Nesse contexto, a atividade de troca não se limitava a relações econômicas momentâneas e estanques, nem tampouco se restringia à troca de alguns produtos necessários à subsistência de seus moradores. A troca no
interior do bairro era muito mais geral e mais ampla, tendo lugar em situações aparentemente avessas a essa atividade, tais como a festa de São Gonçalo, a festa da Padroeira, os rituais fúnebres e o mutirão. Na verdade, as
manifestações em pauta configuravam-se como verdadeiros "fatos sociais
totais", isto é, fenômenos em que

7.

Além da eficiência técnica na exploração dos recursos naturais, alguns autores consideram
também o profundo conhecimento que as populações indígenas elaboram a respeito do ambiente natural, conhecimento que compensa, geralmente com vantagem, a rusticidade da técnica disponível (Lanna, 1972: 33-35; Ribeiro, 1974: 36-37).
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[ ... ] se expressam ao mesmo tempo todo tipo de instituições; religiosas, jurídicas, morais - nestas tanto as políticas como as familiais -; econômicas - as quais
supõem formas particulares de produção e consumo, ou, melhor, de prestação e de
distribuição; sem contar os fenômenos estéticos a que estes fatos dão lugar, assim
como os fenômenos morfológicos que estas instituições manifestam (Mauss,
1950; 147).

Esse autor assinala que nas sociedades primitivas e arcaicas a troca
de bens ou de riquezas nunca se dá de maneira simples, como por exemplo
durante uma compra levada a efeito entre indivíduos. Para Mauss, são as
coletividades que trocam e estabelecem contratos, as que se obrigam mutuamente. As "coisas" trocadas são antes de tudo gentilezas, festins, ritos, danças etc., e não exclusivamente bens ou produtos, coisas úteis economicamente. Nesse tipo de troca, a circulação de riquezas é apenas um dos
momentos, que se processa sob a forma de presentes e contrapresentes,
termo particular de uma troca muito mais geral e permanente. A esse fenômeno complexo Mauss atribui o nome de "sistema de prestações totais", e acentua a integração de todas essas formas numa totalidade indivisível e coerente (/d., 1950: 150-151).
Comer, dançar, chorar, cantar, trabalhar, amar, brigar, rezar etc.,
eram comportamentos vividos concomitantemente ao longo das festas,
dos ritos e do mutirão no interior do povoado. Vividos não egoisticamente,
não individualmente, mas com generosidade. Assim, processava-se uma
troca complexa; envolvendo a todos, quando todas as coisas e sentimentos eram partilhados, oferecidos e retribuídos. De certa forma, a indiferenciação do povoado refletia-se na indiferencíação das práticas que seus
moradores realizavam.
Se hoje os recursos são escassos, dificultando cada vez mais a manutenção dessas práticas, no passado a situação era outra. Pelo menos em
certas épocas do ano deveriam as famílias contar com alguns excedentes
alimentares destinados aos repastos coletivos, sem os quais não se concebia nenhuma dessas manifestações. No âmbito de um grupo igualitário,
integrado por unidades familiares em condições econômicas quase idênticas, o envolvimento em qualquer um desses acontecimentos implicava
gastos que em geral deveriam consumir os pequenos estoques acumulados. Dessa forma, o mutirão, os ritos fúnebres e as festas colaboravam
para a manutenção do igualitarismo do grupo, queimando eventuais excedentes, impedindo o surgimento de diferenciações e privilégios entre
seus componentes.
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A análise do material exposto no capítulo anterior revela ainda que
dois mecanismos por meio dos quais freqüentemente se processa a repartição de bens (especialmente a de alimentos) no interior das sociedades
primitivas estão presentes na organização das manifestações de que estou
tratando", Em primeiro lugar, o mutirão, os ritos fúnebres e a festa de São
Gonçalo pautavam-se pela simples distribuição de alimentos a partir de
um centro (a fann1ia promotora), que se encarregava dos gastos efetuados.
De outro lado, a festa da Padroeira, mais elaborada, caracterizava-se pela
redistribuição das prendas (alimentos e outros produtos), o festeiro deito
atuava como centro para o qual convergiam as ofertas de todo o povoado,
e posteriormente procedia à sua redistribuição junto à comunidade por meio
de leilão e de sorteios. Um fator constante nessas ocasiões era a busca de
prestígio entre os demais moradores, objetivo que só se atingia mediante o
oferecimento de fartas e generosas refeições aos presentes, ou então ao
preço de prendas ofertadas à Padroeira. A contenção deliberada de despesas, ao contrário, era recebida com reprovação, críticas e comentários desairosos a tão deplorável comportamento.
É igualmente evidente que a concretização dos objetivos implícitos
nessas práticas impunha a adoção de determinadas formas de cooperação
no trabalho e de divisão de tarefas. Recolher e redistribuir as prendas, preparar as refeições, prestar auxílio aos familiares do morto, encerrar rapidamente uma colheita ameaçada etc., não eram tarefas à altura de uma
única pessoa ou de uma só farru1ia. Usualmente, dependia-se do empenho
e da participação de toda a comunidade, não de maneira desordenada, mas
segundo princípios e padrões bem definidos. Nesses momentos, o costumeiro trabalho isolado do lavrador ou de um núcleo familiar era substituído por modalidades mais complexas e elaboradas de trabalho; o clima
festivo quebrava a monotonia, a reunião suprimia a solidão,
Nas sociedades primitivas ou em agrupamentos rurais em que as atividades produtivas se processam corriqueiramente no interior de unidades
familiares que controlam diretamente os meios, os instrumentos e os produtos do trabalho de seus membros, e nas quais o objetivo fundamental da
produção é o autoconsumo e não a troca mercantil, não há como não reconhecer a acentuada auto-suficiência dessas unidades de produção. Marx,
por exemplo, referindo-se aos antigos germânicos, indica que cada fann1ia
detinha uma economia completa, constituindo um centro independente de

8.

Sahlíns, 1970: cap. V.
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produção. No mundo germânico, o lar individual configurava-se como um
todo econômico, atuando a fanu1ia como uma unidade autônoma (Marx,
1971: 443). Sahlins, ao caracterizar a economia das sociedades primitivas,
alinhava observações semelhantes. Para esse autor, nessas sociedades a
economia encontra-se fracionada em grupos domésticos independentes,
operando de forma paralela e não coordenada, sendo a produção controlada
de maneira difusa e familiar, fundada em decisões domésticas autocentradas
(Sahlins, 1970: 120). Em tais condições econômicas, muito embora tenhamos unidades familiares que desfrutam de grande autonomia, não se poderia apostar na solidez e na absoluta independência delas. Pelo contrário,
há que se reconhecer sua fragilidade, decorrente dos constantes riscos de
subprodução a que estão sujeitas. Diz Marx, tratando ainda dos antigos
germânicos: "Em épocas históricas mais remotas os membros das 'gens'
tinham a obrigação de ajudar parentes necessitados a suportar sobrecargas
inusitadas" (Marx, 1971: 441). E Sahlins acrescenta: "Se o modo de produção familiar gera forças econômicas centrípetas, o parentesco gera forças
centrífugas, trazendo os bens do grupo doméstico para distribuição aos
despossuídos" (Sahlíns, 1970: 123).
O parentesco surge, então, como o primeiro nível de integração entre
as unidades familiares, que são também as unidades produtivas fundamentais. Nesse modelo, as relações de parentesco aparecem como mecanismos constitutivos da vida socioeconômica dessas sociedades, e não como
fatores externos a ela, que poderiam atuar circunstancialmente sobre a economia. Mas, além do parentesco, há outros mecanismos análogos - muito
embora não aos olhos do investigador partidário da aplicação mecânica
dos princípios da ciência econômica à analise de formações pré-capitalistas e não capitalistas, para os quais os referidos mecanismos nada teriam
que ver com a ordenação das atividades econômicas nessas formações. Desejar e produzir pouco é um dos caminhos que, segundo Sahlins, conduzem à abundância. Mas trata-se de um caminho arriscado, posto que geralmente trilhado por sociedades que se caracterizam pela simplicidade de
sua tecnologia e pelo subdesenvolvimento de sua base material. Nesse
caso, a fronteira entre abundância e penúria é muito tênue, em razão do
rígido equilíbrio estabelecido entre produção e consumo. O sucesso de uma
estratégia como essa fica, portanto, na dependência do funcionamento regular de mecanismos que garantam o acesso de todo o grupo aos bens
produzidos, especialmente aos alimentos. Mesmo a produção de eventuais
excedentes não invalida o raciocínio acima, pois a mera produção de excedentes carece de maior significado no âmbito de sociedades que não se
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esforçam por produzi-los, não dispõem de meios técnicos para arrnazenálos, nem de meios institucionalizados para, acumulando-os, destiná-los a
tal ou qual objetivo, a não ser o seu consumo imediato.
As festas, os ritos fúnebres e o mutirão desempenhavam, em Ivaporunduva, exatamente essa função, ou seja, a de garantir o acesso de todos
os moradores aos bens (sobretudo aos alimentos), de maneira equilibrada
e eqüitativa. Essas práticas em conjunto (e provavelmente associadas a algumas outras, como as festas de casamento, por exemplo) integravam um
complexo sistema de distribuição de bens que, se não de fato, eram pelo
menos potencialmente escassos, ou, como conclui Antonio Candido, mínimos. Ainda sobre essa questão, convém esclarecer que, em razão da grande heterogeneidade dos alimentos, alguns deles são mais valorizados, desejados com mais intensidade, o que contribui para torná-los relativamente
mais escassos (Lanna, 1972: 108).
À semelhança das sociedades primitivas, a produção de alimentos em
Ivaporunduva deveria sofrer oscilações, que se traduziam em uma relativa
fartura em certas épocas do ano (logo após as colheitas, por exemplo) e,
em outras, por relativa escassez. Para aprofundar a interpretação das práticas sob análise, cabe aqui uma referência às indicações de Lévi-Strauss a
respeito do "regime do produto rarefeito". Para esse autor, o

[ ... ] através de uma regulamentação que implica na elaboração de normas sociais que propiciem um modelo de circulação destes bens e valores sem pontos de
estrangulamento possíveis no processo de sua circulação e distribuição. Com vistas a
determinar a possibilidade de que os membros do grupo tenham acesso a bens reputados vitais, é evidente que é mais eficiente determinar como estes bens são distribuídos do que simplesmente estabelecer os modos de sua produção. Explica-se, desse
modo, por que nas sociedades primitivas, de um modo geral sitiadas pelo fantasma
real ou ilusório da escassez, ocorre uma elaboração extremamente complexa e sofisticada de normas e padrões tendo em vista assegurar a circulação de bens e valores
vitais para a existência e sobrevivência do grupo, enquanto no que se refere à produção são muito limitadas as prescrições positivas (Lanna, 1972: 100}.

[ ... } "regime do produto rarefeito", tal como se exprime nas medidas de controle coletivo, é multo menos uma inovação devida às condições de guerra moderna e
ao caráter mundial de nossa economia, do que ao ressurgimento de um conjunto de
procedimentos familiares às sociedades primitivas, sem os quais a coesão do grupo
estaria a todo o instante comprometida (Lévi-Strauss, 1949: 40).

Por "regime do produto rarefeito" entende o autor a intervenção do
social, mediante o estabelecimento de regras culturais que substituem o
acaso pela organização, visando garantir a existência do grupo como grupo nas ocasiões em que esse mesmo grupo se defronta com a insuficiência
ou a distribuição aleatória de um valor cujo uso se lhe apresenta como de
fundamental importância. Nas sociedades primitivas, segundo Lévi-Strauss,
destacam-se entre esses valores as mulheres e os alimentos, e as monografias antropológicas atestam à saciedade a variedade de soluções que as sociedades investigadas encontram para superar os problemas decorrentes
da escassez real ou potencial desses valores (ld., 1949: 39-51). Em outras
palavras, essa modalidade de intervenção do social se dá

-
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Sobre as atividades de troca no contexto das sociedades primitivas,
Amadeu Lanna esclarece que é necessário superar as interpretações mais
correntes, que consideram a troca apenas corno condição necessária à persistência de uma sociedade no tempo, sociedade na qual os homens se relacionam como produtores autônomos, senhores dos meios de produção e
do produto de seu trabalho. Nesse caso, como a produção é descontínua, a
troca surge como necessária para suprir as falhas porventura existentes no
nível da produção, permitindo aos produtores autônomos o acesso contínuo aos meios de vida. Assim, a troca surge como um artifício que permite
e garante a existência e a persistência da sociedade (!d., 1972: 119). Este
autor, partindo das contribuições de Malinowski, Mauss e Lévi-Strauss ao
estudo da troca na sociedade primitiva, lembra que uma perspectiva mais
fecunda "consiste em partir da noção de reciprocidade e constatar que, em
última instância, a vida social repousa na atividade de trocar. E a troca de
bens econômicos é vista como uma expressão particular de um princípio
mais geral - o princípio da reciprocidade" (ld., 1972: 120). À luz dessa
orientação, percebe-se que os fenômenos considerados no presente capítulo representavam para o bairro bem mais do que simples momentos de
distração ou de lazer, situações que apenas propiciavam aos moradores
oportunidades de encontros festivos ou lúgubres. Na verdade, era o próprio bairro que, pelas mãos de seus moradores, estava sendo produzido e
reproduzido. Os atos de dar e de retribuir com generosidade eram as engenhosas ferramentas de que dispunham para a realização de empreitadas
criadoras como essas.
Os ritos fúnebres, o mutirão, as festas da Padroeira e de São Gonçalo
exibem assim, desde que adequadamente referidos ao passado do bairro,
uma riqueza e uma complexidade à primeira vista imperceptíveis. Revelam-se como imaginosas soluções encontradas por um povoado simples e
"rústico" na tarefa bem-sucedida de superar os obstáculos que a vida cole-
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tiva e a natureza lhe impuseram.Se essas práticas foram prolongadamente
mantidas em razão do acentuado isolamento do bairro, esse isolamento,
por sua vez, só foi possívelgraças a essas manifestações.Em grande parte
foram elas que proporcionaramaos moradores uma vida social rica e equilibrada e uma organizaçãoeconômica que, embora dirigida para a produção de valores de uso em escala limitada, mostrou-se eficiente e capaz de
assegurara sobrevivênciado grupo, a despeito do seu baixo nível material
de vida.
À medida que o povoado se transforma, vai pouco a pouco deixando para trás as características que durante longo tempo fizeram dele um
agrupamentosocial nitidamentenão capitalista.A medida de sua transformação pode ser aferida pelas alterações introduzidas nas demais práticas. A tendência atual é a do seu abandono completo, seja em razão das
crescentes dificuldades que os moradores encontram hoje para mantêlas, seja devido às exigências de soluções mais compatíveis com a nova
situação. Todavia, afirmar que elas carecem na atualidade de total significação, nada tendo que ver com o bairro e seus dilemas, seria cometer
um grosseiro erro interpretativo, pois persistem alguns dos problemas
cujas soluções podem ainda ser obtidas mediante a preservação, mesmo
que parcial, dessas tradições. Mas qualquer investigação necessita precaver-se contra a impulsão que não permite distinguir entre as tradições
autênticas de uma comunidade autônoma e íntegra e as que não passam
de grotescas caricaturas de um grupo em grande parte já dissolvido dessas que, às vezes, se surpreendem nas ruas congestionadas, despertando a atenção do turista ingênuo.

CONCLUSOES

Ao longo do trabalho,procurei mostrar que o.bairro de Ivaporunduva,
cujas origens remontam aos séculos XVII-XVIII, em decorrência da fixação de exploradores de minas auríferas e seus escravos num ponto às
margens do rio Ribeira de lguape, organizou-se até recentemente como
um núcleo de sitiantes que viveram em grande parte do cultivo da terra.
Posseiros de terras férteis e abundantes,seus moradores encontram-sehoje
na iminência de perderem suas posses e a independência de que desfrutaram durante mais de dois séculos.
Procurando reconstituir o modo de vida vigente no bairro até que
ocorresse a introdução do corte do palmito na área, concluí que, a não
ser pela cor de sua população, nada o diferenciava dos tradicionais bairros rurais paulistas. A simplicidade de sua base material, a obtenção dos
meios de vida, que os seus moradoresretiravamdo cultivo do solo, da criação e das atividades de caça, coleta e pesca, dependendo muito pouco de
produtos oriundos de centros mais densos e distantes, a ampla margem
de lazer e a intermitênciadas atividades produtivassão traços comuns aos
bairros de sitiantes tradicionaisem São Paulo. O mesmo pode ser dito sobre o papel fundamental da família na organização e na execução da produção, do tipo de relação com a terra e com os bairros vizinhos. Ademais,
a produção, voltada muito mais para o autoconsumodo que para as trocas
monetárias, satisfazendo a necessidades limitadas e constantes - isto é,
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produção de valores de uso para a satisfação de necessidades imediatas -,
e o controle exercido pelos moradores sobre os meios, instrumentos e produtos de seu trabalho conferiam ao povoado feições nitidamente não capitalistas.
Desejando pouco e produzindo pouco, apesar do baixo padrão de
vida assim alcançado, os moradores de Ivaporunduva puderam desfrutar
de acentuada abundância material. Mas o rígido equilíbrio estabelecido
entre produção e consumo era passível de ser rompido com facilidade.
Nesse contexto. os bens produzidos, sobretudo os alimentos, assumiam,
portanto, a dimensão de "produto rarefeito", ou pelo menos potencialmente
escasso. Nas festas, nos ritos fúnebres e no mutirão, fenômenos usualmente interpretados apenas como mecanismos que favorecem a integração social de bairros dessa natureza, criando e atualizando laços de solidariedade e formas de sociabilidade, encontrei dimensões até então não reveladas,
como o fato de atuarem como mecanismos de distribuição eqüitativa de
produtos escassos, isto é, práticas que, ademais de suas características religiosas, lúdicas, cooperativas etc., configuram-se também como momentos privilegiados de distribuição de alimentos no interior do bairro. Procurei aprofundar a análise. apontando para a perfeita correspondência entre
a indiferenciação da estrutura social do povoado e a indiferenciação das
práticas em questão, interpretando-as como verdadeiros "fatos sociais totais", acontecimentos em que manifestações de diferentes naturezas (lúdicas, religiosas, econômicas etc.) fundem-se, por meio da troca, numa totalidade mais ampla. Sugeri ainda que essas práticas, tomadas em conjunto,
constituíam uma espécie de sistema por meio do qual o grupo como grupo
mantinha o igualitarismo de sua estrutura, queimando eventuais excedentes, realizando ao mesmo tempo uma intervenção de caráter coletivo visando garantir a sua própria continuidade como grupo.
A bibliografia compulsada atesta a generalidade dessas práticas em
regiões rurais paulistas e mesmo em outras, mais afastadas. Até que ponto
manifestações similares teriam papéis equivalentes em diferentes regiões,
é questão a ser ainda avaliada com o devido cuidado, embora me arrisque
a responder afirmativamente a tal hipótese.
À medida que o bairro vem sendo atingido pelas marcas típicas do
capitalismo, do urbanismo e da industrialização, e que seus moradores vão
sendo absorvidos pelo trabalho assalariado e pela economia de mercado,
reduzindo-se dessa forma a sua margem de lazer e ampliando-se o rol das
necessidades, torna-se cada vez mais diffcíl a manutenção das referidas
práticas. De certa maneira, elas deixam também de ser necessárias ao po-
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voado, que se defronta a cada instante com renovados desafios e com a
urgência de encontrar soluções mais avizinhadas da racionalidade típica
do capitalismo. E esse ponto é crucial para a própria continuidade do bairro
como um grupo social de negros: mudar para permanecer.
Se nesses aspectos Ivaporunduva não se distingue dos bairros rurais
paulistas cujas histórias já foram narradas, num ponto seus enredos não
coincidem: a preponderância de pessoas de cor na composição da população do bairro estudado, e sua prolongada permanência desde que os escravos e seus descendentes se instalaram na área, nos distantes séculos
XVII e XVID. É certo que a localização geográfica de lvaporunduva contribuiu para que seus habitantes permanecessem restritos à área em que se
estabeleceram. Afinal, o único caminho lá disponível até a década de 1960
era o perigoso e traiçoeiro Ribeira, que ainda faz suas vítimas por aqueles
lados. O modo como se organizaram os moradores para dar conta de suas
necessidades - no domínio econômico, garantindo uma auto-suficiência
quase integral; no universo do parentesco, com uma endogamia acentuada responde em parte a essa questão. Mas são conhecidos o gosto e a necessidade que impulsionavam o caipira a uma vida nômade, a ciganear por terras ainda não ocupadas e virgens. Ao redor de Ivaporunduva as terras
eram também abundantes, não havendo por lá esse tipo de restrição. A
explicação para esse sedentarismo maior dos habitantes desse bairro parece residir na cor negra da maior parte de sua população. Dos antepassados
não herdaram tradições africanas incólumes, mas receberam decerto as
histórias tenebrosas e ameaçadoras sobre o pior tipo de discriminação e de
segregação que o homem já inventou: a instituição do cativeiro, que iguala
os homens às coisas, reifica e reduz os cativos à condição inorgânica de
produção. Sinistra herança, a da cor e a do temor. Fecharam-se e isolaramse. Essa parece ser a explicação mais plausível, e é o que torna Ivaporunduva um tanto diferente dos demais bairros já analisados. É essa a sua
especificidade.
São bem conhecidas as dificuldades existentes no caminho da integração do caipira na sociedade urbano-industrial capitalista. O seu despreparo para enfrentar um modo de vida tão diferente, a desorganização
de seus grupos ao longo do processo de integração, e as formas abertas e
veladas de exploração a que é submetido são apenas algumas dessas barreiras. Mas, em lvaporunduva, a todos esses dramas o mundo moderno
acrescenta mais alguns ingredientes: inocula os genes da branquitude
pela via da miscigenação no interior do próprio povoado, e não pode oferecer-lhe outras modalidades de relações inter-raciais senão aquelas que
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um dia os primeiros escravos do bairro sentiram na própria pele. Assim,
os fantasmas que tanto temiam acuam agora os moradores a partir de todos os lados, de dentro e de fora, feito um mal contagioso contra o qual
não se conseguiu ainda imunidade.

UNIDADES DE MEDIDA UTILIZADAS EM IVAPORUNDUVA

MARTELO Corresponde a uma caneca. Mede-se pinga, querosene, óleo e também cereais para cozinhar.
QUARTfi.Jo Um quartllio equivale a 2 martelos.
ALQUEIRE Mede arroz, feijão. Um alqueire corresponde a 40 litros. Logo, meio
alqueire é igual a 20 litros. Há uma caixa de madeira chamada "meio
alqueire", na qual se mede arroz e feijão.
MAo Medida para milho. Uma mão de milho é igual a 60 espigas. Uma
mão de milho contém 15 atílios.
Anuo Usada também para milho. Cada atílio corresponde a 4 espigas.
QUARTA Serve para medir arroz, feijão, café. Uma quarta é igual a 10 litros.
MEIA QUARTA Como a anterior, só que corresponde a 5 litros.
BRAÇA Cada braça corresponde a 10,5 palmos. É utilizada para medir terras.
Para isso, corta-se uma vara do tamanho de uma braça.
ALQUEIRE Para medir terrenos. Cada alqueire é um retângulo de 100 por 50
braças.
SAI.AMIM Recolhi duas diferentes explicações sobre esta unidade de medida. É
a menos conhecida, talvez a mais antiga. Um salamim corresponde a
um quadrado medindo 12,5 braças de cada lado. Ou, então, um sala·
mim é igual a um quadrado medindo 6,5 braças de cada lado.
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FOTOGRAFIAS
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Vista geral de Ivaporunduvn, com destaque para a capela.

Roça típica de Ivaporunduva.

Travessia à canoa do rio Ribeira.
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