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RESUMO: Encontrados no interior do estado de São Paulo, na cidade de Iracemápolis, os bairros 

rurais se traduzem como uma demarcação territorial da cultura caipira. A respeito de seu habitat, 

de seu ciclo de atividades agrícolas, os habitantes destes bairros congregam-se por meio de laços 

solidários no trabalho do campo e nos rituais religiosos. Desta forma, enquanto o bairro rural 

constrói o habitat na micro escala, na macro foi possível identificar a paisagem cultural 

denominada “Paulistânia”, espécie de imago mundi criada através de suas relações comunitárias 

e com a natureza. Desta forma, o presente trabalho aborda os conceitos relativos ao bairro e 

como este ambiente rural é acolhido por meio destas relações no âmbito da cidade em questão 

reunindo, para isso, tradições místicas, religiosas e que, passadas numa cadeia de poder 

horizontal altamente personificada, estruturam novas formas de resistência memorial.  

PALAVRAS-CHAVE: bairros rurais; caipira; paisagem cultural; Paulistânia. 

1. INTRODUÇÃO 

 

A relação que o português manteve com o índio contribuiu para uma fusão não somente 

étnica, mas também condicionou uma paisagem cultural específica que aparece na literatura 

designada pelo nome de “Paulistânia”. Esta mistura étnica e de culturas forneceu as bases para a 

primeira constituição do homem brasileiro em território paulista, englobando outros grupos (como 

os dos imigrantes europeus, em sua maioria italiana) que vieram somar para dar forma ao 

habitante das zonas rurais do estado de São Paulo. Com o processo de urbanização e 

industrialização da agricultura, esta paisagem cultural se transformou radicalmente, embora ainda 

seja possível encontrar seus traços em pequenas cidades do interior paulista e também na 

vastidão do território do que antes constituiu a Paulistânia como, por exemplo, no sul de Minas 

Gerais. 
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Num desses casos, se oferece à cidade de Iracemápolis, concentrando certo contingente 

deste ser humano em sua malha urbana. Nos locais habitados por este ser, encontra-se um 

padrão de vivência que destoa de outras partes da cidade com atividades específicas como as 

industriais, tendo criação de animais e cultivo de hortaliças. Além do mais, as regras societárias 

também se diferem, onde há concessões verbais de uso de terrenos desocupados para o plantio 

das hortas, o senso comunitário pautado pelo reconhecimento de parentes e compadres advindos 

desde quando moravam nos bairros rurais e de feitios ritualísticos que envolvem o conhecimento 

e resolução de problemas sagrados e profanos que, para tanto, utilizam-se da presença de 

pessoas ímpares na comunidade para a realização dos mesmos. 

A herança destes laços que envolvem tais rituais guarda raízes desde a tentativa da 

introdução da religião cristã aos costumes indígenas, que se deu sob as várias estratégias de 

incutir sua moralidade aos povos considerados, pelos padres jesuítas, como pagãos. Tais 

tentativas se deram, principalmente, na concentração às bordas das vilas fundadas, nas 

denominadas “aldeias”, onde os exercícios religiosos, muitas vezes, eram (literalmente) 

instrumentalizados com danças e músicas. O sincretismo nascido da heterogeneização dos 

cânticos cristãos com as lendas nativas fazia nascer uma interpretação das relações na nova terra 

que, mais tarde, moldaria um novo ser humano. Hibridado no sangue, também seria no processo 

de significação de seu mundo que, pelas contingências e possibilidades abertas, passaria agora a 

tê-las como padrão de vivência, tornando-as, pelo costume e pelo tempo, tradicionais e 

insubstituíveis à formação de sua identidade enquanto ser-aí.  

Assim, o objetivo deste trabalho foi percorrer os caminhos abertos por estas contingências 

tentando entender, por meio da tradição oral, como o caipira transfere estas significações do 

campo da linguagem em parâmetros existenciais, ou melhor, como simboliza estes parâmetros 

num espaço tão instável à permanências como é o urbano. Desta forma, o artigo embasa-se 

numa breve exposição de como o caipira estruturou seu modo de vida, mesmo quando cerceado 

pelos avanços das racionalidades produtivas açucareira e cafeeira, principalmente na região onde 

se encontra a cidade de Iracemápolis (localidade vizinha aos municípios de Piracicaba e Limeira, 

zonas importantes destas monoculturas citadas). Neste viés, esta cultura consegue se manter 

frente às intempéries da denominada “civilização” como, por exemplo, ao avanço do núcleo 

urbano aos bairros rurais, na alocação destes caipiras em vilas operárias na cidade (mantendo-se 

um padrão de trabalho altamente racionalizado, diferindo-se daquele pautado pelas estações do 

ano e dias sagrados) e nos diversos padrões de consumo instaurados. 

Para isso, buscou-se abordar a resistência de alguns costumes integrados à tradição 

caipira, como é o caso do catolicismo rústico com suas diversas simpatias, benzimentos e outras 

tradições plasmadas à práticas consideradas pagãs. Desta maneira, o método seguido foi o 

acompanhamento de alguns rituais no espaço da cidade que eram cabíveis à este universo (no 
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caso, o acompanhamento de pequenas procissões de caráter religioso). O intuito foi entender 

seus mecanismos de funcionamento e seleção para averiguar a hipótese de que, uma vez 

integrados à tradição oral, localizados e sempre relembrados em algum canto da casa, por 

exemplo (como nas imagens de santos espalhados pela cozinha ou nos quintas e quartos), 

quando surgem situações emergenciais, o senso comunitário aflora, demonstrando ao caipira não 

só onde se localizam as habitações de seus semelhantes, mas sim também uma imagem 

conservada de seu mundo onde possa compartilhar suas ações presentes e futuras. 

 

2. A PAULISTÂNIA: ASPECTOS DA FORMAÇÃO DA PAISAGEM CULTURAL NO PERÍODO 

COLONIAL  

 

A “Paulistânia”, área que abrange a ocupação bandeirante no hinterland brasileiro - na 

carência absoluta em termos de fonte de renda econômica e tendo em vista a descoberta dos 

caminhos auríferos -, estendeu-se com o aumento de sua população, passando a alcançar áreas 

onde, mais tarde, ficariam conhecidas por sua atividade monocultora tanto açucareira nos séculos 

XVII, XVIII e acentuadamente no XX, como cafeeira no XIX.  

Todavia, nos primeiros anos da colonização brasileira, a vila de São Paulo de Piratininga já 

se constituía num posto avançado no interior da América, se encontrando justamente ao alcance 

da cultura Guarani, grupo nativo vindo de uma ramificação do povo Guaianá que se estendia 

desde o norte da Argentina até às terras atuais do estado da Bahia (CORTESÃO, 1972). Neste 

período, o paulista se via sem alternativas para sua sobrevivência além da escravização indígena, 

fato decorrente de sua longínqua localização da região nordeste. Sem muitos recursos o qual 

pudesse ambicionar, depositava no índio sua salvação, seja como mão de obra para seus 

pequenos engenhos ou para venda no comércio escravista. Muito raro os residentes da localidade 

terem outra forma de sobrevivência do que o ramo apresador. Num isolamento no qual se 

encontravam, a vila contava substancialmente com o ingresso ao interior para que seu sustento 

fosse suprido. Tendo que permanecer por demasiada quantidade de tempo à busca de sua 

mercadoria, o pauperismo que se encontrava o colono (e a vila) era fruto de sua intimidade não só 

com o ramo apresador, mas também com o índio. Desta forma, o apresamento indígena foi um 

dos fatores responsáveis por muitos hábitos de comportamento paulista como a alimentação, a 

poligamia, as técnicas de combate, a língua falada e os vários tipos de crenças. 

Assim, no quinhentismo, a capitania sulina (relegada às margens das rotas comerciais da 

época) forçava seus moradores à internação no sertão. O planalto paulista, situado em região 

geográfica de clima mais temperado e frio, nada podia exportar para a Metrópole e, desta forma, 

não conseguia alimentar fortes intercâmbios com Portugal, resultando num isolamento semi-
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autárquico com uma pobreza mais acentuada comparada às demais regiões da colônia. Neste 

viés, o pauperismo fazia desta capitania um lugar esquecido e entregue exclusivamente quase a 

si mesma ou ao donatário. Isso resultaria, segundo Ellis Júnior (1926), num centro de ocupação 

territorial baseado num pequeno povoado circundado de roças, único regime permitido pelas 

circunstâncias que cercavam a colônia com o número reduzido de moradores desprovidos de 

recursos e obrigados a viverem reunidos. As consequências foram, naturalmente, o aumento do 

isolamento dos povoados do planalto em relação à Europa, fazendo com que os paulistas se 

desinteressassem da coroa ao qual já eram minimamente ligados. 

Desta maneira, o planalto paulista representava para o reino português uma partícula 

insignificante, perdida numa vastidão imensa sem representatividade econômica ou a menor fonte 

de renda para a coroa lusitana, diferentemente das regiões do nordeste brasileiro ou das profícuas 

colônias na Índia. Assim, aquela região era para o reino português apenas um ínfimo núcleo de 

semibárbaros que viviam na companhia dos índios e missionários jesuítas, sem a menor influência 

na marcha regular da metrópole. Além do mais, o habitante do planalto não possuía poderes 

aquisitivos para comprar mão de obra escravizada, fazendo com que, nos dois primeiros séculos 

da colonização, esta alternativa fosse quase ausente naquela localidade e contribuindo para que a 

terra cultivada desta região, e sua consequente atividade agrícola, abrangesse somente um 

consumo local. Como exemplo, nas pequenas propriedades caipiras da Paulistânia (mais 

precisamente ao redor das casas da vila), vigoravam algumas roças de milho, feijão, algodão e 

mandioca, além de diminutos canaviais cuja garapa era transformada em açúcar nos tachos de 

cobre. De fato, segundo Ellis Júnior (1926), os paulistas não tinham necessidade de tanta gente 

para a pequena lavoura, nem mesmo para o corpo de armas formados em suas primeiras 

incursões bandeirísticas, bastando o espírito tradicional de associação que lhes serviam de 

padrão social. 

Neste viés, o regime da ocupação territorial paulista na época das bandeiras foi a unidade 

de subsistência, fazendo com que as dimensões sesmaríeis não chegassem a ser cultivadas ou 

habitadas. Estas eram logo divididas ou partilhadas nas transmissões “causa mortis”, ou seja, por 

meio de testamentos que, raramente, excluíam os filhos provindos extra conjugalmente com as 

índias (ELLIS JÚNIOR, 1926; ZENHA, 1970). As consequências sociais decorrentes dessa 

ocupação territorial estabelecida à ínfima distância da vila central são de um homem entre o rural 

e o urbano, com sua casa na vila onde naturalmente dividia o tempo exercendo cargos da 

governança e outras no que tange ao campo. Segundo Ellis Júnior (1926), as distâncias entre as 

pequenas propriedades e a vila eram tão curtas que, ao falecer o fazendeiro ou alguém da sua 

família, a organização judiciária responsável se transportava a pé para o sítio. Assim, o paulista 

pode ser até considerado como um indivíduo semiurbano, coisa que tanto mais se torna evidente 

tendo-se em vista o espírito de “clã” que dominava sua vida comunitária. Se o paulista antigo, com 
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seus atributos de temeridade, espírito ávido de aventuras parece à primeira vista se definir como 

um indivíduo segregado, isolado e autossuficiente, se examinado profundamente, é possível 

evidenciar seus laços comunitários desde tempos primórdios.  

Por exemplo, quando atingiu terras serra acima, na primeira metade do século XVI, se 

estabeleceu em comunidade estreita não só porque pertencia hereditariamente a uma formação 

comunitária, mas também porque o meio assim o forçava. Isolado numa retaguarda avançada na 

borda de um sertão tenebroso e infinito, cercado de inimigos de todo o gênero e sem poder 

receber auxílios nem mesmo do litoral, tinha que estreitar os laços que o ligava aos demais, 

vivendo serrado em núcleos para mais facilmente se opor às armadilhas provindas do ambiente 

hostil. É dessas circunstâncias que nasceram os vilarejos e burgos cercados de microscópicos 

núcleos de atividade rural que, adensadas em torno dos centros urbanos, se protegiam 

mutuamente, formando uma grande comunidade nos dois primeiros séculos do descobrimento 

(ELLIS JÚNIOR, 1926). Além disso, o movimento das bandeiras acentuava ainda mais este 

comunitarismo quando penetrava sertão adentro, pois não só os elementos naturais tornavam 

impossível a realização desta atividade individualmente como, igualmente, os obstáculos 

humanos representados pelos índios antropófagos desmantelavam qualquer tentativa que 

ousasse se isolar em terras inóspitas.  

Porém, da expansão dessas bandeiras a espaços cada vez mais dilatados, principalmente 

com a exploração aurífera já em fins do século XVII nas regiões de Minas Gerais (e em Mato 

Grosso e Goiás no século seguinte), a modalidade estratégica e de função para a incursão nos 

sertões adentro mudaria, mas, mesmo assim, ainda seria mantido o sentimento comunitário. Se 

antes se realizava uma busca com vias à escravização do índio, tendo a bandeira um caráter mais 

militar, neste período se fazia as entradas, de cunho mais ameno, com vistas à busca e 

exploração do ouro e constituída de um menor número de pessoas.  

Entretanto, mesmo que os anos fora do núcleo-mor aumentassem, na mesma proporção 

fariam com que os indivíduos que se nutrissem desse sentimento aventureiro conhecessem mais 

acentuadamente o território percorrido e formassem núcleos de pousos que, além de serem 

responsáveis pela orientação dos caminhos, fomentariam novos padrões de identidade pautados 

por sua localização. O território abarcado por estas viagens às raias sertanejas denominar-se-ia 

“Paulistânia”, sendo seu reconhecimento como lócus um misto de referências topográficas e 

toponímicas, envolvendo os laços comunitários e os costumes oriundos da miscigenação. De 

forma específica, no que tange à sua geografia, coincide com a região Planaltina (seu centro 

irradiador), com a região paranaense até as ribanceiras do rio Iguaçu de um lado e do rio Paraná 

de outro, com a região alta catarinense, a serrana rio-grandense, o vale médio do rio Paraíba e o 

atual Estado do Rio de Janeiro (ELLIS JÚNIOR, 1948).  
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Todavia, na parte sociocultural, “a gente da Paulistânia” - em razão do apresamento, 

saturando de índios a região da vila de São Paulo de Piratininga e Santo André da Borda do 

Campo que foram, durante muito tempo, o entreposto fornecedor de mão de obra nativa ao 

nordeste -, fez com que as bases sociais se equalizassem de tal forma que, nesta região, estas se 

apresentassem de maneira mais homogênea do que as demais do período. É neste viés que, para 

Zenha (1970), o paulista foi o “novo homem da América”, conseguindo varrer a barreira que o 

cercava dentro das concepções morais, sociais e culturais do mundo europeu, pois, mesmo 

provindo de uma cultura “inferior” na concepção eurocêntrica, não se mostrava o índio desprovido 

de certa acolhida à casa do colono, não raro participando até de sua vida familiar.  

Integrado nos costumes indígenas pela convivência e também pelo sangue e sempre 

reavivados pelo afluxo constante de escravos, a grande maioria dos paulistas tiveram além de 

suas mulheres as índias cativas que, nas idas ao sertão, acompanhavam os sertanistas no curso 

das bandeiras. Esta vida desregrada dos costumes cristãos levou ao surgimento de muitos filhos 

fora do casamento, fato frequentemente mencionado nos testamentos (ZENHA, 1970). As 

mulheres dos sertanistas, com raras exceções, nada tinham contra estes filhos. Vindos do sertão 

e trazidos pelos pais, aumentavam consideravelmente o povoado sem a necessidade de afluência 

europeia. Mesmo sendo um ato condenado pelos religiosos e com punição a quem os realizasse, 

era isto pouco levado a sério, fazendo com que muitos dos excomungados fossem enterrados 

como cristãos.  

Dessa miscigenação entre lusitanos e índias é que surgiria o mameluco, um indivíduo que 

não se classificaria como índio ou português, mas sim, a partir dessa hibridização, ou seja, uma 

junção dessas duas culturas que, mais tarde, se desenvolveu como “caipira”. O mameluco, desta 

maneira, não teria muitos problemas para se integrar na sociedade que o concebeu, fazendo com 

que o mestiço já fosse considerado, em algumas ocasiões, chefe de bandeira, fundador de 

cidades, oficial da câmara, tabelião, comerciante e até incluído nas principais famílias da vila, se 

tornando praticamente um parente consanguíneo (ZENHA, 1970). Além do mais, a própria 

consistência da bandeira que condicionava amplamente a mobilidade (física) dos habitantes da 

vila, influenciava o âmbito social do território em expansão. O agrupamento de homens em prol de 

um benefício em comum, mediante a migração, criou na capitania sulina de outrora um 

comportamento uniforme, definindo não só as distâncias e caminhos que se percorreriam, mas, 

nitidamente, as ordens comunitárias e a psicologia social (RIBEIRO, 1946). 

Um dos exemplos é a própria esfera mística que envolvia o sertão. A demonologia 

ameríndia, conjuntamente com o misticismo messiânico de origem ibérica, teve largo influxo nesta 

última. A imaginação ardente dos bandeirantes, somado aos mistérios da terra mal explorada e 

dos animais nunca vistos, tornou o sertão um meio cósmico. A crença em seres sobrenaturais em 

locais repletos de acidentes geográficos também contribuía para inclinações de cunho místico 
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para diversas explicações frente ao assombro mesológico. A própria vida errante e aventureira do 

bandeirante concorria para este desdobramento, criando lendas e superstições de grande 

popularidade e que influía na busca por sua existência. Vide as lendas sobre “lagos dourados” 

repletos de ouros, picos de montanhas e morros cujo brilho era constatado das mais variadas 

distâncias onde ali mesmo poderia ser encontrado rubis ou esmeraldas1. O prestígio da fauna e 

da flora e sua influência sob o intelecto deste ser não seria interrompido neste único ponto. O 

calendário humano, condicionado por estes mesmos fatores, distinguia o tempo por intermédio 

das estações das frutas de determinadas árvores. A expressão “tempo das frutas”, segundo 

Ribeiro (1946), ficou tão usual que seu alcance ainda é constatado, como no dizer: “o mês de 

dezembro é o das mangas”.  

Aliás, esta associação de frutos, legumes, terra e tempo (dentre tantos outros fatores) fora 

adquirido desde épocas da “cata do ouro”, onde se pode perceber a associação do fulvo metal 

com seu respectivo batismo por elementos da flora. As jazidas de ouro, por exemplo, 

assemelhando-se com as folhas da batata, herdariam o nome “batatal”, fazendo com que cada 

aspecto da flora também tivesse suas respectivas lendas devido ao tempo de seu ciclo 

germinativo e todos eles, pela crença nativa, teriam seres protetores, tal qual uma “mãe” 

(RIBEIRO, 1946). Outro fato curioso é que as epidemias seriam associadas à crença de que os 

relâmpagos eram sinais destas mesmas ou eles próprios as traziam. As curas para estes males e 

de outros, entretanto, eram fáceis de serem encontradas na própria fauna como no mel, nas 

raízes ou nas entranhas de alguns animais. Animais estes que serviam não só como alimento, 

pois alguns de seus membros eram utilizados para o fabrico de utensílios domésticos. Por 

exemplo, do tatu se aproveitavam as orelhas para a elaboração de peças para alpercatas e, do 

casco, a confecção de cuias. Além do mais, o próprio ato de caçar gerava contos e lendas que 

poderiam ter alguma representação nas danças (catiras e cateretês) ou narrações para os demais 

do grupo. Nestas, entravam o relato não só do ato final, ou seja, a morte do animal, mas sim todo 

o preparativo para a ida à caçada, os lugares que foram vistos e passados e, logicamente, o 

prestígio adquirido na volta para casa com o espólio.   

Entretanto, para uma simbolização mais consistente do território abarcado pela Paulistânia, 

seria o correto se concentrar sobre a localização das diversas rancharias pelos caminhos que lhe 

foram fendidos. Os roteiros feitos em direção a estes conjuntos de habitações se amalgamavam 

às plantações de milho, às criações de animais e ao tempo de jornada de uma rancharia à outra. 

Ranchos estes perenes, porém, altamente estratégicos no que concerne à localização aos 

viajantes em busca de índio ou ouro. Muitas vezes, os seus telhados eram cobertos com palha e 

suas paredes confeccionadas de taipa, sendo este o lar do bandeirante que poderia demarcar o 

                                            
1
 Nas lendas nativas que imperavam as entidades fabulosas, estes sempre habitavam locais de difícil ou nenhum 

acesso ao ser humano. Um deles era o próprio cume montanhoso, alimentando ainda mais as crenças bandeirantes 
tanto do lado espiritual quanto dos motivos de suas empreitadas no sertão. 
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seu período de permanência no sertão pelo tempo das “monções das águas” e das “monções 

secas” (verão e inverno, respectivamente). Este nada poderia fazer sem conhecer o período 

destas estações, pois prescindia saber qual a época exata de plantar o milho para viajar caso a 

fauna não lhe fosse afável. Assim, o aguardo da maturação destas roças de milho era 

representado na mesma proporção de perenidade do seu rancho.  

Desta forma, nas zonas de expansão dos bandeirantes, pouca dúvida permanece sobre 

que a maior parte das povoações como arraiais e vilas nasceu destes pousos denominados 

“rancharias”, sendo levados à cabo pelos núcleos de mineração e definitivamente solidificados 

pelo sedentarismo que o bandeirante, mais tarde, seria forçado a optar (CANDIDO, 1964; 

RIBEIRO, 1946). Na Paulistânia, o forte, a fortaleza, a capela ou a igreja vieram posteriormente, 

visto a relativa autonomia da população Planaltina como descreve Ellis Júnior (1926). Desta 

maneira, sua célula inicial de povoamento foram mesmo estes núcleos de ranchos, sendo estes 

de abastecimento, de produção e de fator econômico por excelência. O embrião da urbs paulista, 

mesmo tendo influências dos poderes conjugados da época (Estado e Igreja), construída e 

mantida pelos jesuítas, parece estar também (inevitavelmente) relacionado com este tipo de 

ocupação territorial que irradiou-se na paisagem paulistânica, servindo-se dos caminhos terrestres 

e fluviais como meios de locomoção e ligação.  

Assim, estas rancharias localizavam-se ao longo dos ribeirões, nos caminhos e picadas 

como pontos de ligação, tais como as cidades atualmente, porém, de forma mais dispersa. 

Constituíam-se de arquitetura rústica localizadas em lugares que havia água para as plantações e, 

se possível, local para pastagem de animais. Não se encontravam em lugares desertos, sendo 

estes denominados de “travessias”. Desta forma, é com o aumento destes núcleos que as cidades 

deste território foram surgindo. Mesmo que já seja sabido o caráter itinerante do bandeirante, isso 

não tira o prestígio da formulação de uma ocupação que se pautava em dois aspectos principais: 

o primeiro é o territorial, caracterizado pelo aspecto antropossociológico; o segundo é o 

cronológico, do tempo pautado pela flora e fauna conjuntamente com o existencial, fator este 

preponderante para o acolhimento do ser e que fornece os elementos para a formação da 

paisagem cultural. 

Ser este que foi sendo paulatinamente construído na medida em que a economia colonial 

se desinteressava pela caça ao índio e a atividade aurífera se exauria, fazendo com que os 

indivíduos caracterizados por uma vida de mobilidade relativa passassem a se fixar nas antigas 

paragens dos caminhos pelos quais percorriam. A ocupação dessas paragens deu origem a um 

tipo de formação territorial que compreende além de um reconhecimento mútuo entre as pessoas 

que o ocupavam - posteriormente resultando num pertencimento ao lugar e ao grupo por laços de 

parentesco, de vizinhança e de cooperação, assim como se dava na vila na qual haviam partido 

há tantos anos -, a um reconhecimento topológico. Esta ocupação, respeitando as intempéries do 
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meio físico e dos tênues parâmetros comunitários, cunhou as urdiduras necessárias à confecção 

de redes que pautariam a sociabilidade desses habitantes numa relação entre proximidade e 

distância.  

3. A CONSTITUÇÃO DO HOMEM ESSENCIALMENTE CAIPIRA  

 

A partir deste momento, em grande contato com os fenômenos da natureza, uma vez 

fixado, o bandeirante começou a se transformar num tipo humano que viveria do plantio e da 

colheita do seu alimento, além de conhecer os ciclos das estações anuais e as condições 

meteorológicas para realizar suas atividades, ficando conhecido na literatura por “caipira”. Assim, 

este caipira é um homem em grande contato com o meio, um indivíduo inserido numa economia 

de subsistência e que, mesmo com um comportamento peculiar de isolamento, ainda mantém um 

mínimo de sociabilidade com seus semelhantes.  

Encontrando-se na zona rural, o caipira exprime por sua localização um comportamento 

rústico, ou seja, um tipo de conservação dos costumes e tradições oriundos da miscigenação de 

lusitanos e indígenas. Candido (1964), por exemplo, diz que, para o caso brasileiro, “rústico” se 

traduz praticamente por “caboclo”, ou seja, tal termo exprime as modalidades étnicas e culturais 

do contato e ajustamento do português com o meio que encontrou quando chegou ao novo 

continente. Este mesmo autor apresenta um quadro muito interessante quando analisa este 

homem do campo. Sua especificidade enquanto ser humano inserido numa paisagem, num 

território, enquanto luta pela sua sobrevivência num meio que lhe oferece resistência, cria certos 

símbolos os quais vão, aos poucos, oferecendo um esquema cognitivo que usa para explicar não 

só sua própria existência, mas também as coisas ao seu redor. Símbolos estes que, devido à 

expansão geográfica dos paulistas nos séculos XVI, XVII e XVIII, por exemplo, resultou não 

apenas na incorporação de território às terras da coroa portuguesa na América, mas na definição 

de certos tipos de cultura e de vida social, formando assim uma paisagem cultural. 

Ao se analisar que, em certas porções do grande território percorrido pelas bandeiras, as 

características culturais europeias recém-chegadas a este continente se desdobraram numa 

variedade subcultural do tronco português, este desmembramento construiu um novo indivíduo e 

um novo tipo de aculturação com atividades sociais e lúdicas específicas chamada de “cultura 

caipira”. Desta forma, se o bandeirismo para Candido (1964), de um lado, pode ser compreendido 

como vasto processo de invasão ecológica, de outro, resultou num determinado tipo de 

sociabilidade com formas próprias de ocupação do solo que assimilou e conservou os elementos 

condicionados pela mobilidade de suas origens. 

Para o caipira, acredita-se, a simbolização máxima deste quadro se amalgamou não só na 

agricultura itinerante - recurso de extrema importância quando precisou estabelecer um equilíbrio 
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entre as necessidades de sobrevivência à falta de técnicas capazes de proporcionar um 

rendimento maior de sua terra -, ou nas técnicas e instrumentos rudimentares de trabalho que 

encontraram condições para sobreviver no momento em que, também, condicionavam uma 

coerente sociabilidade pautada na desnecessidade do trabalho compulsivo. O favorecimento da 

preservação dos costumes de vida deste homem do campo ficaria cristalizado, de fato, em seu 

padrão societário, que se enquadraria num povoamento disperso, mas amalgamado numa 

congregação de cooperações vicinais e pela vida lúdico-religiosa, onde ganharia sentido quando 

fossem representados tanto o seu caráter de mobilidade quanto sua fixidez. Este padrão social 

ganharia a nomenclatura de “bairro rural”, este tipo de lugar que cunharia uma paisagem muito 

particular. Revelada no domínio da vivência deste caipira e contribuindo para uma reflexão não só 

do espaço construído, mas de si próprio, forneceu os parâmetros para a sua condição de ser-no-

mundo e de sua ontológica organização entre técnica, espaço e tempo, enfim, contribuindo até na 

oposição feita frente a outras formas de vivência que poderiam refutar a sua.  

4. O BAIRRO RURAL: A FORMAÇÃO DO SENTIDO DO LUGAR PARA O CAIPIRA 

 

O bairro rural é a estrutura fundamental da sociabilidade caipira. Cabe a ressalva que este 

bairro é entendido como uma unidade de vivência pautada por laços de vizinhança e não como 

uma unidade habitacional urbana. Assim dito, consiste, segundo Candido (1964), no agrupamento 

de algumas ou muitas famílias mais ou menos vinculadas pelo sentimento de localidade, pela 

convivência, pelas práticas de auxílio mútuo e pelas atividades lúdico-religiosas. As habitações 

podem estar próximas umas das outras sugerindo, por vezes, um esboço de povoado ralo ou 

podem estar de tal modo afastadas que pouco se pode notar a unidade que as congrega. Assim, a 

ideia de isolamento da vida caipira seria um erro. Em suas análises, Candido (1964) constata que 

poucos moradores destes bairros não eram integrados por este tipo de agrupamento de 

vizinhança.  

Mas o que seria exatamente o bairro rural? Pode-se dizer que é uma porção de território 

onde se encontram grupos de casas afastadas do núcleo urbano e também uma das outras em 

distâncias variáveis. Candido (1964) ressalva que, nos documentos paulistas do período colonial, 

“bairro” sempre aparecia como uma divisão administrativa de freguesia que é, por sua vez, 

subordinada a uma vila. Esta vila, portanto, era a sede de todo um determinado território, quase 

sempre vasto e com frequentes delimitações imprecisas (MARX, 1991). No mesmo viés, a 

freguesia supunha um núcleo compacto de habitação com uma igreja raramente suprida de 

sacerdote e o “bairro” era sempre designado como uma divisão que abrangia todos os moradores 

esparsos, podendo possuir capela ou cemitério. Entretanto, efetivamente, o bairro rural para o 

caipira abarca extensões, dimensões, aspectos físicos e determina um território por características 
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topográficas e por um sentimento de localidade entre seus moradores, este dependendo do 

intercâmbio entre as famílias e as pessoas.  

Portanto, para o nosso estudo, o bairro rural é um espaço em que os moradores têm 

consciência de pertencer, de fazer parte, formando uma unidade de vivências semelhantes. 

Consiste da convivência, da necessidade de cooperação (compromisso) o qual incide sob a noção 

de proximidade física, formando uma referencialidade que abarca todas as residências dos 

habitantes, assim como a igreja construída e mantida pelos próprios moradores, os encontros na 

venda para a compra de artigos que a economia de subsistência não supre e até mesmo a 

relação com o sagrado. É desta forma que a palavra “bairro” abrange em si a unidade 

congregante da vida do caipira, pois enunciá-la significa evocar a origem das atribuições dos 

papéis sociais dentro do núcleo.  

Atualmente, também é muito comum esses bairros serem ligados a núcleos mais 

complexos como um município que, por vezes, pode ser subsidiado com os produtos advindos 

dos mesmos, sendo este município considerado como uma mera seção administrativa ou política2. 

Há também a ligação de um bairro com outro, o que não seria de todo raro, pois se interligam por 

laços afetivos estabelecidos por consanguinidade ou pelos vários auxílios nos trabalhos 

realizados, podendo estes ser de cunho vicinal ou lúdico-religioso, formando assim uma espécie 

de região (QUEIROZ, 1973).  

Além de distribuir os papéis sociais no âmbito das atividades desenvolvidas em seu 

núcleo, o bairro funciona deste modo porque no âmbito familiar seus papéis também são 

definidos. A sua unidade básica de vivência nunca se desconecta da noção dos papéis exercidos 

dentro da família. Curiosamente, a maioria dos casamentos da população residente desses 

núcleos, segundo Fukui (1979), é realizada entre pessoas conhecidas que tem seu sentimento de 

localidade enraizado e definido por se reconhecer quem habita nas regiões vizinhas. Ou melhor, 

pode-se dizer que a noção de região nunca é descolada do conhecimento sobre as pessoas, 

sabendo-se sempre quem mora no local a se destinar e qual é a organização familiar e 

sociocultural. 

Para o caipira, sua noção de habitar também se resolve no binômio “campo-cidade”, ou 

seja, a configuração espacial do núcleo urbano se diferencia agudamente da do bairro rural, 

tornando diferente para ele a forma de identificar os residentes da cidade. Além do mais, a 

distância dos núcleos urbanos (e até mesmo de outros bairros rurais) para o caipira é muito 

relativa, sendo que as pessoas podem estar a muitos quilômetros de distância uma das outras, 

porém manterem a relação que as definem como participantes do bairro e assim consideradas 

                                            
2
 Mas, tais bairros, há tempos vêm perdendo a sua relativa autonomia, sendo engolidos por grandes conglomerados 

multinacionais ou invadidos por rodovias financiadas pelo governo estadual. 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 155 

 

próximas ou até compadres. Entretanto, numa análise mais concentrada no âmbito interno do 

bairro rural, esta noção do “habitar caipira” fica mais esclarecida com o mutirão. 

5. NOÇÃO DE HABITAR: O MUTIRÃO 

 

Quando o caipira habita sua terra com sua família, a qual lhe ajuda nos trabalhos 

necessários no plantio e na colheita, tem sempre perto de seu núcleo familiar uma capela a qual 

frequenta nos dias de missa ou festa – podendo ele ser o organizador desta festa -, e uma venda, 

onde compra algo que porventura lhe falte ou comercializa algum excedente de sua colheita. As 

distâncias guardadas entre uma casa à outra ou da capela e da venda determinam a assiduidade 

de trocas de cooperação mútua tanto entre vizinhos quanto no que concerne às atividades lúdico-

religiosas. Isso cria uma noção de participação mais ativa nesses bairros rurais e, 

consequentemente, de pertencimento e de identidade. 

O crescimento demográfico também auxilia na multiplicação da quantidade de bairros. Na 

medida em que os filhos vão deixando a casa paterna, mudam-se para outros bairros ou fundam 

outros núcleos. Se este novo núcleo começa a se tornar mais extenso, outra capela pode ser 

erguida (muitas vezes dedicada ao mesmo santo) instituindo costumes semelhantes encontrados 

no bairro que moravam anteriormente e dando certa continuidade à tradição. Entretanto, mudar 

não é algo penoso para o caipira. Mudar significa simplesmente ir para outra localidade com a 

certeza de encontrar ou fundar um lugar semelhante ao qual deixou (CANDIDO, 1964; QUEIROZ, 

1973). 

Neste viés, o bairro rural não é uma unidade fechada, altamente estática e nem mesmo 

excludente, pois basta que haja a participação do recém-chegado nas atividades que o local 

oferece, como as festas e as rezas, para que este seja integrado (QUEIROZ, 1973). Um exemplo 

seria o apadrinhamento pelo batismo ou o que se fazia nas festas religiosas quando indivíduos de 

diferentes famílias descobriam que tinham o mesmo santo padroeiro. Levados a esse sentimento 

de semelhança, o morador do bairro, ganhando neste momento a alcunha de “compadre”, já sabe 

que se tornou um membro ativo do local. 

Outra forma de identificação dos habitantes do bairro (e também de percepção do espaço) 

pelo caipira é o mutirão. Essencialmente, o mutirão consiste na reunião de vários vizinhos a fim de 

ajudar alguém necessitado a efetuar determinado trabalho: construção de casas, roçada, plantio. 

Geralmente os vizinhos são convocados e o beneficiário lhes oferece alimento e uma festa 

quando o trabalho está encerrado. A remuneração direta não é realizada, pois a única obrigação 

entre os indivíduos de um mutirão é a moral em que fica o beneficiário de corresponder aos 

eventuais chamados dos que o auxiliaram (CANDIDO, 1964). A necessidade de ajuda imposta 

pela técnica agrícola e a sua retribuição automática determina a formação de uma rede ampla de 
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relações, ligando os habitantes do grupo de vizinhança e contribuindo para a sua unidade 

estrutural e funcional.  

Para ser convocado para este tipo de trabalho, o indivíduo tem que ser convidado. Do feitio 

dos trabalhos no ajutório ao vizinho necessitado, ao término da tarefa, aquele que foi convocado 

tem a certeza de estar incluído no território do bairro. Aliás, a noção de território deste bairro 

advém com estes chamados para o mutirão. Participar dele, mesmo que a distância de uma casa 

a outra seja grande, significa ser considerado vizinho. Um fato curioso é que, pela distância a ser 

vencida para se chegar às casas consideradas como pertencentes ao bairro rural, o participante 

ou o convocado tem que percorrer o bairro em todas as direções, tendo assim a oportunidade de 

divisar seus contornos e conhecer localidades mais longínquas. O bairro assim vai sendo 

constituído como uma imagem mental que relaciona localidades, habitantes, comunidade e como 

um objetivo comum a ser seguido por meio de atos de agradecimento aos participantes e ao 

padroeiro (ou divindade). 

No mutirão, pode-se notar uma relativa divisão de trabalho e o estabelecimento de uma 

liderança coordenadora. Vale a ressalva que tal divisão de trabalho está relacionada à cooperação 

vicinal, significando o estabelecimento de um sistema de favores que garante a economia local. 

Além desses ajutórios nos trabalhos lavorais, Candido (1964) explica que há nos bairros rurais 

uma solidariedade que se exprime pela participação nas rezas e nas festas caseiras para 

cumprimento de promessa, surgindo outro sistema comunitário: o espaço sobrenatural, elemento 

muito presente na representação identitária do grupo. 

 

6. O ESPAÇO SOBRENATURAL 

 

A função do mutirão no bairro, além de uma reunião para o trabalho e consequentemente 

de festas que reforçam a coesão social, é também enriquecer os laços com o mundo espiritual. As 

festas, que são realizadas pós-feitio do mutirão, envolvem-se no culto aos santos padroeiros do 

bairro. Cada bairro ou cada família possui o seu santo padroeiro a quem se devota a fim de 

receber proteção, apadrinhamento e consolo. As cerimônias são sempre organizadas por um 

festeiro que seria o “dono da festa”, passando este de casa em casa recolhendo as prendas ou o 

dinheiro para o leilão realizado na capela. 

Tais eventos religiosos na zona rural, porém, são raros de serem realizados por um padre. 

Estes sempre foram em menor número no Brasil, fazendo com que os habitantes desta localidade 

se acostumassem com sua ausência (CANDIDO, 1964; QUEIROZ, 1973). Porém, o mais 

interessante fica por conta da relação do caipira com respeito aos santos. O santo nunca é 

considerado um ser que está distante ou invisível, mas sim um ente que se corporifica na imagem 
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que está sob o altar. A imagem não é simplesmente um objeto, ela é o próprio santo que passa a 

participar do mundo terreno sem por isso, em essência, deixar de fazer parte do sobrenatural. 

Desta forma, no universo da religião, o maior interesse por parte do indivíduo é conversar 

com Deus, com os santos ou com qualquer outra entidade sobrenatural que lá habita. Desta 

relação percebida no campo religioso, segundo Damatta (2004), esta mesma se pautaria 

horizontalmente. Se no céu tudo que se encontra é superior, pois remove tudo o que é de poder 

comum da vida, a crença religiosa serviria como uma “ponte”, uma “ligação direta” que parte de 

um plano inferior para um superior sem os “intermediarismos” que são comuns na vida terrena. 

Para tanto, oferece-se promessas, oferendas e sacrifícios, pois isso implica num 

comprometimento maior, mais amplo. A necessidade de se falar com Deus advém do fato de que, 

no plano terreno, sofre-se de tal maneira e têm-se tantas dúvidas que é preciso consultá-lo em 

busca de respostas para as “penitências”. Com a religião, também se tenta promover uma 

comunhão que possa manter uma relação universal não só com a santidade, mas também com 

todos os homens e seres do universo.  

A religião, de certo modo, pela sua vocação a reunir o sobrenatural ao espiritual, serve 

como regulador social e natural no mundo cotidiano, fazendo cessar as diferenças no plano 

terreno. Por ser desse modo, na cultura caipira, a religião explica-lhe de uma maneira mais 

satisfatória as diferenças no mundo dos mortais, como os episódios de doenças, calamidades, 

injustiças, oferecendo respostas a perguntas que não conseguem ser facilmente respondidas pela 

ciência (DAMATTA, 2004). Assim, “religião”, na acepção da palavra, que tem o sentido de “laço”, 

“aliança”, “pacto”, para o caipira serve como modo de ordenar seu mundo, proporcionando-lhe 

respostas para coisas complexas. Acredita o caipira que os santos intervêm na vida cotidiana, 

estando sempre presentes e prontos ao auxílio de quem o peça. Espera também dos santos não 

só a proteção em vida, mas após a morte, onde imagina que, junto com o santo, os seus parentes 

que morreram antes dele estejam lá para recebê-lo, o que faz com que imagine o paraíso como 

algo semelhante ao que encontra na terra como, por exemplo, um bairro rural.  

Para ele, a morte é entendida como sendo uma migração (a qual fez por toda a vida) para 

outro grupo de vizinhança. Os parentes em vida, para auxiliá-lo nesta migração, fazem os ritos 

funerários conforme a tradição: penitências, rezas, ou seja, tudo o que for necessário para a 

viagem dar certo. É por isto que a noção de espaço pelo caipira nunca é avaliada em quilômetros. 

Sua avaliação se faz a partir das relações que mantém entre seus parentes e vizinhos, vivos ou 

mortos, encadeando até um grande respeito à figura do idoso devido ao fato de este estar mais 

próximo do parente que partiu. Desta forma, a relação de proximidade pessoal juntamente com a 

espacial consegue ser personificada ao ponto de, para certos indivíduos do grupo, serem eles os 
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detentores do contato entre os mundos físico e espiritual3. Assim, o mundo parece ao caipira, em 

decorrência dessas relações, pequeno e acessível, mas nunca igual. 

Tais percepções o auxiliaram até na mais agravante de suas migrações. Quando o caipira, 

empurrado para o núcleo urbano pelo avanço agroindustrial, necessitou ressignificar seu modo de 

vida e se situar num novo ambiente, utilizou-se da ferramenta que mais lhe seria útil: a linguagem. 

Esta, um símbolo máximo da abstração de tempo e espaço, ou melhor, da reunião do “eu” com o 

mundo, fornecendo-lhe uma imagem altamente poética traduzida nas mais variadas formas em 

sua nova casa: no seu roçado e na criação de animais, no quintal e nas pequenas imagens do 

santo padroeiro do bairro tanto em altares dentro da casa, como na fachada da entrada principal.  

7. OBSERVAÇÕES EMPÍRICAS: IRACEMÁPOLIS E O FENÔMENO CAIPIRA NO NÚCLEO 

URBANO 

 

As manifestações da cultura caipira foram observadas na cidade de Iracemápolis e 

constatadas principalmente em algumas práticas particulares que, outrora, somente se 

localizavam nos bairros rurais. Estas ações, ou melhor, muitas delas, se diversificavam conforme 

as estações do ano ou, quando muito, em caráter de urgência como doenças ou secas, eram 

realizadas fora de época com consentimento da maioria.  

O mais comum, numa observação direta, foi a identidade que as casas desses moradores 

do campo possuíam perante às demais. Iracemápolis, fundada a partir da necessidade de 

angariação de mão de obra para o complexo usineiro presente até hoje em área contígua à malha 

urbana (e com grande influência na região), ainda abriga habitações de caráter vernáculo, 

ostentando arranjos construtivos e de ocupação do lote muito semelhantes aos dos bairros rurais 

e guardando as limitações que a malha urbana impõe. Entretanto, mesmo nessas, fora possível 

identificar traços dissonantes como, por exemplo, os oratórios com santos perto da entrada da 

porta. Muitas dessas casas também guardavam notáveis relações do espaço interno e externo 

quando comparadas às casas tipicamente urbanas das novas áreas residenciais e de bairros 

operários. Mantinham plantações ao fundo do quintal, poços artesianos (não mais utilizados por 

determinação da prefeitura) e criação de animais como galinhas.  

A constatação se deu pela distribuição dos cômodos e seus usos, a disposição dos objetos 

e tipos de mobílias e com as formas de utilização do quintal nas casas desses moradores que 

ainda mantinham a memória da vida no campo. Aliás, palavras como “quintal” e “jardim” pouco 

apareceram nas narrativas orais, onde as mais frequentes foram “terreiro” ou “horta”, conotando 

uma experiência diferente mesmo num espaço tão delineado e racionalizado como uma quadra 

                                            
3
 Muitas vezes, estes detentores do contato entre mundo espiritual e físico podem não estar relacionados 

necessariamente com sua respectiva idade, mas pela realização de tarefas as quais são consideradas um dom como, 
por exemplo, os benzimentos e as simpatias. 
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urbana. A distribuição dessas casas ao longo do perímetro da cidade de Iracemápolis também 

corresponde a um genius loci particular. Tal fato deve-se pela proximidade dos locais onde 

ocorrem cantorias de moda de viola que, em conjunto com as várias hortas em lotes concedidos 

ao uso por meio de acordos verbais, produzem uma paisagem peculiar e coerente com o modo de 

ser caipira, cujo ethos permanece expresso de forma autêntica no interior e exterior das 

habitações. Isso, pois, as trocas de hortaliças, frutos, entre outros produtos, firmam uma 

comunidade pautada na solidariedade de vizinhança que persiste da mesma maneira como nas 

épocas em que os moradores residiam nos bairros rurais.  

Todavia, é na parte religiosa que se observou uma relação mais forte entre lugar, 

temporalidade, linguagem e comunidade. Como exemplo, há diversos casos de ajuda mútua a um 

parente ou amigo necessitado, onde entram em ação vários mecanismos de auxílio: angariação 

de alimentos nos encontros de “música raiz”, rezas e novenas (muitas vezes caseiras) para uma 

doença incurável, etc. Entretanto, os apelos costumam ser maiores quando algo aflige a 

comunidade como um todo. Por exemplo, num forte período de estiagem no biênio de 2014-2015, 

foram organizadas várias procissões com o consentimento do corpo clerical da cidade com o 

objetivo de praticar um singelo ritual na represa municipal. Organizada por devotas de Nossa 

Senhora de Aparecida, algumas destas pessoas que possuíam a imagem da santa em suas casas 

entenderam que era necessário realizar um tipo de “romaria”, onde deveriam carregar pequenas 

garrafas para derramar água sobre uma imagem da santa preservada no local.  

Este ritual devocional teve sua motivação em outro fato abarcado pelas narrativas 

populares e colhidos na pesquisa de campo. Os antigos moradores relataram que, 

aproximadamente trinta anos atrás, uma moradora haveria sonhado com esta santa. Em sonho, a 

mesma teria lhe dito que, se houvesse a realização de uma pequena capela para ela perto da 

represa, nunca faltaria água no município. Naquela época, Iracemápolis também estava 

enfrentando um período de forte seca. Desta forma, dias depois, relatando o ocorrido às 

autoridades eclesiásticas e políticas da cidade, fora feito por intermédio do prefeito uma imagem 

da santa para se colocar num oratório perto deste reservatório. O oratório servia de ponto de 

oração e de pagamento de promessas, caso assim conviesse ao fiel. A ocasião em que haveria a 

colocação da santa no local contou com uma procissão em que havia motivado boa parcela da 

população do município, onde houve o benzimento da imagem e seu consequente translado a pé 

da igreja do centro da cidade (Paróquia Jesus Crucificado) ao lugar por ela designado.  

Contudo, passado alguns anos, o oratório foi se deteriorando ao ponto de ficar 

completamente em ruínas. Não só o tempo havia auxiliado nesta tarefa, mas também os atos de 

vandalismo contribuíam à largas passadas, fazendo com que a imagem original desaparecesse e 

sendo constantemente substituída por outras que, como a original, eram furtadas ou até 

quebradas. Por boa vontade de outra moradora, o local persistia em se manter relativamente 
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cuidado, mas, cansada dos vários problemas envolvendo os atos citados, havia, por algum tempo, 

deixado de lado a sua cura e ida à represa. Nos dias que se seguiram o ano de 2014 resolveu, 

numa manhã, passear pelo local e ver a situação do antigo oratório e também o volume das 

águas. Após a visita, sentiu-se preocupada com a situação que se apresentava o reservatório 

municipal, prometendo reconstruir por iniciativa própria uma capelinha naquele lugar. Na mesma 

noite, começou a chover. Desta maneira, interpretaria o ocorrido como uma mensagem a qual 

precisava urgentemente cumprir. 

Curiosamente, após a sua ida, fora a vez de seu genro. Motivado pelo irmão da moradora, 

também tinha ido conferir o estado em que se encontrava a represa. Porém, num relance, 

enquanto observava às margens, viu um objeto curioso. Querendo averiguar do que se tratava, 

tirou os sapatos e entrou na parte seca do reservatório, caminhando na direção em que o artefato 

se encontrava. Quando o puxou, teve uma reação comovente: havia encontrado, em meio ao 

lodo, a imagem original. Estava sem algumas partes da mão, com a cabeça quebradiça, entre 

outros danos oferecidos pelos anos embaixo d´água. No mesmo instante, colocou-a embaixo do 

braço e a levou para casa. Após limpá-la, avisaria imediatamente sua sogra do acontecimento. 

 Dias depois, a imagem foi levada ao padre responsável pela cura de uma nova igreja 

construída na cidade e denominada “Paróquia de Nossa Senhora Aparecida” (localizada na Praça 

João Paulo II) que, emocionado, motivou-a na recuperação da mesma e na construção da 

capelinha. Fora chamado pintores, vendedores de material de construção, um arquiteto (para a 

confecção do desenho da capela), entre outros voluntários, todos eles participando sem ao menos 

cobrarem por seus itinerários sendo somente, segundo a própria, conduzidos pela fé. A imagem 

original, porém, não ficaria nesta nova capelinha, sendo levada às dependências da igreja e 

permanecendo numa outra, na parte detrás da mesma e protegida por uma redoma de vidro. 

Assim, dada a chegada do período de poucas chuvas, alguns moradores se lembraram do 

fato ocorrido com a antiga moradora organizando, junto com o corpo clerical, um ciclo de nove 

procissões ao lugar original do acontecimento (tanto do sonho quanto da construção do primeiro 

oratório). Seria feito assim um sacrifício, com o intuito do derramamento de água nesta nova 

capela na tentativa de suplicar para que as chuvas viessem. O caminho realizado dessas 

procissões foi escolhido cuidadosamente: a saída se deu na nova igreja, passando por uma parte 

da cidade (aproximadamente três quarteirões até chegar aos limites municipais), atravessando a 

Rodovia Doutor João Mendes da Silva Júnior (SP-151, que liga Iracemápolis à cidade de Limeira) 

e chegando ao local para a realização do ritual. Após findar a atividade, com a reza de um terço, o 

encerramento das procissões se dava no mesmo local de saída. Nada mais era dito após a 

realização do serviço religioso. Somente se ouvia a mensagem esperançosa contida no silêncio. 
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8. CONCLUSÃO 

 

Nas lidas com as observações em campo, aliando-a com a consulta da literatura clássica 

sobre o assunto, a averiguação do fenômeno caipira se tornava nítido na medida em que estas 

ações avançavam sobre o território à partir dos detentores da tradição oral e prática no núcleo 

urbano. Tais observações e constatações se alinhavam com alguns aspectos elucidados pelas 

pesquisas instauradoras tanto da antropologia quanto da historiografia sobre a formação não só 

do “homem caipira”, mas da própria constituição do núcleo urbano paulista. As únicas diferenças 

constatadas foram, principalmente, no que tange a localização destas práticas em solo urbano. A 

migração da zona rural para a urbana, por exemplo, contribuiu para a ressignificação desta 

cultura, ou melhor, numa rearticulação da espacialidade à demarcação temporal, elemento que 

constantemente é fruto de preocupação já que a tradição oral, sua expressão mais nítida, procura 

uma paisagem semelhante para que seus efeitos relacionais sejam, numa expressão mais 

ousada, corporificados.  

Relações estas que foram anteriormente materializadas no aspecto tanto estético quanto 

comunitário do bairro rural, núcleo de habitação este que ainda transparece mesmo quando já 

desmembrado por processos de industrialização. Desta forma, o bairro rural, mesmo perdendo 

seus habitantes para a cidade, ainda consegue ser identificado por meio de diversos vestígios que 

transparecem na cidade como hortas, encontros de modas de viola, novenas, etc., conformando 

um espaço vivido que integra razão e emoção ou, se preferível, o da autenticidade do conceito de 

lugar.  
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