34º Encontro Anual da Anpocs – Caxambu/MG

GT11 - Estudos rurais e etnologia indígena: diálogos e intersecções

Coordenadores: Emília Pietrafesa de Godoi (UNICAMP), Maria Rosário
Carvalho (UFBA)
Verena Sevá Nogueira1

Casa camponesa: uma etnografia com famílias camponesas e migrantes
do sertão da Bahia2

Resumo:

A concepção de sociedades “de casas” está presente em várias
etnografias nacionais e estrangeiras que abordam o tema da organização e
reprodução do parentesco em diferentes formações sociais, sejam elas grupos
indígenas, famílias camponesas ou famílias urbanas. Numa etnografia realizada
com famílias camponesas e migrantes do sertão da Bahia, a categoria casa
revelou-se uma ferramenta analítica útil para o entendimento da forma como
essas famílias se agrupam e se reproduze em face da terra familiar. Partindo
dessa etnografia, o objetivo desse texto é pensar a categoria casa na interseção
entre os estudos rurais e a etnologia indígena, aproximando e articulando
analiticamente estes dois campos do saber antropológico.

I - Introdução

Inspirado nas Maison des nobles da Europa Medieval, Lévi-Strauss
(1979) reinterpreta as etnografias de Frans Boas acerca dos numaym dos
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Kwakiutl, e de Kroeber acerca da configuração social dos Yurok . Assinala que
essas sociedades não se organizavam segundo as unidades clássicas
encontradas na literatura, como família, clã ou linhagem, mas como unidades
assemelhadas às casas nobres européias, formação social que chama como
sociedades “de casas”. Uma noção que em escritos posteriores (1999,
1986,1992) transforma na categoria analítica “casa” 3, que define como:
em primeiro lugar, uma pessoa moral; em seguida, detentora de um domínio
constituído por bens materiais e imateriais; e que enfim, se perpetua, ao
transmitir seu nome, sua fortuna e de seus títulos em linha direta ou fictícia,
considerada legítima com uma única condição – que essa continuidade
possa se exprimir na linguagem do parentesco ou da aliança e, na maior
parte das vezes, das duas juntas (LÉVI-STRAUSS, 1999, p. 23).

Estou a falar de uma concepção de sociedades “de casas” que embora
presente em etnografias que tratam do tema da organização e reprodução do
parentesco em diferentes formações sociais, sejam grupos indígenas, famílias
camponesas ou mesmo famílias urbanas (PINA CABRAL, 1984, 1991, 2008;
CARSTEN; HUGH-JONES, 1995, LEA, 1994, WOORTMANN, E., 1995,
MARCELIN, 1999, BOURDIEU, 2002, 2004, WIGGERS, 2006, MACHADO,
2009, NOGUEIRA, 2010, FIRTH, 1998), é ainda pouco expressiva na literatura
nacional sobre sociedades camponesas, principalmente quando contrastada ao
campo da etnologia indígena.
Há estudos sobre famílias camponesas no Brasil que dialogam, direta ou
indiretamente, com a noção de sociedade “de casas” como central para a
compreensão da organização das famílias e do parentesco (WOORTMANN, E.
1999, NOGUEIRA, 2010). Mas é a comunidade camponesa 4 a forma de
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organização privilegiada nos estudos rurais. Há como que um deslocamento do
foco da família camponesa, enquanto unidade social camponesa, para a
comunidade ou sociedade local.
Numa guinada para o campo da etnologia indígena, a casa se mostra
mais presente nas etnografias como elemento analítico para pensar a
organização espacial dos grupos e famílias indígenas, ou mais especificamente
para pensar suas relações de parentesco e reprodução (LEA, 1994, CARSTEN;
HUGH-JONES, 1995, FIRTH, [1936] 1998, BOURDIEU, 2004, LANNA, 1995).
Embora o objetivo deste texto não seja discutir as razões da divisão
acadêmica entre os estudos rurais e a etnologia indígena, observo que essa
separação resulta, em alguma medida, da forma como o campo da antropologia
rural foi construído e sedimentado na antropologia, distinto do da etnologia
indígena. Os estudos rurais no Brasil tiveram uma influência direta da
antropologia norte-americana da primeira metade do século XX, principalmente
através de autores como Alfred Kroeber e Robert Redfield e Eric Wolf. Autores
que compreenderam o campesinato como uma sociedade e uma cultura
intermediária (part-society e part-culture). Um campesinato posicionado entre o
que até então era tido como objeto privilegiado da antropologia, as “sociedades
primitivas”, e a sociedade urbana.
No Brasil o que se verifica é uma construção acadêmica, e também
política, de um campesinato “não indígena”. Diferentemente de outros contextos
latino-americanos, onde a identidade camponesa vem associada a um
identidade étnica indígena (LANDA, 2009-2010, MAGAZINE, 2009-2010,
LEGARETTA, 2009-2010), no Brasil os camponeses resultam de uma
construção social que, em larga medida, os distingue dos grupos indígenas5.
Feitas tais considerações, a reflexão que se propõe, ainda de forma
incipiente, é tomar a categoria da “casa”, presente na etnologia indígena, e
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menos nos estudos rurais, para pensar como os grupos sociais, sejam eles
camponeses ou indígenas, se organizam e se reproduzem em face de um lugar
(ou lugares), de uma terra, enfim, de um patrimônio que almejam perpetuar.
O fio condutor do texto será um estudo etnográfico realizado com famílias
camponesas e migrantes do nordeste brasileiro. Estudo para o qual a noção de
sociedade “de casas” de Lévi-Strauss desvelou-se uma ferramenta analítica
para compreender a organização e a reprodução social das famílias
camponesas.
Na segunda seção deste texto apresento as trajetórias migratórias de
alguns camponeses da fazenda6 Martim, a saber, a de Zé de Zora, a de Maria,
sua primogênita, e a de Nanô, uma das irmãs de Zé de Zora.
Na seção seguinte discorro sobre o caminho da pesquisa etnográfica, ao
analisar primeiro as casas de moradia, para depois propor uma interpretação da
fazenda da família camponesa como uma “casa” 7 , num sentido análogo de
sociedade “de casas” proposto por Lévi-Strauss.
Na quarta e última seção é onde proponho tomarmos a categoria da
“casa” para analisar uma família camponesa e migrante.
II – Trajetórias migratórias de uma família camponesa

Zé de Zora (o pai)

Um dos filhos de Velho Zora, o chefe de uma parentela camponesa, Zé
de Zora nasceu em 1951 na fazenda de nome Horta localizada no município de
Aracatú, na Bahia. Em 1970 casou-se com Laura, nascida também em Aracatú,
indo com ela morar na fazenda do sogro, num povoado vizinho. Dois anos mais
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tarde o casal mudou-se para fazenda Martim, comprada8 no ano de 1970 pelo
pai de Zé de Zora, local onde vive até hoje. Com Laura teve nove filhos. Oito
deles moram atualmente em São Paulo 9 : dois em Artur Nogueira, cinco em
Campinas e uma na capital; e uma filha, Zelinha, que mora em Paraguaçu,
estado de Minas Gerais. Na fazenda Martim com os pais, vive somente o filho
caçula, com 17 anos.
Durante sua vida Zé de Zora saiu 10 diversas vezes de Aracatú para
trabalhar em São Paulo. Assim relatou suas saídas:

Zé de Zora: eu tenho nove filhos, a maior parte dos meus nove filhos
que eu tenho, a maior parte deles eu criei com recursos não só daqui,
daqui e de São Paulo. Por final, Maria, que você conhece ela, quando
eu saí daqui pra São Paulo, que ela é a filha mais velha, aí quando eu
saí daqui pra São Paulo, a mulher ficou grávida dela, e quando eu
cheguei, ela já estava graudinha, até acostumar comigo foi difícil.
Porque o recurso daqui era pouco, então todo ano a gente tinha que ir.
Verena: Isso foi durante anos?
8
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Z: Todo ano sem parar, todo ano [...].
V: E o senhor fazia colheita do quê?
Z: Eu fazia colheita de algodão, amendoim, de café.
V: Sempre em São Paulo?
Z: Sempre em São Paulo, toda vida em São Paulo, às vezes uma parte
no Paraná . [...] eu já conhecia a região que eu ia trabalhar pra lá, que
a metade da minha vida eu num posso dizer que eu vivi aqui, que eu
moro aqui na Bahia, mas eu não posso dizer que eu vivi a maior parte
da minha vida aqui, eu vivi a maior parte da minha vida em São Paulo,
então eu num falo mal de São Paulo. Eu saía , todo ano eu tinha que ir,
eu não, todo mundo, o Zé Mascate, esse povo mais velho, todo ano.
V: Vocês fechavam a casa?
Z: Não, as mulher ficavam. As mulher ficavam cuidando da roça aqui
enquanto a gente ia.(Entrevista realizada com Zé de Zora, Aracatú,
abril de 2007).

Atualmente Zé de Zora é um senhor sexagenário e com a saúde um
pouco debilitada. Já não se desloca mais para trabalhar fora da fazenda, mas
continua trabalhando pro sustento, cultivando frutas, verduras e hortaliças,
palma11 para os animais, e vez ou outra, uma roça de amendoim, feijão de corda
e milho.

Maria (uma filha)

Tem 40 anos e é a filha mais velha de Zé de Zora e de Laura. Nasceu na
fazenda Martim em Aracatú e atualmente mora com o marido e seus três filhos
em Artur Nogueira. Em sua trajetória de vida mesclam-se sucessivos, e nem
sempre lineares, deslocamentos. Quando ainda solteira e moradora da fazenda
Martim, já acompanhava o pai pela região trabalhando aqui e acolá,
principalmente na colheita de algodão de Guanambi (sul da Bahia). Depois de
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casada continuou a morar na fazenda Martim, mas já nessa época seus
deslocamentos eram para lugares mais distantes. Com o marido começou a sair
em direção a São Paulo, um ano foi colher café em Pedregulho, no outro
trabalhou em lavoura de cebola, algodão, feijão e tomate em Guará12 (ambos os
municípios com localização no nordeste do estado de São Paulo). Durante
esses deslocamentos temporários seus filhos ficavam na fazenda Martim sob os
cuidados da avó materna. Em 1997, Maria, o marido e os três filhos fixaram
residência na periferia de Campinas, onde já viviam outros irmãos seus. Dez
anos mais tarde mudou-se para Artur Nogueira, onde também já morava outro
irmão. Maria e Osvaldo continuam a se deslocar diariamente para trabalhar em
Campinas, distante 60 quilômetros 13 . Em Campinas, Osvaldo atualmente
trabalha como operário numa indústria de colchões e Maria como empregada
doméstica em casa de família.

Nanô (uma irmã)

A sétima dos dezesseis irmãos de Zé de Zora, Nanô nasceu em Aracatú,
na fazenda Horta, nos idos anos 1950. Ainda solteira mudou-se com os pais
para a fazenda Martim depois que esta fora comprada por seu pai. Casou-se
com Antônio, também de Aracatú, e continuou a morar, já em sua própria casa,
na mesma fazenda Martim, onde nasceram seus dez filhos. Ainda morando na
Bahia, de lá saiu por diversas vezes para trabalhar fora, primeiro com seus pais
e depois com o marido. Na década de 1980, com os filhos ainda pequenos,
Nanô e o marido se mudaram para Artur Nogueira onde trabalharam em
fazendas e sítios da região, assim como em diversos serviços urbanos. Nesta
cidade construíram uma casa que têm até hoje. Em 2006, o retornaram para a
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fazenda Martim, passando a morar na própria casa que permanecera fechada
durante a ausência do casal.
Mesmo depois de retornar para morar na fazenda Martim, Nanô e
Antônio continuaram a trabalhar parte do ano em São Paulo. Em 2006 estiveram
na região de Artur Nogueira trabalhando na colheita de laranja. Em 2007 foram
para a colheita de café em Machado, MG e, na seqüência, para a safra da
laranja na região de Artur Nogueira. Pouco tempo depois de retornar à Bahia,
em 2006, Nanô e o marido conseguiram se aposentar. Aliás, o voltar para
aposentar, após um longo período de moradia em São Paulo, é um caminho
bastante comum trilhado pelos aracatuenses14. Em 2009, três anos após terem
retornado à Bahia, Nanô e Antônio passaram a alternar sua moradia entre a
casa na fazenda Martim e a casa de Artur Nogueira, onde estão os filhos.

III - A casa da família camponesa

Voltar para casa é uma expressão corrente do léxico da língua
portuguesa, que significa mais que um mero retorno físico a uma casa, mas a
volta para um lugar do qual se sente parte; é voltar para o que é seu, para o
lugar que define uma identidade pessoal, e, sobretudo familiar. Em alguns casos
significa mesmo uma volta à casa dos pais, no sentido de retorno às origens
familiares. É também voltar para um lugar conhecido, para um lugar da
intimidade, um lugar concebido numa oposição a um mundo exterior, ao mundo
da rua, impessoal e perigoso, de que nos fala Roberto Damatta (1985).
É essa a conotação da expressão voltar para casa utilizada pelos
camponeses da fazenda Martim, numa alusão a seus retornos a este lugar
familiar, depois de uma estada de trabalho fora dali, ou mesmo depois de uma
viagem para visitar parentes em São Paulo. Uma fazenda compreendida como
sua “casa”, o lugar que têm para voltar. Este o sentido de casa expresso por Zé
de Zora, quando afirma ser a fazenda Martim o lugar certo para os filhos:
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Os meus filhos é o seguinte, eles num mora lá, eles tão trabalhando lá há
muito tempo. Que vai chegar um dia deles vim procurar um lugar certo,
igual todos tão procurando. Às vezes vai para São Paulo, fica uma
temporada lá, fica, fica, fica, depois vai caindo pra idade, caindo pra idade,
num agüenta trabalhar mais e o que tem que fazer, tem que procurar...
Sempre tem o lugar certo, e o lugar certo onde é que é, é onde você é
dono. Então é o seguinte, eles tá lá, tá vivendo lá, mas morar mesmo eles
num tão morando lá (Entrevista realizada na fazenda Martim, Aracatú, 2008,
grifos meus).

Dito isto, e antes propriamente de propor uma interpretação da fazenda
Martim como a “casa” da família de Zé de Zora, sigo explicando o caminho
etnográfico (e analítico) da pesquisa, primeiro a casa de moradia das famílias
nucleares, e depois uma casa mais ampla, a fazenda da família extensa. O que
aqui relato refere-se à fazenda Martim, e ao grupo de parentes que ali vive ou
que a ela está de alguma forma vinculado. Não obstante, muito do que nesse
contexto encontrei no referente à forma de organização das famílias e de sua
reprodução, sugiro possa ser estendido para outras famílias e fazendas das
redondezas, quiçá de outros próximos e distantes contextos rurais.

As casas de moradia da fazenda Martim

Na fazenda Martim as casas de moradia são lugares centrais da
sociabilidade familiar, seja para seus moradores como as visitas. Para os
homens há ainda outro importante local de convivência, os bares 15 , muitos
deles, inclusive, geminados às casas de moradia, e com elas se misturando
física e simbolicamente. Para as mulheres os encontros cotidianos ocorrem
basicamente no interior das casas de moradias ou defronte às mesmas, mas
nunca nos bares, ambiente dos homens. Há ainda os encontros femininos para
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de seus moradores. Normalmente esses bares se localizam contíguos ou próximos às casas
onde moram seus donos.
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a lavação de roupas, quando as mulheres se reúnem nos lajedos para execução
de tal trabalho.
Pelas casas na fazenda existe um trânsito permanente de parentes e
vizinhos ao longo do dia. Vai-se de uma casa a outra para dar um recado, para
pedir emprestado um utensílio doméstico, para saber e dar notícias, ou somente
para conversar. Os parentes e vizinhos mais próximos geralmente entram nas
casas pela porta dos fundos onde se localiza a cozinha, e onde a dona da casa
os recebe sem precisar interromper seus afazeres. São encontros breves, não
passando de meia hora, e que se repetem muitas vezes ao dia com diferentes
vizinhos. Não há o anúncio do convite pelos donos da casa, os vizinhos
simplesmente entram. No caso da visita ser uma mulher é comum ajudarem a
dona da casa em alguma tarefa doméstica. Diferentemente, os visitantes menos
próximos, e os menos íntimos, entram pela porta da frente, e nunca antes de
serem convidados, pelos donos da casa, para entrar e se sentarem no sofá ou
no banco de madeira16 localizados na varanda, que é como chamam a sala de
estar.
Às visitas é sempre oferecido café, e vez ou outra um biscoito ou outra
guloseima em forma de petisco. Refeições propriamente ditas são oferecidas e
aceitas apenas por visitantes que vêm de longe, de fazendas distantes ou
mesmo de São Paulo. Afora tais casos fora do cotidiano, comer é uma prática
feita entre e com os familiares de uma mesma casa, e nesse sentido uma
prática que separa os da casa17 e os de fora. O comer configura-se, no limite,
como um ritual de criação e reprodução do grupo familiar (normalmente uma
família nuclear) que mora na casa18.
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Os bonitos e robustos (e duros) bancos de madeira, móveis bastante comuns nas casas, e
que há bem pouco tempo ainda eram fabricados pelas famílias rurais de Aracatú, vêm dando
lugar aos sofás (macios) comprados em lojas de móveis nas cidades. Atualmente os bancos de
madeira subsistem em casas muito pobres, as que ainda não puderam comprar seu sofá, ou nas
casas de pessoas mais idosas, que normalmente são mais resistentes em aceitar mudanças na
forma de mobiliar a casa.
17
Casa aqui está sendo utilizada tanto em sua acepção de lugar de moradia da família nuclear,
como de entidade que organiza, centraliza e distingue o núcleo familiar num contexto familiar ou
social mais amplo.
18
Sobre prática da comensalidade e sua relação com a criação de parentesco, remeto o leitor
para dois textos: “A casa ou o mundo às avessas”, de 1969 no qual Pierre Bourdieu (2002)
analisa a casa Kabila, e outro intitulado “Houses in Langkawi: stable structures or mobile
houses”, de Janet Carsten (1995).
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No interior das casas de moradia é frequente depararmo-nos como
quadros com a fotografia do casal, que mais do que um simples adorno,
simbolizam a afirmação do casal como os donos da casa e chefes do núcleo
doméstico familiar. São quadros que não são colocados em qualquer cômodo
da casa, mas sempre pendurados numa das paredes da varanda, seu cômodo
central onde são recebidas as visitas; onde o privado – que é a família – se
relaciona e, solenemente, se distingue do público – que são os visitantes.
Na fazenda Martim, como praticamente em toda a zona rural de Aracatú,
a casa de moradia é ponto de partida e um dos requisitos principais para a
autonomia dos novos casais e constituição de núcleos familiares próprios,
distinto do dos pais de ambos os cônjuges. Segundo a prática local, os novos
casais continuam a morar nas mesmas fazendas dos pais ou dos sogros, ou
ainda em lotes comprados em fazendas próximas, mas em casas de moradia
separadas. Elas marcam a autonomia dos novos casais sem, contudo, haver
rompimento com a família extensa, a parentela da qual continuam a participar.
Finda a visita nas casas de moradia, regrado se apresenta o ritual de
despedida, quer tenha sido uma visita breve ou longa, quer entre pessoas mais
ou menos próximas. Acontece assim: em dado momento o visitante anuncia aos
donos da casa que vai andando (vai embora); estes, na sequência, respondem
ao anúncio dizendo que é cedo; ainda assim os primeiros saem da casa e acaba
o encontro. Falas que num primeiro momento, e a um observador externo, pode
parecer um mero jogo de palavras educadas e sem conteúdo, uma vez que
ocorrem nas mais heterogêneas situações, e nunca mudam o ato do visitante ir
andando. Entretanto, um olhar mais atento revela essas palavras como códigos
locais de comunicação, e mais do que isso, códigos por meio dos quais as
pessoas que as utilizam se identificam como participantes de um grupo de
parentes ou vizinhos.
Durante o trabalho de campo nas fazendas de Aracatú minha visita era
requerida em todas as casas de moradia, mesmo que seus moradores já
tivessem passado várias horas do dia comigo fora de sua casa. Passar visita em
todas as casas é uma obrigação, aliás, a que não se pode furtar o visitante, em
especial aqueles que vêm de São Paulo para visitar a fazenda e seus
moradores, seus parentes. Visitas que na zona rural de Aracatú somente se
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consuma, portanto, com a ida da visita até a casa de seu morador, não sendo
suficiente “receber” um parente ou amigo na casa dos outros, ou em outros
lugares da fazenda. Somente em sua casa que a pessoa visitada se torna
anfitrião.
Diferentemente das casas de moradia normalmente encontradas nos
centros urbanos, que se opõem como locais privados de um núcleo doméstico,
familiar ou não, ao espaço público da rua, as casas de moradia na fazenda
Martim, como em muitos outros contextos rurais, constituem-se num oposição
em dois níveis: são os lugares privados das famílias nucleares dentro da
fazenda onde estão localizadas, que por sua vez, é o lugar privado da família
extensa face ao fora da fazenda. Desse segundo nível, que seria o da fazenda
como a casa da família extensa, a casa da família camponesa, falarei na
próxima sessão deste texto.
Os parentes que vêm de férias às fazendas devem chegar numa casa
específica, onde deixam a mala, que é normalmente a casa dos pais. De lá
devem circular entre as outras casas da fazenda, não só para visitar e comer,
mas também, e, principalmente, para pernoitar. A fofoca ou mexerico nessas
situações são práticas sociais comumente ativadas para a regulação dessas
visitas. Fala-se mal dos parentes que vêm de férias na fazenda e não se
hospedam primeiramente (não deixam a mala) onde deveriam, mas seguem
antes para a casa de outro parente. Ou ainda, não é bem visto aqueles que
mesmo tendo “deixado a mala” onde deveriam, não visitam as casas de todos
os parentes.
A casa é também um lugar de investimento familiar, sendo atualmente o
principal destino do dinheiro ganho no trabalho realizado fora por parcela dos
familiares. Não me refiro propriamente às remessas ocasionalmente enviadas à
fazenda pelos parentes que estão longe, mas à renda obtida pelos “migrantes
do café”, aqueles que todos os anos saem da fazenda durante três a quatro
meses, e seguem em direção a fazendas de café da região sudeste do Brasil.
Reporto-me, portanto, ao “dinheiro do café”, que atualmente é o responsável
pela feira do ano todo, ou seja, o montante de dinheiro visto como suficiente
para comer a família durante todo um ano, até a próxima colheita do café,
quando novamente saem para a colheita do café.
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Uma vez supridas as necessidades básicas com alimentação e vestuário
da família (a feira), o dinheiro trazido pelos “migrantes do café” passa a ser
alocado na construção e na melhoria das casas de moradia. Durante os três
anos de pesquisa (anos de 2007 a2009) foram as casas de moradia os lugares
que mais se modificaram, e melhoraram. Ganharam novas pinturas, bombas
para puxar água das lagoas19, novos eletrodomésticos, novos móveis. Também
nesse período de três anos três novas casas forma construídas na fazenda.
Portanto, a casa de moradia é o lugar de referência do núcleo familiar que
nela reside, seu lugar distinto do da totalidade da fazenda. É um lugar dotado de
regras que devem ser seguidas por todos. É onde a família come, dorme e,
principalmente, se forma física e simbolicamente como um núcleo familiar. Mas
casas que se revelaram como tendo uma dimensão mais ampla que o de uma
mera casa de moradia, sendo também lugares do trabalho e da reprodução
familiar.
Num plano espacial as casas abrangem os prédios de moradia, as áreas
de terra ao redor onde se têm as hortas, as pequenas criações e, em alguns
casos, mangueiros para animais de maior porte. Já numa dimensão simbólica,
elas se caracterizam como lugares da organização e centralização das relações
familiares. Casas que iluminadas pela noção de sociedade de “casas” de LéviStrauss (1979), passei a interpretar como unidades (familiares) socioculturais
empíricas e analíticas da presente pesquisa.

A “casa” Martim

Uma vez mostrado que as casas de moradia são lugares centrais de
afirmação, sociabilidade e reprodução das famílias nucleares da fazenda
Martim, proponho que tomemos a fazenda em sua totalidade, para pensa-la
como a “casa” de uma família extensa, a casa da parentela chefiada pelo pai de
Zé de Zora, o “dono”20 do lugar.
19

A chegada das bombas d’água se deu logo depois da chegada da energia elétrica na fazenda
Martim e arredores, em 2007.
20
Fiz a opção por colocar o qualificativo “dono” entre aspas por se tratar de uma noção de
domínio que não coincide com a do ordenamento jurídico- legal brasileiro, mas regida por um
código consuetudinário, familiar, no qual o chefe da parentela mesmo sem deter o título legal de
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A fazenda Martim é o lugar para onde os “parentes ausentes” - aqueles
da parentela que migraram e vivem em São Paulo – tem o direito de voltar. Ao
retornarem gozam o direito de ter sua casa na “área comum” da fazenda21, que
corresponde a uma parcela de 50 hectares de terra no interior de uma área total
de 100 hectares que é a área total da fazenda Martim. Assinale-se, contudo, que
esta “área comum” não é exatamente uma terceira parcela de terra com
existência reconhecida pelo ordenamento jurídico-legal, mas um “direito de
terra” do chefe da parentela que está materializado em sobreposição às
parcelas particulares, tituladas em nome de dois dos filhos do patriarca22. É,
portanto, para esse “direito de terra” que os “parentes ausentes” podem voltar.
Na “área comum” da fazenda Martim há casas de moradia fechadas e
escombros de antigas casas de ex-moradores que se mudaram para São Paulo.
São casas que atuam como marcações físicas de espaços reservados a esses
parentes ausentes, caso um dia retornem.
Citemos o exemplo de Maria, a primogênita de Zé de Zora. Por ocasião
de seu casamento Maria construiu uma casa na fazenda Martim, um dos
requisitos necessários para passar da posição de filha para a de mãe de uma
nova família nuclear. A casa de Maria, ademais, é uma marcação física do seu
lugar individual (de sua família nuclear) dentro da “área comum” da fazenda.
Depois de morar alguns anos nesta casa, Maria mudou-se com o marido
e os filhos para São Paulo, onde vive há cerca de dez anos. Da casa que deixou
na fazenda Martim restam apenas escombros, resumidos a uma meia parede de
adobe e um assoalho. Escombros que, mesmo depois de uma década de sua
partida para São Paulo, continuam a marcar seu lugar dentro da fazenda. Nas
posse ou propriedade, que está no nome de dois de seus filhos, é dono da fazenda, ou como
dizem, é o dono disso tudo isso aqui. Para um detalhamento sobre a estrutura fundiária da
fazenda Martim, ver NOGUEIRA, 2010, cap. II.
21
Na pesquisa de doutoramento que deu base a esse texto (NOGUEIRA, 2010) problematizo o
fato de ser a “área comum” da fazenda um lugar de moradia, preferencialmente a um lugar de
trabalho. Embora a “área comum” seja um direito de todos os membros da parentela, tanto dos
parentes “presentes” como dos “ausentes”, na prática não há terra adequada e suficiente para
todos trabalharem como camponeses. Nesse caso, procuro mostrar o papel das práticas
migratórias enquanto estratégias de reprodução da família camponesa. O trabalho dos membros
dessa família camponesa e migrante é realizado, em larga medida, fora da fazenda, seja nos
cafezais do Sudeste onde se empregam temporariamente, seja nos centros urbanos de São
Paulo, para onde se mudam e passam a exercer as mais diversas atividades.
22
Ver cap. II da tese “Sair pelo mundo. A conformação de uma territorialidade camponesa”
(NOGUEIRA, 2010)
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palavras abaixo transcritas Maria relata o que disse a uma prima em vias de
casar, e construir sua casa na fazenda Martim:

Eu, é que nem eu falei com a Babalú lá, a minha prima, eu falei assim:
“Olha Babalú não vai fazer casa no meu lugar não”, porque algum dia
se eu vim me embora, eu vou fazer minha casa no mesmo lugar.
(Entrevista realizada com Maria, Campinas, maio de 2007).

Também os parentes que estão ausentes da fazenda, e nela não
possuem um lugar demarcado, ainda assim têm seu lugarzinho ali, um lugar
onde têm direito a construir uma casa para morar. Para tanto lhes é exigido que
não tenham abandonado o grupo familiar e desaparecido pelo mundo.

Em

outras palavras, exige-se que os “parentes ausentes” sejam atuantes na
tessitura das redes que os conectam aos familiares e à fazenda, e que partilhem
dos códigos familiares de convivência e de trocas. Além dos presentes e
remessas financeiras enviadas desde São Paulo, é esperado que os ausentes
visitem a fazenda, ou ao menos enviem regulamente notícias aos familiares
deste “lugar de partida”23. Para gozar do direito de voltar (e ter terra para morar)
à fazenda, os que saíram pelo mundo devem, portanto, “investir” para continuar
a ser parentes (MARCELIN, 1999).
Nesse sentido, a disposição fundiária da fazenda Martim é análoga ao
que Godoi (1999) chamou de um “sistema de direitos combinados”. Tem-se a
combinação de duas parcelas de terra, tituladas em regime de direito privado,
com um direito de terras, de uso comum a todos os parentes, de domínio
consuetudinário do chefe da parentela.
Mas a fazenda Martim é mais que um lugar de retorno, ou um lugar físico.
Inspirada em Lévi-Strauss proponho que a tomemos como a “casa” da família
camponesa, um lugar que organiza o grupo de parentela, suas práticas
produtivas, migratórias e, principalmente sua reprodução como uma família
camponesa.

23

Não abordo nesse texto o tema das redes e trocas familiares acionadas na construção e
atualização das redes familiares no processo migratório. Para tanto remeto o leitor para os
capítulos III e IV da tese “Sair pelo mundo. A conformação de uma territorialidade camponesa”
(NOGUEIRA, 2010).
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Uma fazenda que se assemelha à Colônia e ao Sítio camponês,
estudados por Ellen Woortmann, que
não é simplesmente um bem imóvel [...] A terra é parte de uma ordem
moral; mais que objeto de trabalho – o que ela certamente é – ela é
condição de realização do sujeito trabalhador; mais do que propriedade
mercantil – não obstante ter valor de mercado – ela é o patrimônio de
um tronco ou de um Sítio, isto é, de uma “linhagem” [...]. No Sítio, a
terra é o domínio do parentesco num duplo sentido: ela é um território
onde se reproduzem as relações de parentesco e é um território sobre a
qual exerce a dominância do parentesco. (WOORTMANN, 1995, p.
311).

Ademais, uma “casa” que estaria relacionada também à maysou
camponesa encontrada por Bourdieu na região rural francesa de Béarne, que se
caracteriza ao mesmo tempo como local de moradia das famílias camponesas e
lugar ao qual pertencem. Um tipo de formação que é ao mesmo tempo uma
unidade coletiva e uma unidade econômica, embora na qual o caráter
econômico prevaleça para a definição da coletividade familiar. Uma maysou que
se caracteriza como um
conjunto de bens móveis e imóveis que formam a base econômica da
família, patrimônio que deve se manter indiviso ao longo das
gerações, entidade coletiva a qual cada membro da família deve
subordinar seus interesses e seus sentimentos, a “casa” é o valor dos
valores, em respeito ao qual todo o sistema se organiza. (BOURDIEU,
2004, p. 44, tradução livre).

Uma configuração de “casa” que João de Pina Cabral (1991) encontrou
também na região do Minho em Portugal, definindo-a como uma “unidade que
contempla edifícios, terras, animais, gente e, substancialmente, um nome, uma
reputação, um lugar no cemitério”.
Embora tanto a maysou francesa como a “casa” camponesa do Minho
português, de um lado, e a sociedade “de casas” de Lévi-Strauss, de outro, se
16

apresentem como centrais à organização de grupos de parentes, sendo por
meio delas que as famílias transmitem seu nome, seu domínio/patrimônio, e se
perpetuam, são categorias distintas entre si. A maysou de Bourdieu é uma
categoria

histórica

verificada

num

dado

contexto

social,

e

referida

precipuamente a uma unidade econômica, ao patrimônio fundiário da família
camponesa constituído por bens móveis e imóveis, em especial, pelo patrimônio
fundiário, que é indiviso e que deve se manter sempre numa mesma maysou. A
casa do Minho camponês, embora igualmente uma categoria histórica, tem
conotação mais ampla que de unidade econômica familiar, sendo uma “unidade
social primária” (PINA CABRAL, 1991).
Já a maison24 de Lévi-Strauss é uma categoria abstrata (analítica), que
embora tome por referência os bens materiais que entram em sua configuração,
deles se distingue por ser mais que uma unidade econômica ou material,
caracterizando-se como uma “pessoa moral”.

IV – “Casa” e mobilidade

Dentro de um debate nada recente nos estudos rurais, que pensa a
territorialidade de grupos camponeses para além de um território delimitado e
fechado em si mesmo (REDFIELD, 1949, 1960, KROEBER, 1948, WOLF,
1962), procurei compreender a construção e a organização do território de
famílias camponesas marcadas por históricos e cíclicos deslocamentos de parte
de seus membros para fora das terras familiares.
A fazenda Martim assim como tantas outras de Aracatú e região,
caracterizam-se como propriedades rurais familiares que têm parte de seus
membros

espalhados

fisicamente

em

diferentes

e

distantes

espaços

geográficos, entre a fazenda do sertão e São Paulo. Nessa movimentação
alguns vivem na fazenda – os “parentes presentes”, outros saem pelo mundo25.
24

Embora aqui tenha feito uma aproximação analítica entre a maysou de Bourdieu e a “Casa” de
Lévi-Strauss, assinalo que este autor não se valera empiricamente da noção de maysou, mas da
numayma encontrada nos Kwakiutl e das unidades sociais dos Yurok.
25
Sair pelo mundo é uma expressão local que descreve um processo migratório complexo,
heterogêneo e onipresente no cotidiano das famílias rurais de Aracatú. É deixar a fazenda no
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Saem para morar em cidades como Campinas, Artur Nogueira e outras do
estado de São Paulo, ou para passar alguns meses do ano colhendo café em
fazendas do sul de Minas Gerais ou em Campinas, SP. Uma diversidade de
papéis (e locais) familiares pelos quais os indivíduos transitam, ora na fazenda
do sertão, ora em São Paulo, ora nos cafezais.
Percorrendo

a

literatura

sobre

famílias

camponesas,

mais

especificamente aquelas que têm “sítio”, “chão de morada” e “chão de roça” em
contextos

rurais

da

região

nordeste

brasileira,

observamos

que

os

deslocamentos migratórios aparecem como prática histórica e recorrentemente
utilizada para a reprodução e permanência dessas famílias na terra de origem, à
qual se sentem ligadas por laços de pertencimento, reportando-se a ela como
sua morada 26 . Uma prática que aparece como alternativa, caminho, “fuga”,
enfim saídas que figuram no imaginário dessas famílias, muitas vezes, como as
únicas possíveis diante da precariedade da vida no local de origem. Uma prática
que se mostra onipresente na vida e na divisão de trabalho de muitas famílias
camponesas.
Tomando por base a movimentação espacial da parentela vinculada à
fazenda Martim, no que se refere à sua movimentação espacial, às redes de
relacionamento tecidas entre os lugares para onde parte da família se move, e
das trocas que ocorrem entre os se espalham pelos diversos espaços,
identifiquei ali um tipo de conformação territorial camponesa construída no
trânsito de pessoas e de bens (materiais e simbólicos), para além dos limites da
terra familiar, de suas fazendas do sertão (NOGUEIRA, 2010).
Nesse processo migratório, a fazenda aparece também como lugar
central através do qual se articulam os deslocamentos. Tem-se uma parentela

sertão para ganhar a vida em outro lugar, onde há o que não têm ali: um emprego, um salário,
uma forma alternativa de viver e de ganhar a vida.
26
Em artigo publicado em uma recente coletânea sobre campesinato Menezes (2009) realiza
uma sistematização teórica acerca das migrações de camponeses do Nordeste brasileiro. O
intuito é mostrar que guardadas as diferenças conceituais entre autores que pesquisaram na
região (FIRST, 1983, GARCIA JÚNIOR, 1989, MENEZES, 1985, 2002, SILVA M.A.M., 1989,
1992, 1999, WOORTMANN, 1990), as práticas migratórias têm-se apresentado como estratégia
de longa duração para a reprodução de famílias camponesas que vivem em contextos onde
suas condições de reprodução são limitadas.
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dispersa entre o sertão e São Paulo, mas atada a uma terra, ao seu lugar de
origem, à sua “casa”.
As práticas migratórias são estratégias camponesas para a reprodução
da família camponesa, seja por aliviar a partilha da terra, funcionar como “ritual
de passagem”, ou por trazer recursos financeiros para a família continuar na
terra, ou até mesmo para comprar mais terra (DURKHAM, 1978, GARCIA
JUNIOR, 1989, MENEZES, 2002, WOORTMANN, K, 2009). Por outro lado, o
que se reproduz nos movimentos migratórios mais que somente uma terra ou
uma família camponesa, mas uma terra indissociavelmente ligada a um grupo
de parentela, que com ele se mescla e se confunde, o que aqui chamo de uma
“casa” camponesa.
Outrossim, uma “casa” camponesa que existe e se perpetua, por causa
dos movimentos migratórios, dentro de uma “constelação de casas”

27

(MARCELIN, 1999), configurada pela fazenda e pelos lugares para onde
deslocam os familiares. Uma “casa” onde mora (no sentido de “habitar-em”
proposto por Brandão [2009]) e se reproduz a parentela do velho Zora, e cujo
domínio territorial não está adstrito aos limites territoriais da fazenda sertaneja,
embora tenha ali o seu centro.
Uma noção de casa inspirada em Lévi-Strauss que está presente com
maior frequência no campo dos estudos indígenas, mas que espero aqui ter
mostrado ilumina aspectos importantes das práticas e da própria lógica das
famílias camponesas.
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