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GT 1 – Cultura, identidades e diferenças 

 

O patrimônio cultural é constituído por bens de natureza material /imaterial e 

apresenta-se como referência para a memória coletiva (HALBWACHS, 2006) de 

diferentes grupos sociais. No caso do Brasil, a diversificação geográfica e a formação 

histórico-cultural de diferentes migrantes e etnias contribuíram para uma produção 

diversificada de expressões culturais por todo o país. Ao longo do tempo, a Nação foi 

sendo construída por meio de diferentes identidades culturais, ou seja, histórias, imagens, 

rituais, personagens, lugares, eventos e símbolos passaram a ser a sustentação do 

sentimento de pertencimento. Neste sentido, a relação entre homem e meio ambiente 

desenvolveu-se de forma extremamente dinâmica, pois a cultura não somente faz parte da 

existência humana como também é inerente às relações estabelecidas entre os sujeitos 

sociais e o meio no qual estão inseridos. Enquanto produtores da própria história, os 

sujeitos constroem um patrimônio histórico constituído por obras de arte, arquitetura, 

vestimentas, alimentação, dança, música e, também, por elementos como a língua, as festas 

e os saberes referentes aos bens intangíveis transmitidos de geração para geração. Deste 

modo, o patrimônio cultural constituído por bens de natureza material e imaterial, tanto 

individual quanto coletivo apresenta-se como referência à memória coletiva de diferentes 

grupos sociais. Tais manifestações, identificadas como bens culturais, integram as 

diferentes histórias e identidades de uma sociedade humana. 

O termo cultura tem sua origem na expressão latim colere que significa cultivar. O 

termo foi utilizado também para o cuidado com a criança, deuses e tudo que estivesse 

relacionado ao homem, tanto no que se refere ao plano simbólico quanto ao material. A 

fim de que esse cuidado fosse transferido para as gerações seguintes, era necessário 

preservar a memória do fazer, portanto eis a associação entre a educação a ao cultivo do 

espírito (CHAUÍ, 1986, p.11). Os romanos utilizavam a palavra cultura para ressaltar a 

relação que uma pessoa tinha com a arte, ciência, filosofia, ou seja, o termo educação 

estava ligado à educação da pessoa. A partir do século XIX, a arte se distancia da utilidade 

nas sociedades tradicionais ganhando autonomia. Atualmente, embora o conceito de 

cultura tenha significados diferentes, de acordo com cada área de conhecimento pode-se 
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entender que a cultura está associada à diversidade seja de costumes, crenças, pensamento 

seja de formas de organização e instituição integrando diferentes práticas e expressões dos 

sujeitos sociais. Contudo, todos os elementos constituintes da cultura não são estáticos e, 

sim, dinâmicos que sofrem transformações ao longo do tempo de acordo com as mudanças 

sociais mais amplas.  

A partir da perspectiva de diversidade e pluralidade cultural, algumas 

manifestações culturais tradicionais, anteriormente marginalizadas, passaram a ser 

incentivadas pela política pública de cultura como prevê o Guia elaborado pela UNESCO 

no tópico denominado “Tesouros Humanos Vivos”, a partir de decisão do Conselho 

Executivo da UNESCO (15/11/93) e que recomenda apoio do Estado com vistas à 

transmissão dos saberes e conhecimentos tradicionais às novas gerações. Neste sentido, o 

presente artigo adota a concepção de que a tradição é a verdadeira identidade de um povo 

e, à medida que se preserva uma tradição, neste caso a tradição da cultura caipira, a cultura 

popular vai se consolidando, a identidade do grupo vai se tornando mais definida e o povo 

vai tomando mais conhecimento de suas diferentes manifestações culturais. Portanto, o 

lugar de memória que será apresentado nas linhas seguintes, denominado pelos seus 

sujeitos como “Rancho do Abacateiro”, é um local no qual histórias são (re)contadas, 

lembranças revividas e experiências compartilhadas; por conseguinte, a identidade local é 

construída sobre suas duas principais dimensões: a história e o território. Segundo 

Gallichio (2002, p.85), a “história é a memória viva de um grupo humano”, seu passado é 

reconhecido pelo presente e “o território apresenta-se como espaço significativo para o 

grupo que o habita, que gera uma relação desenvolvida em um nível profundo da 

consciência”, de tal modo, que representa permanência e ausência, continuidade e ruptura.  

Registrar, por escrito, as memórias do “Rancho do Abacateiro” por meio das 

histórias, causos e músicas da tradição caipira é uma iniciativa que, além de cristalizar a 

identidade cultural também salvaguarda Bens de Natureza Imaterial como estabelecem os 

Artigos 215 e 216 da Constituição Federal. O texto constitucional reconhece variadas 

formas de acautelamento, proteção e instrumentos de identificação, valorização e apoio 

que favoreçam a permanência do patrimônio cultural brasileiro. Portanto, a questão 

patrimonial abrange todos os bens culturais móveis e imóveis que carregam um valor 

histórico e/ou artístico, além de fazeres, comportamentos e percepções relativos ao 

cotidiano. 
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O Refúgio da cultura caipira no município de São Carlos 

É possível encontrarmos as marcas da cultura caipira enraizadas no cotidiano dos 

moradores das cidades do interior do estado de São Paulo, como é o caso de São Carlos, 

em diversos elementos como alimentação, modo de falar, hábitos, crenças e nas 

manifestações culturais tradicionais, as quais podem envolver canto, dança, bem como 

representações cênicas. Dentre estas inúmeras expressões culturais pode-se mencionar a 

Folia de Reis, Catira, dança de São Gonçalo, Congada, Moçambique, Folia do Divino, 

Cururu, Fandango dentre tantas outras
1
. 

No final do século XVIII, com abertura do primeiro caminho que levava às minas 

de Cuiabá, surge um povoamento que servia de paragem a tropeiros, exploradores e 

viajantes. Desse povoamento, nasce a cidade de São Carlos. Fundada em 04 de novembro 

de 1857, durante o período de expansão da cultura do café, por Antonio Carlos de Arruda 

Botelho (Conde do Pinhal). A cidade está situada a 244 Km da capital do Estado de São 

Paulo e ocupa uma área de 1.132 Km² com uma população de, aproximadamente, 218 mil 

habitantes (IBGE 2010). A cidade se destaca devido seu aspecto acadêmico, tecnológico e 

turístico. 

Pelo seu caráter de origem, há na cidade muitos migrantes da área rural que 

trabalhavam nas fazendas da região. Parte das manifestações culturais está ligada, de 

alguma forma, à religiosidade, sendo que a música neste contexto realiza uma 

intermediação entre os seres humanos em sua relação com o divino. Especificamente no 

que se refere à cidade de São Carlos, podemos mencionar a presença da Folia de Reis, 

além dos violeiros que se encontram no Abacateiro. Vários cantadores e tocadores da 

música raiz sobrevivem no mercado musical, gravando CDs e se apresentando em shows e 

festivais locais e regionais. Contudo, o ritmo urbano imposto a esses novos moradores da 

cidade os forçou a construírem um lugar para preservar suas memórias e práticas culturais, 

o Rancho do Abacateiro. Por mais de trinta anos, este lugar tem cumprido sua função de 

cristalizar e de refugiar o calor da tradição caipira
2
. 

Dois violeiros à sombra do abacateiro 

Aí, foi juntando os amigo, né, milhões de amigo que a gente tem e até hoje a 

gente tá com essa tradição tocando aqui a música sertaneja, defendendo as 

coisa nossa, que se não tiver o véio não tem o novo.
3 

 

Seu Valdomiro, conhecido também como Miro ou Mirinho, e seu irmão Joaquim 

mudaram-se da área rural, especificamente da Fazenda Laranjal localizada aos arredores da 

cidade, para a cidade de São Carlos em 1968. Os irmãos tornaram-se vizinhos na Vila São 



 4 

João Batista, porém a casa de Joaquim apresentava grande semelhança ao rancho caipira da 

fazenda, pois no grande quintal havia dois grandes pés de abacate. Foi à sombra destes 

abacateiros que um grupo de amigos começou suas cantorias e declamações de causos. 

Entre os participantes iniciais estão Valdomiro, Nhô Mércio, Jamil, dentre tantos outros 

como a dupla Pedro Viola e Cacheado, Pedro Possato, Prateado, e outros antigos 

participantes que já faleceram. Aos poucos mais pessoas apareceram para ouvir os irmãos 

que formaram a dupla Pirangueira e Caçador. A notícia se espalhou pela cidade 

consolidando os encontros dominicais até hoje preservados pelo, então socialmente 

reconhecido, Mirinho do Abacateiro.  

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Seu Miro. Foto dos anos 1960.  

Primeiros participantes do “Abacateiro”. 
 

Seu Miro, hoje com 69 anos de idade, é funcionário público aposentado e divide 

seu tempo entre a música e a pescaria nas fazendas da região. 

Eu aprendi ansim, vivendo no meio do povo, veno, oiano, (...) curioso pra 

aprendê as coisa, oiano os cara colocá os dedo, como é que faz. E agradeço a 

deus ter dado esse dom pra gente, essa idéia, aprendi ansim, que eu sei, mais 

tenho muito que aprender ainda. 

 

 
                     Fonte: Mirinho do Abacateiro. Foto de Claudirene Bandini 
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Nos encontros do Rancho do Abacateiro reúnem em torno de 30 participantes, os 

quais se revezam durante todo o tempo em que ocorrem as cantorias e declamações. O 

tradicional encontro dominical inicia-se por volta das cinco horas da tarde, horário em que 

começam a chegar os participantes das cantorias e declamações. Os frequentadores deste 

espaço têm idades que variam entre 50 e 70 anos, mantêm em comum o desejo de 

compartilhar tanto as modas de viola celebradas, quanto histórias que remetem às suas 

vivências relacionadas ao universo rural. O “Abacateiro”, para seus frequentadores 

constitui-se enquanto um espaço singular, em que elementos culturais desvalorizados e 

depreciados pela cultura de massa, pela grande mídia, como a música, os causos, somados 

ao modo de falar caipira, podem ser vivenciados entre iguais. Neste âmbito, os vínculos 

comunitários de amizade, bem como a identidade do grupo e os valores mantidos por estes 

passam a ser fortalecidos. Grande parte dos frequentadores do “Abacateiro” migraram do 

campo para a cidade de São Carlos entre as décadas de 1950 e 1960. A musicalidade 

caipira vivenciada por eles se associava aos festejos relacionados à religiosidade, tais 

como: festas juninas, Festa de São Gonçalo e do Divino, Folias de Reis e de cantorias ao 

som da viola e de danças, como o catira. A família de Valdomiro também participava dos 

festejos mencionados, sendo que muitos dos parentes dele integravam tais grupos como 

cantadores e tocadores. Seus tios tocadores e cantadores, formavam a dupla “Coqueiro e 

Coqueirinho, considerando também a afeição de seu pai, o qual não era tocador, mas 

apreciava muito as atividades que envolviam a músicalidade caipira. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Seu Miro. Foto de 1955 da dupla Coqueiro e Coqueirinho.  
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Com o falecimento de Joaquim, o Pirangueira, o encontro semanal de violeiros são-

carlenses transferiu-se para a casa de Caçador, o Seu Miro. Desde então, o encontro no 

abacateiro transformou-se em encontro no “Rancho do Abacateiro”, pois a poder simbólico 

do abacateiro tornou-se forte o suficiente para dar continuidade a tradição. 

       

Fonte: Rancho do Abacateiro. Agosto /2010. 

 

Os encontros começam por volta das dezessente horas, na pracinha em frente ao 

Rancho, quando cantadores, tocadores e declamadores chegam. Neste local eles tocam até 

o escurecer. Ao cair da noite, os participantes deslocam-se para a garagem o Rancho do 

Abacateiro.  

               
Pracinha localizada em frente ao Rancho. Fotos de Claudirene Bandini 

O Rancho do Abacateiro é formado por vários bancos e cadeiras. Uma placa de 

modeira esculpida demarca o espaço músical. Um mesa sempre está posta com cafezinho 

para os participantes. Bebida alcoolica é proibida, neste lugar, bem como, a pessoa que 

esteja sob efeito dela. Seu Miro chama de “assistência-participante”, o grupo de pessoas 

que apenas aprecia a cultura caipira, ou seja, que não sabem tocar e cantar. 

Os encontros no Rancho do Abacateiro mantêm o desejo de compartilhar as 

memórias e as histórias vividas no universo rural, além de preservar a oralidade por meio 

da cantoria e da declamação de versos e causos. O Rancho do Abacateiro é um espaço 

onde as práticas culturais, associadas à linguagem que lhe é peculiar, são valorizadas e 
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preservadas entre iguais. O relato abaixo, de Seu Miro, demonstra o compartilhamento 

cultural de um dos elementos da cultura caipira, o alimento, que sofre alteração com o 

deslocamento do campo par a cidade. 

Quando vem pra cidade a pessoa muda, tem que acompanhar o ritmo da 

cidade [...] vamo supor assim: tem uma música que fala que na fazenda 

se comia cambuquira, né? Cê sabe o que é a cambuquira?[...] É a ponta 

da abóbora. É, do pé da abóbora [...]. Tem uma música do Cacique e 

Pagé, é deles, então a gente fala tem, porque a gente gosta, mais num é 

da gente não. Então se fala que... na fazenda... aqui na cidade não se 

come cambuquira. E não come memo, porque não tem mais o conforto, 

né? A natureza acabou o... que que foi? Os fazendeiro num se interessa 

mais. Por que que num se interessa mais? O governo num dá mais apoio 

pra eles, hoje é só, só cana e laranja, num tem mais lavoura, é ou não é? 

Então, antigamente na fazenda se comia essas coisa, cambuquira, muitas 

alimento, deixemo lá. Lá nóis jogava porém, jogava pros porco, vou falar 

a palavra certa. Hoje nóis compra aqui pra comer, a abóbora, o chuchu, 

é a pimenta, é a própria cambuquira, quando encontra, a fruta, né? Cê 

vê, a fruta original é a cada seis meis, é a manga. Hoje, cê tem manga o 

ano inteiro. (Seu Miro) 

Este relato comprova que “o núcleo de qualquer identidade individual ou grupal 

está ligado ao sentimento de permanência ao longo do tempo e do espaço” (JELIN, 2002, 

p.24). Portanto, de acordo com Elizabeth Jelin, poder recordar algo do próprio passado é o 

que sustenta a identidade e o que constrói a subjetividade. As histórias dos participantes 

são repletas de lembranças dos festejos da fazenda, da natureza (riachos, frutos e flores) e 

do trabalho pesado, porém apresentado como algo prazeroso. O relato de Seu Miro 

exemplifica essa relação: 

Na fazenda se tinha liberdade, era mais livre, né? Vamo dizer ansim, o 

cara trabalhava por conta, ele trabalhava e trabalhava o dia que ele 

queria... bastante, mais também ele via o lucro dele. E, foi acabando tudo 

isso daí, num tem mais essas maravilha que nóis tinha.  

No Rancho do Abacateiro o papel central ocupado pela musicalidade caipira pode 

ser entendido em sua gênese como condicionado ao desajuste cultural enfrentado por seus 

agentes em ambiente urbano, sobretudo em relação às novas formas de sociabilidade. Além 

da possibilidade de reviverem um passado cultural comum, os frequentadores têm suas 

identidades e vínculos comunitários fortalecidos ao celebrarem a musicalidade caipira e 

sertaneja semanalmente. 

O Rancho do Abacateiro nos dias atuais cumpre função semelhante às atribuídas às 

atividades comunitárias realizadas no meio rural. Nas reuniões músicais semanais há uma 

intensa troca de saberes entre violeiros, os quais realizam um intercâmbio de técnicas 

aprendidas ou desenvolvidas pessoalmente na forma de se tocar a viola.  



 8 

Nestas ocasiões novos violeiros também aprendem a tocar viola observando os 

violeiros mais experientes e praticando nos encontros mesmo. Alguns violeiros, que 

aprenderam este ofício no neste encontros semanais, depois de iniciados e já conhecedores 

do instrumento, formaram duplas sertanejas profissionais na cidade. Portanto, além de 

local de compartilhamento e celebração da cultura caipira, o Rancho do Abacateiro cumpre 

função importante na transmissão de saberes relacionados à músicalidade caipira e 

sertaneja. As músicas que são cantadas pelos participantes representam o patrimônio 

afetivo das pessoas que freqüentam este lugar.  

Muitas músicas são compostas no “Rancho do Abacateiro”, porém poucas estão 

gravadas ou até mesmo registradas. Isso acontece, segundo o participantes relataram, 

porque “as pessoas não querem ouvir músicas desconhecidas”, ou seja, querem ouvir 

músicas de compositores já consagrados no mercado musical. A seguir está uma pequena 

amostra das músicas criadas pelos participantes do “Rancho do Abacateiro”. A primeira 

música, “Rancho do Abacateiro”, foi um pedido realizado por Joaquim (irmão de Seu Miro 

e fundador dos encontros no “Abacateiro”) a Seu Geraldo. Essa música tem 30 anos e 

relata as duplas que aí participavam. A segunda música expressa sua transformação de 

vida, a saída da roça para a cidade. A sua letra, narra Seu Geraldo, surgiu enquanto 

trabalhava na máquina numa indústria: “Aquele barulho todo, aquela solidão me fez 

pensar e ter saudade da roça. Daí surgiu essa música”. A “fiel companheira” é o título da 

terceira música apresentada. Seu Geraldo fez em homenagem à sua companheira, a viola. 

A quarta e quinta músicas relatam as lembranças de infância vivenciada no campo. 
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RANCHO DO ABACATEIRO 
Seu Geraldo 

Reg. 452.166 
PRIMEIRO PEÇO LICENÇA 

NESTA RODA DE AMIGOS  

A VERDADE MAIS SINCERA 

NESSES VERSOS AGORA DIGO 

ESSA MODA É HOMENAGEM  

A TODOS MEUS COMPANHEIROS 

GENTE FINA HOSPITALEIRA  

DO RANCHO DO ABACATEIRO  

JOAQUIM É PROPRETÁRIO  

DESTE RANCHO TÃO QUERIDO 

CELSO E MILTON VOSSOS FILHOS 

DOIS JOVEM BEM SUCEDIDOS  

OS IRMÃOS JOÃO E MINGUINHO 

CABOCLOS BONS E HORDEIROSS 

O MARINO É GRANDE FÃ  

DO FOLCLORE BRASILEIRO  

PIRANGUEIRO E CAÇADOR 

CHICO NEVE E PRATEADO 

CAMPO VERDE E CAMPANARIO 

PEDRO VIOLA E CACHEADO 

NHÕ MERCIO E PRAIANENSE 

GILDO E ADALTO GARCIA 

ALI CANTAM COM PRAZER 

LINDAS E BELAS MELODIA 

HILARIO NELSON E DITINHO 

JUSTINO FULVIO E PEDRÃO 

TAMBÉM SÃO HABILIDOSOS 

COM A VIOLA NAS MÃOS  

O SENHOR JOÃO GRACIANO 

COM A SUA SIMPATIA 

COMPRETA O GRANDE ELENCO 

DAQUELA NOTAVÉL FAMILIA 

PARA ESSA GENTE QUERIDA  

VAI MEU APERTO DE MÃO  

E UM ABRAÇO APERTADO  

DO FUNDO DO CORAÇÃO  

EU VOU FAZER UMA PRECE 

AO MEU SANTO PADROEIRO  

PARA COBRIR COM SUAS BENÇÃO 

O RANCHO DO ABACATEIRO. 
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VERDADEIRO PARAISO 
Seu Geraldo 

Reg. 452.166 
EU NASCI NUMA SIMLES PALHOÇA 

BEM DISTANTE DAS GRANDES CIDADE 

NUM CANTINHO LA NO PÉ DA SERRA 

ONDE MORA A FELICIDADE  

ENTRE MATAS E CAMPOS FLORIDO 

ONDE CANTA TODAS PASSARADA 

EU CONVIVO COM A NATUREZA  

E MINHA VIDA É UMA BELEZA  

AO LADO DA MULHER AMADA 

 

QUANDO VEM ROMPENDO A AURORA  

QUE OUÇO O GALO CANTAR NO TERREIRO 

 BEM DISPOSTO DA CAMA LEVANTO  

E VOU TRATAR OS PORCOS NO CHIQUEIRO  

TIRO LEITE DAS VACAS LEITEIRAS  

E SOLTO OS BEZERROS NO MANGUEIRÃO 

 DEPOIS TOMO UM CAFÉ REFORÇADO  

PEGO A ENXADA E LA NO ROÇADO  

VOU CUIDAR DAS PLANTAÇÃO 

 

E QUANDO CHEGA O ENTARDECER 

QUE O SOL VAI SE POR NO POENTE 

O MURMURIO DO RIBEIRÃO  

NAS CAICHOEIRAS ENCANTAM A GENTE 

VEM A NOITE SURGE A LUA CHEIA  

ILUMINANDO TODA A IMENSIDÃO  

EU AFINO A MINHA VIOLA  

NUM BANQUINHO SENTO LA FORA 

CANTO GOSTOSO ESSA LINDA CANÇÃO 

 

ESSE TESOURO ABENÇOADO POR DEUS 

É SEMELHANTE AO PARAISO DE ADÃO  

PORÉM LÁ NÃO EXISTE SERPENTE  

E NÉM TÃO POUCO POLUIÇÃO  

TÉM ALI UMA GRANDE RIQUEZA  

E A BELEZA TEM MAIS ESPLENDOR 

HÁ CADA ROSTO UM BELO SORRISO 

É UM VERDADEIRO PARAISO  

ONDE SÓ REINA PAZ E AMOR. 
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FIEL COMPANHEIRA 
Seu Geraldo 

Reg. 452.166 
 

VIOLA        

MINHA FIEL COMPANHEIRA 

MONUMENTO DE MADEIRA  

PRESENTE QUE DEUS ME DEU  

DESDE CRIANÇA  

ACOMPANHA OS MEUS PASSOS 

NO ACONCHEGO DOS MEUS BRAÇOS 

E A LUZ DOS OLHOS MEU 

 VIOLA  

DAS CATIRAS E SERESTAS  

DAS GRANDE NOITES DE FESTAS 

DAS POESIAS E DAS CANÇÃO  

NA MINHA VIDA  

SEMPRE FOI UM MAR DE ROSA 

TU ÉS A COISA MAIS PRECIOSA 

QUE GUARDO NO CORAÇÃO 

 VIOLA  

POR DEUS FOI ABENÇOADA 

JÁ ESTÁ EM TODAS PARADA  

E NÃO TE MAIS PRA INGUÉM 

NA SOCIEDADE  

CONQUISTOU TODOS DIREITO  

JA NÃO TE MAIS PRECONCEITO 

VIROU MANCHETE TAMBÉM 

VIOLA  

DOS FANDANGOS E DOS PAGODE 

AGORA INSTRUMENTO NOBRE  

NO MEIO DAS MULTIDÕES  

O SEU PONTEIO  

TEM MAGIA E TEM BELEZA 

TEM CONCEITO E GRANDEZA 

EM TODAS REPARTIÇÕES 

VIOLA  

NO MEU VIVER SERTANEJO 

QUANTOS SONHOS E DESEJOS 

COM PRAZER REALIZEI  

EM MINHAS ANDANÇAS  

COM VOCE SEMPRE AO LADO  

FUI FELIZ E FUI AMADO  

E MUITAS GLÓRIA CONQUISTEI  

SEI QUE ESTA PERTO MEU FIM 

MAS TUDO QUE FEZ POR MIM 

LHE AGRADEÇO COM AMOR  

EM MINHAS PRECE  

A DEUS FAÇO UM PEDIDO 

QUERO QUE ESTEJA COMIGO 

NO LUGAR ONDE EU FOR 
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RANCHO DA COLINA 
Benedito Orides de Castro 

Reg. 0600239 
 

ONDE EU MORAVA NO VELHO RANCHO EM CIMA DA COLINA 

E TODA TARDE SENTADO NUM TRONCO 

AQUELA BELEZA EU ADMIRAVA 

EU ERA CRIANÇA, MAS AINDA ME LEMBRO 

DO MONJOLO D’ÁGUA. 

 

NO CARRO DE BOI QUE VINHA CANTANDO 

NO VELHO CAMINHO POR ONDE PASSAVA 

COMO FELIZ MINHA MADRUGADA 

COM O CANTAR DO GALO E DA PASSARADA 

COM O BERRO DE BOI LÁ NA ENVERNADA 

GRITO DOS CAMPEIROS CHAMANDO A BOIADA. 

 

EU TENHO SAUDADE DA VELHA MORADA 

DO PÉ DE COQUEIRO 

LÁ DA ENCRUZILHADA DO CAMPO TÃO VERDE 

QUE LÁ DA COLINA A GENTE AVISTAVA 

HOJE AQUI TÃO LONGE VIVO RECORDANDO 

TODO O MEU PASSADO. 

  

TENHO EM MINHA MENTE AQUELE DOBRADO 

QUE NOS ARVOREDOS SABIÁ CANTAVA 

HOJE NA COLINA JÁ NÃO TEM MORADA 

E DO VELHO RANCHO JÁ NÃO RESTA NADA 

OS CARROS DE BOI NÃO CANTAM NA ESTRADA 

SÓ RESTA A COLINA TRISTE E ABANDONADA. 
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DOCES LEMBRANÇAS 
Mário Paganelli 

Reg. 0300051 
EU VOLTEI PARA REVER A FAZENDA 

ONDE UM POUCO DA INFÂNCIA VIVI 

ENCONTREI ALGUNS VELHOS AMIGOS 

POIS OS OUTROS MUDARAM DALI. 

ELES NÃO MAIS ME RECONHECERAM 

EU TAMBÉM NÃO OS RECONHECI 

BEM NA SOMBRA DA VELHA PAINEIRA 

AINDA TIVE O PRAZER DE SENTAR 

ONDE UM DIA COM MEUS AMIGUINHOS 

MUITAS VEZES PASSEI A BRINCAR 

COM O VENTO OS GALHOS BALANÇANDO 

PARECIAM ESTAR ME SAUDANDO 

DE ALEGRIA POR ME VER CHEGAR. 

 

EU ENTREI NA ANTIGA TAPERA 

CORROÍDA POR SER TÃO VELHINHA 

E NOTEI NA PAREDE AINDA ESCRITO 

ALGUNS NOMES DOS MEUS COLEGUINHAS 

SÓ NÃO PUDE ABRAÇAR NESTA HORA 

A QUERIDA E SAUDOSA MÃEZINHA 

SE EU PUDESSE VOLTAR AOS MOMENTOS 

AOS BONS TEMPOS QUE BEM LONGE VÃO 

E CORRER PELOS CAMPOS AFORA 

SEM CAMISA E COM OS PÉS NO CHÃO 

MEU IRMÃO MAIS VELHO CARREANDO 

AO SEU LADO EU IA GRITANDO 

COM UM BOI POR NOME CORAÇÃO. 
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A oralidade presente no Rancho do Abacateiro é que tem a capacidade de 

aglutinação dessa memória coletiva. Todos os participantes são representantes desse 

universo cultural, porém cada um expressa sua própria memória e vivencia seu saber em 

relação à cultura caipira. Portanto, enquanto um sujeito possui a habilidade de compor 

versos e prosas o outro possui a habilidade de decorá-los e declamar publicamente. 

Enquanto um tem a capacidade de traduzir em letra de música a sua história e as 

representações do mundo rural o outro tem a habilidade de transformar essa letra em sons e 

melodias. Desta forma é que se vai construindo a oralidade do Rancho do Abacateiro. 

Mércio Finhana tem 76 anos e nasceu no Sítio Sta Rita na cidade de Dourado. Mais 

conhecido como Nhô Mercio, ele faz declamações desde os 17 anos. Além da roça, Nhô 

Mercio trabalhou como marceneiro, confeccionando instrumentos como viola, violão e 

cavaquinho e como locutor de rádio. 

 
Nhô Mercio, o declamador. Foto realizada por Fernanda F.Dias. 

Nhô Mercio começou a decorar poesias e causos de antigas revistas sertanejas. Seus 

compositores preferidos são: Zé Fortuna e Aldo Benati. Muitos anos atrás existiram outros 

declamadores que acompanhavam Nhô Mercio: Dr Aristides de Santos, Zé Campelo, 

Gastão e Brasinha. Todo causo é declamado ao som da viola e violão, pois esses 

instrumentos têm a função de ambientar sonoramente a história contada.  

A viola tem que ser bem ponteada que acompanha a voz da gente que põe 

o sentimento [...] no instrumento. Mas, geralmente, a viola é o segundo 

plano, o primeiro plano é a declamação, né? As veiz tem uns que num 

tem pique pra fazer um ponteado pra um fundo músical, pra um poema. 

(Nhô Mercio, entrevista cedida em 08/04/2010) 

Por mais de quinze anos, Nhô Mercio participou de grupos de teatro amador e, as 

técnicas aprendidas foram utilizadas na interpretação do causo. Um dos reconhecimentos 

desse talento foi a premiação de declamação no “Festival Menino da Porteira” realizado 

nos anos 90 em Ouro Fino, Minas Gerais. 
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Fonte: Arquivo pessoal de Seu Miro. Foto dos anos 1990. 

Participantes do Rancho do Abacateiro com Nhô Mercio e seu troféu. 

O conteúdo dos causos também descreve o universo material e simbólico do espaço 

rural através de uma trajetória familiar, um evento, um personagem da história e assim por 

diante. Há aqueles causos mais dramáticos que exigem mais interpretação, choros e risos, e 

aqueles causos que contam uma história de cunho moral ou de transformação na vida rural. 

Os aspectos da linguagem também evidenciam a cultura caipira e demonstram a 

contribuição de línguas indígenas em parte do interior de São Paulo. Segundo Nhô Mercio, 

“tem que haver uma fumaça pra haver uma história”, portanto todo causo tem uma ligação 

com um fato real. Por exemplo, o primeiro causo apresentado relata a existência de uma 

árvore centenária localizada em frente a catedral da cidade de São Carlos. Muitos 

conhecidos de Nhô Mercio viram a figueira ser plantada e ela era um marco na cidade. Em 

homenagem a esta árvore, Natalino Pascoal escreveu o poema em parceria com Toninho 

Estruziato. O segundo causo, “Educação”, narra uma história de cunho moral e a oposição 

da vida na roça em relação à vida urbana. “Árvore das lágrimas” é o terceiro e último 

causo, este relata a trajetória de uma família sertaneja.  
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FIGUEIRA DO JARDIM 

Zé Dourado 
Tudo se torna engraçado quando a gente começa a recordar. Todos têm 

uma história, a minha história agora eu vou contar. São Carlos, cidade sorriso, 

todo o Brasil te conhece, cidade de clima saudável, bem no centro do mapa 

aparece. 

A catedral, que beleza, no seu modelo atraente é uma casa de Deus onde 

abençoa muita gente. Mas tudo que existe bem na frente da igreja, tinha ali uma 

figueira muito linda.  

Conhecer a história, a cidade inteira deseja é por isso que eu me lembro 

com saudade da figueira do jardim. Nossa velha testemunha foi tão bela pra tanta 

gente e muito mais bela pra mim.  

Onde pousava as andorinha da linda manhã e tardinha, marcada pelo 

peso da idade corroída. Sem um pingo de vaidade, que tristeza, chegou o seu fim. 

Quando eu era ainda criança, todo dia por ali eu passava, um figo aqui, 

outro ali eu colhia que pelo chão se esparramava.  

Quanta alegria eu sentia, de felicidade eu sorria, e a figueira eu 

contemplava.  

Eu ficava apreciando o povo no seu vai e vem, a figueira tão frondosa, 

guardiã de tantas trova, movia todas folhas também, sempre tão cheia de vida, da 

sua destemida, dum triste canto de alguém. 

Tudo na terra se finda, nada aqui é permanente. Chegou-se o dia, chegou 

seu fim, companheira, você já foi, no futuro e hoje não é mais presente.  

Eu lamento seu destino, é semelhante ao meu, também irei eternamente, 

figueira do meu jardim.  

Somente seu tronco ficou, seus galho, suas folha, para onde foram? Já sei! 

O vento carregou.Estou chorando o seu destino, lembro o meu tempo de menino 

que tão distante ficou. 

Adeus figueira querida, eu sigo minha jornada, levo você na lembrança da 

minha caminhada. Seu marco ficou na história, você teve a sua glória, eu num tive 

nada.  

Mas em breve eu irei com Jesus, do seu galho eu quero uma cruz pra 

minha eterna morada. 
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EDUCAÇÃO 

Zé Paioça 

Professor, entre aqui um pouquinho, não repare que o meu ranchinho só 

tem banco pra sentá. Me dá licença primeiro, eu vou acendê um paieiro, pra 

depois nóis conversá. Professor, aí no quarto tem um pequeno retrato que eu vou 

mostrá pra você. É o retrato da Maria, professor, a minha única fía que eu nunca 

mais, nunca mais hei de ver. 

Desde pequenininha, professor, eu falava: a minha filha um dia vai 

estudar, vai ser uma moça formada, professora diplomada pra todos nóis ensinar. 

Quando completou quatorze anos, professor, lá foi ela soluçando pra cidade se 

educar. Não é por ser da família, professor, mas lhe juro que a minha filha era 

linda como o quê. E com os olhos moiado, lá no estradão empoeirado que eu vi 

desaparecê. 

Se passaram quatro anos, professor, e eu como um louco trabalhando pro 

dinheiro lhe mandar. Doente, velho, cansado, dia a dia no roçado, professor pros 

estudo sustentá. Professor, eu juro, eu juro por São Geromi que até fome minha 

família passava. Foi quatro ano de ansiedade, professor, quatro ano de luta, até 

que chegou o dia. Ela voltou pro sertão, professor. 

Que triste desilusão, professor, não era mais a minha filha. Andava tão 

bonita. O seu vestido de chita por fina seda trocou, saua sandalinha sem salto se 

transformou num salto alto, até as tranças ela cortou. Eu quis saber que 

aconteceu, professor, a explicação que ela me deu estraçalhou a minha vida. 

Aquela que acolhi um dia, professor, a mais honrada da filha vortô uma mulher 

perdida. É grande a dor que uma pai sente, professor, me pareceu ver na frente a 

imagem do Lucifér. Foi que chorando eu pedi pra que desse rancho saísse, 

professor, pra nunca mais, nunca mais por os pés. 

Foi assim que ela saiu, professor, de mim não se despediu, pois eu 

desprezei o seu abraço. Mas quando sumiu lá na estrada, pedi pra virgem 

abençoada guiar sempre, sempre os seus passos. Professor, sonhei toda minha 

vida de ver minha filha querida, professor, com um diploma na mão, mas, sendo 

assim, professor, prefiro ser quem eu sou, sem um pingo de instrução. Se esta 

escola falada, que deixa gente educada, diploma e de alta posição, eu juro, 

professor, prefiro a morte, e juro bem forte que vá pra bem longe, muito longe e 

nunca mais volte. Maldita, maldita, amaldiçoada educação. 
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ÁRVORE DAS LÁGRIMAS 

Zé Fortuna 

 Numa estrada do nordeste, daqui há muita distância, existe uma árvore 

verde, tão verde como a esperança. Onde todo estradeiro que passa, em sua 

sombra descansa. 

 Um ano de seca brava, eu não me lembro do mês, passei por lá, vi essa 

árvore, admirado eu fiquei. E pra um velhinho que estava em sua sombra ali 

sentado, a ele eu perguntei: “Por que neste sertão torrado pelo calor, onde que as 

aves morrero, a mata se esturricou, a lama trincou de dura, e só esta árvore não 

secou?” Ele disse: “Meu irmão, eu sei bem porque é. Mas, deve ser por um 

milagre que esta árvore está de pé, porque foi neste lugar que morreu meu filho e 

a minha mulher.  

Há muitos anos, seu moço, eu com a mulher e o filhinho, pra não morrer 

esfomeado saímos pelos caminho em busca de outras paragem, como fazem os 

passarinho. Depois de tanto caminhar, padecendo fome e frio, ao chegar neste 

lugar Maria não resistiu. Com o menino nos braço pra morrer, ela caiu. Ajoelhei 

gritando, gritando: Maria, Maria, eu estou aqui juntinho, Maria você não pode 

morrer, sem você como é que vou fazer pra criar nosso filhinho? Maria já estava 

morta, e seu filhinho a chorar sobre o seu corpo, rolando, rolando querendo se 

amamentar. Até seu corpo sem vida se endurecer e a gelar. E meu filhinho 

mordendo aquelas pele já fria, querendo mamar e, aos poucos, suas forças 

também perdia. E sobre o corpo da mãe de fome também morria. Pus Maria num 

buraco abraçada com o seu filhinho, como se ele me ouvisse ia falando baixinho e 

fui enterrando a minha vida aos poucos, devagarinho. Fiz uma cruz de aroreira e 

finquei neste lugar, não sei se foi dos meus pranto, de tanto, tanto chorar. 

Molhando a terra de lágrima, essa cruz teimou a brotar. Os braços caíram 

depressa, o tronco se agüentou, ficou verde, foi crescendo, crescendo, numa 

árvore se transformou. Esta árvore que aqui está, foi a cruz do meu amor. Tudo 

seca ao seu redor, só esta árvore que não, porque não deixo faltar meu prantos 

que molha o chão. São chuvas caídas em lágrimas das nuvens do coração. Até 

parece, seu moço, que esta árvore tem coração, e o espírito de Maria, nela faz 

reencarnação. Os galho são os braços aberto de Maria em forma de oração, 

pedindo a Deus numa prece: Mande chuva, mande chuva pro sertão. 
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Conclusão 

A sombra do abacaterio tornou-se um lugar de memória porque não havia outros 

meios de preservação da memória destas pessoas. Atualmente, o Rancho do Abacateiro 

configura-se como um lugar de sentido por constituir-se num espaço social de continuidade 

ao sentimento de pertencimento à cultura caipira, além de consolidar uma tradição que já 

fora desritualizada pela sociedade moderna. 

A marca da cultura caipira está enraizada nos gestos, na fala, no hábito, nos nomes 

e nos ofícios. Todos esses aspectos servem como meios de transmissão de saberes e de 

identificação social.  

Apesar das alterações locais - a saída da fazenda, o ritmo urbano, a morte do 

abacateiro e de vários violeiros - a cultura caipira é preservada pelas relações pessoais que 

redefinem o espaço com o intuito que o passado não seja perdido e suas identidades 

descaracterizadas. Ao preservar a cultural tradicional caipira, o Rancho do Abacateiro está 

preservando o patrimônio cultural brasileiro e a memória coletiva de um grupo social que 

também alimenta a cultura nacional.  

O estudo sobre esse lugar de memória, que há mais de três décadas celebra e 

mantém viva a cultura caipira local por meio de encontros dominicais, permite não 

somente a diminuição do isolamento do grupo, bem como, conscientizar a sociedade sobre 

a importância da sobrevivência desse espaço que se constitui como referencial para a 

continuidade de práticas culturais ligadas ao universo caipira.  
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1
 A respeito da diversidade de manifestações culturais presentes no Estado de São Paulo, consultar IKEDA; 

PELLEGRINI FILHO, 2004. 
2
 Em virtude do breve texto, não será descrito um panorama histórico-crítico em torno da cultura caipira e o 

caipira apresentado ao longo do tempo tanto na literatura quanto na mídia. 
3
 Seu Miro, anfitrião do Rancho do Abacateiro. Entrevista realizada no dia 08/04/10 com autorização para ser 

gravada e transcrita. 


