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1 - INTRODUÇÃO 

A - O Tema e aeu lnterêue 

Ao apresentarmos êste estudo sôbre o bairro rural dos Pires, 
<'lll l .inwira, julgamos necessário tecer algumas considerações a 
n•speito do ü•ma escolhido e do seu interêsse. 

A ex1n·t•ssão "bairro", largamente difundida na zona rural 
do Estado, indica determinada área, de limites mais ou menos 
imprecisos, dentro da qual os habitantes mantêm estreitas rela
ções, com conexão estabelecida por vários laços comuns e perfeita 
l'onscit':~ncia 11<• grupo. 

A base física ou material varia muito, pois, como já observou 
Carlos Borges 8dunidt (1951, 11. ló), "o bairro é um lugar, uma 
:irea qualquer, com características mais ou menos próprias. Um 
vale, uma cabeceira ou nascente de algum ribeirão, uma praia, 
seja lá o que für, pode ser um bairro". 

l~ual11w11t1•, o modo tlc dl,..,tl'ilmição das cm;a~ dentro do tcr
rit<irio compreendido pelo bairro varia extremamente, não deven
clo, portanto, a morf ologin elo "habitat" ser l~vada em consi
tll'l':lçào na clcfinição do bairro rural. O essencial, como bem 
lembrou Nice L<•cocq M üller (l !>51, p. 176), é que as casas este
jam "suficientemente prc'lximas para que se estabeleçam contactos 
sociais t>ntre seus moraclorPs". Não raro, êsses grupos dê --casas 
('Stão polarizadas c•m volta de capelas, armazéns ou escolas, vindo 

· a presença dêsses serviços reforçar os laços sociais, pela freqüência à 
missa ou culto, pela organização das festas religiosas, pelas conver
sas que se entabulam à porta do botequim aos domingos e feriados, 
pelos contactos entre as crianças nas aulas. 

O elemento permanente, enfim, seria constituído pela exis
tência de certa unidade entre um grupo de vizinhos, resultado da 
soma de determinados elementos de coesão, fazendo com que se 
estabeleçam contactos e intensa vida de relações, dentro de uma 
determinada área, a que o povo denomina de "bairro". 

Formas de povoamento equivalentes ao nosso "bairro" rural 
foram reconhecidas e descritas por vários autores, em outros paí-
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ses. Lynn Smith ( Hl·~6), ao estudar os grupos sociais, distingue 
aqueles t(UU têm "o esp~LÇJ> COIUQ_ . _SCU elemento _çonstitucio.na} ", 
reconhecendo, dentro destá ./categoria, três grupos importantes: 
a vizinhança, a comunidade .e os estados, insistindo que · "para a 
sociologia rurnl, ns assodnçüt•s tios \'izinhos t' ns comunidmll•s são 
de importúncia funtlm~wnlal". l>cfi ne enfim, a 'liz.inlumça, como 
iw1ulo "as J>l'tltwnas localicladt~s tio <'ampo opde todos se conhecem 
e se tratam pdn nome p1·t>1>rio ... 

St•gunclo Williams ( rn:!r,, p. ~ 1), uma vizinhnn~n S<•ria "um:t 
<1mmtitlndc• ele f:Í.milins qtw pralit·nm t.~stn•ilas reln~õ.t.~.~ tn(ttuns. 

Ur.1.u:mgeim ( 1 !la;~. Jl. :\:\7) abortl:L tmnbt•m o problema, julgan
clo llcl·cssúrio, nlt.'m da descriçfw e t.•xplicaçfw do modo de distri
uuição das <'asas no territúrio que "il faut encorc considérer les 
rn1lporls qui t•xish'11l l'ltlt"t• t.•es grou1ws de• nmisons et lt.• territoire 
qui fait vivrc leurs habilants. L'emsemhle tlc ces maisons, avec 
lcs lmbitnnts ut lt.~ tc•1Titoh·c• uxploité, cnnstitue ce qu'on peut 
np1mlc•r une commu1mulé mmlt•. Cetle cummmmulé rurale com
JU"end clone un groupc• d'homnws qui \'h'<'nt de l'agricultur<!, 
n,,vnnl clc•s i nh'r(•ts \'oi si ns d t·onumms t.•l par suitt.•, entretenant 
lcs uns avcc lt~s aulres dt•s relalions économiques et sociales beau
coup plm; t?lroites qu'av<..'C n'importe qucl autre groupe". 

Parct•c•-nns c1uc esta concc•ituaçfw ele l>t.•m:u~~n corrcspontle, 
exatamente, iu1uilo ttlll' o J>O\'o, entre n<ls, -denomina de bai-rro. 
Assim <'Ollllll"t~t'11tlidos,} os bain:os rurais silo numerosíssimos 110 

~stado de São Paulo, espalhados em tôtlas as zonas, aparecendo 
em áreas com condições físicas, hist<)ricas e econômicas extrema
·mtmte vari:ulas, a1n·t•1,;e11tanclo uma riqueza t•110rme de tipos, . quan
to aos fatôres que originamm t' det<•rminaram os grupos, quanto 
ii c.'pm·a t•m q11c surgirnm, aos la~os atuais tlt• coesão, à morfolo
gia eh• st.>u "hahitat", às formas tle utilizaçfto do espaço agrícola, 
à organizaç:'io econêlmil-:t e social, etc. 

O problt!nm jú foi scnlitlo 1)t1r Afü•t• Piffer Cannahrava (19-1·1, 
1>. 6f1l) c1u:uulo, em "Prinwiras notns para um estudo acêrca dos 
bairros do l~slaclo de São Paulo" diz que "as dificuldades para 
se caracterizar o bairro resultam das diferenças que apresentam 
tmtn? si ... " t', mais ndinnh'. que• um "c•studo interessante seria corn-
1.mrnr centenas tfo bairros de \':irias regiões, cotejá-los ... de rriodo 
a 1>odm· dc•st:tcar entre a tlisparidaclt~ tios elementos, os traços 
:Jt•nwlhunlcs qllt.' 1><•rmitmn c•nc1mulril-los !-lol> n mesma denomina
ção popular de hnirro". ' O trnço semelhante, o denominador co
mum, é rc1U"cst.•nlndo, sem dúvida, tlClo st.mtimento de grupo, re
sultado do es1>írito gregário, da 1wcessidàde humana de estal>ele
cer contactos com os vizinhos./ 
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Conluclo, é n1•c1•ssária a análise profunda e detalhada dos 
vários ti1>os <' sua llistribuic:ãn geográfh·a para que se pos.~ che
g~r. através de uma visão de conjunto, a conclusões concretas e 
objetivas, fL sistematização do fato, iL melhor compreensão não 
Sll. do "habitat" rural, mas também de tôda a organização social 
rural, '" de modo geral, do meio rural brasileiro. 

lnfeliznwnle, 1mrém, ''slamos na fase inicial da análise. A 
bibliografia é muito pobrt~. Poucos os trabalhos que têm como 
objetivo precípuo a análise de bail·ros rurais, destacando-se apenas 
os de Carh>s Borges Schmidt ( 1951), com exemplos de bairros no 
vai<~ do Paraíba; Ali1·t• Pil'fl'r Canabrava ( 194·1), para a região 
de Pi racit·aba e N ic1~ Lecocq M üller ( 1966) , publicado recente
rmmle, t:unh1'm sôb1·l' bairros no l\lunidJ>io de Piracicaba. De 
rt•sto, raras l'. às \"l'z1•s, apr1•smulas l'l'l'l'l'l•ncia.-; aos bairros são encon
tradas l'lll trabalhos de "hahitat" rural ou em estudos de caráte1· 
r1•gional. 

1:: nosso ohj1•li\'o, porlanln, l'Olll a ~L1n·1•sentaçào dêsle trabalho 
sõbre o "bairro" rural clm~ Pires, ao mesmo tempo que nos pro-
11omos aprt•st•ntar t' 1lisl·utir 1>roblt~mas 'ln área em si, contribuir, 
com mais um exemplo, para aumentar o número de monografias 
l'SJ>l'Cíficas, que, r1•pelimos, nos parect• de fundamental importân
cin para a geografia ruml brasileira. 

Inicialmente, propusemo-nos a realizar um estudo dos bairros 
rurais de todo o município dC' Limeira, tentando uma primeira 
sistematização dos fatos para a iirea. O campo de estudo esco
lhido oferece inegável interês.~t>., seja por apresentar marcante in
dividualidade no conjunto das áreas da Média Dep1·essão Paulista, 
pelo destaque da citricultura, seja por possuir quadros paisagís
ticos bnstanlt• 11if ,•r1•1win,1m~. oft•recendo, portanto, multiplicidade 
de aspectos, dando ensejo a interessantes estudos comparativos. 

Pum ~slc fim, <'olelmno1' dados, realizamos o levantamento 
aerofotogramétrico do uso tia terra e do "habitat" rural, i·ecobrin
clo todo o munil·í11io, ao ml'smo tl'm1>0 qm• o perconemos para 
11rinu•irus l'ontal'los ''l' trnhnlho ele l'nm110. Contudo, a l~Xtensão 
da área, aliada il multi1>licicl:ule de aspt.'Ctos 'tue desejavamos ana
lisar l'om detalhes l', ailula mais, a dificulrladc c1ue tínhamos em 
nos lol"OlllCl\'er nunm :\rea lim vasta, nos le\'aram iL escolha -
1mra nossa te~u· de Mestrado - dl' um único bairro, cujos i·esul
tados ora at>l"l'S<•ntúmos, nos pro1mndo, outrossim, levar a término 
o estudo cios hairrns clt• todo o munici1>io, em trabalho posterior. 

O bairro escolhido, não deve, portanto, ser considerado como 
\lm ti1>0-padrão, c1m• 1·epresentaria os. b."1.irros do Município de 
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Limeira. Ao contrário, l'm muitos pontos, êle constitui uma ex
ceção, com problemas e aspectos próprios, nüo encontrados em 
outros. ,1; exatamente essa personalidade e perfeita individuali
zação que nos atrniram logo na escolha do mesmo, tendo influído 
também, não negnmos, a f acilidadc de locomoção, visto tratar-se 
de bairro localizado ii beira dn estrada de I"Cldagl'm e na.o; Jlroximi
dades da cicbult•. 

O bairro dos Pires é constituído, t'lll sua quase totalidade, por 
descendentes de alemães, que conscr\'am nítidos traços étnicos e 
culturais, tendo forte sentitpento de grupo, reforçado através de 
laços religiosos, de 1>nrl>ntesco e compadrio. Seu nível de vida é 
relativamente alto, pela prática de sistemas agrários evolui dos, 
mas enfrentam sérios problemas, ligados à pequena extensão da 
propriedade e à subdivisí10 hereditária. Por todos êsses motivos, 
o bairro dos Pires nos pareceu, desde o início, um campo de estu
dos extraordinário e fascinante, não só como contribuição à mais 
profunda e perfeita compreensão dos "grupos de vizinhanças" no 
Estado de São Paulo, mas também porque, em si, sugeria uma 
série de problemas, cuja análise nos pa.receu ser significativa e 
proveitosa. 

B - Documentação e Técnica de PetqUiaa 

Para a elaboração do ll<Ul. ... o trabalho, nos baseamos <l\Ul..'\C que 
exclusivamente cm pt'tHJUisas de.• campo. Uealiznmos vi\rias ex
cursões, pnrn recohheciml'nlo da át•t•a, efetuar inquéritos, obter 
o ma1>enmcnto de \'{\rios us1>ectos, etc. l'udt•mos contar, em duas 
destas excursões, com a participação de alunos da Faculdade de 
.. ,ilosofia, Cií•nc.•im~ e 1.t•lrns dt• Uio Claro, qm• nos auxiliarnm no 
1n·t.-enchimt•nto de 11uestionilrios. Al1•m dis."º· ll•vanlamentos fo
ram 1·cali7.ados nn Pr1•feitura d1• l.imt•im, na As..~o<'i:u:ão Rural 
e Coo1>emth·a Agrícola ,as.. ... im como no Carl(frio de Registro Civil 
da mesma cidadl'. A dO<'lm1cntn~ão m•1"C)-fotogmmétrica foi de 
grande valia, sendo utilizado, .para a n•stituiçfm, o material foto
gráfico gentilmente posto a nos..'m dis1losiçno llClo Instituto Geo
gráfico e Geolt",gico de São J>nulo. 

De modo g1·1·al, 1114 várim~ eta1ms de nosso trabalho podem ser 
nssim resumidas: 

1 - Pesquisa bibliog1·i1fica, gemi e particular. 

2 - Levantamento e cópia, na Prefeitura, na Associação Rural 
e na Coo1>eruti\'a Agrícola de l.iml'im, de dados reft•1-entes 
a nome de proprietário, área e nome da propriedade, por 
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bai1·ros, pam todo o MuniciJlio. Mais de mil fichas foram 
copiadas. Baseados nestes dados é poss!vel uma primei!8 
shd.ematizaçiio dos bairros c1uanto ao numero de propne
chuil•s, área ocu1mda e estrutura fundiária, pelo mapeamen
to t~ constmçiio de gráfieos. 

:l - Cú1>ia, no Cartúrio de Registro Civil, de da~os ref e~~tes a 
casamentos, indagando-se o local de moradia dos conJuges. 

t Restituição de fotografias aé1·eas, abrangendo todo o Muni
cípio, \'isando l'l'Jlresentar os aspectos do "habitat" rural e 
os tipos de uso da ten·a, sendo cada fotografia acompanha
da de comentário. Os dois mapas (uso da terra e "habitat" 
ruml) fornm \1ll•is J>nrn localização e definição da posição 
do l>ail'l"o elos Pires, no conjunto de uma área maior com 
formas variadas de estrutura e de sistemas agrários. 

5 - Organização de inquéritos, indagando-se aspectos relativos 
ao bnirro como grupo social, à escola, venda, igreja, etc., 
além dos inquéritos domiciliares. 

6 - Excursões de verificações e reconhecimento geral de .fatos 
observados nas nero-fotos e trabalho de campo, no bairro 
dos Pires, abrangendo os seguintes aspectos: 

a) 1n·eenchimento de questionários em tôdas as casas 
( cêrca de cem) ; 

b) identificação, nn fotografia aérea do bairro ampliada 
de todos os tipos de culturas, assim como d~ suas asso: 
c.in~ões _ou sucessã<? no terreno e, quando possível, de 
hn~1ll\9ao du. propr1edacle fundiária, com o auxílio dos 
prupr1os moradores do bairro. 

7 - Mapeamento de tipos de casas e disposição dos anexos. 

8 - Le\'ant.aml'ntos, na.~ e8colas, do número de alunos e sua 
procedência. 

9 - Fotografias de casas, culturas, paisagens típicas, etc. 

10 - lnformaçõc~ gerais si>bre o bairro como unidade de povoa
mento, sua história, sua vida, seus problemas, através de 
entrl'Vista .. 'i e cmwersns com seus habitantes. 

O material abundante, assim obtido, foi objet.o de trabalho de 
gabinete com tabelamento de todos os dados, confecção de mapas 
e cartogmmas, de cuja interpretação, resulta o presente trabalho. 
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li - A SITUAÇAO CEOGRAFICA 

A - O. Grandes Quadros da Paisagem Rural 
no Município de Limeira 

A1.c~u do destn<JUl' dn citricultura, <1ue confere marcante 
individunliclade ao Município de Limeira, no conjunto das terras 
<ln Média Depressfio Periférica Paulista, encontramos, na área 
em questi10, diferenciações profundas no modo de utilização e or
ganização do espaço agrícola, que se traduzem em uma paisagem 
\'ariada e rica <'Dl contrastes interessantes. 

Tmta-se, no conjunto, de uma área bastante humanizada, 
St.'lldo, contudo, possí\'cl lºt.'Ctmhecer vários graus de intensidade na 

. ocupação do solo, dl•pendendo das formas topográficas, dos tipos 
ele solo l', principalmente, ela própria forma de valorização do es
pa<:o. gvidt•fü•iam-s<' tamlx'm, fl'l•qüentenwnt<•, nn paisagem atual, 
traços dt• formm~ nnh•riot·l'S til' ocu1m<:ão do ~mio, dnndo-nos idéia 
da dinâmica e dn hist<n·in agr&íria da região. 

Três fm·nu\.o.; paisngístit•as bfülit·as J>mlem ser encontr.idas no 
Município: as fü·cas can~ivíemis, as citricultoras e aquelas em que 
predominam formas pofü·ultor;\.o.; de uso do solo. Além dis..~. pai
st\~ens t.it>icns t\t~ transi<:fu> t•nll't• umn. e outrn forma de ocu1>nção 
enriquecem, sobremodo, a paisagem agrária. 

Quanto il c\isll'ilmi1i;fü~_. c.~nacinl. podl•-se dizer, de modo geral, 
que as porções oeste, norte e nordest<• do Município, constituem 
o domínio das át-eas da cana-de-açúcar. Os canaviais se esten
dem por vastos espaços, recobrindo uniformemente, com seus cam
pos de fo1"1nas regulares e geométricas, as suaves ondulações do 
relêvo - caracterizado por interflúvios e colinas de topos aplai
mulos e vertentes de longos perfis convexos-interrompendo-se at>e
nas nos fundos dos vall'S - geralmente largos e achatados -
onde são substituídos por capoeiras, pastos ou alagadiços. Vez 
ou outl'a, manchas escuras de eucaliptos interrompem a monoto
nin, l'ontmstnndo com o \'erdt• tenro do.~ cannvinis. Arens caracte
rizadas por grandes propriedades, o "habitat" nelas se apresenta 
nucleado cm fazendas, com todos os elementos típicos: a sede, a 
l'olônia, com suas cnsinhas simples e iguais alinhadas ger.ilmente 
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na meia encosta e a usina, cuja chaminé se destaca na paisagem, 
almbolo mesmo de um sislt.•ma ngraírio e de uma estrutura eco
nômica. 

Esta mesma forma de organização do espaço, pode ser tam
bém encontrada nos limites orientais do município e em manchas 
isoladas, como n qut• n1>arcce n sudeste da cidade de Limeira, nas 
proximidades do bairro do Tutía, e em outras, -menores, espalha
das em todo o Município, corres1>0ndendo geralmente a trechos 
do solo mais fértil (terra roxa). 

Com cxet.."(Üo destas manchas, de 1>equenn expressão no con
jun~, esta forma de _qtilizaçiio _do sol~, possui, portanto, caráter 
tipicamente J>eriférico em relação à área do Municipio __ de Limei
ra, __ sendo a continua~ão de formas de utilização mais caracterís
ticas de municípios vizinhos (Piracicaba, lracemápolis, Cordeiró
polis, Artur Nogueira, Santa Bárbarn). De fato, com exceção 
das áreas ciuutns, os hmmjaitt t>onstitut•m o t•lt•mtmto mnis camcll.'
rlatico e constante na J>aisagcm agrária limeircnse, embora parti
cipando de sistemas vm·indos de uso da k'rrn c1ue se <>XJ>rimem 
em paisagens diferenb~. l"Onfonue ª·" 1\n•ns. · 

A Ol'Sto tln citlntl,• de 1.imei1·a,) enconlnmum lmu' iu·,·a ,te in
tensa OCU}>açiio do solo, <>m •1ue .O-:cs1enwnto 1>rincipnl é constituído 
pela laranja, cultivada cm 1>onuu"e8 de formas gt.'l>métricas, alon
gados ou quadrados, l'ontígu<>N, t"l-'l'ob1·indo mnciçamt'nl<~ extensas 
áreas, às vêzes alternando-se com cullivos anuais ou eucaliptos e 
interrompendo-se apenas nos fundos de vales, ocupados por pastos 
e capões. O .. habitat" característico é o disperso, isolando-se as 
casas entre os pomares, geralmente circundadas por anexos e semi
escondidas por árvores frutíferas, e sendo localizadas, ele prefe
rência, na meia encosta. 

Na porçt"io Leste da cidade, n laranja continua sendo o prin-
·-ctpal elemento de valorização do solo, como <·ultum comercial. 
Mas a 8l'U lado apnreet•m, l:unbt•m com im1>ortfmcia, outras cultu
ras (cereais, algodão, café, nrboricultum, etc.), além de pasta
gens e cupoeims, formando uma pnisa~m muito mais diversifi
cada. tanto mais acentuada quanto mais intenso o retalhamento 
da terra em 1>arcelas de cultura de pt..>queua extensão. 

Domínio da pcc1uenn )lro)lrit.>dnd~. o .. habitat" é essencial
mente disperso, com orientação, principalmente pelos vales e es
tradas. A presença de uma ou outra grn nde propriedade, é logo 
percebida pelo n1uu·ccitm•nto de vastos espaços recobcrlos unlor
memente por uma só cultura, menor parcelamento das terras, nú
cleos de .. habitat" concentrado cm \'ollu das &>dl.-s. 

Outro &SJ>t.'Cto interessante na paisagt>m agrária do municí
pio, verifica-se a sudoeste da cidade de Limeira, 11us limites com 
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utilização do solo <' organização <lo espaço, intl'gra i\ área caracte
rlstica da porçi'\o do Município i~ leste de Limeira que, apesar do 
destaque da laranja como cultura comercial, constitui, como já 
vimos, área de policultura, praticada em pequenas e médias pro
priedndes e i.•m JllU'ct•lns de rt•duzida t>xlc.•nsão, tmduzindo-se em 
paisngt•m agrária que lembra verdadeiro mosfüco. De modo geral, 
êstes as1>ectos pcrmanet·em, sem solução tlt• l'Ontinuidade, ao norte 
e 1101·dl'Slc.• do Pirt.'8, onde se localizam os bainos de Pinhal, Brejo 
e Frades, cujas características, Jlortanto, se aproximam muito das 
do bairro em <~onsidera(\flO; mn sua por(\ão mt>ridionnl, ao contrá
rio encontmm-Sl' árt.•as ·<·ujns camdt>t·isti<•as de organização do 
e8Jlnço se n1n·t•sc.•ntmn com1lletnmente diwrsns, domínio que são, 
de um Indo (sul-sudoeste), de extensá plantação de eucaliptos e, 
de outm (sul-sudt•stt'), de tt•1Tns dt• uma grnnclc protll'iedade com 
cultum de cana-de-açúcar. ~stes fatos ex1llicam, em parte, a exis
tência de relaçíM.•s muito nmis intc.•nsns 1lo lmirro eom ns áreas 
locnlizada.1:1 ao norte e nordeste, tanto no plano econômico, como 
no social, ell<Jlmnto <1ue, <'m direção ao sul, as relações s.'io fracas, 
esporádicas, pràticnmente inexistentes. 

A própria organização dos caminhos vicinais reflete estas 
condições. De fato, numerosos caminhos, partindo das estradas 
principais que servem o bairro, ligam-no com bairros localizados 
ao norte e nordeste, onde n lH'eSt•nçn dn rodo\'ia asfaltada Limei
ra-Mogi-Mirim, re1n"Csenta mais um elemento de atração. 

Teremos ocasião, no dt•correr de nosso trabalho, de examinar, 
com maiores detalhes, as considerações acima feitas a propósito 
da situação geográfica do bairro, <1ue muito contribui na com
preensão de vários aspectos relacionados com a vida do mesmo. 

C - O Vale do Ribeirão do Ferraz e a 
Unidade F"lâca do Bairro 

A área em que se estabelece o bairro estudado se caracteriza 
por topografia suaveml'nte ondulada, de \'ales abertos, com ver
tentes pouco inclinadas e interflíavios de topos tabulares, aspectos 
tlpicos da região fisiogralfica em <1ue se integra, ou seja, a Depres
N\o Pt•rift.'ri<·n Puufütla. 

Trata-Bl', no conjunto, ele terrenos l!Wrlimentnres paleozóicos, 
do Curbonifero Superior, série Tubarão, que se caracteriza pela 
"heterogeneidade de com1>osição e fncilidnde de desgaste" (Mon
teiro, 196~\, p. 60), 1-essaltunclo-se o predomímo de terrenos do 
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grupo Itaraa·é, constituído de "tilitos, varvitos, conglomea·ados e 
arenitos de fornmção flúvio-gladnl, além tfo folhelhos, siltitos, m·e
nitos e drift marinhos" (GuinmrfLes, 1%~. p. :?l:l). 

O bairn> tK'UINl o \'nlt~ do ltibt•ir;1o cio l<,t'r1-nz, •1ue tt•m m·ien
taçüo gro .. ~'lt~im noa't>c'NttHmclc•:-;ll~, sl•ndo sub-afluente cio Ja1-.'1lnri, 
um dos fornuutc>res do Pirncical>n. l~ml>ora as diferenças de al
titude extremas, na iin•n com1n'l.'t•1ufütn 1.elo bairro atinjam mais 
de cem metros, enta·e as nascentes do Ril>eirão do Ferraz, situadas 
à 640 metros, e sua foz, a r,~5 mell'os npl'oximadamente, os des
níveis reais, entre o tôtM> das colinas e os fundos dos vales que 
as recortam, oscilani entre :\O e 80 metros, llrt•domimmdo as quotas 
de altitude próxima.~ aos 600 melros. 

O alto curso n1ll"eSt'nta-sc com uma única calha em l' simé
trico, de vertentes cxtremamentcs suavizadas, de fraca inclinação, 
estando os intcrflúvios nivelados à 630 metros, ap1-oximadamente, 
e os fundos de vales a 580 metros. No médio e baixo curso, ao 
lado de um abaixamento geral das quotas de altitudes, que osci
lam entre os 600 metros nos interflúvios mais elevados e 530 
metros nos fundos de rnles, a ramificação da hidrografia resultou 
no retalhnmesto maior das vertentes do vale principal, em espo
rões secundários u colinas ondulada .. ~. 

O funclo elo vnlt,, t•cmt1·nstanclo l'Olll a suaviclncle dns w1·tenles, 
apresenta-se esta-eito, em alguns trechos encaixado, pelo aflora
mento de solt•ir1L-1 re1>resentndns por rochas mais resistentes, geral
mente diul>1\sio8, que funcionam como níveis de base locais. O 
desgaste destas soleiras, de tiue provém um aprofundamento do 
11fvel de base e consec1ütmle rt•ativaçüo dos processos erosivos, leva 
o vale a se encaixar, enquanto t1ue, logo a montante destas peque
nas soleiras, o alargamento do valt• e o rt•prc•sc.•amento das águas, 
permitem a fornmçüo de 1w•1ut•110:-; cle1lcí:-;itos alu\'ionais ou peque
nas lngôas, utiliuuhUt pam irri)taçào ou t'l'Nt'l'\'atórios de água. 

Uma destas solcims, n. mais impo1·tante, apart~e no Pires do 
Meio na encruzilhada elas estmdas principais. Sua impol'tância 
reside no tato de ter pm1>orcionado o estal>elecimento, na área, 
de um moinho com roda d'água, que tevt> muita importância, no 
passado; além disso, funcionou como 1·egulado1·a de todo o pro
cesso erosivo a montante, na iu·l'n cone&pondente ao alto curso 
do ribeirão do Ferraz e marca assim, o limite entre as duas zonas 
com diversificação topográfica a que fizt?mos referência acima: 
à montante da soleira, pelo processo comum de erosão regressiva, 
as vertentes ainda não sofreram o ataque dos agentes erosivos, 
enquanto c1ue, a jusante da mesma, o relêvo se apresenta mais 
desgastado, com colinas arrenclodadas, S<'paradas por numerosos 
e pe«1uenos vales st..>cundiírios. 
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,\o nort.t• clu hnirro, \":&.~lo inl.t•rfhh·io, clt! lt"•IM) mn1,lo t• n11lni
nado, nivclndo a 6:10 melrog, sc1>arn o vale do ribeirão do 1',erraz 
do vale elo rihl.•iri\o do l'inlml, l•nqunnto que no sul é ~parado do 
vale do Tatu, 1,or um intcrfl(avio nu\is estt·eito e de perfil dissimé
trico, smwe nn wrtente do valt' do ribeirão do Fcrroz e abrupto 
Ili\ outm, al1\<'1ulo por umn hidrogrnfin mais enérgica, l'm consc
c1üôncin do nÍ\·t•I ,1,, WlSt' mais blixo, re1n·e.~ntndo pelo ribeirdo 
do Tatu. 

Os vilrios IM•rfis lopogrii.ficos, que re.'\lizamos cm divel'808 
trechos do \'.ale, desde as cabeceira." até o baixo curso, nos dão idéia 
desta modificação toJK>gráficn. Compare-se, 1>01· exemplo, os perfis 
.. 2" e .. 7", J>ara sentir as diferenças cntru o alto e o baixo cul'808. 

Dois tipos principais de solos caracterizam o território com
preendido pelo bairro dos Pires, que, na classificação proposta 
pelo Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas (1960), são de
nominadas de Latosol V erm.elho Esnwo-Orto e Podz6lico Verme
lho Anur:rclo-1•a1'iat"io l...<rra .. 'I. 

O primeh·o, 01·iginiu·io de au-gilit.o.", va1-vitos e f olhelhos da 
Série Tubarão, canicteriza-se por ser biasicamente argiloso e de 
cores vermelho e bruno, a1H"esenlando, na área, boa percentagem 
de areia, fnto lJUC o toram liltt'inuncnl.t• lll'gajut;c, e J>OUCO J>lástico, 
permitindo assim boa drenngt?m. 

O l'od..:ólico Vr.rmc•Uto Am4rr.lo-1:aria(fio lAinr• parece origi
nar-se do arenito Piramboia, que .. repousa sôbrc a lito fácies Te
resina da Formação J.~strada Nova, sendo a sua espessura pequena, 
gt.>ralml•nte abaixo de á metro.-. ... " s11110Siçiio esta que explicaria 
porl}Ue "êsll•S tmlo.-. não si"io lfü> profundos como os demais solos 
originários de arenitos (idem, p. 33) ". ~ste solo caracteriza-se 
pelo .. alto teor de areia em l'elnçi\o às demais frações mecânicas 
do solo", tendo cor amarelada t~ apresentando-se moderadamente 
drenado. 

Localmente St"\o utilizadas as expressões "terra vermelha" e 
.. terra branca", para indicar, a primeira, o tipo de solo bàaica
mente argiloso l' avt•rmelhndo ~. a segunda, o solo mais claro e 
arenoso. 

Em trechos esparsos, aparecem manchas de solo denominado 
.. piçarra", caracterizado por apresentar, a pouca profundidade, 
uma laje resistente, formnda por material não decomposto, que di
ficulta ou impossibilita mesmo a agricultu1·a, por não permitir o 
aprofundamento das raizes. 
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Com exceçflO destas manchas, os outros solos, embora consi
siclerados como pol>res, sfto perf eitnmente agricultáveis, uma vez 
corrigidos e enriquecidos com adubos, sendo indicados para cul
turm~ <h! "cilrus, milho, a1·1·oz, abacaxi, café e melancia", sendo o 
l.Aitossol \!t•rmdlw /t,'scuro-Orto indicado, também, para culturas 
de cana e algodão (ibidem, Jlt>. 1 rn e 299). 

A topografia, como não Jlo<lt•ria deixar de ser, exerce certa 
influência na distribuição dos t•spaços cultiváveis, observando-se 
uma difcrern:a entrl' o alto curso elo ribeirão do Ferraz, de um 
lado, e o ml•ttio curso, cll• outro, o primeiro caracterizado pela pre
sença de espaços l'Ulth·:"\\'eis dt• extensão contínua considerável, 
enquanto 11ue nos outros dois, aparect•m em manchas esparsas, 
mnifütP st•p1u·:uh\s por fmulos <h~ \'alt•s i na pro\·eitá veis. 

Atlesnr d<•sllis \'arit•dades locais, o \'ale representa uma uni
dade física pcrfoitanwnt.1• tlt'finitla, servindo til~ l>asc e conferindo 
individualidade ao bairro dos Pin•s, cujo Ü' l'l'iiório calca e repro
duz Sl'U formato, sendo seus Jimitt•s <ll•finidos j?rosst~iramente pelos 
interflúvios. 

Ten•mos <ll'asião til• ver, no dcconcr dl-1:1le trabalho, como o 
vale influiu na organização da malha fundiária, na orientação 
do "habitat" rural, no arranjo e di1:1tribuic;ão tias principais for
mas de utilizac;ão do t>s)mço agrícola. 

Basta, t•nfim, pl•rcm-rcr a estrada principal, t•s1>inha d01·sal 
elo bnino, 11ue acompanha a meia ('llf:osta direita do vale, para 
~u-ntir n íntima rl'l:u;fw t•ntn• a l'Xistência tio bairro e a unidade 
física representada pelo vale, pam sentir que o "grupo de vizi
nhanc;n" t~ncontrou, no \':tlt'. sua t'X)H't•ssüo t! base territorial. 
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1 - O BAIRRO COMO UNIDA.DE DE 
POVOAMENTO 

A - Os Elementos de Coesão Social 

O "bairro rural", como vimos em nossa introdução, corres
ponde a uma célula elementar de organização social, determinada 
peln presença de cll'mentos de coeRão P1üre um grnpo de vizinhos. 
Os tipos de inll•ração, evidentemente, variam, determinando mes
mo, como lx•m salienta Nice Lecocq Müller (1966, p. 125), "dife
rtmles formas de organização social, dependendo da variação dos 
elementos de coesão". 

No bai no estudado, constatamos a presença de sólidos laços 
1k interaçi'io qtll' s1! l'XJ>l'l'ssarn atrnvl•s dl' int1•nsa vida de relações 
enlrl' s1•us habitanlP e de uma org·anizaçfw social perfeitamente 
<'strn lu nllla. 

O baino é formado por um _grn110 etnicam~nte . homogêneo, 
sendo a esmagadora maioria da populaçfw c01 1st.ituída por descen
dentes de alemães, fato que o individualiza e distingue das demais 
áreas prl>ximas. A tradi<;;.iio comum constitui outro importante 
liame entre os moradores. O bairro, de fato, tem uma história 
razoilvelmentc longa para que já se tenham firmado as bases de 
um certo sentimento de tradiçüo, sendo sua população, salvo pou
cas exceções, arraigada ao solo, sentindo carinho pela terra que 
pertenceu a seus pais e avôs. Verifica-se realmente, no caso, um 
fenômeno infelizmente pouco comum na nossa zona rural, ou seja 
a Ji~çã_o duradoura, a ligaçào do homem à terra e, por extensão, 
ao grupo. O respeito às tradições locais reflete-se em alguns as
pectos da vida social. Com efeito, no primeiro domingo de outu
bro, realiza-se a frsta de comemoraçiio da fundaçiio da primeira 
igreja./ Além do mais, a comemoração do centenário do bairro 
transformou-se num Vl'rdadeirn acontecimento, tendo dela parti
cip:ulo não sti totlos os habitalltl'S do mesmo, mas também pessoa::i 
vindas dos bairros próximos e mesmo de cidades como Araras, 
Cosmúpolis, Anwricanu, Piracicaba, Süo Paulo, tratando-se, de 
modo geral, de elementos ligados aos habitantes do Pires por 
laços de parenlt•sco, com os quais continuam mantendo contactos. 
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A partidpa(ão clt• habiL·mtt'K dt• Limeirn • . qlk' normalmente man
tém estreitas rela(tM.-s t•um o bairnt, foi gmnde incluindo-se mes
mo. l'ntre outros, o Jtróprio prefeito. Foram publicadas notícias 
no jornal da cidade. resumindo a origem l' a evolução do bairro. 
A pequena comunidade viwu. l•nfim. um dia de movimentação 
incomum. afirmando, 1>ubfü·nmcnte, sua profunda consciência de 
grupo e trncliçfio. 

Outro laço de unif,o de signiíicath-n importância é represen
taclo pelna intensas n·~ de parenta.co rntrc os habitantes do 
bairm. não sendo rarc•, mc'81110, os ca!-:marntos <.".OIL~"lgüíneos. Ao 
fado do parenlt"SCO, n." lig:u,,-.-~ t•ol:atemiN ou dt• t·om1i:ulrio mio tam
bém numen>Sas, rc1u-•·~,·nlmulo o 1•:uh·inho, geralmente escolhido 
entre parentes mais wlhos ou 1it~ maia influentes no bairro, 
um elemento considl'mdo t• l"t'KJ>eitmlo no fambito familinr. 

Cum1u-e rt•s..'laltar, a l'Kl'l• propcí~ito, c1ue relações de parentes
eo e <.•om1•mh·io lignm. tnmht~m. o lNairro d08 Pin>s a án•us próxi
mas, <'SIK'Cialmt•nte aos b.lirntS de Pinhal. Brejo e Frades e à pró
pria l.imeirn, mas com uma intensidade muito menor, sendo as 
rel&(ôt•s mni" fromc:t~ do c1ut• t•ntre ctS reJlrcgentnntes do grupo 
comdclenulo. 

Ali•m dt~shag t•lt•mt•nlos de t•ocagfm (lmmc'l_.~llt.>itL-ade étnica e 
t•ultuml, trndi~no c:omum, J•nrcnb~c:o e cum1wlrio) existe outro 
tiJN• ele inte1·n~i10 cll'l'i\'ad:a til• lll'l.-essidades sociais, ligada à presen
ça ele sen•içcm, n-present.adoa. principalmente, pela imi~ escola 
o vencia. 

Entre todos. o papel ela igreja como elemento de inte1·.1ção é 
o mais destacado. O bairro conta, atualmente. com duas igrejas, 
ambas de culto prott..'Btnnte. A mais antiga, filiada ao protestan
tismo alemão, surl(iu, pr~ticamente. com o bairro. tendo sido o 
primeiro tem1>1o construido com a colabornçfü> de todos, num exem
plo de vcrclncfoiro .. mutirão", e exerceu gmnde influência na vida 
da comunidade. não só através de suas funções religioaas (culto, 
casamentos, batizados, etc.) mas também por ter sido encarre
gada. at.é a primeira guerra mundial, do registro civil, que era 
efetuado no próprio bairro, em livro guardado por ela; além disso, 
o primeiro pastor, vindo especialmente da Alemanha e que exer
cia. juntamente. o cargo de professor. vivia perfeitamente int.e
grado na comunidadt>, sendo. portanto. um elemento de destaque 
e licleran~a no bairro. 

A ~mela igrt•ja, fundada em 192ã, resultou ele de&('ntendi
mentos religiosos, que levaram um grupo a se desligar do primei
n•. íilinnclo-11e ao J>rotestant.ismo americano. Ape&-ar desta cisíw, 
níw Nt~ verificou, pelo que pudemos constatar. uma verdadeira 
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divis:1o t•ntre os habitantes do bairro, havendo, por parle de cada 
grupo, o máximo 1·espeito pelo tmtro, sendo êste elemento de con
trnste 1u1pl•rndo pl'lo ('onjunto dns afinidncll'S acirnn citadas. 

Embora com menor destaque· do <1ue no passado, o papel de
:;empcnh:ulo pela igreja na vida social da pequena comunidade 
rural é rl'le\'anle, pelos cm14'lctos .que através dela se estabelecem 
entre os moradores, na real~z.ação dos cultos, nas reuniões · p&ra 
leitura dn . l~í~!ia, nos mutirões organizados para mangtenção da 
igreja_ .(1.impe-L.'l, pintura, capina do pátio, e~.), _nas festas e come:. 
mo~.- estas coutando, indistintamente, com a participação de 
todos: · . 

A igreja mais antiga possui, sem <lú,·ida, maior influência, 
não só Jlor ter grupo, numêricamente, mais representativo de 
adeptos, nms tmnlk-m iwla tradiçiio mnis longa e pelo volume de 
freqü~ncia e constfmcin dos cultos, realizados no primeiro domingo 
de cactn m~s. por pm1tor <I<' Hio Claro, sendo êste dia geralmente 
escolhido para nml'l'lll' t•asamenlos e batizados. Sua área de in
fluência extravasa dos limit<>s do próprio bairro, pois atrai, · tam
bém, ell~mento .. '\ elos bairros de Pinhal, Frndes, Brejo e da cidade 
de J..imeira. Conta com um .. 1,rcsideute", uma 1·spécie de represe
sentantt- do Jla.'\lor, escolhido entre ns pes.qoas de maior destaque. 
sendo rl'SJ>eitmlo e considt•rado por todus, uão raro procurado 
para t'c.'suh'c.•r problemas pe;..'«l.'lis ou do grupo, e para apadrinhar 
casamentos e batizados. Sua f'um:iio é a de organizar os muti
r(K>s ncces..-u\rios pnrn a conservação da igreja e outros serviços 
que.' ~ façam nccessi\rios, planejal' as festas e comemorações, ser
vir ele intermediário entre os fiéis e seu pastor. 

A funçiw da escoln, como elemento de coesão, tal ..: 0nio a da. 
igrejn, foi mais marcnnt<' no p:u.;sado quancto pertencia ao grupo, 
sendo então objeto de cuidados e orgulho de tôda a comunidade 
e o pl'Of CS..'"ll' um elt•mento de 11~stigio, participando, como vimos, 
da vida do bairro. Em seguida à tomada da escola pelo govêmo, 
ocorrida na 1.• grande guerra, perdeu ela um pouco a função de 
interação. Atualmente, o ensino é ministrado por professôras resi
dentes em l..imeira, que se dirigem ao bairro diàriamente, utili
zando a perua do vendeiro, juntamente com professôras de esco
las de bain-os próximos, !Wn<lo, portanto, contràriamente ao pas
sado, elementos estranhos à vida da comunidade. Os "mutirões", 
frequentes para a manutençno da escola. desapareceram e, o que 
constitui n maior mágoa de tôda a população, a escola apresenta 
hoje péssimas condições de instalação, sendo os dois primeiros 
anos ministrados em pequena sala, onde surgira a antiga escola, 
e os dois últimos em salão de festas, anexo à venda. Mesmo a.: 
sim, e\'identl'ml'nte, ni'lO é de des1,rezar o papel de interação repre- · 
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sentado pela escola, pelos contactos 1111e se estabelecem entre as 
crianças, pelos problemas comuns que podl'lll surgir, e pela preo
cupação, vivn l'lll todos, de reconstruir um prédio digno. 

Tal como a da igt·l~ja, a :\rea de influência da escola ultrn
passa os limites do bairro, atraindo alunos das úreas periféricas 
dos bairros de Pinhal t' Bôa Vista. 

. Outm serviço, a vencln, l"l'J>rescnt:i o terceiro fator de inter
·ação resultado de necessidades sociais. Existem, no bairro, duas 
vendns, uma locnlizndn no Pi rt•s de Meio, prl1ximo i\ l'ncruzilhada. 
i>ossuindo anexo um s;\li\O dl~ festas qllt'. l'omo ,·imos, também 
funciona como esc.ola e outra à bl'ira da t•strada, no Pires de 
Cima. À fu1~0 das vendas, como "cl•ntros social·" da comuni
dade, tr1~ns1>art..'Cl' l'SJ•eciulnwnte aos dominb"<>S e dias feriados. 
quando conhecl~m uma aninu\<;ii.o especial, pois se tornam o centro 
de reuniões, devido às fum;üt•s pnmll•las ao do abastecimento, como 
seja o wu· e o salão dl' f est:ts. 

o wiirro contou, no pnssaclo, com outros "tmrviços", que con
tribuiam para aumentar sua função centralizadora: um moinho 
com roda dágua, onde eram moidos os grãos produzidos no bairro. 
uma senaria e unm ferraria, onde eram construídos carroções 
de quatro i·odas, muitos dos quais ainda existentes na área, e 
forjados os instrumentos de tmbalho agl"Ícola mais simples. O 
antigo ferrdm ainda existe, mas seu barracão, que abrigava os 
t-'s serviços acima, está f t..>chatlo, dehou de ter sua função ,esma
gado pela concorrência da cidade para a moagem de griws e pela 
procura, atualmente, de instrumentos astrícolas mais complexos 
e aperfeiçoados, fora do alcance do singelo 8.rtesanato de outrora. 
Devemos ressaltar ainda que, tui 1>ouco tempo (cêrca de cinco 
a.nos), tentou-se o estabelecimento de uma máquina de beneficiar 
arroz, fracassando, novam1tte, 11ela concorrência da cidade. Pleno 
êxito teve o estabelecimento de um "paking-house" ou "barracão" 
de beneficiamento da laranja, pertencenll? a vários sl>cios, todos 
do bairro, e emp1·egando mão-de-obra tanto do local como da ci
dade. Sua função é, contudo, estritamente econômica, quase nula 
no plnno social; a seu n•s1wito teremos ocasião de falar mais 
adiante. 

Concluindo, enfim, evidencia-se que o bairro dos Pires apre
senta um tipo de interação complexa, cujas ra(zes profundas re
montam há mais de um século, durante o qual se cimentaram 
sólidos laços de união, através do estreitamento dos laços de pa
rontesco, da vivência de 1m1blemas l'omuns, da utilização dos mes
mos "servi~<is", da manutenção de intensa vida de relações, fatos 
<\UC podl•rão melhor ser com1n·t.'l'IUlidos, quando analisndos através 
de sua evolução, remontando-se às prúprias origens do bairro. 
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B - Origem do Bairro e a Evolução da Paisagem 

mn nwaclos do século )lassado, a lavoura do café começava 
a se alastrar em terras da Média Depressão Periférica Paulista, 
onde, já n partir do fim do século XVIII, tinha se estabelecido 
um povoamento t.'stável, bas<>ado na cultura de cana-de-açúcar, 
nas manchas de terra roxa, e que dera nascimento a uma série 
ele ciclades como Piracicaba, Capivari, Santa Búrbara, Piraçunun
ga, Rio Claro, Limeira (França, 1960, p. -65). Ao aproveita
mento das terms mais fértt~is, através da cultura canavieira, à 
qual \'cio soimu·-st.', a partir do início do século passado, a do 
algodão, co1Tt'Spondia, nas Í\reas de solo . mais pobre de terrenos 
paleozóicos, um totnl abandono ou uma utilização precária à base 
de uma pecuiu·ia extensiva, criando-se, portanto, um evidente con
traste, com um povoamento e ocupação do solo descontínuos. O 
cnfé, na dcpressf\o, não teve, portanto, a característica de cultura 
pioneira como cm outras áreas do Estado, e sim de cultura de 
substituição, expulsando a cana das manchas férteis de terra roxa, 
.. dmulo vigor nc'lvo à l"l'J.tião t' im1mlsionnndo a dis.-;t•minação de 
centros urbanos" (iclem, p. 166). 

O inicio da cultura do cnfl', em tena.~ da Depressão, coinci
diu com o inicio de um nôvo 1·egime de trabalho, baseado nu utili
zação de mão-de-obra <fo imigrantes europeus, registrando-se, tam
bém nesta época, as primeiras tentativas de imigração de inicia
tiva particular, por parte dos fazendeiros de café. O processo foi 
iniciado pelo Senador Vergueiro que, em 18·17, recebeu, em sua 
fazenda .. )bicaba", no atual Município de Lime-ira, 400 alemães 
das cidades Hanseáticas (Nery, 1889, p. 486) .. D regime de tra
balho a c1ue eram submetidos t!stes colonos fugia do sistema de 
assalariado agrícola, e st'lbre êle nos parece interessante e útil fazer 
algumas observações: ao chegar, os colonos assinavam um con
trato, onde eram estubclecidas tôdas as relações de trabalho entre 
êle e o propriehírio. Por êste contrato, o colono receberia, de par
ceria, tantos pés de café <1uanto pudesse "cultivar, colher e bene
ficiar", além de ter o direito de cultivar produtos de subsistência, 
em ter.-eno pré-estabelecido pelo fazendeiro; êste adiantava as des
pesas de vingem, <fovendo o colono reembolsá-lo, no prazo de dois 
nnos, em1n·t•gmulo, 1mra isso, metade de seus ganhos líquido8 anuais, 
a1>e>s o t)lll.' poderia sair da fazenda, com prévia informação es
crita ( Nery, 1889, p. 487). 

O sistema, introrluzirlo pelo Senador Vergueiro, foi logo ado
tado por outros fazendeiros, dando portanto grande impulso à 
imigmçfto. Entre outros, interessa-nos ressaltar o Senador Fran
cisco Antônio de Souza Queiroz, que, em 1852, recebeu, em sua 



fazenda São Jerônimo, nas pl"oximidades de Limeira, uma leva 
de 170 imigrantes 1n·ovenil•nlt•s do Grfm l>uendo do Holstein<•>. 
P.stes colonos J>Cnmuu'Cemm em São Jt•1·õnimo cêl'ca de 3-4 anos, 
após o que, saldadas as divididas de viagem, e não satisfeitos com 
a condição de l'mpregadt>N, 1wocurarnm com1n1u· tN·ras, com o 
dinheiro que tinham consl~ .. ,,1ido acumulnr, estabelecendo-se como 
propricU\l'ios. Um gru1lo formmlo por quinze famílias, 1·eunindo 
o ca1>ital de cada um, comJ>l'OU nN t.er1·as ele uma fazenda, locall
zacla nas imediações de l.imcira, 1>e1'll•ncent.e a um tal Chico Pires, 
nomu 1x•lo «1unl t'rn conlwcido u locnl. AN IA•rraN da fazendn cor
respondiam, gl'osso ·modo, ao vale do l'ibeil"ão de Ferraz, que as 
atravessava medimulmentc. AJMÍ.~ n cum1wn, o..~ colonos 1"Cparti
ram a J>l'OJll'icdaufo t•m lotes JM?r1x•1ufü·ulnrt•s ;, orit•ntaçfü, do ri
beirão, cnda um rt.>ccbendo um lote 1u·o1>0rcionul à quantia de di
nheiro com que tinha contribuiclo à compra da fazenda. Estavam, 
assim, lançadas as bases de uma "colônia". etnicamente homogê
nea e caracterizada, desde logo, por um fort«.• sentimento de coesão, 
vistas as condições em «1uc surgira. 

Evidentemente, a compl"a de tel"l"as JM>r pal"te dêstes colonos 
foi }>OS8ivcl diante das condições de povoamento da época, a que 
já fizemos ref crência acima. De fato, os terrenos po1· êles com
prados faziam pnl'te dm1uclaN 1>orçõeN clt~ solo pobre, marginaliza
dos pela grande propriedncfo monocultora e muito desvalorizados 
cm relaçf1.o às tel'ras ocupadas por estas. Emm, portanto, terras 
vendidas a baixo 1n·eço, ao alcnnce das modt•stas posses dos colo
nos pro\'enientes da fazenda São Je1imimo. 

Ao se t•st.nbelt~et't•m em smls 1>ro1wit.>tlaclt•s, os colonos b'Ou
xeram profundas transfonnaçÕt•s na paisagt•m. Encontraram, prà
ticnmonlt', t.Prn\.'I JM,r dt~hra\'nr, indo, dt• init·iu, no mwontro de 
muitas clificuldadt•s, clt~sde a construção clt• um lo1:1co abrigo à 
conquista de solos cultiví~wi~. J>l•ln d1•rruhndn da veg(•tução nntu-
1·al. Evidcnlcm\?llle, no comt.~o, a l>l't.'Ol'UINlÇim nulis pl'Clllenle dos 
colonos t'oi a produção de cultura.~ para subsistência; ao mesmo 
tcm1x,, JMU'ém, numtrnrauu-Nt• 1n·t•ot•t11mdoN t•m t•stnlk•ll'Cl?I' uma cul
tura comercial, que p1'0vesse a entrada de alguma fonte de renda. 
O café representava, na época, uma cultura comercial altamente 
valorizada e foi adotada J>elos colono.~. que possuiam, além do 

1•) 36 ramlllus do llolsll'ln, lruns11orlnd11s pelo \ '1t1ior "Emllla", eheg81'am em 
Santos a 10 de maio de lH.'\2, após dois meses de viagem, tendo saldo de 
Hamburgo, onde llC lnatataru uma agência para angariar colonos. A propa
ganda que ae fazla e a crlse por que pa-va a Europa neaa êpoca, faclll\avam 
a emtsracao. Entre os paaagel~ do •Emllla• estavam aa familias Aabhar, 
Kul1, Hanlt, Dlbbern, Sthal, llafllger, Jurguemen, Stahlbel'S, Burger, Lange, 
&-hnoor, Maz, h•en, Ulrtch, Tetzner, que, posteriormente, dariam origem ao 
batrro doa rtrea. (Informa~ dtretu do Dr. Cartoa A1bhar). 
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mais, a devida t•x1>er1cncia, adquirida durante a permanência em 
São Jerônimo. A distribuição das cultnms obedeceu a um esque
ma simples: os cafêzais ocuparam os topos dos divisores e altas 
vertentl's; os funrlos rle vnlt•s fomm nproveitnrlos para pastagens; 
ns l~U l lu 1·ns 1h1 su hs isl1illl·ia se d ist.ri l>u i mm pelas vert.1•nt.es de <lc
clives pouco acentuarlos, enquanto as encostas mais íngremes e as 
margens <los ribeirões fornm consl•rvadas intactas, recobertas pela 
vegetm;im natural. l:rn~as à relativa abundúucia de espaço dispo
nível, foram ndot.mlos, no início, sisl1•mas 1h• <'ultura baseados na 
rotm;fm dt• t1•1Tns, s1•111lo J>ortnnto n paisagem, dt• início, marca
da 1iela p1·esença de terras 1•m llousio e 1·apoeiras. 

A crim;üo 1lo bairro, 1wla fixação de 1>e11uenos e médios pro
prietários, representou, portanto, um sistema de valorização de 
terras pobres, através da policultura, tendo no café seu principal 
produto comercial: surgiu, assim, o bairro dos Pires, ao lado da 
grande 1>ro1>rieda<fo monocultora cafeeira e não como resultado 
de fragmentação da mesma. 

O bairro, ou "colônia", como alguns ainda o cüamam, conhe
ceu, em seus primórdios, problemas semelhantes aos de tantas 
colônias do Sul do Brasil: grupo homogêneo, quanto à etnia e ba
gagem cultural, vivia coeso e relativamente fechado; criaram sua 
escola, igreja e cemitério, fazendo vir seu primeiro pastor e pro
f essor da Alemanha; durante longo tempo ensinou-se a lingua ale
mã, só no início do século passando-se a ensinar, a seu lado, tam
bém o português; o "plat.t" foi durante muito tempo o meio de 
expressão mais usual. Conslituia, enfim, um grupo com vida pró
pria muito intensa, podendo-se, mesmo, falar em "quisto étnico". 

O desenvolvinwnto do bairro justificou, aos poucos, apareci
nwnto <h• novos se1·vi<:os. l>e fnto, por volta do início do século, 
aparecem uma ferraria, um moinho e uma serraria, e, em 1912, 
a p1·imcim venda. Todos os serviços localizaram-se na área cen
tral do bairro, nus pl'Oximidades da encruzilhada das duas princi
pais estrndns, definhuto-se, m~sim, um centro social e econômico. 

A cultura do café pe1·maneceu como esteio da vida econômica 
do bairro nté 19:\5, <1uando, ntlf>s a c1·ise econômica e a broca, que 
aniquilou as culturas, a maioria dos caf êzais foram arrancados e 
substituídos por laranjais. ~stes, nesse periodR, ganhavam im
portância nas tt~rras 1mr onde passam a onda cOf eeira, destacan
do-se, entre outros, o Município de Limeira, que, conforme dados 
de Sérgio Milliet (1941, p. 5-1), já em 1935, entregava ao con
sumo um milhão de caixas de laranjas. Devemos, porém, frizar, 
a êsse propósito, que a citricultura substituiu o café e se expan
diu nos solos mais fracos, enquanto que, na terra roxa, a cana-de
-açúcar retomava seu lugar. 
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Os t'lll'lll'h'rlsth'os •'lnh'os mantl\'•'ram 
ac nllldo11, "'' IMlpulu1:;'\o 110 halrru. l'l'la 
quuse totnl lnt•xlstt'n<"ln dt• mls.-l1:•·na
~úu: os •·abelos louros e os olho" <'111n1s 
.ao uma t•onstnnl<'. Al'lmn. filho" d<• 
um pro1lrlct6rlo tle nlvel d•• \'ldn bom. 
1-:mtmlxo, na famllh\11 c·nm 1•nd1·i\o de• 
vida mais hnlllo, do, tnmbt'm, us mais 

numt•ros.t11. 

Fotos: li . A . ,..,., n11t1•lc ·• 

Janeiro . t!llõtô 
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A citricultura passou a representar, desde então, a principal 
fontL' de renda para o bairro. Sua introdução e expansão, aliada 
ao aumento da densidade demográfica e à diminuição progressiva 
das propriedades pelos sucessivos retalhamentos, levaram ao au
mento gradativo das IÍl'l'as cultivadas, cm detrimento das pasta
)(ens L' malas e ao nwsmo tempo :\ adoção de técnicas agl'Ícolas 
mais intensiva, desaparect•11<\o as capoeiras e os pousios. 

O aumento populacional \'erificou-se, principalmente, pela 
pndogamia, tanto quP, embora atualmente. o baino conte com cêrca 
<ie cem famí)ias, há uma constante repetição de sobrenomes, que 
continuam SL'!Hlo, L'ssencialmente, os das quinze famílias iniciais. 
~ste fato, além de n•fol'çal' o papel que, historicamente, teve o pro
l'esso de formac:ão do hairl'o, na ddinição de um grupo de vizi
nhança, refletiu-se na composição da populaçáo, como pode se cons
tatar através da anúlise rlc suas earncterístitas. 

C - A População e suas Características 

Em janeiro ele 1 !l66, o bairro cios Pires contava com uma 
população d(' ·1 H habitantes, em sua esmagadom maioria ( 86,7 % ) 
('Onsliluidn por l'lt•nu•nlos dl' ol'i~t'lll all•111it, sendo o l't'stante re
presentado por luso-hrnsilt•iros (7,'1%), descendentes de italianos 
l~ l!HpanluíiH ( 1,w·; ) (' 1w::1::1oa::1 n•::1ultn11tc::1 de mi::1cigc11açiw entre 
elementos de etnia alemã e outros ( 4, 1 '/<,). Esta homogeneidade 
étnica, que consl'l'\'a as caradt•1·ístieas do grupo inicial, é o resul
tado, principalmente, da endogamia, que, como vimos, sempre ca
racterizou o grupo e mesmo hoje continua preponderante (60% 
dos casamentos). Há, porém, que se considerar outro fato: a 
exogamia começou, aos poucos, a ganhar importância, em conse
qüência mesmo do estrC'itamento dos laços rle parentesco entre as 
pessoas <lo bairro, sendo que hoje os casamento exogâmicos repre
sentam uma porcentagem considerável ( '10 % ), em sua maioria 
tratando-se de casais jo\'L' ns. f~. porém, interessante observar que, 
mesmo nestes casos, predominam os casamentos entre elementos 
do mesmo grupo étnico, constituindo V<'rdadeiras exceções os com 
outras etnias (8,33~ó ). Os casamentos exogâmicos são realiza
dos, especialmente, com pessoas dos bairros de Pinhal, Frades e 
Brejo, onde se encontram muitos elementos de origem alemã; 
com pessoas da cidade de Limeira, e, com menor importância, de 
dda<les como Cosmôpolis, l ract•múpolis e Piracicaba. 

Outro asp(•elo que chama a alençüo, e ao qual já fizemos re
fl'r(•ncin, t' n t•st~lhilid1ule que ('Hl'acteriza oH habitante::; do bairro. 
De falo, 88<Jr, da populaçüo é l'l'presenlada por pessoas nascidas 
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no bairro ; 11,3 'lo por pessoas ll uc aí se estabeleceram, cm conse
qüência de recebimento de heranças, compra de sítio no local, por 
aí possuirem algum parente, ou então por casamento, tendo-se per
feitaml'nte inll•grado no gmpo; a população não fixada, constituída 
por em&>t'l'gados nssalm·iados, em sua maioria luso-brasileiros, cor
responde a apenas 5,5r;~. do total. 

Verifka-sc também, J)Ol' outro lado, um certo número de 
snírla de &ll'ssoas do bairro que vão estabelecer-se, principalmente, 
nn cirlncfo •te Linwirn t', secundàrinm(•nte, nos bainos de Pinhal, 
ll1·ejo, l•'rades, 'l'ntu, t.•tc., sendo mais mms as suidus pa1·a regiões 
mais afnstad;}s (Am(~ricann, ltirapina, São Paulo, Ara1·aquara e 
Uio Prl'to) . j As mzões das snítlas 1n·eJ1dem-se, no caso. das m u
lheres, especialmente a casamentos, e, para os homens, a procura 
de trabalho fora do bairro, quando o exagerado retalhamento da 
propriedade assim o exige. / Dirigindo-se para as cidades, dec\i 
cam-se especialml'nte ao pequeno comércio (quitanda, açougue), 
ou ao transporte (motorista), enquanto que, ao se estabelecerem 
em outros bairros, continuam na atividade agrícola. O número 
de saídas, com totais de 17 homens e 24 mulheres é inferior ao de 
entradas, cujos totais são de 40 homens e 30 mulheres. Esta di
f crença entre os sexos, registrando-se, como pode ser visto pelos 
dados acima, maior número de saídas de mulheres ao mesmo tem
po que um número menor de entradas, o contrário ocorrendo com 
o sexo rnnsculino, justifica cm grande parte a pequena superiori
dade numérica do sexo masculino, havendo na época supra-citada, 
totais de 218 homens e 196 mulheres. 

A nnilliNt' tln piriuuith• dt• idiufo sug(•t·e o levnntnmento ele• 
urna série de problemas. Ap1·esenta, de fato, um contôrno muito 
irregular, com grande despro1>0rção entre os grupos de idade. A 
~- b_astante larga, especialmente para o sexo feminino. Sen
síveis iilnrgmucntos caracterizmn, também, os grupos de 20-25 
nnos; :\í1-·10 anos '' í1í1-60 anos, obstwvmulo-Rl' que o nlargmnento 
do gru1m de :lí>-·10 anos é camcte1·íst.ico apenas para o sexo mas
culino. Na pirf,mide anexa, procuramos represe~tar, também, os 
movimentos .de população (entradas e saídas) de acôrdo com os 
grupos de idade. Assim, é possível verificar que tais movimentos, 
especialmente as entradas, contribuem para explicar estas irregu
laridades no contôrno, como acontece, por exemplo, com o grupo 
de 35-40 anos, que apresenta acentuada desproporção entre os 
dois sexos e registra apenas entradas de homens, constituída essen
cialmente por mão-de-obra assalariada. 

Os movimentos populacionais não são, contudo, suficientes 
para justificar e explicar, plenamente, os sucessivos alargamentos 
e estrangulamentos da pit·âmide, que se verificam a espaços regu-
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la1·es. A 1n·ú1,ria compos1çao eti1ria do grupo (1ue deu origem ao 
bnirro den• st•1· lt•\':ula l'm considemçii.o, visto tratar-se, de modo 
geral, de um grupo <k~ casais bastante homogêneo quanto à idade, 
com const•qfü·~nl·ias <11w S<' fazem sentir, ainda, pelo processo natu
ral de substituição. 

As famílim~. atualnwnle, não são numerosas. Predominam as 
com dois filhos, vinrlo, em seguida, as com três e as com um único 
filho; em menor 11(1mero, as com mais de quatro filhos. Relacio
nando-st• o número de filhos com a idade do casal, é possível veri
ficar-st• uma . gradual diminuição da natalidade, tendo sido as fa
mílias mnis antigas muito mais nume1·osas do que as atuais. De 
fnto, sf10 os casais com mais cl" 50-60 anos que possuem maior 
número dr rilhos . (s<•te-novt'). Entre os mais jovens, apenas as 
pt•ssons t•om hnixo índil'C tlc \'ida t'<mtimmm l'Om alta natalidade, 
nclmi incluindo-sl' i1s fnmílins nf10 nlt•mães. A diminuiçii.o da na
talidade, consL'lIÜência de uma tomada de consciência frente ao 
problt•nu1 criarlo pelo excessivo rdallmmento da propriedade, além 
de diminuir n emigração, jmitificn a imigração recente, pela ne
cessirladc, que se criou, de mão-de-obra. 

l~m sua esmagadora maioria (91 ~·) a população do bairro 
professa n 1·eligiii.o protrstante. Fazem exceção os elementos de 
desct•ndt}ncia luso-brasileira, italiana e espanhola, que são de religião 
l'nt<'11icn, t~ se utilizmn do Sl't·viço religioso da cidade de Limeira. 

A quase totalidade da população é alfabetizada, sendo as ex
ceções representadas pelos elementos luso-brasileiros, que integram 
a população assalariada instável. Os mais velhos possuem, de 
modo geral, apenas dois ou três anos de estudo, enquanto que os 
mais 110\•os cursaram o p1·imário completo. Nota-se, por parte 
de todos, especial intcrêsse pela escola, como já tivemos ocasião 
de wr. Ah.'m do mais, embora cm pequena escala, começa a veri
ficar-st', t>lltre algumas pessoas de nível de vida mais alto, certo 
interêsse em que os filhos continuem seus estudos fora do bairro, 
cursmulo o ginásio l'lll Linwirn. É, portanto, evidentemente satis
fatória a posiçã9 do bairro, quanto à instrução, especialmente se 
comparado com n situação mais comumente encontrada em nosso 
meio rural, onde predomina o analfabetismo. 

No qut~ diz respt•ito à l'omposição profissional da população, 
a esmagadora maioria rledica-se a atividade agrícolas. De modo 
geral, a mulher ajuda o marido no trabalho da terra, exceto os 
casos em que condiçôt·~~ de nível de vida mais elevado dispensam-na 
disso, dt•dicando-se l'la então, apenas nos cuidados da casa, de pe
quena horta e da criação doméstica de galinhas e porcos. A ida9e 
ativa inicia-se, geralmente, aos 10-11 anos (embora as crianças 
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posMm. mesmo nnt.cs, colabomr cm ct•rtA>I\ t.i1l08 de trabalho mais 
lt.Wl~) e 1•rolongn-Mt• até t)l:I 60-Gá anos, falo •1ue, também. dife
rencia o bairro das áreas rurais tradicionais brasileiras, em que 

. a idade ativa geralmente termina muito antes. Embora em pe
quena escala, apareee um sc•t.or de atividades não agrícolas, repre
sentado J>elas J>eSSOa& l'mpregadas no .. packing-house" (ligadas 
ao bcncficiament.o dn lnrnnja e ao transporte) e alguns casoa de 
atividades mista.~. re1>rescntados seja pelos vendeiros, que aliam 
sua função de comerciante n de agricultor, seja por alguns pro-
1n·ieti\rio.-;, •1ue, na época dn entre-safra, dedicam-se a outros 
serviços, especialmente transporte. 

De todos os fatos examinados, ressalta que a população do 
bairro dos Pires poasui carnct.erísticos próprios, que o individua
liznn1 tanto sob o JMlnt.o-dt'-Visla étnico, como social e cultural, 
sendo, por outro lado, indubib\vel que a 11resença dêste grupo re
flete-se nn prc1tlria f ormn de orgnni7.açi\o do espaço, verificando-se, 
em tôda a íirea do mesmo, certa homogeneidade de aspectos, com 
cnnLcterístic.·os fundamentais c.-omuns, o que vem reforçar a já 
cilada unidaule e iautividuali7.a\çüo do bnirro. 
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IV - ASPECTOS DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

A - A Organização da Malha Fundiária e o 
"Habitat" Rural . 

A organização dn malha fundiária no bairro dos Pires teve, 
como l'lt•menlo orit•nl:ulor, o l'ixo n:tluml reJH"est•nlmlo pelo \'ale 
do ribeirão do Ft•rraz. Os lott>s resull:rntes da divisão da pro-
1,rit•chult~ t•omprncl:\ pc•los c·olonos, chs1msc•rnm-st~ 1,er1,enclicular
mentc ao vnll', sendo relativmmmtc estreitos e a alongados, de es
pigão n t•spigão, todos nwdi:mmnente atrnvessados pelo ribeirão. 

~slc• sistema dl' clivisiw fundiiirin lt~mbra, sem dúvida, n 
"Waldhufondorl'en" descri tu por Waibcl ( Hl38, p. 2•t:i), em seu 
estudo scibn• n colonização l'\tl'Olll-ia no Sul do Brasil. Diz, de 
fato, o autor citado, que "nas zonas sl'rrnnas de colonização anti
ga, us linhas coloniais seguem normalmente os fundos de vales 
fluviais e de cada lado <Mas estão alinhados os lotes dos colonos 
a distiuwia dt~ algumas centenas de metros. Albritmas linhas co
loniais tem 10 ou 20 quilômetros de extensão e centenas de lotes 
se distribuem ao longo delas. ~sses lotl's são estreitos ao longo 
da estrada ou c\o rio, mas se estench.•m numa longa faixa retan
gular 1>ara o func\o, muitas vêzes até o divisor ele águas". 

Referências a êste sistema também são feitas por Lynn 
Smith, 19·16, p. 77), quando, estu<lanrlo a aldeia linear, nos Esta
dos Unidos, busca suas origens l'm influência? culturais, analisan
do êstc tipo de povoamento até épocas bastante remotas. São 
suas palavras: "desde épocas remotas as aldeias em linha consti
tuem importante forma til' povoamento do solo na França. Já 
no século IX era conhecida na França, dividindo-se o solo em 
rt.•tfingulm~ de trinta cfwndos de largura por 730 de comprimento 
(mansus n•galis), tiJlO muito em voga sob as dinastias carlovin
gins (751-987). Difundimto-im, passou à Ilolnnda, onde tanto os 
llufcn do planalto c11mnto cios alagacliços foram divididos dessa 
mnneirn, e o costume foi tnmlx'm adotaclo nos Waldhufcn. Os imi
grnnks holmult•st•s p:u·c•t•t•m tí•-ln transporlmln pnra n Alemanha, 
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onde foi ela largamente empregada na colonização do Weser, 
Holstein, Mechlemburg. Mais tarde veio a exercer forte influên
cia na rxpansão da cultura alemã para o oeste". 

Os alt•nu\l'S que &• estabt~lecen'm no vale do ribeirão do Fer
nlZ, dando origem ao bairnt dos Pires, provinham. como vimos. 
do Holstein. Contudo, não nos Jtarece haver simples relação de 
causa-efeito entre influênciatN culturnis e organização da malha 
fundiária. O sistema, de fato, representa o modo mais simples 
e funcional de utilização da\S condições naturais locais: com efeito, 
a dist>OSição das pt"Opa·iedades, paralelas entre si e alinhadas ao 
longo de um eixo fluxial, assegura uma certa homogeneidade de 
condições para tôc.las, e, prinl"ipalmente, a testada para a aguada, 
indispensR\"t•l a um estabt•lt'<"imento agrícola; um único caminho, 
paralelo ao eixo fluvial, sea·ve a tÕtlas, constituindo-se, também, 
em elo de união entre as 1n·opriedades ; evitam-se, também, as 
grandes dista'\ncius entre as mcsmns. 

As vantagens indiscutivt•is dêste sistema fazem com que seja 
bastante difundido no Brasil, e não apenas em área de influência 
cultural ulenu1, }>tHlt•ndo sm•ttir tunt.o t'NJHHlU\nt•amt•nte, como ser 
o resultado de organização pré-concebida. Na vá1-zea do Açu, a 
orpniza(ilo da malha fundiária obt'Cfot"t'U a i>Ktt• 11rint·f1•io e Paa-

. •1uult.• Petrunt• ( l!Hi I, tt. :!f>·l), t(Ue a anuliNou, diz taue 110 rio, como 
ni\o JHHleria dt•ixnr dr Nt•r, m·it•ntou tocln o 1n·or.t'8."<t ele 1•ovoiunent.o 
ni\o só J>0rc1uc seu \'Ull! constitui um eixo natural de penetração, 
como, também, em virtude do interês.-«? pela água". O mesmo 
tipo foi nnalisatlo por Nice l.A.>cocc1 Müller (1956, p. 77), no Norte 
do Paraná, •1ue assim o descreve: .. O loteamento começou em 
1!)3.1, segundo planos J>ré-detcrminadOB. 0s lotes, traçados em 
longas fitas, vão doa es1•iicües aus vales tt.sndo. ao mesmo tempo, 
frente para a aguada e 1mrn a estrada". F~tamos, no primeiro 
caso, diante de um processo espontâneo, e, no segundo, de uma 
organização prévia. Os exemt•los, t>odem, na realidade, ser mul
ti plicados, o mt•Kmo ti1>0 de malha fundiária podendo ser o resul
tado de fatôres e condições diversas. 

No bairro dos Pires, <..-orno vimos, stll"giu de um acôrdo es
pontâneo entre os colonos e a divisão não poderia ser outra. Des
de logo, definiu~ o primeiro caminho, que seguiu a meia encosta 
direita, no início interrompido a es1>aços irrrgulares por porteiras, 
indicando a suceiw-m das 1n·o1>riedudes. A extt•nsa\o dos lotes e 
1ma largum nn l'st1·ntln variam dt• at•tirdo com us posses de cada 
colono, não ha\•cndo, contudo, substancinil'I diferenças. Ao todo, 
os lotes eidt•ndem-sc.• numa linha de aproximadamentl' 10 quilô
metros. 
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A subdivisão herNlitária, sempre que po ...... -.ível, manteve os 
principios primitivos, de modo que o contínuo retalhamento re
sultou em faixas de terrenos cada vez muis estreitos, mantendo-se 
constante, ou qunse, seu comprimento. o~ exemplos, que purle
_mos l't..'Construit', silo numei·osos, \cspeciulme11te no alto curso, cujas 
características topográficas facilitam a divisão longitudinal da 
propriedade, possibilitando a todos as mesmas vantagens (testada 
para o ribeirão e a estrada). 

Nem sempre, porém, êste tipo de subdivisão foi possível, de-
. vendo, às vêzes, enfrentar e resolver problemas mais complexos, 
resultados de determinadas condições topográficas, fato que se 
verificou, especialmente, no Pires do Meio, que, como vimos, apre
senta um relêvo mais movimentado e seccionado. Os vales afluen
tes passam, então, a funcionar como eixos secundários e a sub
divisão é realizuda perpendicularmente ii primitiva orientação da 
propriedade. lt também comum, nestes casos, a subdivisão resul
tar em parcelamento da propriedade, fenômeno que o exemplo 
seguinte muito bem ilustra) : a subdivisão da propriedade "Sítio 
dos Pires", entre seis herdeiros, foi realizada de modos a que cada 
um recebesse dois lotes ou glebas de terra, separados ,embora não 
muito distanciarlos, um dos quais localizado num vale, com testa-

. da para uma 11gundn, e o outro no <'S)ligi\o, em lugnr plano e sêco. 
J.~vidoncin-~<', portnnto, tmm 1H'eocu1mção l'tn nssegurnr n cada her
deiro condições semelhantes de possibilidnde de utilização do solo, 
Interessante ressnltnr que, enquanto os lotes com testada para a 
aguada, tendo nesta seu ponto de apoio, são traçados paralela
mente entre si, com um único caminho servindo a todos, oonforme 
o sistema tradicional, os lotes localizados no espigão têm disposi
ção irregular, encaixando-se como as peças de um mosaico, com 
inevitável multiplicação de caminhos secundários. 

Além da subdivisão hereditária, outros fatôres contribuit·am 
para modificai· o traçado inicial da malha fundiária: o processo 

· de compra-venda e a reunião de propriedades por casamento. As 
modificações dizem respeito tanto à extensão, quanto à forma das 
propriedades, além de possibilitarem o aparecimento de proprie
dades parceladas, quando os lotes não são contíguos. No caso de 
·anexação de terras vizinhas, por parte de proprietários de maiores 
pesses, é interessante observar que, normalmente, não há modifi
cação da largura da propriedade na estrada, mas apenas nos fJm.
dos, havendo, por conseguinte, grande desproporção entre as duas 
partes. 

Embora modificado por todos êstes processos, que se verifi
caram no dL'COrt-er de um século, o sisle11111 primitivo continua 
nitido no tmçado da rêde fundiária ntual do bairro, com um 
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eixo pl'incipal de orientação, estabelecido pelo vale do ribeiro do 
FeJTnz e <fois scc111ulnrio:-1, pt'r1>endicularm~ ao }lrimeiro e irra
diando-se dêste, a partir da {u·ea central do bairro, representados 
por dois vales afluentes. Sôbre êste esquema calca-se, também, 
o truçiuldo das principais cstrà<las <1ue servem o bairro, e que fun
cionam como linhas de amarração entre tôdas as propriedades. 

Sua estrutura serviu, taml>ém, de base para a orientação do 
"habitat" rural, que apresenta um característico típico de disper
são linear ao longo das estradas. Com efeito, ,h. casa isolada re
presenta ·a unidade de povoamento típico, verificando-se associa
ção entre lot.'al de mora1Ha e de trabalho, com a construção da 
habitação junto das te1Tas de cultivo. Assim, na maioria dos 
·casos, cndn morndin, circundada por seus anexos e beifeitorias, 
representa também a sede de uma propriedade rurah, Pequenos 
grupos de illllis ou três ~ podem contudo aparecer, como resul
tado da presença de i]Jws t.·~~sados que continuam trabalhando 
na propriedade paterna ou 1lc casas de empregados assalariados. 

Embora · isoladas, as casas procuram se localizar próximo à 
estrada, que, como vimos, representa um ponto comum entre tôdas 
as propriedades, resultando, disto, um correr de casas alinhadas 
nos dois lados da estrada. Dificilmente, porém, são construidas 
junto da mesma, mas têm geralmente, à frente, um jardim, um 
pequeno pasto ou então um espaço reservado a culturas mais deli
cadas (mudas, por exemplo) ; outras, enfim, seipi-escondem-se no 
meio de pomares. 

O espaçamento entre as casas ao longo da estrada oscila entre 
um minimo de 30 e um máximo de õOO metros, sendo, contudo, 
mais freqüentes os intervalos de úO, 100 metros, e secundàriamen
te, os de lúO, 200, 2ú0 e 300 metros. Verifica-se, portanto, graças 
ao formato das propriedades fundiá.rias e à disposição das casas, 
uma relativa proximidade entre as mesmas, apesar da dispersão 
do "habitat" : com efeito, nunca a distância entre uma casa e sua 
vizinha mais próxima ultrapassa os 300 metros. ~ possível, por 
outro lado, verificar certa variação na intensidade de ocupação, 
que é de modo geral maior no alto e médio curso (Pires e Pires 
de Meio) e mais rala no baixo curso (Pires de Baixo) . Signif i
cativo é o levantamento linear que realizamos ao longo da estrada 
principal do bairro, que o percorre em tôda sua extensão, parale
lamente ao eixo do ribeirão: percebe-se, por êle que as casas guar
dam entre si distâncias menores no espaço que vai desde o começo 
do bairro (próximo à estrada de rodagem estadual) até aproxi
madamente sua parte cent.ral, com uma média de 10 casas por 
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quilômetro e um espati;amcnto maxamo de aoo meb·os, sendo mais 
comuns os de r.o, 100 e tr.O metn•. llodrndo, mt'Smo, notarc~ 
certos grupos de 2-3 cMRS pn;ximas (f.O metros), separados de 
outros a distâncias d(' 200-250 metros. Ao contrário, na parte 
do bnirro c1ur \•ai do nwiu ntt• o lNlixo c·m·t10, e~ inh•n·nlctM aumum
tam, Mendo t'tmKlank't\ os de :mo. -100, .a:m nwln>S, com lmu' média 
de 4 cauu\s 1,or c1ui1fü1wtro. 

A distfü1cia entre ns casas está estritaunenle ligada à largura 
tlM pro1•ric'tlnclc•N nn t'Nt.mcln: n~im, oaule o rc•tnlhnmt•nlo foi mnis 
intenso, hil maior proximichule entre ns mesmas, como ocorre no 
Pires e no Pirt•s de Meio, em1unnto c1ue, no restante da área, per
manecem ainda propriedndt.-s de cxt.c.·n~\o mais considerável e, 
especialmente.•, mais lnrg-.lN, clia;to dt-cora·endo um maior espaçamen
to entre as habitações. Outm fato, c1ue pode também influir, é 
o desejo de proximidade entre parentes, c1ue os leva a construirem 
suas casas nos limites das a·cs1>eetivas propriedades, o que explica 
o fato de aparecerem grupos de duas caAAS, que chegam n se tocar 
1ielos seus anexo.'\, fato Qlll' ocorre comumente quando da sul>divi
w'\o de 1,ro1n·ic.•clade entn• doiK irmãos. 

As estradas, como \'imos, irradiam-se na área central do 
bairro, sendo aí, também, c1ue estão lor.alizados o..~ "M>l'Viços" (es
cola, \'l'nda, itrn•ja\M, l'emit.t'rio). t.c•nclo-Mt• clt•finido o C'C•nln• social, 
cm virtude de sm\ locnlizn~11o rcmlrnl t' <la prc-Nc·n~n tln macruzillm
da. AJ»esar de próximos, l-slc•s sc•rvic;os m1o chegam a formar um 
verdadeiro núdt't•, JlC1is 1.ernumttt•m isolaclos 11111 do outro, inter
calandO-Bl' com espnços vazios de constntçôt.>N, ocupados por ma
ta.~, pastos, te1Tas dt• cultivo. 

As casas estnbelec.-ttm-se clt• fH't'ÍC'rt;nc.•ia na mein encosta, ~·neto 
as quotas mais frec1ücmtl·s ns c1ut• oscilam em tôrno dos 600 metros; 
podem também, apni·ece1· no fi,1>0 de lleQUt•nos esporões lWCUndá
rios, nuas dificilmente no t.ci1,o clclN clh•isoreK 1•rincipais: significa
tivo é o fato de que, c1unndo n estrucln 1>t!1·co1Te o interflúvio, as 
rauuw NC ufn.'4lum mais clc.•ln, 1•nK·ua·anclo a mt•in t'llt.·ost.n, Pª·'"-'llldo, 
então, a scn•m NervidnM JM•r c·aminhoa; 1mrtiruJnn'K. 

· Tmt.a-Sl•, portanto, no conjunto, clt• um "habitat" disperso 
linear orientado pela.'\ estradas, e com a localização da& casaa à 
meia encosta. ttste tipo de .. habitat". conf01"11\e bem lemb1·a Lynn 
Smith (1946, p. 288), combina as vantagens t!conômicas do "ha
bitat" dispe1·so, lll'la proximidade das casas aos campos, e as van
tagens sociais do .. habitat" concentrado, pois possibilita maior 
aproximação c•ntrl' ns casas. l>e foto, cliz o nutor citado t}Ul' "u 

- ·12-



uproxim:u;iw dm~ ''ª~lM dos lnvradm·,•s torna possí\'el os benefícios 
rt.-Kultnnll•s tln a~-;istt-.nda mútua t•ntrc os vizinhos, a proximidade 
das institui.;ões sodnis, o dt•Sl•nrnlvimento da camaradagem entre 
as c1·inn.;m~. enfim llllUl \•icla sodal mais a·ica e proveitosa para 
os membros da eomunitladt•". 

O bnirro tio ..... Pirt•s, eml>om abrangendo uma área considerá
vel, com umn ctistfmcia máxima entre seus pantos extremos de 
cêrca de 10 quilômetros, nos ofon•ce um ótimo exemplo das van
tagens acima citadas, pois, apesar da dispersão do .. habitat", os 
contactos sociais não saio pl't'judicados, fato que sublinha, mais 
uma vez, seu camcterístico de comunidade rural definida. 

B - A Casa Rural 

Espelhando o nível ele vida de seus moradores e a própria 
organização da t>xploração agrícola, marcas tangíveis da presen
(ll lmnumn, as "ª·~"' rurais rt•1>rt•st>nlmn, st•m díavida, um dos_ as
pt•ttto .... mais inten~-;;mlt•s no t•studo da paisagem rut"al. 

O enrnctt•rislit·o fundanwntal da casa rurnl é o fnto de ser 
a mesma "non seulement un abri, mais au~i le centre d'une ex-
1>lotntio11 nl(t'it•olt•, clnns urn• c•t•rtnim• nwsm't', un att•Ht•r" (Sorrc•, 
1952, p. l~í>) ex1wiminclo assim "pai· la disposition de ses organes 
ln totalit.é des car:u·tei·t•s de l'c'<·onmnie 1·urnle" (Idem, p. 132). -

Na árt•n em t.'Studo, \'t•rifica-se a ª~"'ol'iac;ão entre a ~ e 
a unidade de exa>loração agrícola, havencla, portanto, no conjunto 
"unt~ JM>Ussierc• d'unittis :1grnirt•s et non seulement d'unites de 
Pl'u11lement" (Surre, 19í>2, 1>. 9~). É bastante comum encontrar, 
tam~m. duns ou trl>s ca .... ns numa mesma unidade de exploração, 
isto ocorrendo quarulo, no Indo da casa cio proprietário aparecem 
as de filhos ca .... a1los ou clt• empregados as.omlariudos, mus, eviden
temente, o característico de dispersão pe1manece. 

l>c modo gemi, o número de pessoas por casa_ não é muito 
ele\':ldo, tll"l'<lominando, as t'UNl.~ com quatro moradores, vindo, em 
st•guida, as com tr,-.s e cim·o pessoas, fato diretamente ligado ao 
pt•11tteno n(amero de• filhos µor casal. As casas com maior número 
dt• t1t•s. ... 0:1s t•orr1•spondt•m sejn :· ..... habitadas por famílias mais nu
merosas, sejn ils <1ue abrigam duas famílias. Mesmo nestes casos, 
excetuando-se a1>enas algumas casas, que possuem poucas depen
dências, as eondições de habitalidade são geralmente boas, sendo 
c(>madas <' esrnu:osas, l"Omo pode se depreender do quadro abaixo: 
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Hii um acentuado J>rl'<lomínio das casas com 1lois e três quar
tos (76 casas), sendo os outr"s 1·1tmocfos r<'1rresentados pela sala, 
cozinha e <'upa ou dispensá. Nu .. ~ cnsas nwlhor1•s, o número de 
cómodos é aunlt'ntado Jk•lo aparecimento de salas de visitas, ba-· 
nheiro e eventualmente, quarto de costura. 

Quanto à construção, observa-se que tôdas sào de alvenaria 
(apenas uma, a mais velha, conserva parlt> da casa constnaida em 
adobe, <.•om estrutura de ma<leira it visl:t). T1Hlas, também, são 
_rcboc~das e pint.mla~ dife1·enciando-s.• o 1•st:uio 1la pintura, con
fomu! veremos a Nt!guir. São também, trnlas rt.•1·obcrtm1 1wn· te
lha.e\, distinguindo-K& dois tilKl.'\ (a IKH"lllJ.'1têsa t! a francesa), de 
acôrclo com n <'tloc.·n 111• constru~l\o e• n posse dm~ moradores. 

A êostes Ml>eelos, •Ili•'. emlK>ra t·om diferencia(tK>s. constituem 
o denominador comum dt! lti1las as t•asas tio bairro. ,.,;m somar-se 
outros, que servem de elNmmtos 1lifcn~nda1l11r1•s, tais como tipo 
de _piso, fôrro, JM>rtas l' jam•lau\ ,ele., alt-m 1lo número ele anexos e 
bcif eitorias de c1ue diKJ>ÕC.•m, de acôrdo com a importância e fonna 
de «'Xplm'Uçiio. 

Resumindo todos ~tes elementos, tentamos uma claásificação. 
clus c·:tsits c•nl"ontn\da&N no bairnl, chcgmulo à definição de quatro 
tipos fmulanu•nl:tis: 

I 
A) Cmwc..~ JH•lm•a, habitadas geralmente J>Ot' ai."-'\ltlnria(toa. ·Seu 

aspecto geral é de abandono, de descuido. Embora, como já 
dissemos, de tijolos e recobertas por telhas, são mal rebocadas 
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Uma das melhon'S t"lls.tl.~ du lNtlrm. denolllndt>. em lt>tk'll os detalhes. nlvel de 
vkln t'll•vado. 
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e a 1,intura mal t."onst•1·,·adn. Conmmenlt• sào geminadas. 
Sua planta tª simples, 'l'm'lrmla ou rt•tangulnr, com uma sa
linhn dnnclo m·t•sso i'ts out.rns ch•p1'11cli•11cias. O ldlmdo, de 
cluas úguas, com um 1mxaclo no lado ou nos fundos, 
1i:1ra ;1hriw.1r a eozinha t• o rancho do IK>ÇO. Nào existe 
cêrca nt•m jm·dim, não apresentando, tnm1>0uco, anexos 
ou bt•nf t•itori:is. l 11lt•1·11amc•nh•, o mt•smo a.~l,L'Cto miseritvl.'I 
e frislc•: o dtfm •' ele tijolos, nüo têm fôrro, nem por
tas internas, ns jnnelm~ süo rústicas, sem vidrn~a..c:;: uma 
~tlt•la, eom (K•lll'OS t• r(1st kns nuíveis, dá acesso aos outros 
cfüncMlos, alJ.,rtms dos t)mtis utilizados para de1>e;.~it.o de manti
mentos ou ferrmnent.as. Tudo nelas, enfim, revela a mise
rabilidade em 'l'te vivem seus moradores. Felizmente, pou
co l"l'IH"l'St•ntado é êste tipo de casa (5 ao todo). 
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B) 

C) 

Caaas 11wtfrsltr.s, l>l'l'lent·tmh•s a proprit~tários de poucas J>OS
scs ou t•ntão nlugndns a trnbnlluulm·l'S sem terms, diaristas 
ou meeiros. São geralmente casas ele planta simples, com 
telhados ele duns i'\guns e telhas portuguêsns, pintura sem 
cuiclnclos, jnnt'lns sem viclr1u:n. nssonlho de tijolo l~ s<'m ff>rro, 
aspectos êstes que lembram o ti1>0 anterim·. Mas, geralmen
te, estas casas J>ossuem, com 1·elação àquelas, certo melhora
mento, como cêrca de bambu <' J>e<JU<'no jardim <1ue lhes ale
gra a fachada, a1>arl'l'cnclu, tambt•m, alguns anexos, embora' 
simples e em níuuero 1·ecluzido, como paiol, chiqueiro, gali
nheiro, além de forno ·e J>oço, geralmente localizados num 
puxado ao lado da cozinha. J."""oi-nos possível, apesar de pe
quenas variações, classificar, tll'ste tipo, :n casas. · 

Casas médias, de proJ>rietários com nível de vida razoável. 
São mais amplas e es1mçosas, com n(1mero maior ele cômodos 
e quartos. Seu aspecto é mais cuidado, sendo bem rebocadas 
e pintadas. Podem ser dl? dum~ ou <1uatro úguns, geralmN1te 
com tellms francesas. Algumas apresentam pequena área na 
frente, sendo tôdas cercadas por ripado de madeira ou bambu, 
envolvendo jardim florido <' lx•m cuidado. Atr·ii.~ da casa, 
semi-escondidos por árvores frutíferas, dispõe-se os anexos, 
em númc1·0 mnior e mais \'m·indos <1ue no caso anterior. Ao 
lado dos já citados, n1m1·ecem gm·nlmente, n tulha, 1mra guar
dar mantimentos, a J>rivada, um rancho para carroça. Nas 
proprit~dndt~s com atividnde crintéit·in, n numgut>im e o pátio 
com côchos, t•sca\·ndos t'lll troncos de iu·\•nres ,também ca
racterizam n área imcdiatamentt• 1m)xima à casa. É tam
bém comum, nos fundos da mesma, encontrar a esterqueira, 
cscavnçfü> protegida por tábuas em <1ue é jogado o es
têrco, l'l'Colhido diàriamente pela manhf1. O aspecto da 
habitação é agradável, possuindo, geralmente, uma sale
ta, dois ou três quartos, co1>a t' cozinha, além de um· 
puxado, onde se abrigam o poço e o tanque. O chão é,.' 
às vêzes, de tijolo, bem limpo; mais comumente porém a 
sala e os quartos são assoalhados e as outras dependências 
com cimentado (vermelhão). Normalmente só a sala é for
rada. O mobiliário é melhor do que no caso anterior: sali
nha, com mesa e guarda-louça, alegrada por vasos de flôres. 
Nas paredes, fotografias de antepassados, de grupos de alu
nos em frente i1 escolinhn do bnino com dizeres em alemão. 
Quase sempre possuem também, um rádio. Refletem, en
fim, um nível de vida bom, lmvendo, no todo, 42 casns, que 
Podem ser incluidus neste ti11u. 
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H) CmcuH lwm1, lt•mlmmdo, mcNmo, em muitos aspectos, o t.iPo 
urbano, não íi~ a 1•nw•nça duaa nwnerosoa anexas e benfei
torias qUt• aa l'eftam. Espelham um nível de vida._., 
eendo culllllruitlu l"Ulll todo confôrto. Espaço-•, com plan
ta geralme11'4.• eomplexa, possuem Bala de viaitu, dois ou 
ll·~g t1mu·tos, saiu de jnntar, cozinha, dispensa, banheiro, etc. 

O telluulo é geralmente de quatro ápu e é recobedo 
de balhas rranc ,., Apn!8elltam. • maioria daB aw. cêraa 
de balaustre, rormadu por pilana de tijoloe nbocadoe, mi. 
cadoa a espaços regulares, aendo oa intervaloa preenchidoa 
po1·· ri1làdo de tabuinhas, tendo sempre um jardim muito bem 
cuidado. Tôdaa poaauem uma varanda à frente. àa vêaa, 
enviclnçadu. Aa janelu. com \lleD"R•••, llio do tipo aai
lhot.ina e aempre com cortinas Prot.eamdo o interior. Tôdu 
são torradas. O chão, auoalhado ou de ladrilhoe, é sempre 
cuidadosamente encerado. Na salinha, m6veis estofados e 
nlftlinba 1w nmtn• t'Oll1 rlôm1. * comum, também, haver 
telcviaio. \'lbvla e .-..ma. e amapre. twnhén fasio a P.. 
O banheiro é dent.m ela caaa e poasui ch1"9iro. A q..., pa
xndn do ,,.~,, ou ~irn'l(o, IM•r IM•mlNi, é encanada. 

Oa anexos NÜ> numel'OBOS. Aqueles citadoa até agora, 
8CJllllllD-Be ......, pua C'Al'l'CIB ou ..... 1 .... -. depóaitm pua 
lenha, instrulftl'ntoe qricolu. aementm ou •ha&. Bm ai
pos Ca&OB, com elevação do nfvel de vida, eonatroHle uma 
nova casa, no ludo du. iwimeira, sendo então esta utilizada 
como depósito. Eneontramus, ao todo, eên:a de 11 easu, 
h8la catrtroria. 

Quanto à diaposiçio doa anexoa, pode - notar 08 aepin
tca ratos: em alauna easoa, a cêrca de tábua ou bambu, en
volve a casa por completo, circundando, à frente e aoa ladoa. 
o jardim. e atrú, a horta mantida pela dana da CML O. mm:• pennaneean fGl'a ... ell'ClldD. ~ ... 
ou ao lado da eua, ll8Ddo o todo enwlvido por clrca de ara
me farpado, no interior do qual aparece um sramado ou 
então culturas de maior cuidado (vlveiroe, por eumplo). 
Em outros ~ a c:êrca de talJuinhM alnnp am _,..,., 
maior, DO interior do Qml • localham ema, .._.. 8 ino
l'ell frutiferu. Outru cam .,._..... circa de tal!ainha e 
bambu apcnu.a na frente, continuando-ee aoe 1adoa e fundoa . 
por tela, envolvendo a área de local~ doa anexoe. A 
neceaidade de cên:aa • maior nu propriedadea com ~ 
de pdo. Ilendo necnzírio. entlo. maa tra.. tcmnplev de 
cêraa e porteiru. na ira imediatemmte pdxima à CML 
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A• duas Igreja• do balrn>: m·tma, a mais nnllJ:n, cujo 
pr~dlo foi rl'c"tm11truldo t•m l9'1K ~~mlmlso, n mnls l'l'· 

l'l'Dh', Cunilndu l'm 19:.!5. 

Sc•tl'mbro ··- 1964 
~·utt>s: li. ,\. ,..,.,."ª'""'• 



Apesar das variedades que acabamos de analisar, os tipos de 
casas do bairro nos i·evelam, no conjunto, condições de vida geral
mentl' boas. De falo, com exceção das poucas casas miseráveis 
habitadas pelos tJ"abalhadorl's assalariados, as outras, mesmo as 
<1ue dassifieamos como modestas, oferecem razoáveis condições de 
habitabilidade, especialmente se levarmos em consideração as casas 
mais l'omuns no mt'io ruml brasileiro. Queremos ainda ressaltar 
que, :lJ>t'sm· das diferenças, não há contraste~_p_Qr demais viol(:!:fl~ 
o <Jlll' estiL dl' nef>rdo t·om a esb·uturn social mais ou menos homo
gênea da comunidade rural. Parece-nos ainda, iiítêressaiite-Cllã
mur n atenção parn o fato eh' c1ue a habitação, no bairro dos Pires, 
ni'Lo reflete as condições culturais do grupo. De fato, quando sim
ples, copiam padrões de casas típicas da zona rural do Estado e, 
quando melhores, Sl' aproximam, como vimos, dos padrões urbanos. 

C - A Estrutura Agrária 

O territ(irio <'OlllJ>l'L't.'llcfülo pelo bairro dos Pires abrange uma 
extensão de ap1·oximadamente 650 alqueires, divididos entre 67 
proprietát·ios, sendo as propriedades assim repartidas, por classes 
dimensionais: 

1o;xtensiio 

1 
Número de 

% <N.º> 
Are a ocupada 

<alqueires> 1>ro1>riedades <%> 
==: _:-_.=.-~-~--=--==== ·-= .. : .. 7..::=.~~-=====':' 

O- 5 32 47,8 17,5 
5,5 - 10 20 30,0 23,0 

10,5 -- 15 6 9,0 10,5 
15,5 --- 20 2 3,0 8,0 
20,5 - 25 2 3,0 7,0 
25,5 ... 30 2 3,0 8,3 
30,5 ---· 35 .. - --- -
35,5 - 40 1 1,4 6,0 
40,5 - 45 

___ ,. - -
45,5 -· 50 ...... -- -
50,5. r,5 .. -
r,r,,5 . 6() l 1,4 9,0 
r.o,5 - . 65 -
65,5 .... j() 1 1,4 10,0 

Total ............. 1 67 100,00 100,00 
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Bvideneia-R, pela tabela acima, o grande predomínio das 
proprit.-dad\•a com nicnos tfo 10 alt\Ul'h'l'S "· l'lll l'MIM?Cial modo, das 
com menoe de ó al11ueims. tleve11do-ae R.'mltar que, entft estas, 
pande propol'(âo pouui me11oa tk• 3 alq0t-ires. C..ont.nudando com 
&de srandc número de propril'Clattea •· pequena ext.en&;o, poucas. 

· apenu 7, IMJSRucm mais de 20 alt1ucires, semlo \•cntadcirns cxce
ç6ea as com mais de 60 ah1ut•h-es (duas apcnns). Os extremos 
cataü> ont.n~ 0,6 nl11Ut•ire, INll":l a m1•1mr, t• 70 nlc1uein•g INlra a 
naior. 

A eom1•111Ção entre o núlOl'ro " a áma ncualllda 11or nula 
pupo tlimenaional é au.-th·a. Com efeito, en1bt•ra. no lotai, acja 
maior a extenaa"io de tt•rra\K t•nglob:ulaK IM'la\K 1,n,1,rit'tlau11'K dt• l"M'
qucna extenaao. a percentqem du terras ocu1Jadaa pelu maia 
_._. 6 conaiderivel. emn.-rada com aua inaipirldncia nu
m&iea. De fato, u propriedades com menoa de 10 alqueires. que 
perfaem 'l'l ,8~ do número total dnR 1>n>11ricdadea. recobrem ape
nas 40,5?' da área total considerada, cm1uanto que as com maia 
de 50 alqueires. 11ue rcpn•nt.Rm a1M?nas 2,8~r do número, ocupam 
19~ da irca. 

Bvidencia..ee. wina, a _grande frqmentação da terra m 
mb ele muitos pequenoa proprietárioa, numa quase pulverização 
da propriedade fundiAria i mesmo aa de maior ~xtenaão, conside
radas grandes. dentro doa 1N&drões ,.., mirro, de modo algum o 
llio. • compandu ... padrões do llunidpio de l.imeira oa do 
Ralado de São Paulo. 

Do total das propriedades, :J9 (ou seja r>S,2%)' possuem 
terna contipaa. Belldo formadas por uma só gleba, enquanto que 
28 (41,8~) Bão paraladu. ptmaindo tlois ou maia lotes mpa
u..daa pelo bairm, ou fora dêll•, mpt>eialment.e 11e111 bairros de 
Pinhal, ft"radl.'8 " Brejo. 

O fat.o de existirem Jlro1u·i,'llach..'l' INU't'el:ulns 1>nmdl~RC, em 
parte, a problenlRB llUttllllOriaia. CODIO já vinlllM, lllU JM>de mAll
tu-. também. de pnwJa de compra-\-enda. qua11tlu à propriedade 
iaida1 aio aMDd«w lots nio CODtipoe, OU de a ......... illte 
fato explicando a prcaença de propriedadl'B mm porção de suas 
terras em outros bairros, que corft&pondcm àqueles com que o 
bairro doa Pires mantém maiores relações ck> euamento. 

Mo que dia respeito ao problema de subdiviaão hereditária. é 
neceee•rio analisar com maia detalhes alguns napcctoa: a subdi
vido tem sido intensa, aparecendo, como vimos, uma poeira ·de 
pequeninas propriedades, fato que tem levado, em alguna C880ll, 
a uma impoaaibilidade de continuar o retalhamento. e à procura 
de outras aoluçõea. ~ de acôrdo com cada cuo. Quando 
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existem muitos henleiros ,o mais comum é apenas um ou dois 
dêles continuarem com a propriedade, comprando a parte que ea_
beria aoa irmãos, que, nestes casc.m, geralmente, emigram. Um 
exemplo significativo é representado por uma propriedade de 7 
alqueift'B, que devt•ria M•r n•1mrtida entn• nov~ irmãos. Dêstes, 
dois perma11eceram 11na terras (cada um com 3,6 alqueires). Dos 
reatantes, um ae estabelC'Ct'n no bairro do Urejo. em seguida a 
l'asnmcnt.o, e iwis nu l'idautc· de l.imcim, onde se dt.'tlicaraun a várias 
ocupações. P.ste proet.'880 foi, porém, mais significativo no pa&
R."ldo, numa é1x1t•n t•m tiuo DR familias en"u mais nunwroaaa, tendo 
a restrição da nalalidaule diminuido •·•mh·elmente o problema. 

Outro tipo de aolução, para evitar o demasiado retaJhamento, 
t"onwiate na f onnação de ROCfodndes entre irmãos. quando não são 
muitos, organizando uma tinica exploração agrícola. O exemplo 
nwlhor nos é dado po1· uma propriedade, com 6 alqueires, que deve
ria sei· subdividida entre três irmãos ,todos casados. Embora 
<·ada um seja potencialmente proprietário de 2 alqueires, a divisão 
n•al não é J>raticadn, e a e:iq>loração é ft~ita t.'tmjuntamente. 

Bastante comum é, hoje em dia, em famílias pouco numerosas, 
o pai conaervar cm filhm na propriedade, mesmo depois de casa
dos, como terceiros ou meeiros, evitando BBllim o retalhamento e 
n'SOlvcndo o problt•ma da mão-de-obra: estabelece-aé quaae um 
r<•gime de patriarcado, em que o pai tutela o filho, oferecendo-lhe 
condições de inicio de viela, e êste lhe garante o apoio na velhice. 

Ao lado do retalhnme11to ocorre, também, o reagrupamento 
de propriedades, seja por casamentem seja por compras. . As pro
priedades que apresentam hoje maior extensão territorial resul
tam de anl'x~iio ele terraw po1· t·om1,rns. Bom l'Xl'mplo represen
tn uma proprit.'tladc, 110 Ph'l-s, tine IM18SUi 21,6 ah1ucircs de terras. 
sendo, inicialmente, 7,6 alqueires. aos quais foram anexados mais 
1·1, por compras sucessivas de lt•1·rns contíguas. 

Quanto ao sislt•mn. ele cx1llol'R~iio J>Odt•moa verificar o 
seguinte: · 

N.• ,_ 
Propriedades sob a responsabilidade dire-

ta do 1,roprieta\rio • • • • • • • • • . • • . . • • . 62 92, 'l 

Propricc~ades sob· I!- responsabilidade de 
meeiros e terceiros . . . • . . . . . . . . . . . . 3 4,4 

Prop1·iedades sob a responsabilidade de 
arrendatArioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2.9 

Total 67 100,0 
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Evidencia-se a grande importância da exploração direta das 
terras, a grande maioria dos proprietários residindo no bairro. 
Os sistemas de exploração indireta, ou seja, meiação e arrenda
mento, são muito menos representados, constituindo apenas 7,3%. 

Contudo, no se nnnlisnr o sistema de trabalho com mais deta
lhes, depara-se com uma realidade mais complexa. De fato, em 
·C~1·t·n ele ·12 1n·o1n·it~dncles (62,7%), utiliza-se exclusivamente a 
mão-dc-obm fnmilim· (pai, mãe e filhos) , tratando-se, geralmente, 
de 1n·o1n·iednt\l'S 1fo pouca cxllmsão (até f>-6 alqueires). Alguns, 
.denlt·e êles, 1>rnticam o troca-dias, ajudando-se entre vizinhos; 
-outros (cêrcn de 5-6 alqueires), dispondo de tempo, ou seja, quan
do a pro1n·ied1ull' é tão l>l'<Juenn que nãu )>ermitc o 1>leno emprego 
da mão-de-obra familiar, trabalham como terceiros e meeiros para 
proprietários mais abastados, do próprio baino. 

l~m cêrcn de 19 1>ro1>rit!dades (2H,4%) ao lado da mão-de-obra 
familiar, utiliza-se a de terceiros ou meeiros, constituída seja 
pelos casos acima citados, seja pelos filhos casados, que o pai con
tinua mantendo na propriedade. 

Há, enfim, uma percentagem, embora pequena (8,9%) de pro
prietários que utilizam mão-de-obra assalariada fixa, à qual so
ma-se, nn é1>ocn de acentuação dos trabalhos agrícolas mão-de
-obm de diaristas t' t~m1n·t•ilt•iro.-;, do l>nirro ou de áreas próximas. 
De modo gemi, estas p1·01>riedades correspondem às que pos.suem 
mais dl' :W alquei1·es. Entre tôdas, apenas uma, com 70 alquei-
1·es, utiliza mflo-de-obra assalariada muito numerosa, constituída 
por á fumílias de colonos, todos luso-brasileiros, sendo, realmente, 
uma exceção, no bairro. 

O predomínio da pt•quena e média propriedades rural, dire
tmnenll• explorada 1mlo pro1>rit•tii1io, constitui, sem dúvida, a base 
da fixação do hmlll'lll à terra. A própria forma de organização 
econômica do espa~o. cujos característicos examinaremos a seguir, 
e que apresentam, para tôda a área considerada, uma relativa ho
mogeneidade de as1wctos, reflete o n1>~go do homem ao campo. 

D - Fonnu de Utilização do Solo 

A policultura constitui n forma caractel"istica de utilização 
do solo no bairro dos Pires. Com efeito, excetuando-se apenas 
duns propriedades, utilizadas exclusivamente para cultura comer
cial de laranja, em tl)dns as outras a organização do espaço é feita 
.de moldes a obter uma produção dive1·sificada, em que se destaca, 
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sempre, a cit1·iculturn, como 1>roduto tipicnmenlt~ comercial. A 
seu lado aparecem, também com considerável importância, cultu
ras temporárias, tais como arroz, milho, feijão, mandioca, desti
nados ao consumo familiar, com venda de t~xct•ssos. Secundària
mente, outros 1>rodutos podem apart•ct•r, re1))"esentados t>m· relí
quias de culturas importantes no passado, como velhos cafezais, 
<1ue ainda permanecem em uma ou outra propriedade, ou então 
fruticultura (melancia, mamão, banana), como tivemos ocasião de 
encontrar em algumas pro1>1"iedades. 

A atividade criatúria também particitH\ do sistema de produ
çíw, embora secundária, e~ muitas Vfr"LeS, subsidiária da agricul
tura, sendo sua presença atestada 1>ela existência de pastagens, 
em tôdas as 1n·o1>riedndes, e, cm algumas pelo aparecimento de 
culturas para formgem, como cmm e milho. 

Completam o quadro uma gmndt• \'nt•it•dade de produtos de 
fundo de quintal: pequena horta aos cuidados da dona da casa, 
árvores frutíferas várias (abacateiro, mangueira, mamoeiro, ba
mmeirmt, grande \"arit•dadt• de frutas dh-icas) associadas em 
pomar, que geralmente envol\'e a cm~a. t~, por fim, cria~ão domés
tirn de 1101·cos e ~alinhas. 

Vt•rifica-St>, assim, na grande nmiorin das 1>ro1n·ie1bult•s, uma 
produção dh·t•rsifiruda. O tipo de combinação a1n·est•nUl, contu
do, vm·iaçílo, na dt•pe111lt?nda da 1wo1Hm;ão e importância de cada 
cultura e dn maior ou menor participação da ~rin~ão no sistema 
de produção. 

O tipo mais generalizado é o reJ>resentado pelas 1>roprieclndes 
que apresentam um certo e<1uilibrio l'lttre as várias culturas, sem 
destaque especial de nenhuma delas. l~mbora a citricultura repre
sente o setor tipicamente comercial, a.'i culturas temporárias for
necem uma produção tal que pcrmill>, t1m1st• sempre, venda de parte 
da colheita. Quase tôdas possuem alguns animais pa1·a trabalho 
agrícola, com excessão de três, que se utilizam de animais empres
tados ou alugados de vizinhos ou parentes. Cêrca de 20, ainda, 
contam com duas ou três cabeças de vacas para obtenção de leite 
necessários ao consumo familiar. As culturas intensivas de fun
do de quintal e os animais de criação doméstica, evidentemente, 
nunca faltam. mnbom com nmti:r.t>N ,·nrindos, nos foi i>ossível 
classificar, neste tipo, 61 pro1>riedadt•s bt•m rt•1m•sentadas pelos 
exemplos seguintes (dndos de janeiro de 1966) : 

1) Prop1·it.'tlade com 7 nh1ueires, dos tJUais :! t•m laranja, 1 
cm milho, 0,5 em feijão, 0,5 em arrtYL, 1,á em J>asto t• 
o rt•stanlt• em CUJ>Ílo 1le mato. 
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2)· l1ropriednde com 21.5 alqueires, dos quais 10 em laran
ja. :\ em nr1·oz, :! t'm milho, 1 l'm feijão, S em pasto. 2 
em eucali1,tu. e o,,r; "m capão de mato. 

3) l'n•1•ril'tladt• com 5.5 alqueires. doa quais 1 em laranjal, 
1,r, c•m arroz. 1,li ''"' milho e 1 em café. 

· -1) Pn•priedade com 5 alqueira, doa quais 3 ma laranja e 
o ratante ocupado por culturas temporária. 

Pelús c.•xem1110M nl"imn, verifica-se. nMim, um certo equilfbrio 
entre a\S ll•r1·as ocu1»ulM 1>ernmnl'llWnll'11te pelos laranjais e as 
terras dt• lavoura dedicadas a cultiws anuais. 

Outro tipo de eumbbul(iio aeria Mprmentado pelas proprieda
t1ra, ~·ralmt>nlt- mni11 exlc•ru1na, qu«', rmborn com <'.Aracteriaticoe ge
mia St•mclhnnt.uN no t~nso anterior. ap1·t>.sentam c1·iaçíln de gado lei
teiro dt> maior deRtac1De, J'MlMibilitando venda do produto para a 
vmnhaft(a ou a própria ~idade dt- l.imeira. A ativiàde eriat6-
ria lrallllllU'fte na maior extendo clu putagena, no apancimento 
de culturas de cana e milho para forragem, nas inlltalaçõea para 
o gt\do, ll\lC cnrit\Ut.'Cclll ON mu.•Xtll\ junto du cnsa, como o curral, 
telheiro para ortk•nha, et'n?adoa com côehos para a alimen~ 
~lntenk• '°"""'- n-talhndcm m1 trolll'.m de Ú'Von!L · ~ pma(wl 
~lusif"acar, nmte tipo. 8 propriedades. tôdu posilUindo mais de 
10 f'n~1U1 de R1u1o leilt'in•, a clM quni11 t"om maia de 20. Os exem
plos 8l'guintes st•1·vh•üo pam ih1Ntrnr õi~Le tipo: 

1) Propriedade com 30 alqucmoa. dos quais 6 em laranja. 10 
em putaaem. 13 em mlturas tempcririaâ ~ 
o milho como cultura forrageira, 1 em euealiptoa e o rea
t:mte em cnpiio de mato. Vivem na propriedade cêrca 
de 20 cabeças de gado para leite e alguna animais pua 
o trabalho. 

2) Propriedade com 60 alqueira, doa quais 16 em laranja, 
15 em 1>asto. 5 em milho, 5 em arroz, 5 em feijão, 2 em 
batatinha e o restante ocupado por eucaliptos e caplo 
de mato. Existem na propriedade cêraa de 26 ahepl 
de gado para leite. :além de animais pua trabalho.. 

3) Proprfodadc com 20 alqueires, doa quais 5 em laranj•, 6 
em Pl\Stngem, ü em culturas temporárias, destacando-ee 
o milho, e 5 em capoeira e euealiptm Existem na pro. 
priedade ttl'ft de 12 eaheçu de pelo pua leite e ani
mais pua trabalho. 

-55-



Um terceiro tipo de organização econômica da produçió aeria 
reprmentado pelas propriedadt.>a em que a cultura comel'.Cial ela 
laranja poeaui um carAter nitidamente predominante, recobrindo a 
maior parte da au1>edície dis1>0nível (cêl't~ de 70-80%) sem se 
falar daa duas, jA citadas, C08' monocultura propriamente dita. 
Aa outras culturas, e.mbora existente, têm importância aecundária, 
aendo principalmente objeto de cultura intercalar nu fileiras doa 
pomares · em formação. Destinam-se ao consumo familiar, dificil
mente aendo objeto de venda. O aetor comercial apnaenta-ee aa
aim eepecializado, conatitu(do apenas pelas laranjas e mudas de 
plantas cítricas. Os· exemplos seguintes servem para ilu.trar . &te 
tipo de propriedade: . 

1) Propriedades com 9 alqueires, doa ·quais 7 em laranja, 
1 em culturas teinporá1iaa e 1 em capão de mato. 

2) Propriedade com 3,5 alqueires, doa quais 3 em laranja, 
uma quarta de alqueira em mudas e o resto em capão. 

3) Propriedade com 5 alqueires dos quais 4 em laranja, O,õ 
cm mudas e 0,6 ocupado por pasto e culturas temporárias. 

4) Proprit.'<lade com 70 alqueires, doa qunia 60 em laranja, 
2 em mudas, o resto com culturas tell)porárias, pasta
gens e matas. 

& int.crcKN\llte ol>se1·vnr t1ue ôste ti1>0 de organizaçi'Lo do M
paço eatA ligado a três ratôrl!l:I fundamentais: 1) poaaibilidade de 
empate de capital por parte do proprietá1·io, necessArio seja na 
formação de um nôvo JlOIW,r, prevendo-se, neste caso, um nmoril'
cimento a longo prazo, seja na sua manuwnção (tratos culturais, 
adubos, f ertiliznntes, eventual h·1·ignçi\o) JN\l'ai manter a pl'Oduçi'w 
a um nlvel ele\'ado e diminuir ao mlnimo a JM>aibilidndc dos i·is
coa; 2) certa especialização técnica, utilizando-ae métodos racio
nais e cientificoa, especialmente no caso de produção comercial 
de mudas; 3) infra-estrutura comercial at)lidu, garantindo o pro
dutor contra eventuais oscilações de mercado. 

. · Todos êatea aspectos serão analisados com maiores· detalhes 
em outra parte de noaso trabalho, noa intereuando apenas, aqui, 
chamar a atenção para a influência que exercem naa diferentes 
formas de organização econômica do espaço. Com exceção daa
condlç6ea acima, de fato, a policultura, com uma produção mais 
variada, representa uma busca de maior equilfbrio para a peque
na propriedade familiar. / Pierre Georire (1963, p. 88) i'eUaltou 
bem êate papel da policultura, dizendo que .. la polyculture se pre
sente ainai aoua toutes ses formes comm, la meilleure défense 
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d'unc collL>et.i\'é 1·umll~ cont.t·<· les antagonismes latentes du milieu · 
t•l ll~ inl'<•rlitmll~ '''' duu1t1l' t·:un1•agnt~ nmmt•llc". 

Além "'' g:mmt.ir a seguran~a e ettuilíbrio dn pequena pro
pri<•thult• fnmitini·. o KiKh•ma pofü·ulluml possibilita "1" ml~illeur 
reiult•menl tlt• la s111tt•rfide tfo1ponible cn nllribuunt à chuque sol, 
a <'hnt1m~ mi<•t•omilit•u ~' fo1wtion n1>1wo1wié" (Idem, p. 67-68). 
Com cft•ilo n org:mizne\:·m do cspae\o é f,•itn de moldes u aprovei
tar n.'l concli~Õt·K físims d<~ cada 1n·opt·fodade e os fatos essenciais 
tln tlislrihuie\ào t•sp:u·i:1l 1l:1s t•ultums podl!lll ser t•squcmntizndas 
do nuttlo . segui n le : 

Os fundo.'\ de \'ales úmidos são aproveitados para a criação, 
com pastagens nulu mis permanentes nas vertentes de maior incli
nação e pastagens 1wriõdicamente melho1·adas nas vertentes mais 
suaves, qut> pern1item sua uração sem perigo de erosão; geralmente, 
:\s margt•ns cios ribc..•irt';es, cabc..>eeiras de afluentes e ve1tentes muito 
acentuaclM são conN<'rvaclas recobertas pela vegetação natural, re
presentada por t':tl>Ões de mato. De modo geral, a área em pasto 
estende-se nt.é a meia vertente, 1><>r onde corre a estrada e onde 
se localizam a.'\ t':t. .. 'l:ts. É inte1"CSN:mte observar que, mesmo quando 
o pasto não chega até a casa, é a ela ligado por uma espécie de 
corredor, unm tira tlc lt•t-r<•no, protegido dos dois lados por cêrca 
dt• aramt• fnrp1ulo. 

'l'ôtla a :lrca imt•tlintumt•nle 1mixinm à ca .. 'IU. é organizada de 
moldes a al<•ntll'r ils nt.'<'t·s.~id:ult•s da ex1>loração: habitação, ben
feitorias, jardim, hm·ta, 1>0mar com \•:u·iadas á1'Vores frutíferas 
formam todo um conjunl<•, s.,remlmente bem delimitado e cercado. 
Conmmt•nlt• a1mr<'<'t'lll t:unht-m, uns inmttin<:f>e.•s da casa, J>e<1uenas 
1m1·celas tll•tlictulas a cullurns mais intensivas, que exigem cui
dados 1w1·mantmh's, <'omo t• o <'l\SO dos "viveiros" (mudas de la
mnjn), ou tmti\o t•ultums de utilização diilrin, cuja localização 
mais afastada implicaria em gasto de tempo e trabalho, como é 
o t•aso da <'Ullura ele cana 1.a1rn forragem. 

A porção da 1n·o1u·iedade lJlle se estende da estrada ou casa 
até os es1>igões é utilizada para as culturas: os laranjais e as cul
turas temporárias distribuem-se indiferentemente nas vertentes ou 
divisores, evitando apenas os dt.>elives muito acentuados e os solos 
de "piçarra"; nos interflúvios, ~utro elemento vem somar-se à pai
siigcm, representado pelas relíquias dos antigos cafezais, além de 
a1mrect•rt•m, com bastante freqüência, talhões de eucaliptos, que 
J>t>tll'm, tam~m. ocu1.au· a meia \0e1tentc ou os fundos de vales. 

A casa, portanto, ocupa sem1>re uma posição de ligação entre 
os duas fomms b:'isicns ele uso da t.cri-a, estabelecendo-se entre a 
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Area ocupada JX'lRR pRRt.agentl, c1ue vai. de modo ge1·al1 do fundo do 
vale à meia encosta, e a áa·cn domfüio das cultua·as. da meia encoe
ta aos divisores. refletindo naaim. na sua posição. mais uma adap. 
tação a suas funções. como <..oentro de uma · explomção com ativi
dade agr(cola e crfatórin. 

Modificações· n êsle ti110-11ndrã°o de c>nmnizaçi\o sa"io introdu
zidos quando .a flt't•IU'il•tlndt• " 1uu·cl•bula ou 't1unndo coudiçües locais 
de to)lografia exijam ndapt.açõeK. Apresentamos alguns exemploe 
que retratam 08 ti1M• mnis comunal de or1nu1iznçi\o do es1mço naa 
propriedadt.'tl agr(colas do . balira'O doe Pires. 

A eoma de todos os as1>ectos relativos à organização do espa
ço. que acabamos de analisar, 1-eflete-ae numn paisagem agrária 
extremamente diveraiClcadn. lembrando, no meu conjunto. um mo
aAico. formado pela juatapoa1'i\o e encaixe de nume1'0888 pequenu 
parcelas de .terreno de va...._ utl\i~o. 

O delenho Jl8rcclar apJeMuta uma trama bastante complexa 
e h"l-eaifar• com p1-edqrnf nio de unidades de cultura de reduzida 
exte~Bifô •. chegando n""mo, êlD muitos casos, n c1uasc . pulveri~Ao. 
Embór.a predominem os t..•ontt"u·nos 1-etili•woM, com fo1'1llRS l'!Omé
tricas. tendl•ndo ftll~ialmente ao c1uud1·ndo e retânplo, verifi
ca-ee. uas árc•aaM de reli''''º mais di88l-cndo e movimentado, o a111\re
cimento de oontôrnos arreclonclados, sinuosos, moldando-ee àB for
mas do 1-elêvo. A influência da t.otJOgrafin ae faz sentir, também, 
quanto ao arranjo daa JMU'Celas: com efeito, nOB interflúvioe e naa 
yertentea que dl'scambam BUa\'edlente, justa1l&m-ee aem solução 
de continuidade, oa-a dis110ndo-ee 1mrnlelnmente à orientaçio do 
relê\'O e entre lli, on' cncnixanclcl-l4C h·rl'gulnrmente, sem nenhuma 
linha d.e direção; nus át'eUll dt.• a'élêvo mais l:\eCClonado1 apareceoi 
de modo deaconUnuo, i10ladna ou em pet)uenos grupos a"eCObrinda 
oe topos de es1,orõt.>t1 e as \'erhmta'I mula sun,·es, Bl'ndo aepa..wa. 
por · fundos de \•ales incultos. 

O limite entre ns parcelu JMlde ••r demm,•ndo por cêl"Cal de 
aram" fa1·1,ndo, fu.~~m l'l'l'UVntkll' JNU'U l'oudu~im de úgua ou til~i
raa de árvores e ai·bu1tOB, sendo 1·a1'01 <..·ontudo, o contôrno lotai 
por. êstes ílltimoa; Mliitns vêzes, tnmbém1 caminhos 11a1ticuh\l'é1 
demarcam o limite entre .as mesmas. lntt..'"888nf.e ê, porém. wri
Cicar-ae que nem aem1,re existe a pn.-ocupação de envolver oom 
eêrea cada parcela cultural. mas. antes, de separar aa áreas de 
cultura das de pastagens e, sempre, de proteger a propriedade•ao 
lonao daa estradas principais. 
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A 1111IKllJ!t'tn llJ!l"l\rla, Wl 11110 <'llri10 llu lllht•lniu do fo't•1..-11z, <'11rnt'lt•rlz1t-Kl' 11cln ull
llz111:Ao lntt•11rnl 1111 "'''"· 1·0111 t'X<'1•1:i111 1h• t•11lrt•ll11 ralxa 11u•• al'l•m1mnh11 a slnUOlll
dode do fundo do vnh', oru11mlo tK•r <'lll•i\o 11<• mato. 011 l11rnnJnls, bem t•utdmk>s, 
Just111iô<'lll·Kl'. l't't'ohrlnllo <'xh·n111111 An•as, i\ nwla vc•rtt•nh', t•nt1uanto que nns terras 

lw1hma lll't'tlomln:1111 1111 1111111111,tt•ns e• 11011 lnh'rflü,·1011 dt•11tm·11m-11t• 011 t•uc·11t11•l11ls. 

Agllslo - 191.iil 

A varie1lade de utilizai;iio 110 solo n•m l'Ollft•rir ü paisagem, 
-como já disst•mos, o aspecto dt~ um mosiiico. Os laranjais, com 
seu pontilluulo \"Cl'de-escuro, constituem, por assim dizer, a nota 
característica e constante, mas não o único elt•mento da paisagem, 
pois vêem-se continuamente allt•rmutos a culturas anuais, que não 
ruro, também, se insinuam 1mr l'lltre suas fileiras, ou intenom
J>em-se, para ceder lug-.ir a pastagens, sendo o todo reavivado, 
aqui e acolá, 1)('lo ver<le-<'scuro <le algum pequeno t•ucaliptal ou 
capão de mnto. O asp1•cto total, que disto n•sulta, é, i\ primeira 
vista, ciu'>lico; examinando-se, contudo, com mais detalhes e aten
tão, \"N"ifit·n-s1• um t•erto t•onjunto orgimit·o, n•sufüulo de armnjo 
to1>ograifico das prindp:lis formas de utiliz:tçüo do solo, l'lll funçí10 

-60 -



do eixo l't'l>rt>sen~ulo 1wlo \'ale 110 ribt•irão do Fenaz, podendo, 
n~im ~·r t•sc1m•nmt i?.mlo: 

n) lima faixa d1• h>rrns, 1lt•dil.'1U\as a pastagens, acompanha 
OI'\ fundos ele \'nh•s, ora alargando-se até a meia encosta, 
ora t"t'<luzindo-am n delgada fita margeando os cursos 
thtgun, t~ujcm lM>rdtm AAO Sl'llll>re deline.ados por vegeta
ção ciliar. CaJ>ÕeS de mato, restos de uma vegetação 
primitiva, marcam, também, freqüentemente, os fundos 
dos \'ales e ns vertentes de maior inclinação, protegen
dcr.os c\a erosíU>. Vez ou outra, pequenos campos de cul
ti\'o ou ponui.res cht•gum até a margem das aguadas, in
sinuando-se por entre os capões -ou destacando-se no 
nwio dos J>a&Stos. 

b) Nus nu•ias encos~L.~ e nos interfhivios, verifica-se o domí
nio da111 nrea111 culti\'adas, os vários tipos de culturas apa
recendo alternadas, ocupanrlo parcelas especializadas, ou 
en~io associadas na nwsma 1>arcela. 

e) Nos dois 1nincipais inte1·fl(1vios, velhos cafê'Lais marcam 
Crt'ttiienh•mt•nlt• a J>aisngt•m, ao bulo das culturas tempo
rnrim~ e dos J>omares. füacaliptos, também, delineiam 
frt•qiit•nlt•nwnt<• o ti11lo <lol-1 11ivisorPs, rmhorn 1wssnm apa-
1·1•1·1•1·, tnmht'•m, Ili\ nwin t•nt·osta t• no fundo cios vnlt•s . 

.. ~mbm·a rstt•s c•lt•mt•ntos St•jnm (•tmslantR.s em IAHIO o territó
rio com)H"t.'\•mliclo 1.elo bairro, ~ IM>SKÍvel t't..'Conhecer t..-e1·t.as varia
ções paisagísticas locais, em função, principalmente, da própria 
varinção da topografia. Com eft.ito, nos interflúvios e vertentes 
suaves t}llt' camcterizmn o alto curso do ribeirão do Fel'raz, as 
culturas OCUJ>alm o solo d<' modo contínuo, apenas interrompendo-se 
no fundo do vale 1>rinci)>all, onde N"io substituídas, como vimos, 
pelas pastagens; o desenho J>al'celar é bem organizado, com dispo
sic;i\o regular dns Jlllrl~t•lns, gt•mlnll'nte de contôrnos 1-etilíneos e 
formas geométricas, dispostas i·eguhmnentc, pai·alelas entre si e 
ao eixo cio ribeirão; os cupões de mato reduzem-se a delgadas pes
tanas acompanhando as margens do l'ibeirão; as culturas apresen
tam um aspecto cuidado, e as fileiras dos laranjais são bem ali-

. nhadas; as casas, surgindo a intervalos mais ou menos regulares, 
· são geralmente de aspecto agradável, com seus jardins sempre 

multicoloridos : n paisagem reflete, enfim, um alto grau de acupa
f;Í\O do 1mlo. 

No médio e baixo curso, com o maior sccct0namento do relêvo, 
os t'SIN\t;os <"llllivndos sfü> mais •º<'«luzido.~ e descontínuos, amiúde 
intl'rromt>idos JK>Iº f mulos tfo \'nlt•s incultos; o dt>senho parcelar é 
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A11tK't'l01< llc• um lnrnnjal mal ruhhuln, a11n•st•nl111Ult1 Calhas. allt•rn11111to-11l' a pllslos 
e terrus de• 111\'llUl'll. l•:m 11rlnlt'lro pl1111n. "vlvt•lro" clt• 1m11l11s rttrtc·as. Os Cttndns 
th• \ ·nlt•s , º' 'UIUHh•s por t'npl\u th• 1nnto. t ,.1,n•st•nta1n s.•1upn• u1nn hth•1-ru1u.:i\o nn 

utlll1.a1,'l1t1 11i:rh'11l11 cio solo. 
Agõsto -- l!l&t 

1-"nlos: li . ,t. Fernolldf'a 



mais dl'IW•rganiz:uk1. t'om 111u·t·l.'Lu t'lll"aixarlns irregularmente e com 
conlt;rnus muitas \'lv~ irrt•gtdares e arn.>rlondados; os capões de 
mnto, tt•m mais exprussão no conjunto; o "habitat" 1·u1·al é mais 
mrefeito, com disposiçi"lo mnis il'regula1· das casas: a paisagem. 
enfim, resulta mais agreste, com ocupação e utilização do solo me
nu." i nt.en."ª· 

AtK.'l4ar, ,,mi-m, destas di\'l~rsifica~Õl'S kM:aia. é evidente -
insist.imoM - a uniclmle de oeu1»1u;fü1 cio ~•lo ,. INlÍMnJ{ÍMliC'n, C'nrm•lc•
ri11lica do !.mirro cloti Pirt•11, h11t1e11cl11 1111 pl'Ci1u·i11 unidade física re-
1u·~ntmla pelo \'ale do ril>loil'iLo do 1''cra·az, que constitui como que 
a oMsatum de ltKlo o tiiMlt•ma dt• ol'l(aniznçiu do t•spaço. 
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V - SISTEMAS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO 
ECONOMICA 

A - As Téc:ni~ de Produção 

As tt..'cnicas agrÍl'olas utilizadas no bairro dos Pires são, no 
seu t"cmjunto, bn.'4lnnlc• c•voluida.~. 11os.~ibilitanclo um uso intensivo 
e racional do solo. l<~\'ideniement.c, variam de acôrdo com cada 
tipo de atividade e na dependência das possibilidades econômicas 
de cada agricultor, mas os camctc.•rísticos fundamentais apresen
tam certa homo~nc.·ichule pam tôcla a área considerada. 

Quanto ao ec1uipamento, a maioria das propriedades conta 
com um conjunto apreciável de inst1·umentos de trabalho. Com 
efeito, excetuando-se apenas dois proprietários, todos possuem 
arado, grnclil, 1·iscador, carpideira, sementeira, além dos objetos 
de uso mais comum, como enxada, foice, etc. 

A fôrça motriz de uso mais geral é a animal, fato que leva 
a uma ãüvidãíde criatória subsidiária, mantendo-se na propriedade 
alguma.'4 cabeças de animais de• trnção (ec1üinos e muares). Cêrca 
de 20 111·oprietílrios contam com um ec1uipamcnlo mais completo, 
incluindo. tamlx'm. lmtor. T1·at.n-~. na maioria elos <"S."°8, das 
flrtlfll'ic•cl:ult•s nmis c•xh·n~lN, 1mra :ts «1unis a eom1n·a clt• um lmlor 
l't'Jllº«.'N«.'nla mmwnto de 1n·ocluçfm «' c\iminuiçfu> das necessidades de 
milo-dt.>-obm, po.~ibilitanclo, ns.'4im, a amortização elo capital em
pala<fo, num pmzo razoiwelmenie cm·tc.>. Na maioria dos casos, 
porém, a reduzida extensão elas terras nno justifica n compra de 
um tmto1·, c1uc st•ria, realmente, anti-econômico. Para sanar êste 
problema, alguns proprietários (gl'ralmente irmãos) se reunem 
em ~1ue1U1S sociedades, para poderem efetuar a compra de tal 
instrumentc.l, <1uc é, assim, utilizado conjuntamente. Consideran
do-se, ainda, <1ue é bastante comum alugar o trator de vizinhos, 
por dia ou hora, es1>ecialmcnte 1>ara a aração da terra, e que, 
no caso de meeiros, o proprieu\rio entrega a te1·ra arada, utilizan
do, para isso, o trator. verifica-se que a motorização é mais gene
ralizada de que o número de tratores poderia fazer supor. 

As técnicas de trabalho da terra são cuidadosas: a cada ciclo 
cultural, o solo é previamente arado e adubado, geralmente mis-
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turando-se a êlc o l•Ktêrco animal e os resto.a _de_ vegetais. A1;ús 
o arado, passa-se o gradif, que aplaina e homogeniza o solo, esfa
relando os torrões de terra maiores, e, em seguida, o riscador, que 
abre os sulcos muh~ irão ser colocadas as sementt•s. Todos êstes 
trabalhos de pn•1mro da h•1Tn são rl•alizados, Sl'llllln', acompanhan
do o sentido das vertentes, perpendicularmente à linha de maio1· 
declive. para evitar l'rosão/ Outro euidndo para 1wescrvar o solo 
consiste, ainda, cm nunca arar as vertentes muito inclinadas, que 
são conservadas, como vimos, l'lll pastos Jll'rmanentes ou em mata:-;. 

' 
\ 

j 
·1 

Trabalho de urn1:Ao do 111110. uttllzumto-se o 11r111lo 11uxut10 1>0r dois nnlmuls. 

Setembro - 1966 

O plantio, de acôrdo com o tipo de cultura, é feito m~al
mente (mudns de lamnja, nmndiocn, etc.) ou utilizando-se a ~ 
rµenteira" (arroz, milho, etc.). Os tratos dispensados às cultu
ràs são, do mesmo modo q1w o IH'l'JllU'o da terra, cuidndosos, exi
gindo soma considerável de tmbnlho: o solo é mantido limpo pela 
prática de continuas capinas, i·ealizadas seja com a "ca1·pideira", 
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puxada por um animal. seja com a enxarln, esta para arrancar as 
t•rvns cm volta das 11lantas: a citricultura, por sua vez, exige uma 
certa cs1wciatizaçf\o, como veremos arliante. O solo é constante
mente nrlulmdo, utilizando-se não só o estêrco produzido na pro
pril•dade, mas, taml>ém, o adubo químico (especialmente nitro-cál
cio) e o orgânico (fnrinha-de-ôsso), sendo que a adubação do solo 
n•µn•senta, a cada ciclo cultural, um empate considerável de 
capital. 

Outrns priitil-as culturais <h• uso generalizado, visando o apro
veitamento mais intensivo e, ao mesmo tempo, a preservação do 
solo, consistem na associação __ e_mtaçãu _ de. ..culturas. O tipo rle 
associação mais comum é a prúlica de cQlturas telfil!_Ol'.~rias inter
CJ\lares_, nos mTturnwntos dos lnranjais novos ou dos cafezais. A 
rolac;ão dl~ culturns, alinda i\ mlulmção, permite o uso contínuo do 
solo, .sem necessidade de pousios, a não ser o descanso _ obrigató
rio, no período dns sêcns, correspondente à entre-safra. A asso
ciação da àgricultura com a criação representa, por outro lado, 
nm dos 11ontos mais positivos do sistenm de produção. Além da 
crinc;ão subsitliúrin ligai\n n fornecimento de energia, de grande 
importância resulta n criação complementar, seja de gado de leite 
como de suínos e aves, não só por fornecerem produtos para o 
consumo familiar, como por 1wrmitir 1wquunns rendas extras, além 
de aumentnr a produção do estêrco, de grande valia para as cul
turas. Além do mnis, embora existnm certos tipos de cultivos de
dicados especialmente à criação (cana para forragem) a presença 
rln criaçf\o serve pam valorizar os subprodutos das culturas (fa
rdo de milho, pulha de arroz, rama de feijão, etc.). 

Evidencia-se, enfim, pelos fatos examinados, que todos os ele
mentos constituintes do sistema de produção, estão interligados, 
não só por relações puramente espaciais (associação de culturas) 
e temporais (rotação de culturas) mas, principalmente, pelas rela
ções de inte1·dependência (associação agricultura-criação). Evi
dentemente, a conjugação de todos êsses elementos pressupõe, por 
parte do agricultor, uma certa base de conhecimentos fundamen
tais e capacidade de organização, possível graças ao nível satisfa
tól"io apresentado, no conjunto, pelo agricultor do bairro dos Pires. 

Cêrcn de :10 proprietúrios sf\o s(ícios da Cooperativa Agrícola 
de Limeira, cuja func:ão está ligada à venda de adubos e sementes 
selecionndas, para Sl'lts associados, a preços melhores ; uma boa 

· pcrcl•ntagt•m faz parte, ainda, da Associação Rm·al de Limeira 
(vinte 1n·o1>rit•túrios). l~videntcmcntc, ê~ll·s dois fatos atestam, 
por parte do agricultor, uma preocupação em p1·ocurar, sempre 
llUe possível, uma melhoria das técnicas agrícolas utilizadas. 
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A análise mais detalhada ,que realizaremos a seguir, servirá 
não apenas para um melhor esclarecimento àas técnicas ligadas 
a cada tipo de atividade agrícola, como, também, a mostrar as 
diferenças existentes entre os vários proprietários. 

8 - A Otricaltura: Principal Riqueza do Bairro 

A citriculturn, como 1>roduto conwrcial, co1m•çou a ter des
taque, no bairro dos Pin.-s, np(>N 19:u;, t1uando Jlns..-;ou a substituir 
a cultura cafeeira, como jil tivemos OJKn·bmidnde de ver. A mola 
propulsora do dt•senvol\'imento da cit.ricultm·a foi sua valorização 
econômica. em seguida il int.t.•nsificação das ex1Kn·t.nçõcs, especial
ml•ntt• para a l°l'R"ião do Prata e n l•~m·o1ln tlllt! Otºot"rt'll a}Mís 1926 
(Mmules, 11lfl0, Jl. !ln). Luiz Amaral, l'lll sua "li isl1·1rin Cerni da 
Agricultura Hrnsileim" ( rnr,K, p. lfül), fornet·t• os St•guintes da
drnc: 11 l~m 19~. diz l'lt• - t•xportmno • ..; r,t;tUlOG t•aixas ele laranja. 
1-:m 192tJ - ~ua.:m1. Em 1930 - 812.207. gm w:n - 2.0á·t.:io2. 
Em J9a2 - 1.930.138. Em 195-1 - 6.38-1.209.000 frutas". O mes
mo autor informa ainda, que no ano de rn:u~. havia, no F~tado 
de São Paulo, ·l.~:J!)..156 iirvores cítricas, dns quais 1.418.:l69 em 
formação, e que l•1ltre os municí1>ios mais importantes em citri
cultunL destacavnm-Sl', entre outros, Sorocaba, Limeira, Taubaté, 
Arara.q, J>inlcicaha e Campinm~. 

Ao lado do nwrcado extt•1·1m, o desenvol\'imento crescente do 
mea·cudo interno, J"Cprc..>senlado, esJlCCialmentt•, flelas gnmdes cida
des, que se constituiram em im11ort.antes centros consumidores, 
muito favoreceu o desenvolvimento da citricultura. 

No planalto paulista, a laranja encoutmu condições favorá
veis il sua expnns:1o. O rell'vo, com smln•s mululações, caracterís
ticas da l>c111·l.-ssào l'eri f ~rim e llo Planalto Oddl'l1tnl, JlOSSihilitou 
sua cultmil sem 1wobleums de erom1o. Quanto ao solo, já Anto
nieta de Paula Souza (l!H·l, p. 72:1), chamou a atenção para o 
fnto du 'llll' "l' 11ossívt•l n :ulapt:u,:iw tios 11onmn•s t•m 1ormnde nú
mero de tilKlS de solos, tais como as tt•rras "vernwlhas", com boa 
JK!lºl't'nhlJ{t'lll tlt• m·t•ia ou nwsmo mais iirido.~. t•omo o "sangm• de 
tatu" e o 11catnnduva", sendo apenas necessilrio um ligeiro auxi
lio de adubos fosfutados e frrtilizantt•s \"Cj..retais pam transfommr 
«1unlquer solo paulista t•m bons solos l>:lm a citricultura", salien
tnndo, ainda, que "as terras vir~t·ns, ricas por cl1•nmis em· matéria 
orga'lnica. t\UC lnnto nlrnem o.-; fazendeiros de caf~. niio são favo
ráveis às culturas dos lnnmjais, por trnu•rem um desenvolvimento 
denuuJiado à vida \'egetal, l'Dl detrimento do fruto" e que "süo 
justamente os solos cansados pt•los caf C-1.ais «1ue mais süo utiliza- ' 
dos pelos 1>0mnres". 
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O clima, 1>or sua vez, favorece a citricultura: com efeito, as 
chuvas coincidem com a é1>oca da floração e crescimento dos fru
tos, enquanto que o 1wríodo sêco permite seu amadurecimento e 
facilita a collwita. A ausência de frios excessivos ou ventos de
nmsiados violt•ntos, re1>rt~s<•nta outro fator favorável. 

Ao Indo dt•stas condições naturnis, muito influiu, no desen
volvimm1to das culturas cítricas, o sistema de circulação, pois que 
a laranja <•xige comercialização riípida. Assim sendo, as áreas 
que já conta\'am com boa rêde de circulação, ferroviária e rodo
viária, pré-l'stabdecida graças à cafeicultura, foram as mais favo
redtlns. i:: o <·mm tlt• Linu•im. Nt•stn citlad<', estnbel<•ce1·am-se 
várias "packing-house", que recebiam as frutns de tôda a vizinhan
ça, procedm1do, em s<•guidn, à sua seleção, Jlolimento e embala
gc.•m, sendo o produto fitcilmenl<• <•sco:uto pela ~~strnda de Ferro 
Paulista ou pela rodo\'ia estadual. 

As condiçfü•s a]lresentndas pelo bairl"O dos Pires foram, assim, 
<•xtr<•nuulllmtc f:\\'orávl'is, não só pelas condições físicas, sendo o 
rclêvo caracterizado, como vimos, por interflúvios aplainados e 
vertentes suavemente inclinadas, com predomínio de solos argilo
-arenosos, mas, principalmente, pela sua favorável posição geo
grlifi<·n, pr(1ximo il <'idadt• de Linwim <' à marg<•m da rodovia. 

Na ár<•a em consideração, os laranjais expandiram-se gradual
mente, substituindo os cafezais e alastrando-se, inclusive, em terras 
anteriormente ocupadas 11or pastagens e matas ou utilizadas para 
lavouras temporárias. A área recoberta pelos laranjais tende, 
ainda, a aumentar, fato atestado pela freqüência com que se en
contram laranjais em formação. Diante dêste fato, torna-se im
preciso delimitar n Íll"<'a ocupada 1wlos ml'smos, pois que, de um 
nno para out.t·o, podem verificar-se diferenças sensíveis. Em ja
neiro-fevereiro de t 966, na época de nossas pesquisas no bairro, 
a área ocupada 1wlos lamnjais era de aproximadamente 251 al
queires, ou s<•ja, :n~,:l% da área total. Objeto de cdtura de pe
quenas e médias propriedades, os laranjais são, em geral, de 
pouen cxtl•nsão: mt•smo ttuc apareçam espaços consideráveis reco
bertos uniformcmentes por culturas cítricas, resultam, em geral, 
da justaposição <le vários pequenos laranjnis. 

A citricultura exige, por parte do agricultor, certo preparo 
técnico e, mesmo, especialização, quando se trata de produção de 
"mudas" para venda, atividade que tem certo destaque no bairro, 
sendo exercida pelos chamados "viveiristas", que possuem, para 
tal, certifkndo es1w<"inl do Instituto BioU1gico. F:xistem cêrca de 
dez "viveiristas" no bairro, sendo, sua produção, controlada pela 
Casa da Lavoura, não só <1uantitativa, mas também, qualitativa-
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mrnte. pela viaita perieíclina ele• agrônome-. que U-01 a fu~w ele 
orimatar no cultivo c• trato claa motina e ele examiná-las. antes de 
sua eomercializaçiio, para evitar possh•eis doenças (cancro cítrico, 
principal~ente). 

Aa técnicas culturais ligadas à 1•ruduçfw come1-cial ele .. mu
das" com11ortam víirins flU\eN: a 1:mnwnte, cuidndoMnml'ntc l'SCO

lhi~ é colocaula c•m .. Bt•menlcims", onde pt•ntmncc-e dur&Wte seis 
meaea, fonnando o chamado .. cavalinho". t.ste é, em .seguida, 
tmnRJ•lantnclo J>l\m o .. ,.iwiro", fornuuto cm ll•1·rl~no locnh~\do na 
proximidade da casa, e previam1ente preJN\rado e cuidadosamente 
adubado, ut.ilizanelo-8e ek> pn•f t•n•nda, n.-ut co\·a.", t'Nll-rco ele gali
nha. No .. viveiro", os .. cn\'1dos" mio colocados em ruas de 1 
metro de lurgu1·u, com um t.>Ntla~amento, t'ltll-e as covas, de 40 
centimet.ros. O trans1•lante rut1uer 11lpiclcz e muitos cuidados, sen
tiu geralmente efetuado 1><>r dwag JX!Sson.", umn das lJUais percorre 
o terreno deitando n.'l phu1tinbns junto das co,·as e outra segue, 
enterrando-u e achegando a terra com um bos~1o. A época vai 
de outubro a maio, correspondendo, 11011anto, nos meses de chuva. 

O perioclo ele 1.emumência, no .. vivl•iro", é de um ano, du
rante o qual fuzem-8'• nc'Cl'SllÚrios muitos cuidados, como limpeza 
continua de teneno (ca1•inns), enxêrto com a qualidade que se 
quiser i•roduzir, poda cios l>a·otos latenlis, estne1uemnt•nto dns mu
das tlllra qlk• l"n~mu n•taa., t•\ºt•ntmal irri~t(ào, t·:uco sobn•vcmha 
um J>crioclo ele esti:tJ.'1.'lll muito longo. Apim um ano, ns mudas, 
que t.t•rão alcan~ado, cnt.:1o, l'l'r<'n "'' :\O ccntímeta·os, t-slnrfw pnm
tas. J.>esUnauelo-se il \'cncla, s:1o retirnclas sem1,n• t•om um torrão 
de terra envoh•endo ns nliZt>s, J>c"ll1l C\'ilar lCl'll re&.~acnmento, e 
são acondicionnclns em jnci\s l'SJlt.'<.'iais, sc•nclo, em ~wguida, coloca
das à sombra de algunul ian·ore 1uag J>n,ximiel:aclt>N ela ealNa, onde 
aguardam o emban1ut.•, leito em caminhões, J.."t•ralmente cio t.'Om
prador. 

Na época de 11e1SMB peMJUisas. no bilirro (196r>-1966), as mu
das eram vc•ndielM a 2f.tl c•naZt•in>S c.•1uln. lha,·emlo, em média, 
uma produção de 2..100 mudas po1· 100 m=, w1·ifica-se que sua 
cultura comporta um bom lucro, por unidade de superfície, po
dendo ser eonaiderada, mesmo, uma cultura altamente intensiva, 
pelo empate apreciável de ca1,ital, pelo trubulho exigido e pelos 
altos rendimentos. i:, de fato, significativo e1ue os , .. \'iveiristas" 
ae incluam entre os proprietários que possuem nível de vida mais 
elevado, mesmo que contem com propriedades muito pequenas, 
como é o easo de dois .. viveiristns", rt!SJX>ctivnmenll• com 2 e 3,6 
alqueires. 

Ao lado da produção comercial de mudas, <1ue 1>ode ser pra
ticada apeD88 pelos .. viveiristas", todos possuem .. viveiros", para 
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atendei' às necesshlndL•s de auto-consumo, ou seja, para formar ou 
rt•no\•nr st~us ,, .. ,,,,rios larnn.inis, pois 'll1<' n corn1>rn dn.~ mmlas 
l'e1n·t•st•nuu·in uma tlt.'Sl)l'N\ muito l'lt•\·ada. 

A fol'm:u:ão dt• um l:mmjnl t•xis..re, também, muitos cuidados. 
Aptis a amção, :ululmção t' gradeação do solo, preparam-se os 
m..-u:imt•ntos e nhrem-se as covas, a uma dist:\nda de 7 x 7 me
tros ou 6 X 6 metros, Nemlo muito l'aras as distâncias menores 
( r, X Í1 tnl't ros) . 0 t.rnns1>lnntl' dn .. mudn" elo "viveiro" para O 

lamnjal t! ft•ilo, tmuht•m, na i•1x»en das chuvas (de outubro a 
março) , por 1·azücs cvhh•nt.cs. l>m·nnk• os 1>rimeiros três ou qua
tros anos, cult.i\'am-St.•, entre as fileira."\ do laranjal recém-formado, 
cullurm~ tcmporúrim1, t•s1wl·inlnwnle de m i1110," nrroz e feijão, que, 
nlt'm de suprinm1 ao consumo familiar, não ral'o pel'mitcm, tam
bém, 1w<1ue1m rontt~ de renda, de gmnde vnlin, pois que o capital 
t•m1mlndo no lnrnnjal s1i 1:1t•r:í. :unorlecitlo nptÍl.4 11-Í> anos, p1-azo 
ncccssíu·io pam realizar a 1n·inwira colheita. A prática destas 
cultums intercnlart•s repl"t.'SCnta, assim, uma forma de utilização 
mais intensiva do solo, por evitar o período improdutivo do mes
mo, col'rcspondcnte à fase de formação do laranjal, sendo, em 
seguida, intcrromi>idn, Jogo que êste começa a produzir. Raros 
são os casos de manutenção das cultul'ns intercalares, nos laran
jais jú formados, ''• resultam, sempre, em fracassos, pela sombra . 
projetada, pelas plantas, nos armamentos. Verifica-se, assim, que 
n prática das culturas intercalares é subordinada à cultura per
manente 1n·inci11al, 1-c1n-eSt•ntada pela citi·iculturn. 

O Jamnjal é objeto ,1c cuidados constantes: em novembro-de
zembro t•fetumn-St• n.~ }MKlas, ern1uantos que as capinas ~10 geral
mente l'\•alizndns trl?s \'Í'Zes ao ano, t•m dc-.temb1·0, março e julho. 
Quando já não existem as culturas iempol'i'lrias, é capinado apenas 
o solo cm volta dn planta, num t•írt·ulo de, aproximaclamcntc, um 
mt•tro de raio, conm.•n·nndo-se os int.t•rvillos t•ntre as fildnis l"eCO

bcrlos t>t•lo cupim, 1mm evitar a ero."\ão. Os 1>ro1>rietilrios . de 
maiores l>OSSl'S costumam adubm· o solo três vt!zcs ao ano. Os 
outros o fuzt•m apelUL"\ umn \"ez. l<~m ambos os casos, o adubo mais 
utilizmlo é o nitro-eúkio, sendo a adubação praticada em cober
tura e npenas <'111 rnlta da planta. Graças u êstes cuidados, a 
produção é bastantt• eltwnda, sendo, em geral, de duas caixas de 
laranja, JKll' pé, atingindo, mesmo, rendimentos maiores nos la
ranjais com espaçamentos de 7 x 7 meti·os e que recebem maior 
quantidade de adubos. O período de colheita dos frutos cítricos 
estende-se de maio a janeiro, assim distribuidos: de maio a agôs
to, colheita da laranja-cravo, Jinu& e Bahia; de agôsto a janeiro, 
colheita da larunja-pêm. 
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Gcrnlm<!lttt\ n 11roclnt:ilo de um larnnjnl mantt-m-sc satisfató
ria durante 1"-:!0 anos. n11t;.'l o t)Ue 1n·cft.•re-sc renová-lo. Plan
tam-se, t>n~"\o, novamente. mudas. inter<~alndas à.e; laranjeiras ve
llms, t)ue são nimta numtitfas no turnmo durante uns dois anos, 
o que vem diminuir o 11t•riodo dl' nüo 1m1duçüo tle um laranjal. 
Arrnncaclas n.'l 1>lantns \'t•llms. \'ultnm n reapal"l'<'er, 1•01· um ou 
dois nno."• ns <'Ullm·ns lt•mt10ritrins inh•n·nl:11·t•s. Vcrifka-sc, as
sim, um ciclo rotnti\'o n longo 11razo, o quo t.•xplira a não l'Xistí'n
rin, no bnia·ro, dt• lnmnjnil'\ \'t'lhos ou tlt..'l'ntlt•nlt~. 

A vnrit•(hult• nmiM cuttivncta, 11nra fins t·omm·cinis, é a taran
jn-1>l>rn, 11or st•r mais rt•sisll'nh· e 1h11·úwl. Outms \'nricthules tam
bém aparecem, como l:u-;mja-cra\'o, laranja-lima e lmanja-Bahia, 
mas em pro11t,l"ÇÕt!s menot"Cs, sendo mais comumente, culturas de 
pomares de fundo dt• quintal, 1mra consumo local ou venda n l}Ui
tandus de Linwira. 

Quanto ao processo de comercialização, dois sistemas, conbas
tantcs, caracterizam o bairro: o processo mais gencrnlizado con
sist.e na venda du safra 110 1>é. aos intermediários, geralmente de 
Limeira, que se encanegam da colheita. beneficiamento_ e coloca
ção no merendo. Truta-se, cvid<mt<mwntc, de um sistema desvan
tnjo!\o )lnrn o 1n·111h1lor, ~<·ja por ah'an~m· lll'l'~os mais baixos, sl'ja 
por colorn-lo a mt•rcl• tio compratlor, mas 1>ernumece, para a gran
de maioria, t•omu o tínico nwio pos.'lh·el de \'<•ndn, \'isto <1ue a co
mrr<'inliz1u:üo tln l:mwj:t t•xigt' umn infl'a-t•strulura s(1licla e t•api
tnl inicial a1n·t•l•iú\'el. Para n•soh't•r l-sh• probl<'ma, um grupo, 
f ornuulo por 110\'t' 1n·o1n·it•h\rios-produtm·l's, totlo .. 'l 1·t•sidentes no 
bairro, m·g:mizou uma sodt'tl:ult•, a Pirt-s Ci:l. de Jt,rutas Ltda., 
~truturnntlo todo um siskma conwrdal: iustalaram, no bail'l'o, um 
••1uu·king-housl'" ou "h:u"l':lt'fü1" d<• bt'tll'fit·i:mwnlo tia lnranja, lJlll? 
contnvu, em jmu•iro dt• Htlm, com m em1n·cgatlo.'l íixos, entre eo
lht'llon."S, l>t'&mnl ti,.,.,uto ao lx•1wfici:uncnto l' ent•nixot:ummto e 
motoristas, além de n•corn•r, e\'cntualnwnh', 1mra a colheita, ü 
mi\o-dc-ol>n\ extra, l'l'IH"l'SCllt:ula 11l'los .. vohmles", nesta época de
socupados, por cm·rt•SJK>ncler ao lll'rÍtKlo morto 1>ara a.e; atividades 
agr(t•olns. 

As IJCS."ºª°" encarregutln.-t du collll'iln, silo, geralmente, levadas 
de caminhão ou cmnionct.e até o laranjal, pela numhã e i·ccolhidas 
à tarde; a laranja é transportada até o .. barracão". onde pro
cessa-se o seu beneficiamento, sendo sujeita a lavagem, polimento, 
triagem, e, em seguida, acondicionada em caixas de madeira. Até 
1966, a maior 1mrte da 1>rodu~ão dl'stina\'a-se ao mercada de São 
Paulo, sendo que, na época, a socierlade dispunha de um .. box", 
alugado, no antigo merc1ulo cenlrnl. A1><1s n mutlança do mercado 

-72-



INU'n o Ct•m.;:a, a IU'cMhu;iio p:asscm a Mer cnvincln para o Rio de 
Jm1c•iro. O rc.•fugu, c·o11Nlituíclo t1t.•l:a.'4 lnrnuj:uc a·uhuc, nmnchuclas 
ou mal fonumtns, caue não alcmu:nrimn bons preços no mercado, 
é \"c•1utido c•m Armiuaunrn, i\ Ruc·onnN:l, c1ue o trnnsfo1·ma em suco 
1m rn c•x 11ort nc;i10. 

A rnm..:a eh> quntru n•dm•. ht•rnnc:11 c•u11un11 dn i:ru11e1 c'tnlt'u nl\•mlo, e' bllatante 
utltl~cta , Jtara ir11nac1M1rtn1- '"' 11n>clutc11C n.:1·h'C•l11ac c1111 fulo. dc'Sl'llrrt'ltando t"ana 

1111rn n .:111h11 .. . 
Apto-1964 

Eviclenlt•mcnll!, (·Nlc.! 1dMlenm clc• orgnnização comN·cial pro
fKtl'l'ioau' luer~ ele\·:ulclK ao t•l'tMlulor, libertando-<• elo intermt..'lliá
rio. Infelizmente, t)Orém, saio 1>0ucos, cm re~ão ao número total 
de produtores do bni1·1·0. Por outro Indo, vc.•1·ificn-sc que as pes
soas encnnegadas dn oa·s.rimização e supervisão do andamento do 
•barracão", a t>rincipio produtores e agricultores. tendem a se 
especializar na comc.•rcializaçüo, tomando-se, por sua vez, interme
diários, criando-se, portanto, um círculo vicioso. 
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Pelos fatos analisado.'l, percebc-s<', assim, que, se de um lado 
encontramos certa homogt•nl'idade 11uanto às k'cnicas culturais li
gadas à citricultura, no 11ue diz respeito ao sist1.•ma de comerciali
zação os contrnst1•s sno marcantes. 

C - .-.. A. Outras Atividades Rurais 

l•!ml>om n dt1·il'ultum 1.·omd.itun a ali\'i1l:ul1~ bfü~il·a, no l>ai1·1·0 
dos Ph"Cs, fomecendo a prin~ival fonte de renda, é inegável a im
portância dos outn>s produtos, resultanl<'s do sistema policultu
.n1l 11ue carnckriza a maioria das propriedadl's, seja poi· -· supri
rl'm, pràti<>amente, o S\J~!-cnto fmniliar, ~wja por permitirl'm al
gunu\ l't•ndn l•xlrn, tK•la \'t•n(ln tlu .. '4 1.•x1·t·s~os . 

. · - -
Entre todos, têm destaque especial as cultums de n1!lho, arroz 

e feijão, que podl'lll apnrec1.•r tanto em parcelas especializadas 
comõ füterc.~ahulas aos laranjais n~i·m-f orm:ulos. São praticadas, 
sempre, em rotação, Sl'Udo mais comum a de ciclo trienal, succ
clencló-~c ar1roi-milho-feijí'LO, cada uma ocupando o solo durante 
um ano agrícola (outubro-maio) ; embora l'm m1.•nor escala, é pos
sível encontrar tipos d1• 1·ota~ão cm 11ue a mesma cultura é prati
cada durante dois anos seguido .. ~: :u·roz-arroz-milho-milho. 

Em conset1iil'nda dos dois fato.~ dtados ( 1>rática de culturas 
int.ercalm·es e de mt.nção de culturas) ,., de clifícil, S('não impossí
vel dc.•limitação, a fü·ea ocupada 1>or 1.·ncla uma cll•stlts culturas, 

' pois varia muito de um ano para outro. 

O milho e o arroz segill'm um call•ndá1·io semc•lhante: seu plan
tio efetua-se de mendos de outubro n meados de dt'Z<'mbro, sendo 
l)Ul' o preparo da terra inkia-su -.:•m Sl•teml>ro, logo apús as primci
ms t•hu\'as. 1 >1• mudo gt•ral, trin~t 'lins a1Mi.~ u plantio, é l'l•ali
zadn n 1,rinu•h·n 1.·n1>i na. n1.•rnlnwnh'. nes~t oca.~iflo, J>l'Ut.il'a-sc 
nu\'l\ auluhau;iio do solo, f l'itn 1•m t·olK•rh1m t', dt• 1n·l'ft•rl-1win, t•um 
nitm-cí•lcio. Nas eullums dt• milho ad1ega-St', também, a terna 
das rnizes, a1>ti.~ a <'UJ>ina e a iulubm:ão. ~· n1'l.'cs...q'trio, nt-KJS 60 
dias, pratica-SI.' no''ª lim1K?"1.a do solo. O período de colheita, do 
mesmo modo qm• o de plantio, (> ba .. ~tante elástico, indo de março 
i\ abril, lK>tll•ndu, llll'Kllll>, n 1lo milho, ser I"t•lartl:ula até maio, sem 
prejuizos para a safra, ao pa_sso que o m·roz exige colheita rápida 
após a maturação. 

O feijão, cultura de ciclo vegetativo muito cm-to, pe1·mite duas 
colheitas anuais, aproveitando o período das chuvas. Seu calen
dário é, assim, mais rígido que o das duas culturas anteriores: o 
feijão das águas é plantado no início de outubro e colhido em 
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rins de janeiro; o feijão das st..'cas, Jllantado cm fevereiro, é co
lhido em fins de maio. 

Terminnda\S as colhl•itas, o solo é deixado em descanso, du
nmtt• o 1x•rioclo c-ort·l>NJMUult•ntt• :to.-; nwiw.R dn.-; Rtic.'IUl, de maio a 
Nl'lemb1·0, c1muulo ll'lll rt•inido o ciclo cullurnl. Rm·os silo os casos 
de uliliia~1"\o da "pnlhmla", soltnndo-St' o gndo no h•1·reno a)Ml.c; as 
cmlhc•it:tN, senclu muiK l'onmm tlebmr-~ cll4 t"l•slos das cullur.is re
cobrinclo o solo ah'' qu<>, 11or cK'nsiiio ela nmçno, sejnm misturados 
i\ tc•rr:l, sc.•r\·inclo cll' :ululx1 \'t'J..'"l'l:1l. 

O milho, c.·uit.um de• nuumt.·n-:im 1x1r_ c•X«t'IV.nc-in. clt>Rtina-se 
Nt•jn no l'onsumo familiar, na 1wc•1>:u·m~iu1 ele. curam;, polentas e 
bl'oas, seja il l'riaçãu domc.'stica de J,?alinhns e porcos ,além de 
aen·ir de subsidiilrio na alinll'ntação · dos animais de tração e de 
lt•ite. O beneficinnll'nto do 1>roduto é feito nn cidade de Limeira, 
onde, também, é wndicla Jlnt-te da 1>roduçüo, <'m havendo quanti
dade suficiente. .Já dis..~mos c1ue houve, no bairro, um moinho 
de fub.o\ mo\"ido n l'Ocla dãgun, extinto em conseqüência da con
corruncia dns máquina.~ de beneficial' de I .. imeira. Recentemente, 
~nhlu-se a inst.-..1~1o <Je uma m.o\quina no bairro, mas os resulta
dos não fornm bons. pois a maioria ainda prefere levar a produ
ção até Liml'ira, não s(1 por maior possibilidade de escolha, de 
8('(,rdo com os JH"l'ÇOK exigidos llnl1l o btmeficiamenhl, como tam
bém JlOr n1>roveitnr a ocasião para comerciar o produto. A parte 
da J>rodu~ão dcstinnda aos porcos e gnlinhns é geralmente guarda
da nns tulhn.~. &~m benefidm·, nas Jll"t;prias estligns, e dada aos 
animais, na medida das necessidadl'S. Pura debulhar o milho, a 
maioria pos.o;ui 1>eqm•na mfü1uina manual. Tivemos oportunidade, 
tambl•m, eh• c•ncontrar alguns pil~ m.~iros, utilizados para tri
tunu· o milho, ohh•nclo-Nc• uma fnrinlm gro~\, gt~rnlmentt~ usada 
tn\rn fawr "broas", t•ozichu~ no pt•quc.•no forno localizl\do atras da 
cnsn. 

O m·nlZ, deJlois de colhido, t• clrbulhado pelo sistema da 
.. so\'I\", c elcix:ulo st>c.·nr nos krreiros. Seu beneficiamento, do 
mesmo mclt\o qUl' o elo milho, é f t•ito <>m Limeira, sendo que até 
196-1 funcionou uma miu1ui1u' de bendicinr, no proprio bairro, em 
seguida f echadn tll•los tlll•smo.~ motivos ncim.-.. vistos. Como no 
caso do milho, parte ela rolheila é \'endida na cidade, sendo os sub
produtos aprovl'itados na propriedade: a casca do arroz é mistu
rada no farelo, servindo para a alimentação dos animais, enquanto 
que o palha é gel'almente utilizada para forrar, à noite, o chão do 
curral, sendo l"t..'Colhidn, pc.•la manhfi_ justamente com o estêreo e 
depositada na "esterqueira", localizada atrás da casa, onde per
manece até curtir, juntamen~ com outros detritos. Forma, assim, 
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um adubo de grande vnlia nns cultura.~. sendo geralmente CSJla
lhado DO tcrrl'no, JM>I" Ol'l\Sii\o dn l\l"UÇÜO l~ ntisturntlo i\ tel'l'l\, 

O feijão, nJ>tl.~ u colheita, é estendi1lo ao sol, nos terreiros, 
para que as vngt•ns st.'<1uem bem, n1>t';s o t1ue l' clt•lmlhndo ,também 
pelo sist.c.•ma dn "so\'a... A semenk, assim extmida, é guardada, 
destinando-se, 1n·inci1>alment.e no gasto familiar, mas podendo, 
eventualmente, como nos cn.'los :mtl'riores, alimentar pequeno co
mércio, sendo a proclução venclicla em Linwiru. 

Ao lado destas cullums, sem dúvida as mais importantes após 
a citriculturu, a1>m't'Ce a man(lioca. Pa-esente l'm quase tôdas as 
propriedades em J>l'quenus p1·01>0rçÕl's, em cultura simples, ou assi) 
ciada ao lm·anjal, destina-se c1uase c1ue t•xclusivamente à subsis
tência, sendo contudo, l'l1l duas JU'l>tn·icdades, objeto de cultura 
comercial, venclicln na ciclnde de A rnras, onde existe mi\quina de 
furlnha. 

As outras cultums ocupam pos1çao nitidamente secundáa·ia. 
A cana de açúcar é culti\'ada nus 1n·o1>ricdades em que a criação 
de gado J>OSSUi im1>m'tância maia\ destacat'!a, com 1n-esença de va
cas para leite. Praticada em l'Ultum continun, em J)C()Uenos tn
lhõcs locnliznclos, )Ct•rnlnwnll'. nas proximi1ladt•s clm1 casas, u utili
zmln 1.?Xclusivnmt•ntl' pnrn foa'l'a)Cl'lll, a l'lllUl l; l't>lhicln t' corhuln 
t•om 1•il'nclorc•s c•spl'l'inb~. st•nclo .t'm :«•gui1ln c·oloc·:ul:l nos t'êK·hos ius
lulaulos no8 cct"\.'tulos 1,arn o g:ulo. 

Em nlgumns 1•roprietlnclcs, nincla, t'OIL-Wl'\"am-se f>l'«)Ueno."1 en
fezais <1ue, como ,·imo ... , ocu1Nun a 1mrtt• mnis l'levada do te1·reno. 
Retiquias de culturas cto passado, muitos dêlt•s encontram-se em 
fase de substitui~ão pelos lamnjais, sendo as mudas cítricas plun
taulns em filt•irns intt•rc.·nhulns il.~ cios l'UÍl-eiro.~. c1ue são geralmente 
arrancados ou abandonndos logo que m1ul'lns comet:nm a produzir. 
Alguns cnf ezais ,contuclo, tendo siclo a·eno,·ados, afll'eSCnlando a1m
rência cuidada e bcNi produção, Jlodem, mesmo, alimentar pequeno 
eomércio. A colheita l'Íl•tua-se em maio, coincidindo, 1>ortanto, 
com o inicio da colheita da laranja. 

Embora tenham caráter exce1>eional, é nt.'Ct'S.~lrio, ainda, citar 
duas culturas, mnhas Jll•rnumentes, objeto, em duns ou tr~ pt'O
pril•dadcs, de Jll't)(\uc,:íu> comercial : lrat.a-sc de fruticulturu, de 
banana e mamão, a Jll'imeim a1>nrt.>cenclo as.~ociada ao café e a 
sc.•scmuln intercnllllla ils filt•irns do laranjal. A pro<luçiw é vendi· 
da, normalmente, na cichule de l.inll'im. 

· Ao lado destas ali\'idncles 1n-õ1>riamente agrícolas, a criação 
tem destacado pnpcl, podendo ser subsidiária (eqüinos e muares), 
ligada ao fornecimento ele energia, ou l'OlllJ)lemenlar (\'acas ele lei-
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te, suínos e avt>s), c1uc f m·n('('t•m ,,rodutos para consumo familiar, 
nlt-m de l't•ndn su1,lt•mc•nlm'. Os animnis dt• fKH-te silo criados, du
rante o dia, à solta\ nos pastos, c1ue, como vimos, beiram as agua
tlas, scmdo à tnrde recolhidos nos cercados ou currais, localizados 
nas llroximithult•s das t•asas, c11mndo recel>t•m, então, a ração (cana 
ou farelo). Pela manhã, as primeira preocupações consistem em 
urdcmhar as \'acm~. soltar os animais e recolher a palha, como já 
vimo.'\, juntamente com o cstt"-rco tll'oduzido durante a noite. Ha
venclu 1n·mluçfm dt• lc•ilt! para vc~111la, é Í!lc colocado, cm latões, nos 
mourões i1 beira da estrada, de onde é recolhido por leiteiros de 
l.imeiru, ou ó, então, vendida i1 vizinhança. 

·,: ~ . \ 
.\ 1 •. . .\ f 

. '·t··· ... . ... 
"•:'=- -· 

.~ 

~, ... ' ·•"• 

1 

l 

"Mutlrllo", l"Nlrll c-nt•lnu e limpem do pátio dn Igreja. 

Ag61to - 1964 

As 1mstagens localizadas nas encostas mais íngremes são con
st•rvadas permanentemt•nte, sendo, portanto, de baixo valor nutri
tivo, muito pobtes. As c1ue ocupam ns wrtentes mais suaves são, 
ao contrilrio, periodicamente renovadas, sendo, assim, melhores. 
A 1·enovução do 1-asto é feita, de ucôrdo com o desg-clste, cada 6 
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ou 6 anos, consistindo em arn1· o terreno e cultivá-lo, durante um 
ano, geralmente com milho, após a colheita do qual volta-se a se
mear capim; espera-se até o pasto formar novamente e solta-se o 
gado. Alguns pro1>rictários, para g-.mhar mais tempo, semeiam 
o capim juntamente com o milho, para l}Ue, por ocasião da colhei
ta dêste, o J>asto já l'Steja fm·nu\do. Jt!videntl•mente, a prática da 
renovação é n11li<-acln, dt~ <"nela Vl"I., a ª'""'m' unm 1>oti:iio elos pasto.~ 
dispon(\'cis, dt• modo ttlh? se \'erifica um:\ rot.:u;ão de pastos, com 
descanso de um ano, dunmte o tiual 1n·atica-se uma cultura tcm
poriu·in. 

A criação domt.'stica de JMlrcos e galinha.~ é cuidada, sempre, 
pela dona da <"R."I\ ou filha mais \'t•lha, •1ne Nt~ t~n<"al'l't.'JOUtt, tam
bém, da mmmtcnc;iio da IK.'tJUt!IU\ horta localiz.:ula junto tfa casa. 
Criados biulicamenfo rom milho, all;lll tie aproveitarem os restos 
da casa, fon1ect•m JU'tMlutos tfostinudos t'Slk'Cialment.c ao gnst.o, mas 
podem, eventualmente, possibilitar pc<1ue1w 1-enda, J>l'la venda, par
ticularmente de ovo, a vendeiro de I..imeira, que semanalmente 
percorre o bairro e vizinhanças. Além disso, o estêrco pmduzido 
pelas galinhas é de grande valor, especialmente, como vimos, para 
a cultura de mudas, o t)ue leva às vêzcs, o "viveirista" a manter 
uma criação de galinhas mais significativa. Encontramos apenas 
um proprietário cuja atividade principal consiste na i:*)dução co
mercial de ovos, lll>SSUindo uma gnmja l.'om ~O galinhas, tendo 
destacado papel, na utilização do solo desta propriedade, as cultu
ras de milho. 

'1! possível, assim, }lerceber-se •1ue, com exct.>çito das proprie
dades · com monocultm·a comercial, o agriculto1· desdobra-se em 
um graudc número de ati\·iclades, geralmente interligadas, o que 
exige não só sonm t.'Onsitll•rável de tmbalho, como capacidade de 
organização ela em1n·í·sa ng1·icola. Pam podei· atcnde1· a tudo, 
faz-se necessário, às vêRB, unw divis;"io de atividades no seio fa
miliar, sendo os cuidados com as culturas reservado~. pm1:irulnr
mente, aos homens (J>nis e filhos), cm1m\nto que a criação domés
tica e certas ntivitfadt-s, ligadits ao hl•neficiamento dos 1n'Odutos 
(debulhar feijão e milho, 1101· exemplo), são consideradas tarefas 
tlpicas tina mulheres, embom estus 1>0.~"Uun, 1>01· ocasião do acúmu
lo de trabalhos agrícolas ,e não havendo possibilidade de contar 
com milo-de-obm ns.-;nlarindn, njuelar os lunm~ns nos c.·nmpos (nos 
planüos, colheitas e capinas). E\·identcmente, o trabalho exigido 
não é o mesmo durante todo o auo. Com efeito, embora algumas 
atividades 1>em1an~mn invarii\wis, como, 1>0r cxem1>lo, a ligada 
à criação, as outras apresentam um ritmo anual, de acôrdo com 
as estações, havendo, 110rtanto, no l.'Onjunto, Jk•riodos com grande 
soma e variedac.fo cfo utivithules e outros com relativo descanso, 
como pode se verificar através da análise do calendário agrícola. 
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D - O Calendário das Atividades Agricolaa 

Evidentemente, o calendário das atividades agrícolas varia 
dl' m•ôr1lo l'Olll o ti1,o 1lt• l'Xplor:u:ão do :mio. O c1ue cartografamos 
e c1ue iJ·emos analisar, a Sl!guir, procura rc:tratar o tipo mais gene
ralizado ·no bairro dos Pin•s, resultado cio sistL•ma de exl?leração 
policultora, com uma cultura bá.-;il'a, 1wrmnnc11te (la1~anjaJ, e ou
tras, complenwnlarl'S, t1•111porilria.-; (nrroz, milho e feijão). 

Anh•s 1lt• nmis nada, c·lmma a ah·n~ilo a granel~· des1>rojK)l'~\o, 
entre dois períodos do ano: um, 11ue \'ai dt• outubro a m~io, que se 
curnclc•riza por uma ~rnmlc• eolll·<•ntrn~ào das atividades agríco
las, coincidimlo t•om o 1)Criodo elas chuvas e outro, de junho ·a 
setembro, t•onstitui1ulo um período de rl'lati\'o descanso, co1·res-
1>011dl•m\o aos nwscs s1•cos do ano. 

O 1·ido ugric~1la inicia-se, t•omo ,·imos, em setembro, com o 
preparo da te1Ta, a1,1>s as llrinwirm; chuvas, mas o trabalho inten
sifica-se, principnhnm1te, um; me&•s de dezembro-janeiro, quando, 
além dos plantios das culturas temporárias, realizam-se os traba
lhos de capina do solo, adubação, 1l0da das lai·anjeiras, colheita 
do feijão das úguas. Coincide também com o período final da 
colheita da laranja, e a época preferida para a fOl'mação dos vi
veiros e 1los novos l:mmjnis. Scmlo também, evidentemente, o 
)>eriodo de maior intensidade na comercialização das mudas, fato 
que c•xige, como tivemo::; oportunidade de ver, uma soma conside-
rável de trabalho, para o prepam das mesmas. · 

Durante o mês de fevereiro continuam os trabalhos de trans
plante das mudas t' dt• rn1>inn do solo, além de se verificar o plan
tio do feijão das sêcas, mas hii, no conjunto, uma diminuição do 
tml>nlho, cm relação aos dois meses anteriores, por coincidir com 
o término da colheita da laranja e com o período de crescimento 
dus culturas tem11orária.~. 

Em março e ubl"il, as princi1>ais at~vidades dizem respeito à 
(~ollu•ita do milho l' a1·roz, e nos ln"imeiros trabalhos de beneficia
mento dos mesmos, pela secagem e debulhamento. Em maio, a 
colheita do feijão dns sl'cns coincide com o reinicio da colheita 
dns frutns cítl·it·as. 

No 1x•ri<>do que st• estende de junho n ngôsto, as únicas ativi
dades dizem l"l'SJM?ito n colheita da lnranju, sendo m.'Cessário even
tualmente, cm julho, uma capina, em volta da planta, e aos cui
dados com a criação, que, nesta época, exige maior quantidade de 
rução, por estarem os 1>astos mais pobres. Lembramos, a êste 
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pro11c."1sit.o, que na maioria dos casos, a colheita da la1·anja é cui
dada pelo próprio comprador, o <1uc Vl'm, assim, acentuar o ca
racterístico de }l<'ríodo de repouso ou descanso das atividades ru
raia, o que possibilita, como tivemos oportunidade de encontrar 
cm dois ou trl's casos, co11111lemcntnção com atividades não agrí
colas, ligadas, principalmente, no transporte, quando o proprietá
rio po.~'lui caminhão, ou, t'm outros ensos, t•mpregnndo-8<', tempo
ràriamt'llk', no lnu·mcão, <JUC, nt.-sla t'poca justamente, está em 
plena atividade. 

Evidentement<', há ndapt.açôt•s pum. l"n<la caso, dependendo da 
importimcia, 1><>r ·excmpltf, da criaçfü> de gado lciteh"O, que empe
nha o agricultor dumnte todo o ano, ou do p1·edomínio de uma 
única cultura, <1ue concentre as atenções, ou de uma grande varie
dade de 1>rodução, que exija desdobramento de preocupações e 
traln,lbo. Mas, no conjunto, é indubit.'\vel o contraste existente, 
entre ns duns estnções f undmnentni1:1, a das s~cas e a das chuvas: 
quem percone o bnirro nos meses de julho ou agôsto, deparará 
com uma 1>aisagem cm que a}l<'JUlS se destacam as culturas per
manentes, e, especialmente, as laranjeiras, salpicadas do amarelo 
dourado dos frutos maduros, e os capões de eucaliptos e matas 
natumis, contrastando, com seu verde escuro, com o amarelado 
dos pastos: nos campos, uma sensação de abandono. Ao contrá
rio, de out.ubm a nln·il, hi' como que unm cf ervescência de vida e 
trabalho: na paisagem predomina o verde, em todos os tons, desde 
o suave e brilhante dos anozais ao escuro e sóbrio dos eucaliptos, 
sendo c1:1tn a melhor c'pocn pura se assimilar as relações de coexis
tência entro as culturas, 1>ara entrar em contacto com o homem 
cm seu campo de cultivo, vê-lo trabalhar, sentir melhor sua vida 
e seus probk•mas. 
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VI - CONCLUSÃO 

O estudo realiza,ln no bairro dos Pit·es,que, como dissemos 
na introduçím de nosso trabalho. b•\·e como princi1lal objetivo tra
Zt'l" uma eontribuic,:ão ao t•onht>c.·imt•nto geral dos bairros rurais no 
Estado de São Paulo. t•ontluz a uma sé1ie de· considerações, algu
mas das <1unis lig:ulas il Jll'ohlt•m:itit·a ,. inü•rêsse do assunto em 
si <' outms dh·etamentc rt>lal'ionad:u~ à :l.reas estudada. 

Antes tlt• mais mula, alrm·t•s cio mwmplo analisado, eviden
cia-se a grande imporlúncia e \"alor tia análise rias comunidades 
ruraiN ou "grupos d1• \"izinhanc,:a". t•m Sl'U as1iecto genético, para 
uma com)ll'l't'llSÜo mais aprníu111l:ula tio 1n·ot·t~sso de ocupa<:ão do 
solo t• 111• 01·)!:111iz:11:ilo 110 t•spac,:o :lKl'Íl'ola. Com t•l't•ito, o hairro. 
eomo 1·1•lula 1·lt•nu•ntar tlt• org;rniz:1c,:ilo -.ol'ial. r1•1u·c•s"11ta uma uni
d:ult• 1lt• tto\·o:mwntu, 1•om n•nt r:1lid:11l1• c•stahc•lc'f·itla al r:l\·,~s ili· 
hu,:014 1lt.~ l'lll'si1n tlt• 11atnn·1.a \':triada 1• t·o11111li•xa. 1·11,ia c·omprl't'll
St'\o só é J>OSSÍ\'el JK!ll\ anitlist• tio )trot't•~so tlt! formac,:ii.o tios "gru-· 
pos". Por outro lado, sendo o bairro um "g1·11po'" social <1ue tem 
"o espaço como 1•h•ntt•nto conslit nl'ional" (Smith, Ul·l6, p. 348), a 
análise do p1·imciro (Kru1111) nito )lode Sl'r tlissoci:ula do segundo 
(espaço), J>Ois ambos es~\o intimamente rchl('iOfüHlos, com interliga
ções complexas, l'U.io drn~c·onlw<'imenlo h•Yaria a uma com1n·<'ensão in
com1llt•tn cios )lr11hl1•111as liK:ulos a t.111!0 11 Jll'Oct•sso clt• organização 
do ('St>nc;o agrário e ela t•slrutnm stK.'io-cconômica do nosso meio 
rural, )lois <111e, como bem salil'ntou Nice I..ecocq-1\lüller ( 1966, 
J>. l:lO), os b:1irr11s rurais. JlOI' estnbelecer contactos entre si, es
Jlt.'l'ia1nwntc att·a,·,•s clt• st•us ••sen·i~os" (escola, igreja, venda, etc.) 
"se integmm num t'tmjnnlo hit•ra1·c1uizado, que mantém relações 
com outras Jnri:nas ele organização do es1>aço agrá1·io (fazendas, 
usinas) e com os núdeo.~ urbmm .. ~." 

O conhecimento mais l'.omplt•lo e objetivo destas "células" po
deria, por outro lado, f 01·1u-ct•r os t•lementos básicos para eventual 
programa dl' Jl1nnc.imnl'nto. Parn ~stc fato já chamaram a aten
ção Past1tmle Pcfrolll~ (1961, p. 7:\), quando, ao sugerir a possibi-. 
lichulc dt• intrmluc,:fw du fo1·irn1s eh• c·oopl•rntivismo, na várzea do 
A~u, diz que "ponto.o; de pm'licla llo1leriarn ser at1uêles núcleos ou 
eomunidmlt•s 01ul1• mais forh•s si111 os lac;os tlff par1•11teNco enb·t~ 
as diferentes unidadt•s fnmilim·t•s", e Nice Lecocoq-Müller (1966, 
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p. 130 ) ,quando, ao aconselhar e8tudos de dc.•talhc de bairros ru
rnis, em vnrins l'l'l(itK•s, pnm ~ l'lwgnr a uma sistemática, insiste 
<1uc isto "seria do maior inf.t•1·êsse, 1>ois os bairros parecem cons
tituir importantes pontos de partida, como células que são, para 
as preocupa~~& de assistência mml ou de 11lanejamcnto regional". 

Entre tc>das as considemçõcK intrínsecas ctà área estudada, 
nos })arcce do maior int.ert'RSC 1·esN;altar qm•, no bairro dos Pires, 
chegou a ctefinir-se, prilticnmcnte, n fi~m·a elo \'<'rrlnrleiro "cam
ponêK", cuja auKl>ncia é tão tll•1>lor:ula no nll'io ruml brasileiro, 
onde é tão generali1.acla a inKt.ahiliclarlc•, sc•jn cio trabalha.dor. seja 
dos próprio.e; quadros rumiK. Assim, o bnirro cio.~ Pires se des
taca por oferecer um exem1>lo de fixação cio homem ao solo~ possí
vel a um tempo, pelo sistema de estrutura agrária baseada na 
presença da propriedade familim·, e pela adoção de um sistema de 
exploração agrícola visando não lucros fl\ceis e imediatos, e sim 
o nccessnrio equilíbrio econômico. As.'lim, mesmo tendo se refle
tido no bairro as vieissitudc.•s gerais ela agricultura, )leia KUbstitui
ção de um 1>rtKluto comercial por oufro em sc.•guirla t\ crises econô
mica.e; g<'rais, não se verificaram na área mdicnis transfom1ações, 
a exem1,lo do t}UC oeor1·cu c.•m outras Íll't.':ls tlc.• economia mais frágil 
e espf rito lucrativo. 

I; êste mesmo sistema agriirio.mdonal e intensivo, que pos
sibilita, 1>ara o conjunto do bairro, um nível de vida satisfatório, 
apesar do predomínio da pequena propl'ierlade. Muito poderia, 
contudo, ser feito ainda. A t}sst~ rcspl'ilo, Cl'l'lllos que uma orga
nização econômica conjunta, es1»ecialmente Jlara a utilização de 
dcterminado.'l instrumentoK agrícolas (t•omo no raso citado do tra
to1·) e no sisll•ma de \'l'nda (o estnbl'lecimcnto de um "packing
-house" de <1ue f ôs.c;em sc;cios ou coo1>emdos todos os elementos da 
comunidade, por exemplo) em muito contribuii·iam, ainda, na me
lhoria das condições de \'ida dos habitantes do bairro dos Pires. 
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l!~Ci O uso •ln lcrrn no ll'stc cln l'nrnlbn. At111i1 da A11oclação doa Ge6-
!lra/oa Hrt1aíl11iro11, \'t1I. VIII, Tomo 1, S. Pnulo, 116gs. 181-230. 

WAIUEL, 1.ltO 

lw.\R rrtnclpl1>11 de 1·nlontzacão europt'ta no 1ul do Brasil. Capftvlo• de 
(;f'ograf1a Tropical " do Brasil, Hlo de Janeiro. C .N.G., cap, X. 
pég11. 200-261. 

WILLIAMS, JAl\f1'~S M. 

19~ - our Hurnl llcrttagc. New \'or k. Knopr. 

C - Blhliosralla E111M'C'Ull'.a 

19·1-l Prlml'lrn11 not1111 1•11r11 um l'11hulu an•n·a dos bairros no F.stado dt' Silo 
l'nulo. .Ataaís 1to IX Con17rru11 llrnailriro do Orografia, vol. III, Rio 
de J11nclro, pAgs. r.:>0-652. 
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CANNABRAVA, Al.ll"t: 1•1nT.1l a Mll!NUlo:S. MAHIA Tt-:IX•:IHA 

19.1M • - A n•1t1Ao "" l"lrark•aba. R•·••Nlla "" ,1 ""'"'º ll••lt"ipat, ano IV, n.• O. 
N. raukt, l'l\e:s. :!"m·:r.!11. 

lfllili llnlr"111 rurnla ck• t.lunlc'll•lo ck• 1•1t·1u-1n1ba. U11lo•ti1M t•n11h•la "" Gro
"ra/"1. n.• ... ,. Julho, 1ttRS. M.1-1311. 

Ut:\I A vld11 n1n1I nu Urn11tl: a n1·0·11 oh• t•arnllln.:11. uma amostra rep~
ll\'ntatlvn. lllttlnrl;a tk> l'ubllo·klud\' Ai:rt•·ola, Nct·~tarta da Ap1cul• 
tura, !'. \'nulo. 

1 . rnd1111trn du 1•1·1.'frllurn dt' 1.1m1•h:1. 

2. FlrhArlo d" lnrrl\:IO da A-iacllo llural dl' l.lmt'lra 

3. FlrhArto dr l1111t·rtclo da C"oopttntlvn Ai:rh ... la dr J.lml'lra. 

4. J.lvroa dr ltl'i:l11tm do Cnrtc\rlo "" llrKbllnt ti\·U de J.lml'lr:i. 

E H Duc. Ili .... (~~ 

l. l"nrta 1: ... 111>t:l1•n clt• •:.tnck• de• ~" 1•1111h• e 1: 1.111111.1111111, ll:t:. Nl'c·ttlcn1a 
tln At:rll'lllhu·n dn •:..1n1ln do• SAo l'aulo, 1111;:1. 

2. l"artn t;C'Oh'ct:l•·n 1 I: l111UlllOI: Fc'llha d1• l'lrne•ll'nbn, C'nmlDAo Gl'nlrrlfira 
" <~•k\a:lt·a do >:atadO de> ~" l'auk•, l!l-r.?. 

:t. •ºc'llha '"' 1•1t·e11·1&•nbn 1I:11111.1111111. t 'umlll.'11\o 1:rctt:raUl1•n t' Geolc'citlnl do •:.
lado dr Nlet l'nulo, l~t:!. 

". Fnlot1rarta11 nc'rl'n• do l..rvantaml'nln rl.'nllzadu pt'la l'ROSl'F.C para o 
lnalltuto Aamnc'lmlt-o dr ramplnn• 11 :~Cll•n. t!llt:. 

5. Ma .. do Munlrlplo dl' 1.lmt"lra, rttft'llura Munkipal t l:S0.0001, 1e1n data. 

8. Carta doll an111a do t:atado dt' :llo raulo tc:nntrlbulcln à Carta de SOios 
do Braall) - U:SOO.CIMl, t.Unlatttlo da Acrlt'ultura - Comllllo de 
Soloe, 1980. 
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BAIRRO DOS PIRES 
uso DA TERRA 
Esbôço Ae rof oto g ra métrico 

ESCALA 

Apnuimodt1 



LEGENDA 
~ 

Permonentts 

/..Oft/llJ OIS 

Temporária Cont{nua 

Temporárias em Rotoç6o 

A'1or, Fe116t1, 1/1111/:01 

Mont11oco, ore. 

oricullura 

j1 !•!t~ C11cotiptos 

lllturas Permanentes A11cci1del 

eanono e ca!e' 

Capõos do moto 

Doff11bodos 

Postos 

Di11isóo dos Por. 
coles CullurOIS 

-

[3] 
• • •• 
•• 

Estradas Asfolfodos 

E1trt1dcs Secuntto'nos 

'''''º ... 

Vondos 

LILIANA LA GANA FERNANDES 



A digitalização deste documento foi possível graças ao investimento do 

Programa de Pós-graduação em Geografia Humana (PPGH-FFLCH-USP) e 

realizada com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Essa ação 

integra as atividades de comemoração dos 50 anos do PPGH no ano de 2021. 

Para mais informações sobre o PPGH e sua história, visite a página do 

programa: http://ppgh.fflch.usp.br/. 

 

http://ppgh.fflch.usp.br/
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