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RESUMO

No Brasil, o envelhecimento populacional é um fenômeno relativamente novo e vem sendo colocado
pela área das ciências humanas e sociais como um tema contemporâneo, desafiador e heterogêneo,
visto que todos os fatores que interferem no âmbito da vida do ser humano, como sua história, seu
aporte genético, sua cultura, meio ambiente e a sociedade onde viveu e conviveu constituem o
processo de viver e envelhecer. Historicamente, as diversas sociedades construíram diferentes
representações sobre a velhice e a posição social dos velhos, bem como, sobre o tratamento que
lhes deve ser dispensado. Esses fatores fazem com que a velhice se constitua com significados
distintos para cada ser humano, também dependendo do ambiente, seja rural ou urbano, no qual ele
viveu. Esse estudo teve como tema a velhice no contexto rural de Chapecó, no oeste catarinense e
os seguintes objetivos: Compreender os significados do processo de envelhecer no contexto rural da
região de Chapecó por meio dos relatos de vida de migrantes rio-grandenses idosos e descrever o
processo de migrar e colonizar o oeste catarinense a partir da década de 40, segundo as histórias de
vida destes colonizadores. As opções metodológicas se deram mediante a relação e o tensionamento
entre o campo e o objeto de pesquisa, nesse caso, respectivamente, o contexto rural do oeste
catarinense e a velhice dos migrantes rio-grandense, colonizadores dessa região. Nesse sentido, a
presente pesquisa foi realizada por meio da utilização do método história oral, do tipo História Oral de
Vida. Observamos que a colonização em Santa Catarina se deu motivada essencialmente pelo
acesso à terra, e que as empresas colonizadoras, atendendo aos objetivos do estado, buscavam, de
alguma forma, trazer ordem e progresso para territórios esquecidos por ele. Essa tarefa foi confiada
aos migrantes rio-grandenses que tinham uma organização de trabalho familiar para a produção de
bens, especialmente, alimentos e matéria-prima para o mercado interno. O trabalho com a terra se
constituía no elemento central da organização das vidas desses desbravadores. Nesse processo de
colonizar, outras populações foram excluídas, nesse caso caboclos e indígenas. Entre os significados
construídos em torno de viver e envelhecer nesse território estão o trabalho, enquanto marca central
da identidade do desbravador e desbravadora, a saúde, enquanto um bem necessário para viver a
velhice de forma plena, a família, a vizinhança e os amigos, enquanto rede de apoio que favoreceu a
permanência dos idosos no meio rural, a religiosidade, enquanto uma dimensão central da vida dos
desbravadores e a necessidade de conviver com a percepção de velho que está no olhar do outro.
Os idosos desse estudo viveram no ambiente rural com reconhecimento pelo progresso que
trouxeram à região, o lhes confere um papel social até os dias de hoje e impregna sua vida de
sentidos e significados positivos.

Palavras chaves: Envelhecimento. História. Vida. Idoso. População rural.



ABSTRACT

In Brazil, population aging is a relatively new phenomenon and has been placed for the area of
humanities and social sciences as a contemporary theme challenger and heterogeneous, since all
factors that interfere in the lives of human beings, as their origin, genetic input, culture, environment
and society where he lived constitute the process live and age. Historically, the various societies built
different representations about old age and social position of old, as, on treatment that should be
excused them. These factors mean that old age is constituted with different meanings for every human
being, also depending on the environment, whether rural or urban, in which he lived. This study had as
theme, old age in the rural context of Chapecó, in west Santa Catarina, and the following objectives:
Understand the meanings of the age process in the rural region of Chapecó through the life stories
from Rio Grande elderly migrants and describe the process to migrate and colonize the west Santa
Catarina from the forties, second life stories of these colonizers. The methodological choices given
through the relationship and tension between the field and object of research, in this case,
respectively, the rural context west of Santa Catarina, and the Rio Grande elderly migrants, colonizers
this region. In this sense, this survey was conducted through the use of oral history method, type Oral
History of Life. We observed that colonization of Santa Catarina occurred motivated essentially for
access to land, and that colonizing companies, view the state's goals, sought, some form, bring order
and progress to areas neglected by him. This task was entrusted the Rio Grande migrants, had an
organization of family labor to produce possessions, especially, food and raw material for the internal
market. Working with the land was constituted the centerpiece of the organization of the lives of those
explorers. In the process of colonizing, other populations were excluded, in this case hillbilly and
indigenous. Among the meanings constructed around living and age in this area are the works, while
the central brand identity of the pioneer, health, while the need to live to old age so full, family,
neighbors and friends, while support chain that favored the permanence of elderly in rural areas,
religiosity, as a central dimension of the lives of explorers and the need to live with perception of old
that is in the eye of another. The elderly in this study lived in the rural environment with recognition of
the progress they brought to the region, gives them a social role until the present day and impregnates
their life of meaning and positive meaning.

Key-words: Aging. History. Life. Aged. Rural population.
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CAPÍTULO I

1 MOVIMENTO DE PROBLEMATIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO TEMA

1.1 Apresentação da pesquisadora e motivações em torno do tema

Introduzo a tese destacando o que moveu esta pesquisadora a realizar um

estudo em torno do tema ‘Velhice’ no ambiente rural. Quais inquietações e

perguntas provocaram pensamentos em torno dessa temática? Inicialmente, destaco

vivências que ao longo da minha vida foram constituindo algumas percepções sobre

como seria viver e envelhecer num contexto rural, ao mesmo tempo em que

suscitavam novos problemas para refletir. Sou filha de descendentes de imigrantes

italianos, por parte de pai e, descendentes de italianos e alemães por parte de mãe1

(in memorian). Fato esse que impregnou minha memória de histórias e estórias

sobre como nossos antepassados viveram e colonizaram a região rural de uma

pequena cidade ao noroeste do Rio Grande do Sul. Lembro das noites de inverno ao

redor do fogão à lenha, nas quais meu pai contava as bravuras de viver em meio à

mata, abrindo picadas a facão e vivendo com muitas dificuldades, numa família de

dez irmãos. Eu sou a caçula de nossa família, tenho dois irmãos homens que hoje

ainda trabalham na terra. Por ser mulher me foi permitido o acesso ao estudo, pois

essas não tinham um lugar definido na vida do campo, então as opções se davam

da seguinte maneira: ou estudávamos, com muitas dificuldades, e isto era possível

                                                            
1 Ainda não vi, após a morte de minha mãe, há sete anos, alguém colocar a mão na terra com tanto

respeito e reverência. O cuidado, o toque, a forma que ela inseria a mão nua denunciavam seu
amor pela terra, ao que ela oferecia, o alimento, o nascimento, o brotar, as vidas semeadas e
renovadas, isto sem a conotação da produção do capital, mas com um olhar de prazer, felicidade e
relacionamento. Ela descansava dos afazeres e ficava em paz quando colocava suas lindas mãos
calejadas na terra. Quantas vezes a chamávamos para entrar e ela dizia: “Me deixem em paz, sou
feliz assim com as mãos na terra”. E a terra ela se foi. Saudades mãe eterna.
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quando algum integrante da família acreditava que era necessário dar educação às

meninas ou éramos preparadas para casar e constituir famílias, como aconteceu

com muitas das minhas primas. Nesse caso fui privilegiada, pois minha mãe, de

etnia alemã, dava uma atenção mais especial à questão da educação. Já, aos

homens, como no caso de meus irmãos, lhes era negada precocemente a

continuidade aos estudos porque deveriam trabalhar na lavoura e fazer esta

atividade progredir. Estes ainda hoje fazem do trabalho com a terra a sua vida,

principalmente meu irmão mais velho, porém numa lógica diferente daquela vivida

pelos nossos pais2.

Ao longo da minha infância e juventude cresci e vivi em meio aos chamados

“italianos”, nada mais que brasileiros descendentes de migrantes dessa etnia, mas

que faziam a questão de se autodenominarem assim para garantir um lugar de

destaque nas pequenas cidades interioranas. Como esquecer as festas e encontros

de família, ruidosos, barulhentos, só de tios pelo lado do papai, eram nove, as tias,

primos, nono, nona. Todo domingo o compromisso era primeiramente a missa e

após o almoço em família com o tradicional churrasco do pai e a maionese da mãe.

Meu pai contava que “... acordava às cinco horas, tratava os porcos, pegava os

cavalos, arrumava a charrete para a mãe e as meninas (suas irmãs) e ia a cavalo,

ao lado delas, para a missa lá na cidade... tempo difícil... mas muito bom, a união

era maior...” Creio que entre várias experiências, uma particularmente, já na

adolescência, tenha despertado em mim o interesse pelas diversas formas que o ser

humano pode viver e construir sua velhice. Depois, outras cenas foram interpelando

a minha existência no sentido de me fazer pensar sobre esta questão.

Cena 01: Minha família é do Rio Grande do Sul, Cruz Alta, e, como já dito

trabalham com a terra. Um vizinho das terras da família, em particular, sempre me

intrigou, todos o chamam de Bite, mas seu nome de fato nunca soube qual era. Ele

vive num fundo de campo sem luz, nem água encanada. Sua esposa já morreu.

Minha mãe sempre a visitava e eu a acompanhava. O homem era para mim uma

                                                            
2 Nelson Ferretti e Lucia Kremer Ferretti (in memorian), meus pais, construíram sua vida numa

relação constante com a terra. Crescemos ouvindo os relatos do vivido, as dificuldades do início, o
primeiro pedacinho de terra comprado com ajuda do avô materno, momentos de aflição, ganhos,
perdas, dificuldades, vitórias, porém, o significado que mais marcou as falas ao longo do tempo foi
o agradecimento a tudo que a terra ofereceu à família. Já a geração seguinte, no caso meus
irmãos, trabalha com esta mesma terra numa lógica de produção de bens e de forma empresarial,
mas não perdeu o vínculo e guarda viva na memória a história de vida de mamãe e papai.
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incógnita... Sua idade ninguém sabia, só se sabia que era velho pela aparência...

Vivia isolado... Não ia à cidade... Em sua casa, na época, não havia relógio, as

horas eram vistas pelo movimento do sol. A única comunicação que possuía com o

mundo exterior, era um velho rádio à pilha. A aposentadoria pegava a cada três

meses para não precisar ir para a cidade e, sempre solicitava a algum vizinho que

fizesse isto para ele. Um dia, acompanhando meu pai, pedi a ele que perguntasse

por que ele mesmo não ia buscar sua aposentadoria, ele respondeu: “Ah... seu

Nerso... aquela gente da cidade é muito estranha...” Meu pai sempre disse que ele

era desconfiado com o povo que morava na cidade. Quis saber por quê: “Bah sô,

vive essa gente que nem meus bois no pasto em dia de vento e tempo ruim,

correndo desvairado dum lado pro outro... cercado... que nem loco... temo que

desconfiá dessa gente seu Nerso... Ô se temo...”. Na época não entendi muito bem

o significado daquela fala, mas com o passar dos anos, estudando questões sobre a

velhice, muitas vezes recordei essa passagem e a imagem daquele homem rude,

alto, magro e muito desconfiado voltava a me provocar. Com o passar dos anos

pude compreender que existem várias formas de se relacionar com o mundo e que

alguns valores, como a história de vida de cada um, sua identidade, pertencimento e

modo de vida, eram elementos que diferenciavam um ser humano do outro, e que o

ambiente e as relações marcavam profundamente a forma como cada um vive, se

relaciona e envelhece. Hoje entendo porque esta fala permaneceu me inquietando

durante muito tempo, pois, aquele velho vivia de uma forma muito diferente da qual

eu estava acostumada, me inquietava o fato de que mesmo sem acesso às

‘modernidades’ que facilitavam a vida de todos, o que nos encantava naquela época,

aparentava viver em paz e conviver bem com meio rústico, o que é claro, me

causava estranhamento.

Cena 02: Minha graduação é na área da Fisioterapia e quando, lá em 1995,

realizava meu estágio ambulatorial e recebia algum idoso, tentava realizar as

avaliações com protocolos de ortopedia, neurologia e ou respiratória (áreas clínicas

obrigatórias nas quais tínhamos que realizar nosso estágio para concluir a

graduação), não foi uma nem duas vezes que me deparei com um sentimento

ambíguo, pois os idosos não queriam falar apenas do que os havia trazido ao

ambulatório, queriam conversar sobre a vida, suas histórias, seu passado e, eu

entrava em conflito, porque necessitava cumprir um número de atendimentos, mas,
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ao mesmo tempo, já observava que esta população buscava incessantemente

resgatar o vivido para dialogar sobre o presente, num movimento contínuo de

rememorar e valorar a história de vida. Muitas vezes fui penalizada por ser mais

lenta, ouvir demais e não produzir o número suficiente de atendimentos, mas essas

experiências me marcaram e começaram a me fazer pensar sobre o ser humano de

outra forma e, aos poucos, fui percebendo que cada ser se constitui de modo

diferente por meio da complexidade da sua trajetória de vida, suas vivências,

conquistas, perdas, relações e opções. Sendo que é nessa complexa rede de

vivências que aos poucos se desenha a totalidade de cada ser e, ouvi-los, portanto,

para mim, tornava-se, dia a dia, mais importante para compreendê-los em seus

anseios e necessidades de saúde.

Já em minha trajetória profissional e acadêmica, por vários motivos, meu

interesse sempre figurou em torno do envelhecimento humano e, durante a

caminhada, pude observar por meio de vivências com velhos e de seus relatos

algumas problemáticas que alimentaram meu interesse e motivação em torno desse

tema. No trabalho convivo diariamente com idosos que vivem em ambiente urbano e

rural, pois, além de liderar o Grupo de Pesquisa em Envelhecimento Humano e

disfunções do Movimento, coordeno um projeto de pesquisa de longa duração sobre

condições de saúde e rede de apoio a idosos que residem no ambiente urbano e

rural de Chapecó, o qual vem realizando várias pesquisas com essa população e,

supervisiono o estágio na área de gerontologia na Clínica Escola da

UNOCHAPECÓ, duas tardes por semana, durante o ano todo. Estes espaços, seja

quando estou no campo de pesquisa ou na clínica durante os atendimentos,

acabaram se configurando em ricos cenários para conhecer a população idosa da

região. Nesses projetos, sempre que possível, procuro sentar e ouvir os idosos e,

entre uma entrevista, ou visita de acompanhamento e falas informais na Clínica

Escola pude ir construindo alguns entendimentos sobre aspectos da vida cotidiana

desses velhos. Descrevo nas cenas abaixo algumas passagens desse convívio.

Cena 03: Um idoso de 77 anos morando na cidade de Chapecó há sete anos

lamenta a mudança do ambiente rural para urbano e comenta, “lá no interior todo

mundo se conhecia, cumprimentava pelo nome, sabíamos quem éramos, assim,

cada família, né, nos apoiávamos no dia a dia. Aqui cumprimento meu vizinho todo

dia e, ele sai apressado para o trabalho e nem sequer para pra conversar, eu
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desconfio que não me percebe, não sabe quem eu sou. Aqui na cidade, parece

assim, que as pessoas não querem e nem possuem tempo para conhecer o outro,

triste né? Mas acho que é esse tempo, que ninguém tem tempo pra nada, deixei

meus amigos lá e não posso voltar porque a mulher precisa de tratamento de saúde,

aqui é tudo mais perto, é melhor para ela.”

Cena 04: Outro relato de uma idosa que se desloca 40 km por dia, em estrada

de terra batida, três vezes na semana, com transporte público, para poder receber

atendimento no setor ambulatorial da Unochapecó, quando abordada sobre porque

não vem residir na cidade, já que seus filhos já estão morando no ambiente urbano,

ela singelamente confidencia: “Minha filha, é que conheço tudo lá, faço meu salame,

copa e morcilha, vendo tudo, faço meu dinheirinho, tenho o que fazer. Se vier morar

na cidade vou ter que ficar sem fazer nada, quem quer uma velha trabalhando nas

indústrias? Nessas só tem lugar para os novos, já lá no meu cantinho, tenho sempre

algo para fazer. Vejo minhas cunhadas que mudaram, ficam sem fazer nada, só

participam dos grupos de terceira idade, que é muito bom mesmo, nós lá no rural é

uma vez só no mês, aqui é toda semana. Isso muda, parece assim que é difícil pro

governo fazer o mesmo pros dois, mas eu quero minha casa, meus móveis, meus

retratos e meus animaizinhos... Minha vida está toda lá, se eu sair, metade de mim

vai ficar...”

Alguns pacientes idosos que passam pelo ambulatório da Unochapecó, se

moradores do ambiente rural, relatam que residiriam na cidade para ter mais acesso

aos serviços de saúde ou para ficarem perto dos filhos e, entre aqueles que já

fizeram esta opção, grande parte sente falta do local onde moraram durante a vida

toda. Outros, no entanto, se adaptaram e perceberam nos espaços coletivos

urbanos uma nova oportunidade de convivência e interação. Já aqueles que

possuem as famílias morando próximas no meio rural não pensam nessa

possibilidade, pois, querem permanecer no lugar onde construíram suas histórias de

vida.

Zambiasi (2000) destaca que ao pesquisar esses idosos no oeste catarinense

observou que os migrantes vindos do Rio Grande do Sul, hoje idosos, procuravam

adquirir as propriedades próximas para garantir o mínimo de sociabilidade e ajuda

mútua no futuro, em caso de necessidade. Destaca ainda que os migrantes

organizavam sua nova vida, a família e comunidade nas regiões desbravadas, não
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por meio de uma ação individualista, mas, era uma luta em que a dimensão coletiva

e solidária era essencial, e, esse aspecto ainda persiste nas pequenas comunidades

interioranas. Ainda, ressalta que é somente na medida em que as sociedades

crescem assumindo as configurações do capitalismo que este aspecto solidário e

coletivo vai desaparecendo, dando lugar a um ser humano mais individualista.

Conforme Bosi (2006), além de ser um destino do ser humano, a velhice é

uma categoria social. Tem um estatuto contingente, pois cada sociedade vive de

forma diferente este momento da vida. A sociedade industrial pode ser maléfica para

o velho, pois, é muito instável e as mudanças ocorrem de forma rápida, objetos

tornam-se obsoletos e o novo e moderno é reverenciado e, alguns idosos têm

dificuldade de se adaptar a tantas novidades, mas, muitos têm surpreendido pela

sua capacidade de acompanhar a modernidade. No entanto, no contexto rural um

octogenário pode começar a construção de uma casa, a plantação de uma horta,

reparar os canteiros e semear o jardim. Seu filho continuará essa obra e, nesse

sentido o meio rural se constituiu num ambiente mais estável.

O processo de envelhecer é a gradual plenitude do ciclo da vida. Ele
não precisa ser escondido ou negado, mas deve ser empreendido,
afirmado e experimentado como um processo de crescimento pelo
qual o mistério da vida lentamente se revela. (PAPALEU NETO,
2000, p. 429).

Esses relatos, entre tantos outros, me incentivaram a buscar um

doutoramento onde eu tivesse a oportunidade de trabalhar com o tema ‘Velhice’

vinculado às Ciências Humanas e Sociais, fato complexo para quem possuí

formação apenas na área da saúde e, foi assim que cheguei às portas da

Universidade Federal de São Paulo, no departamento de medicina Preventiva, com

um sonho: aprofundar meus conhecimentos e pesquisar sobre essa temática. Luzes

cruzaram o meu caminho em nomes de orientadoras, co-orientadores, novos

amigos, novas leituras e novos referenciais, quanto conhecimento me foi

oportunizado até chegar aqui. É, com certeza, envelheci. Felizmente!

Portanto, sinto que frente a todas as vivências e experiências ao longo da

minha vida, o tema do meu estudo de doutoramento surgiu como um passo a mais,

um novo deslocamento em direção à compreensão do que significa viver e

envelhecer no ambiente rural como um ser humano que colonizou esta região.
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Vivências como ser bisneta de imigrantes e a capacidade de parar para ouvir os

idosos ao longo de minha vida profissional fizeram com que mantivesse uma

atenção ao tema, o que, de certa forma, permitiu que o problema de pesquisa da

tese emergisse entre as leituras e os debates promovidos na academia: como seria

viver e envelhecer enquanto um migrante rio-grandense que desbravou as terras ao

oeste de Santa Catarina? Que significados foram atribuídos a estes pela sociedade

local e quais foram construídos por eles em torno do processo de envelhecer no

meio rural, trabalhando com a terra e transformando aquele lócus? Como se

percebem na atualidade e como dialogam com as problemáticas contemporâneas

que cercam suas vidas? Ouvir é preciso, pois, parece-nos a forma mais humana de

garantir voz a estes idosos.

Um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade que
não conhecemos pode chegar-nos pela memória dos velhos.
Momentos desse mundo perdido podem ser compreendidos por
quem não os viveu e até humanizar o presente. A conversa evocativa
de um velho é sempre uma experiência profunda: perpassada de
nostalgia, revolta, resignação pelo desfiguramento das paisagens
caras, pela desaparição de entes amados, é semelhante a uma obra
de arte. (BOSI, 2006, p. 82).

Acredito que a experiência pessoal como neta de imigrantes italianos que

cresceu participando das festas, do trabalho, dos costumes, da vida familiar, das

conversas informais, acompanhando as dificuldades e sentindo o pulsar de um

grupo que tem pela terra um sentimento diferenciado: de pertencer, de identidade,

de sentimento, de sensações, vivências e experiências, onde “sentir o vento na face

e os aromas do campo me remetem ao pensamento de chegar, é isto, estou em

casa” 3 contribuiu na realização do trabalho e na agregação de novos olhares aos

estudos já realizados.

Como diria Daniel Lucena em sua composição ‘Nas manhãs do sul do

mundo’, “Pode ser um sonho louco, mas vou achar em algum lugar desta federação,

alguma substância estranha, que substitua a dor no coração e mate essa vontade de

voltar... de voltar...” 4. Este verso retrata o sentimento daqueles que partiram da terra

natal, me incluo entre eles, e, se aventuraram migrando para outras regiões do

                                                            
3 Escrito pela autora Fátima Ferretti, entre uma e outra visita ao sul do país, registrado em seu

caderno de poemas pessoais.
4 Trecho da letra Nas manhãs do sul do mundo, de Daniel Lucena, gravado em 1983, retirado do site

http://letras.terra.com.br/estatura-mediana/71687/.
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Brasil, buscando novas oportunidades; ao mesmo tempo, reforça uma visão

saudosista da imagem do que compõe o campo e, como alguns seres humanos que

aí nasceram sentem-se em relação a este espaço. Posso ainda citar a letra de

Cézar Oliveira e Rogério Melo “O meu lema vem da alma, minha alma está nos

campos, acendendo pirilampos nalguma lua minguante. O trote que me garante a

certeza de chegar, ao mais profundo lugar é a plenitude do ser, a certeza de viver

com motivos pra sonhar... 5. Este sonhar está focado em destacar apenas os

aspectos positivos do viver no meio rural e, principalmente, o desejo de ficar, como

destacado pelos idosos, para aqueles que ainda aí estão, ou de voltar, para aqueles

que já se foram buscando novos horizontes. Como bem expresso na letra da

música, levamos por onde andamos lembranças das vivências, experiências,

sentimentos e os significados construídos sobre o que vivemos. Esta densidade que

chamamos de vida nos acompanha aonde vamos, gravada em nossa memória.

No entanto o rural não se configura nas letras das músicas apenas como

espaço idílico, mas também é lembrado como um espaço de lutas, dificuldades e

privações, como bem escrito na letra de ‘América Latina’, de Dante Ramon

Ledesma: 6 “A mão do índio, explorado, aniquilado; do camponês, mãos calejadas, e

sem terra; do peão rude que humilde anda changueando... América Latina, Latina

América, Amada América, de sangue e suor... E as sesmarias, de campos e

riquezas; que se concentram nas mãos de pouca gente; serão lavradas pelo arado

da justiça; de norte a sul...” O sentido de identidade, de pertencer, não exclui as

agruras vividas e bem registradas na memória de nossos migrantes rio-grandenses

na luta de colonizar, trazer o progresso e transformar o território como homens e

mulheres de trabalho.

Ainda utilizando as letras de música citamos a de Almir Sater e Renato

Teixeira, Tocando em frente7, que expressa em parte, o sentimento que os idosos

têm em relação ao presente e sua percepção de tempo e história: “Ando devagar

porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto

mais forte, mais feliz quem sabe... Penso que cumprir a vida seja simplesmente

                                                            
5 Trecho da letra De campo e Alma, de César Oliveira e Rogério Melo, retirado do site

http://www.letras.com.br/cesar-oliveira-e-rogerio-melo/de-campo-e-alma.
6 Trecho da letra América Latina, de Dante Ramón Ledesma, retirado do site

http://letras.terra.com.br/dante-ramon-ledesma/808605.
7 Trecho da letra Tocando em frente, de Almir Sater e Renato Teixeira, retirado do site

http://letras.terra.com.br/almir-sater/44082.
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compreender a marcha e ir tocando em frente como um velho boiadeiro levando a

boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou... Cada um de nós

compõe a sua história e, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz...” A

tese em questão procurou dar voz a estes idosos para que pudessem reconstruir e

retratar os significados do seu viver e envelhecer neste ‘lócus’ e ao relatar os

episódios dessa micro-história desvendar e trazer à luz diferentes olhares sobre a

história formal da região.

1.2 Introdução: apresentação do tema, problema e trajetória da tese

Historicamente, os estudos da área da saúde têm priorizado e enfatizado a

dimensão bio-fisiológica dos idosos. Entretanto, a partir da década de 90, a

aproximação e produção em conjunto com pesquisadores, especialmente das

Ciências Humanas e Sociais, trouxeram novas questões para o debate, advindas da

percepção da complexidade das inter-relações mantidas para compreender as

populações e seus fenômenos; passa-se então a estudar as questões da vida e da

saúde com uma visão mais ampla, numa perspectiva inter e multidimensional, na

qual a concepção de ser humano supera o ser apenas biológico e passa a ser

compreendido numa visão mais global, em que os processos de vivências e

convivências sociais, históricas e culturais do indivíduo, são parâmetros para

compreender o viver e envelhecer.

Sabemos que o envelhecimento ostenta um caráter de experiência

heterogênea e o modo de envelhecer pode ou não garantir o envelhecimento

saudável e satisfatório, que, na verdade, varia de acordo com a maneira como cada

indivíduo estabelece e vivencia seu curso de vida. Considerando os autores

utilizados ao longo da tese, podemos dizer que o envelhecimento não se define por

meio de um tempo pré-determinado, no entanto, podemos conceber a velhice como

um processo que difere de acordo com a história de vida de cada ser humano e, que

se constitui mediada por uma relação multidimensional e multirreferencial sob vários

aspectos – sociais, culturais, biológicos, psicológicos e ambientais. Cada ser

humano se percebe no contexto do novo estado de ser e estar, de acordo com suas

limitações e os indicativos impostos pela própria sociedade a qual pertence. Como
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todas as situações humanas, a velhice tem uma dimensão existencial, que modifica

a relação do indivíduo com o tempo e, portanto, sua relação com o mundo e com a

própria história (BEAUVOIR, 1990).

O significado de envelhecer se constitui num processo natural da existência

humana, que difere de um ser para o outro, como já posto, porém, nem sempre é

aceito pelos idosos que o vivenciam. Dessa forma, momentos de diálogo sobre o

processo pelo qual estão passando e a possibilidade de relatarem suas vivências,

histórias e estórias lhes possibilita um momento de reflexão e ressignificação desse

momento da vida e da complexidade das dimensões envolvidas nesse processo

(GROISMAN, 2002; FRUMI e CELICH, 2006).

Conforme Monteiro (2005), por meio da percepção do envelhecimento

compreendemos como a vida pode produzir tanto indecisão e angústia como

também encanto e fascínio frente ao desconhecido, ao estranho, à incerteza. Nesse

sentido, o autor ressalta que o organismo dos velhos está sempre em processo de

transformação, assim como o de um jovem ou de uma criança. Isso porque, não são

apenas os velhos que envelhecem, mas todos os seres, da concepção à morte, em

todos os momentos da vida. Envelhecer é sinônimo de viver. É pertencer a um

espaço e a um tempo subjetivo que proporciona conhecimento, transformação e

renovação contínua.

Observa-se, neste século, o aumento expressivo da população mundial de

pessoas com 60 anos de idade ou mais. Dos cerca de 600 milhões de idosos que

vivem hoje no mundo, cerca de 370 milhões estão vivendo em países

subdesenvolvidos, e as projeções para os próximos 20 anos apontam para uma

população de mais de um bilhão de idosos, dos quais 70% (700 milhões) irão residir

em países em desenvolvimento (BRITO e LITVOC, 2004).

Os estudos realizados pelo IBGE ao longo dos últimos anos destacam que o

processo de envelhecimento da população brasileira é considerado irreversível

diante do comportamento da fecundidade e da mortalidade registrado nas últimas

décadas e do esperado para as próximas e, frente a esta realidade, tem-se

enfatizado a necessidade dos estudos sobre a vida dos idosos para construir um

diagnóstico que permita planejar ações para qualificar este ciclo. Entretanto, no

futuro, os idosos do Brasil enfrentarão uma situação mais difícil do que a atual, caso

não tenham melhores condições de trabalho, rendimento, seguridade, prevenção e
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atendimento especializado de saúde (IBGE, 2008, 2009 e 2010). A proporção de

idosos, entre 1998 e 2008, aumentou de 8, 8% para 11, 1%. O Rio de Janeiro (14,

9%) e Rio Grande do Sul (13, 5 %) continuam sendo os estados com maior

proporção de idosos.

Dados preliminares do Censo 2010 demonstram que a taxa de fecundidade

caiu e o número de idosos cresceu de forma significativa. Ainda cabe destacar que

ao compararmos a pirâmide etária do Brasil com a região Sul, essa aparece com

uma população maior de idosos em relação ao país e, se compararmos a região sul

entre população idosa residindo em meio urbano e rural, observamos que temos um

mundo rural com mais velhos em relação à população total. Esse fator desencadeia

a necessidade de mantermos um olhar mais atento a essa realidade. Os estados do

Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro são os que têm o menor número de moradores

por domicílio. A média do primeiro é de 2, 99 e no Rio, 3, 06. Isso tem a ver com a

redução da fecundidade e o aumento do número de população idosa. A redução da

taxa de fecundidade na área urbana seria um dos destaques deste Censo 2010. Já

na área rural, percebe-se que a fecundidade é mais elevada. São Paulo, Minas

Gerais e Bahia são os estados que possuem o maior número de pessoas com mais

de 100 anos. De acordo com o terceiro balanço do Censo 2010, até esse momento

foram registradas 17.615 de pessoas nessa faixa etária. Em 2009, esse grupo era

formado por 14 mil pessoas. Aguardamos as publicações oficiais do Censo para

conhecermos a realidade no que tange às populações idosas no Brasil (IBGE,

2010). Segundo Veras (2008) o Brasil hoje é um “jovem país de cabelos brancos”. A

cada ano, 650 mil novos idosos são incorporados à população brasileira.

O IBGE vem alertando por meio dos indicadores sociais e
demográficos, divulgados anualmente, que a estrutura etária do país
está mudando e que o grupo de idosos é, hoje, um contingente
populacional expressivo em termos absolutos e de crescente
importância relativa no conjunto da sociedade brasileira, daí
decorrendo uma série de novas exigências e demandas em termos
de políticas públicas de saúde e inserção ativa dos idosos na vida
social. (IBGE, 2010c, p. 196).

Já a população idosa do oeste catarinense é formada basicamente por

pessoas que passaram grande parte de sua vida no meio rural. De acordo com

dados do IBGE (2007), a população idosa do Estado de Santa Catarina é de

418.204, no oeste Catarinense este valor é de 116.775, sendo que em Chapecó, há
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12.265 idosos.

No Brasil, o envelhecimento populacional é um fenômeno relativamente novo,

desafiador e heterogêneo. Há uma diversidade de condições que permitem uma boa

velhice ou que influenciam o processo negativamente (REZENDE e SILVA, 2006).

O Brasil é um país de grandes e variadas dimensões, com características

regionais diferentes, que necessitam de pesquisas para esclarecer suas

especificidades. Uma delas diz respeito aos idosos localizados no meio rural. As

diferenças presentes no processo de envelhecimento se dão tanto pela dinâmica

demográfica, quanto pelos vários caminhos que os diferentes indivíduos percorrem

ao longo de suas vidas até atingirem a velhice, sendo que este não é um processo

homogêneo e acontece pela interação de diversos aspectos, tais como gênero,

classe social, etnia, condições de acesso à saúde, educação, condições

econômicas, culturais e origem, seja rural ou urbana.

A maioria dos estudos sobre idosos brasileiros envolve as populações de

idosos residentes em grandes centros, que possuem costumes e características

diferentes das populações dos pequenos municípios, o que de certa forma denuncia

a necessidade de que se realizem estudos também em pequenas cidades para que

se conheçam essas realidades, o que poderia possibilitar a projeção de políticas

públicas focadas nas particularidades e singularidades presentes em cada contexto

(RAMOS, 1993; LIMA-COSTA, 2004; FIEDLER, 2005).

A dimensão territorial do Brasil com sua diversidade cultural e características

regionais contrastantes predispõe um determinado perfil de idosos por região, com

hábitos de vida, história e trajetória construídos por meio do seu viver e envelhecer

em determinado local, rural ou urbano. Dessa forma, tornam-se relevantes os

estudos que buscam compreender os processos vivenciados pelos idosos, para

além de subsidiar o planejamento de ações voltadas para singularidades deste

grupo populacional, provocar debates em torno de como promover o envelhecimento

bem sucedido em contextos tão diferentes, garantindo atendimento e suporte à

população idosa, o que certamente diminuirá o impacto sobre o custo do tratamento

de saúde desta população e melhorará sua autoestima e a qualidade dos anos

vividos.

Neste contexto, os profissionais das áreas das ciências da saúde e das
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humanas e sociais se colocam frente a um novo desafio: conhecer como se

estrutura o processo de envelhecimento no ambiente rural, não apenas para

descrever a velhice neste lócus, mas, principalmente, para avaliar, repensar, alocar

recursos e planejar serviços, ações, diretrizes e políticas, visando uma vida melhor

para esta população.

Siqueira (2001), ao fazer um exame do conjunto de trabalhos produzidos

sobre envelhecimento humano, percebeu uma predominância das investigações em

sociedades urbanas, explicitando uma lacuna epistemológica sobre a experiência da

velhice no meio rural que, se supõe, possua um universo de representações

simbólicas com particularidades históricas, socioculturais e ecológicas, que o

recortam como uma realidade própria, da qual fazem parte, inclusive, as próprias

formas de determinação do papel e do lugar ocupado pelo velho no interior desta

sociedade, no processo de viver e envelhecer num determinado contexto.

Zambiasi (2000), num estudo que procurou recuperar a memória da

colonização do oeste catarinense por meio das lembranças dos velhos migrantes

que participaram do povoamento do oeste de Santa Catarina, observou nos relatos

uma frase muito comum, falada no dialeto regional “Solo noi sapemo le cose que

habemo passato (Só nós sabemos o que passamos)”, também encontrada em

nosso estudo, e que expressa a interioridade existencial e historicamente vivida

diante das dificuldades encontradas em uma terra nova e desconhecida, onde tudo

tinha de ser construído; repetindo, de certa forma, as agruras vividas pelos

colonizadores ao deixarem a Península Itálica na busca de um novo mundo.

Portanto, questiona a história oficial, relatada pelas classes dominantes, na qual

estátuas, praças, placas e nomes de ruas procuram destacar o ‘desbravador’8 do

oeste com uma auréola mítica e idealizada. Nesta lógica, a experiência dos seres

humanos históricos vai sendo esquecida. Se por um lado procurou-se apresentar a

colonização do oeste como algo harmonioso, as lembranças destes velhos

demonstram que ela se construiu na contradição: de um lado, exploradores, neste

caso as companhias colonizadoras, madeireiros e atacadistas; e, do outro, os

colonos, explorados. E foi neste contexto, com essa densidade, que estes seres

humanos envelheceram e permaneceram nesse meio até a atualidade.

                                                            
8 O termo desbravador é utilizado na região para nomear migrantes rio-grandenses que enfrentaram

todo tipo de dificuldade, na travessia do Rio Grande do Sul para o estado de Santa Catarina ou no
processo de colonizar e desvendar o oeste catarinense.
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A questão de como manter as populações no campo e diminuir o êxodo rural

é uma problemática complexa e que tem sido amplamente debatida, mas, parece-

nos que além da geração de empregos, de acesso a bens e serviços públicos, como

saúde, educação básica e profissionalizante, saneamento (rede de água e coleta de

lixo), energia elétrica, transporte e comunicação, hoje insuficientes, é preciso

melhorar a autoestima dessa população e pensar uma política rural em que as

populações que vivem nesse meio tenham voz ativa para contribuir, delimitando

suas prioridades. A realidade demonstra que os jovens nascidos no ambiente rural

migram para as cidades atraídos pela ideia de melhores condições de vida e de

emprego, na busca de um futuro melhor, o que, para muitos não acontece. Alguns

idosos seguem um rumo semelhante, não necessariamente por opção, mas para

tentar manter a proximidade com os filhos, e por acreditarem que lá terão mais

acesso a serviços públicos, principalmente tratamento de saúde.

Por isso a importância de desenvolver estudos como esse, que procuram

descrever o processo de envelhecer neste ambiente, levantando dados e relatos que

possam subsidiar a formulação de políticas públicas, que fortaleçam as conquistas já

conseguidas, como melhoria nas aposentadorias rurais, renda mínima, entre outros,

e se proponham, também, a despertar a discussão para outras necessidades como

a implantação de programas que fortaleçam a economia rural nas pequenas

propriedades, a garantia da assistência para inovar e criar dispositivos para que a

população que deseja, possa permanecer vivendo no meio rural de forma digna,

valorada, com qualidade e autoestima elevada. Talvez o conhecimento do passado

possa trazer reflexões, lançando luzes às problemáticas atuais.

De acordo com os autores citados, com a problematização estabelecida em

torno do tema e o que Minayo (2002, p. 93) coloca sobre a questão problema – “[...]

ninguém coloca uma pergunta se nada sabe da resposta, pois então não haveria o

que perguntar; todo saber está baseado num pré-conhecimento, todo fato e todo

dado já são interpretações, são maneiras de construirmos e selecionarmos a

relevância da realidade”, definimos como questão problema que permeou a

elaboração da tese a seguinte: quais os significados de envelhecer no contexto rural

da região de Chapecó segundo os relatos de vida dos colonizadores idosos, e como

descrevem o ato de viver, colonizar e envelhecer nessa região?

Cabe destacar que durante o processo de construção da tese utilizamos
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palavras como velho, idoso e velhice, sem adotar correntes teóricas que as

categorizem e/ou as diferenciem. As assumimos como palavras que identificam o ser

humano que viveu o suficiente para falar sobre a velhice, alguns 60 verões e

invernos.

No momento em que assumimos a velhice enquanto uma das vivências

dentro do processo da vida, e que esta faz parte do contínuo viver, que inicia com o

nascimento e se finda em diferentes e distintos momentos, dependendo do modo de

vida de cada um, torna-se irrelevante categorizar este processo em fases e etapas,

velhos mais novos, velhos mais velhos, idosos, terceira idade, pois o exercício de

categorizar seres humanos dentro da normalidade ou anormalidade não nos

permitirá compreender o que é viver este momento no processo da vida, e nem trará

novos olhares para que possamos repensar as formas de conviver e valorar esta

vivência. “Não basta, portanto, descrever de maneira analítica os diversos aspectos

da velhice, pois cada um deles reage sobre todos os outros e é afetado por eles; é

no movimento indefinido desta circularidade que é preciso apreendê-la”

(BEAUVOIR, 1990, p. 16).

Ainda quanto os termos utilizados, em dado momento estes aparecem no

plural como idosos, desbravadores e narradores, seguindo o que rege a norma culta

da língua portuguesa, caracterizando ambos os gêneros, masculino e feminino,

porém, em vários momentos e, principalmente quando tratamos os narradores do

estudo no singular, como a desbravadora Rosa, o desbravador Terra, destacamos

cada gênero porque compreendemos que viver como um idoso ou uma idosa é, e

foi, diferente de acordo com o que socialmente se espera de um homem ou mulher,

o que não configura a opção de um estudo de gênero, mas garante o respeito à

diversidade dos papéis sociais e dos tratamentos dispensados ao longo da história

aos diferentes gêneros.

A seguir detalhamos cada capítulo da tese, tentando não nos tornarmos

repetitivos, mas aproveitando para apresentar inicialmente um pouco do que o leitor

vai encontrar ao longo da tese.

Nesse capítulo aproveitei para apresentar minhas inquietações enquanto

pesquisadora e o que me levou a trabalhar com o presente objeto de estudo, a

velhice de migrantes rio-grandenses que colonizaram o oeste catarinense, na região

de Chapecó, a partir da década de 40 e, os significados construídos por estes idosos
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sobre o processo de viver e envelhecer nesse meio rural, bem como destacamos os

problemas e objetivos do estudo.

Já no capítulo dois procuramos dialogar com as várias correntes teóricas que

discutem o processo de envelhecimento sob ou a partir de um ponto central,

concepções biológicas, psicológicas ou sociais, porém, destacando a

complementaridade das diferentes dimensões constitutivas do envelhecimento

humano na forma como cada ser envelhece e, reconhecendo, que este é um

processo complexo e multidimensional, no qual todos os fatores interagem durante a

vida, produzindo várias velhices. Autores como Minayo e Coimbra (2002), Debert

(2004) e Bosi (2004 e 2006), além, é claro, da obra de Simone de Beauvoir (1990),

constituíram um importante arcabouço teórico para pensar o objeto de estudo e as

problemáticas contemporâneas em torno da velhice. Nesse capítulo destacamos a

necessidade de refletir sobre envelhecimento humano tentando superar a

fragmentação dos saberes e conhecimentos indispensáveis para compreender esse

processo. E, neste contexto, o ambiente onde o ser humano viveu, seja rural ou

urbano, é uma face dos saberes que nos permitem refletir questões sobre a velhice.

No capítulo três, abordamos o processo de envelhecer no meio rural,

procurando refletir sobre a construção do objeto de estudo. Destacamos informações

de algumas pesquisas realizadas com este tema, pois, quando se pensa o

envelhecimento no contexto rural, poucos são os estudos encontrados. Mais um fator

que necessita ser superado, principalmente se considerarmos que este ambiente

possui características específicas que ditam de forma única a experiência de

envelhecer. Fomos apontando ao longo do texto as facilidades e dificuldades

enfrentadas no processo de viver e envelhecer, neste contexto, segundo pesquisas já

realizadas por autores como Siqueira e Silva (2002); Morais, Rodrigues e Gerhadt

(2008), Missio e Portella (2003 e 2005), Araújo e Scalon (2005), Buaes (2007),

Travassos e Viacasa (2007), Pereira e Santos (2006), Silva (2006), Figueiredo (2001)

e Paúl et al. (1991 e 1999). Esse processo permitiu-nos elaborar várias questões que

alimentaram nossas reflexões ao longo da construção de toda a tese.

Poucos são os estudos encontrados sobre a velhice no contexto rural, fator

que compromete o planejamento de políticas para este grupo. Torna-se essencial

compreender como se dá o processo de envelhecer neste ambiente, considerando

que o cenário que compõe este ‘lócus’ possui características específicas que ditam
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de forma única a experiência de envelhecer. Há autores que indicam os meios rurais

como contextos privilegiados de envelhecimento e, outros, no entanto, destacam as

dificuldades vivenciadas pelas populações que permaneceram no campo durante a

velhice. A fraca acessibilidade aos serviços de saúde, precária rede de transportes

públicos, baixa escolaridade e poucos recursos financeiros, figuram como problemas

e dificuldades a serem superados.

Já entre os benefícios de residir no meio rural, o maior e mais importante a se

destacar é o sentido de identidade, de pertencimento, o sentimento de ser conhecido

que tal contexto possibilita. Continuar vivendo na própria casa e com apoio de algum

familiar próximo é outro fator positivo. A dinâmica das relações familiares no meio

rural, no qual predominam as pequenas propriedades, é propício ao processo

interativo entre gerações. O meio rural destaca-se na satisfação do idoso com

relação ao trabalho, pois, diante de tantas mudanças da humanidade, ele tem a

oportunidade de continuar a realizar as atividades que desempenhou a vida inteira.

Nos domicílios em que o idoso convive com outras pessoas há importante apoio

afetivo e emocional.

No capítulo quatro destacamos o percurso metodológico, bem como, a nossa

opção pelo método da história oral de vida e de, por meio deste, dar ‘voz’ aos idosos

que residem em ambientes rurais para problematizar o processo de envelhecer

neste contexto. Apresentamos o campo da pesquisa, situado no município de

Chapecó e, como foram organizadas as aproximações, a entrada e a coleta de

dados, bem como a validação das entrevistas e o processo de análise. Ouvir e

dialogar com os seres humanos que viveram mais invernos e verões pareceram-nos

uma boa estratégia para fazer o enfrentamento de questões emergentes no que

tange às formas de garantir uma velhice digna aos humanos, independentemente de

onde vivem. Os principais autores utilizados como referência para esse capítulo

foram Levi (1992 e 2000), Thompson (2002), François (1987), Meihy e Holanda

(2007), Bosi (2004 e 2006) e Bourdieu (2008). O método da História Oral nos

permitiu compreender o processo de envelhecer no ambiente rural, de forma

multidimensional e específica, valorizando a experiência de vida dos narradores que

participaram do estudo, pois, como nos detalha Meihy (2000), a história de vida

refere-se à narrativa do conjunto de experiências da vida de um ser humano, que

encadeia sua história, segundo a sua vontade, sendo soberano para revelar ou
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ocultar casos, situações e pessoas. O depoente é considerado primordial e tem

liberdade para dissertar sobre a sua experiência pessoal e participa em todo o

processo sendo denominado narrador colaborador.

No capítulo cinco estão apresentadas, na íntegra, as histórias de vida dos

migrantes rio-grandenses idosos denominados desbravadores do oeste catarinense.

Apresentamos as histórias com o mesmo sentimento que Bourdieu (2008, p. 9)

destaca: “Entregamos aqui os depoimentos que homens e mulheres nos confiaram a

propósito de sua existência e de sua dificuldade de viver.” Um momento rico de

reflexões e transformações se deu em torno do processo de conversar, sentar e

ouvir e compreender a vida de cada idoso e idosa dentro do seu contexto.

Pesquisados e pesquisadora, ao longo do processo, estabeleceram vínculo de

amizade e confiança e esse processo intenso de convívio e doação nos transformou.

Como Agamben (2009, p. 91) destaca em seu texto ‘O amigo’, “Essencial é, que em

todo caso, a comunidade humana seja aqui definida, em relação a animal, através

de um conviver”. Ainda, destaca “Amizade como com-sentimento do puro fato de

ser. Os amigos não condividem algo (um nascimento, uma lei, um lugar, um gosto)

eles são com-divididos pela experiência da amizade. Entrego-lhes nesse capítulo,

portanto, histórias humanas impregnadas de sentimentos, emoções, recordações,

reflexões e uma ampla capacidade de doação e confiança manifestadas pelos

idosos no ato de contar e recordar, garantindo ao estudo uma densidade de

vivências.

No capítulo seis destacamos a história de colonização do oeste catarinense

segundo relatos e memórias dos migrantes rio-grandenses. Situamos os preâmbulos

da história, destacando questões da imigração, migração e colonização do oeste

catarinense segundo fatos relatados pelos desbravadores. Ainda nos propomos a

refletir em torno da problemática: Desbravadores: “exploradores e/ou explorados”

durante os ciclos econômicos? Aqui, vários autores que já vêm produzindo sobre a

colonização do oeste catarinense e suas problemáticas foram referência para a

produção do texto. Entre eles destacamos Maestri (2000), Renk (2006), Werlang

(2006), Radin (2001 e 2006), Vicenzi (2008) e Zambiasi (2000).

Os significados em torno do processo de viver e envelhecer no ambiente rural do

oeste catarinense enquanto migrantes rio-grandenses aparece no capítulo sete, no qual

fomos tecendo um diálogo em torno de questões como o trabalho enquanto marca
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central da identidade do desbravador e desbravadora; a saúde, enquanto um bem

necessário para viver a velhice de forma plena; a família, vizinhança e grupos de

convívio, enquanto rede de apoio que favoreceu a permanência do idoso ou da idosa no

meio rural; a religiosidade, enquanto uma dimensão central da vida dos desbravadores

e a necessidade de conviver com a percepção de ‘velho’” que está no olhar do outro.

No capítulo oito tentamos iniciar um debate em torno de como é, para estes

narradores, viver a velhice no ambiente rural como desbravadores contemporâneos.

Iniciamos fazendo uma aproximação entre o conceito de contemporâneo de

Agambem e o idoso enquanto um narrador da contemporaneidade. Nos apoiamos,

ainda, no referencial do grupo do Programa de Doutoramento de Gerontologia e

Geriatria da Universidade do Porto, de Portugal, o qual gentilmente, em nome da

Prof. Dra. Maria Constança Paúl, na qualidade de diretora da Unidade de

Investigação e Formação sobre Adultos e Idosos (UNIFAI), aceitou a minha

orientação num estágio sanduíche no segundo semestre de 2010, mas, em função

da indisponibilidade da minha instituição, tive que declinar dessa possibilidade, algo

penoso. No entanto, o referencial e contato com esse grupo me permitiram fazer

apontamentos sobre a possibilidade de pensarmos um papel social para aqueles

idosos que ainda vivem no meio rural, como guardiões do meio ambiente. Um

capítulo que fica com questões abertas para que possamos dar continuidade num

pós-doutoramento ou pesquisa de longa duração mantida por algum órgão de

fomento e em parceria com o grupo do Porto. No capítulo nove estão as

considerações finais em torno desse trabalho, um marco significativo para minha

vida acadêmica, e que me deixou ao final assim como quem caminha no deserto,

que embora encontre oásis ao longo do caminho para ir saciando a sede, esta

sempre se apresenta de forma intensa. Dessa forma, chego ao nono e último

capítulo me sentindo sedenta por novos caminhos e desafios em torno desse tema

instigante: a velhice no meio rural.

1.3 Objetivos

� Compreender os significados do processo de envelhecer no contexto rural da

região de Chapecó por meio dos relatos de vida de migrantes rio-grandenses idosos.
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� Descrever o processo de migrar e colonizar o oeste catarinense a partir da

década de 40 segundo as histórias de vida destes colonizadores.
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CAPÍTULO II

2 A VELHICE ENQUANTO UM PROCESSO COMPLEXO E MULTIDIMENSIONAL

Compreender as particularidades e diversidades vividas no processo de

envelhecer, dialogar e nadar nas correntezas dos rios de saberes já produzidos

sobre a temática, revisitando os conceitos e reflexões produzidos ao longo dos anos

por autores que debateram o envelhecimento foi um movimento importante para

compreender as falas dos desbravadores e interpretar seus significados e

percepções em torno deste processo. Este arcabouço teórico construído e

reconstruído ao longo da tese subsidiou e iluminou os passos desta pesquisadora no

processo de compreender como se deu o processo de envelhecer no ambiente rural

do oeste catarinense para os migrantes riograndenses e, também, colonizadores

deste território.

Existem várias correntes teóricas que discutem o processo de envelhecimento

sob ou a partir de um ponto central, concepções biológicas, psicológicas ou sociais,

porém, atualmente, estas convergem para um ponto em comum que é o

reconhecimento da interdependência e complementaridade das diferentes

dimensões constitutivas do envelhecimento humano na forma como cada ser

envelhece e, ainda, que este é um processo complexo e multidimensional. Todos os

fatores que interferem no âmbito da vida do ser humano, como sua história, seu

aporte genético, sua cultura, meio ambiente e a sociedade onde viveu e conviveu,

contribuem para sua formação e são fundamentais no processo de viver e

envelhecer.

Ramos (2003) destaca, nesse sentido, que o almejado envelhecimento bem

sucedido depende de um equilíbrio entre várias dimensões que passam a ser

resultantes da interação multidimensional entre saúde física, saúde mental,
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independência na vida diária, integração social, suporte familiar e independência

econômica, sem necessariamente significar ausência de problemas em todas as

dimensões.

Por vários motivos, essas concepções e abordagens, ao invés de serem

apresentadas acentuando suas possíveis complementaridades, têm sido

apresentadas de forma antagônica ou com predominância de uma em relação à

outra, fortalecendo o reducionismo deste processo complexo que é envelhecer. Não

se trata de nega-lás, nem de não valorá-las, pois todas foram fundamentais para que

chegássemos aos tempos contemporâneos conseguindo compreender melhor este

processo tão complexo que é viver e envelhecer. Trata-se, portanto, de apresentá-

las sem fazer a fragmentação dos saberes, desta ou daquela concepção, mas

tentando evidenciar que todas e cada uma contribuíram de forma diferente no

aprofundamento do conhecimento produzido nas últimas décadas sobre a velhice.

Para introduzir o debate em torno do tema, neste capítulo apresentaremos,

brevemente, as principais concepções biológicas-psicológicas-sociais do processo

de envelhecimento, tentando destacar a complementaridade entre estes e outros

fatores.

A preocupação da sociedade na contemporaneidade com o processo de

envelhecimento deve-se, segundo Debert (2004), ao fato de os idosos

representarem uma parcela cada vez mais significativa da população. Entretanto,

resumir à questão demográfica a aparente “quebra do silêncio” em relação à velhice

é perder a oportunidade de descrever os processos pelos quais o envelhecimento se

transforma em um tema que ganha expressão e legitimidade nas preocupações

sociais atuais.

No contexto brasileiro, muito mais do que nos países desenvolvidos, garantir

uma sobrevivência digna às pessoas que estão vivendo mais desponta como uma

questão relevante no cenário atual, pois “em um país tão marcado por

desigualdades, como o Brasil, o processo do envelhecimento pode reforçar

desigualdades em termos da qualidade de vida e do bem-estar entre diferentes

estratos da população” (MINAYO e COIMBRA, 2002, p. 13).

O idoso, segundo Buaes (2007), aprende a ser velho de acordo com os

discursos existentes sobre a velhice no contexto em que vive. Destacamos aqui que

compreender as possibilidades que cada ser humano tem de construir suas
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experiências e aprender a ser e a viver a velhice de forma bem sucedida implica em

conhecer os diversos aspectos da realidade social e cultural em que este viveu e se

insere, bem como os discursos construídos historicamente e socialmente pela

sociedade onde vive, e que atribuem significados a essa realidade.

A velhice se constitui como um período da vida no qual as mudanças exigem

deste ser humano um esforço para se adaptar às novas condições de vida e a

continuar convivendo com o máximo de independência possível. As alterações

ocorridas em diferentes níveis e o esforço que este tem de fazer para se adaptar, o

colocam num momento de risco para o equilíbrio multidimensional.

No entanto, atualmente a idéia de um processo de perdas tem dado lugar à

compreensão de que os estágios mais avançados da vida são momentos propícios

para novas conquistas no que se refere ao prazer e à satisfação pessoal. No Brasil,

nas últimas décadas, despontaram programas voltados aos idosos que encorajam a

autoexpressão e a exploração de identidades de uma maneira que, até há pouco

tempo, era exclusiva da juventude. Contudo, a sociedade parece estar despreparada

para lidar com a decadência de habilidades físicas, emocionais e cognitivas do

idoso.

Schneider e Irigaray (2008) destacam que a etapa da vida caracterizada como

velhice, com suas peculiaridades, só pode ser compreendida a partir da relação

multidimensional estabelecida entre os diferentes aspectos cronológicos, biológicos,

psicológicos e sociais. Essa interação é instituída de acordo com as condições da

cultura na qual o indivíduo está inserido. Condições históricas, políticas,

econômicas, geográficas e culturais produzem diferentes representações sociais da

velhice e também do idoso. Há uma correspondência entre a concepção de velhice

presente em uma sociedade e as atitudes frente às pessoas que estão

envelhecendo.

O envelhecimento e a velhice humana começaram a ser discutidos a partir da

convicção de que os fatores biológicos determinariam as mudanças fisiológicas e

mentais do corpo humano. Porém, com a inclusão das ciências humanas e sociais

nos debates, a concepção multidimensional de envelhecimento foi reconhecida,

evidenciando as diferenças culturais e sociais na construção do processo de

envelhecer.
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Segundo Schneider e Irigaray (2008) a velhice não é definida por uma simples

cronologia, mas sim, pelas relações sociais, condições físicas, funcionais, mentais e

de saúde das pessoas, o que equivale a afirmar que podem ser observadas

diferentes idades biológicas e subjetivas em indivíduos com a mesma idade

cronológica. Segundo Hoyer e Roodin (2003) a idade cronológica mensura a

passagem do tempo decorrido em dias, meses e anos desde o nascimento e é um

dos meios mais usuais e simples de se obter informações sobre uma pessoa.

Porém, o conceito de idade é multidimensional e, por isso, a idade cronológica não

se torna uma boa medida para conhecer o desenvolvimento do ser humano.

Assim, a idade cronológica deixa de ser um marcador preciso para as

mudanças que acompanham o envelhecimento, passando a ser apenas uma forma

padronizada de contagem dos anos vividos, uma vez que existem variações de

diferentes intensidades relacionadas ao estado de saúde, participação e níveis de

independência entre seres humanos com a mesma idade cronológica. Outros

eventos como aqueles relacionados à vida pessoal, familiar e profissional servem de

pontos de referência para aquelas mudanças ocorridas no processo de viver e

envelhecer. Acompanhando estas reflexões podemos hipotetizar que o

envelhecimento humano pode ser compreendido como um complexo processo

composto por diferentes idades: cronológica, biológica, psicológica e social e que

estas se complementam mutuamente.

Destacamos aqui o conceito de idade geracional posto por Debert (2004).

Este propõe que a geração não é demarcada pela idade cronológica dos seres

humanos, mas sim pelo compartilhamento das vivências de eventos que marcaram

as trajetórias passadas e futuras de um grupo.

Assumir o conceito de idade geracional apresentado por Debert (2004) em

seu livro “A Reinvenção da Velhice” pode ser um bom caminho para pensar o

envelhecimento como um elemento do contínuo e complexo processo de viver em

sociedade, sem demarcá-lo apenas pela idade cronológica. No entanto, seria

exagerado pensar que a idade deixará de ser um elemento fundamental na

definição, acesso a direitos e projeção de políticas, pois, a idade cronológica tem

sido, historicamente, o fator que delimita a quem estão postas as prioridades e quem

pode acessá-las.

Nesse estudo estamos trabalhando com a geração dos colonizadores
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riograndenses que chegaram ao oeste catarinense na década de 40, com a

finalidade de ocupar a terra e promover o desenvolvimento da região, produzir,

vender o excedente, progredir, constituir família e uma história de vida no novo

território. A geração denominada de desbravadores do oeste catarinense é

reconhecida pela comunidade como seres humanos que propulsionaram o

crescimento e o desenvolvimento da região.

Com bem expõe Debert (2004, p. 53):

[...] a geração é a forma privilegiada de os atores darem conta de
suas experiências extrafamiliares; por outro lado, indicam que
mudanças na experiência coletiva de determinados grupos não são
apenas causadas pelas mudanças sociais de ordem estrutural, mas
que esses grupos são extremamente ativos no direcionamento das
mudanças de comportamento, na produção de uma memória coletiva
e na construção de uma tradição.

Ainda como fenômeno biológico, a velhice tem sido interpretada por meio de

explicações que consideram o envelhecimento celular e o aparecimento das

múltiplas enfermidades comuns ao processo de envelhecer como fatores

desencadeadores e centrais desse processo, respectivamente. Estas, por sua vez,

diminuiriam as probabilidades de sobrevivência à medida que a idade avança

levando o ser humano a morte.

As alterações fisiológicas que o corpo apresenta a partir dos 40 anos são

marcadores biológicos que denunciam que o ser humano está em processo de

envelhecimento. Entre as alterações podemos destacar que a estatura do indivíduo

diminui, cerca de um centímetro por década, devido à diminuição da altura vertebral,

ocasionada pela redução da massa óssea e outras alterações degenerativas da

coluna vertebral. A pele fica mais fina e friável, menos elástica e com menos

oleosidade, trazendo as temidas rugas, expressões do tempo. A visão também

declina, principalmente para objetos próximos, a audição diminui ao longo dos anos

e ocorrem perdas importantes de massa óssea e muscular, com importante

alteração de equilíbrio. O peso e o volume do encéfalo diminuem por perda de

neurônios e, as alterações de memória ocorrem com mais frequência. Estas, entre

outras, são características biológicas do processo de envelhecimento, mas que não

se apresentam apenas pela idade cronológica, mas são influenciadas por fatores

ambientais e pelo estilo de vida que cada ser humano assume ao longo da sua vida.
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Tais opções interferem diretamente no desencadeamento de algumas destas

alterações, próprias do processo de envelhecer.

São muitos os estudos que emergiram ao longo dos anos na tentativa de

explicar como ocorre o processo de envelhecimento. Hayflick (1996) reúne em seu

livro muitas destas produções e as classifica em de primeiro e segundo grupo. As do

primeiro grupo trabalham com a idéia do envelhecimento programado. Entre elas

constam a teoria da substância vital, da mutação genética, da exaustão reprodutiva,

neuroendócrina, advogando que uma série de eventos químicos ou mudanças

físicas em moléculas específicas determinam o processo de envelhecer desde que

nascemos. As do segundo grupo são aquelas baseadas em eventos aleatórios e

podem estar associadas Entre elas estão a do desgaste, do ritmo da vida, do

acúmulo de resíduos, radicais livres, ligações cruzadas, imunológicas, dos erros e

reparos e a da ordem à desordem.

Ambos os grupos focam o olhar investigativo apenas para os elementos

biológicos e fisiológicos que o corpo humano apresenta com o passar dos anos,

tentam definir ou encontrar qual o mecanismo que desencadeia o processo de

envelhecer, desde quando, em que idade cronológica e onde, porém não

estabelecem relações com os fatores complementares que constituem o ser

humano, seus aspectos psicológicos, sociais, culturais e ambientais.

Blessmann (2003) afirma que apesar dessas teorias tentarem explicar a partir

de que fatores o envelhecimento inicia, ainda não desvendamos suas causas, pois,

existe uma multiplicidade de evidências relacionada a esse processo e cada teoria

sugere ser um dos seus componentes o ponto de origem do processo de

modificações associados à idade, que acabam levando o ser humano ao declínio

funcional e posteriormente à morte. Atualmente há um entendimento entre os

pesquisadores da área de que existe uma cascata de eventos biológicos

organizados, que acometem o ser humano de forma continuada após o período

reprodutivo e que, cumulativamente, tem por objetivo levar o organismo à morte.

Entretanto, este processo não quer dizer que tenhamos que conviver com

morbidades associadas ao envelhecimento, até porque, muitos vão viver alguns

destes processos muito mais tarde que outros e outros não os vivenciarão. Esses

conceitos biologicizantes do processo de envelhecer levam os seres humanos a

associarem o conceito de saúde, equivocadamente, ao da enfermidade.
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O envelhecimento, portanto, é constituído de um processo que ocorre

continuamente durante todo o curso da vida do ser humano, iniciando com o

nascimento e terminando com a morte. Este processo provoca no organismo

modificações significativas para quem as vive. As modificações biológicas são as de

ordem morfológica, fisiológica ou bioquímica. As modificações psicológicas ocorrem

quando o ser humano precisa fazer o enfrentamento das mudanças e se adaptar a

cada nova situação do cotidiano. Já as sociais são verificadas quando as relações

são alteradas em função da diminuição da participação e da produtividade e,

principalmente, do poder físico e econômico, sendo essas as alterações mais

evidentes em países de economia capitalista. No entanto, também podemos

registrar ganhos e conquistas nesse período, como as novas possibilidades de

convívio, aquisição de conhecimento e a possibilidade de pensar novos papéis

sociais para este momento da vida. Aqui estarão destacadas as relações vinculadas

às questões sociais do mundo ocidental, pós-Revolução Industrial, num sistema

capitalista.

Segundo Neri (2004) no século XX a psicologia começou a mudar seus

pressupostos, uma vez que as concepções de estágio, que não contemplavam a

velhice, já estavam sendo vistas como superadas. Surgiram novos paradigmas, que

abriram espaços à consideração da influência conjunta, interativa e histórica do

contexto social e cultural e das condições genético-biológicas e psicológicas sobre o

desenvolvimento de indivíduos e de grupos etários. Neles, começou-se a considerar

que desenvolvimento e envelhecimento são processos multidimensionais que

englobam um delicado equilíbrio entre vantagens e limitações. A psicologia se

beneficiou da interação com as ciências sociais, que avançavam na compreensão

dos processos sociais subjacentes à construção das sociedades, dos grupos e das

mentalidades. A tradição já estabelecida de realizar estudos longitudinais sobre

inteligência conferiu à psicologia boas condições para criar estratégias e técnicas de

investigação e de intervenção sobre os processos evolutivos na vida adulta e na

velhice.

Costa (2003) destaca que com a velhice em cena, uma nova área surge

dentro da psicologia: a psicologia do curso de vida. Essa linha do pensamento

considera que a natureza do desenvolvimento envolve mudanças com

características qualitativas e não só quantitativas, o que leva a crer que cada
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período etário se caracteriza por comportamentos e papéis singulares, além de

considerar a interação e/ou a interconexão entre sistemas de pessoas em

desenvolvimento. “A concepção emergente é a de que o desenvolvimento comporta

simultaneamente ganhos e perdas”, afirma Neri (1995, p. 11). Nessa perspectiva, o

envelhecimento é considerado uma fase do desenvolvimento como outra qualquer.

Sendo a velhice um fato não estático, passa a ser entendida como uma categoria,

um movimento contínuo e dinâmico, carregado de subjetividades outras. É, portanto,

o resultado e o prolongamento de um processo, caracterizado primordialmente pela

ideia de mudança, em que a cada instante o equilíbrio das funções se perde e se

reconquista por meio das mudanças e adaptações biológicas.

De acordo com Baltes (1997), o paradigma que presidiu a constituição da

psicologia do envelhecimento é o do desenvolvimento ao longo de toda a vida, o

qual pressupõe que envelhecimento e desenvolvimento são processos correlatos e

que, mesmo na presença das limitações de origem biológica, os processos

psicológicos já estabelecidos se mantêm e, se o ambiente cultural for propício, pode

ocorrer desenvolvimento na velhice.

Um dos desafios enfrentados pela psicologia do envelhecimento foi
conciliar os conceitos de desenvolvimento e envelhecimento,
tradicionalmente tratados como antagônicos, tanto pelos cientistas,
quanto pela sociedade civil e a família, tendo em vista que se
considerava a velhice como um período sem desenvolvimento. Essa
questão poderia ser amenizada com a ajuda da sociedade, se esta
providenciasse uma maior focalização em torno da longevidade, da
saúde física e da adequação do ambiente às peculiaridades da
velhice. Por fim, a velhice constitui um estudo recente no âmbito da
Psicologia de um modo geral, e na Psicologia Social, em particular.
No entanto, ao longo das últimas décadas, têm crescido
significativamente as pesquisas e intervenções junto a este grupo
social, demonstrando a importância da compreensão deste objeto.
(ARAÚJO, 2005, p. 234).

De acordo com Schneider e Irigaray (2008) a caracterização do indivíduo

como velho é dada quando ele começa a ter lapsos de memória, dificuldade de

aprendizado e falhas de atenção, orientação e concentração, quando comparado

com suas capacidades cognitivas anteriores. Sabe-se que mesmo durante o

processo de envelhecimento natural algumas capacidades cognitivas como a rapidez

de aprendizagem e a memória diminuem com a idade. No entanto, essas perdas

podem ser compensadas por ganhos em sabedoria, conhecimento e experiência. Na
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maioria das vezes, o declínio no funcionamento cognitivo é provocado por desuso

(falta de prática), doenças (como depressão), fatores comportamentais (como

consumo de álcool e medicamentos), fatores psicológicos (por exemplo, falta de

motivação, de confiança e baixas expectativas) e fatores sociais (como a solidão e o

isolamento). Mais do que o envelhecimento em si, as perdas cognitivas são a

resultante da interrelação de todos esses fatores.

Os avanços dos estudos da psicologia do envelhecimento têm o foco na

busca da velhice bem-sucedida. Para isto alia a experiência de vida que os idosos

possuem aos fatores da personalidade, para que estes possam desenvolver

mecanismos que contribuam para uma boa saúde física e mental, autonomia e

envolvimento ativo com a vida pessoal, a família, os amigos, o ócio, o tempo livre e

as relações interpessoais (NERI, 2004).

A visão multidimensional do bem-estar psicológico e satisfação na
velhice deverá abarcar questões relacionadas com a satisfação
pessoal – sentido e significado da existência (saber lidar com a
perda), bem como dimensões que envolvem a sensibilidade, as
emoções, os sentimentos, os desejos, indo de encontro às
subjetividades manifestadas no sujeito singular. Assim sendo, a
velhice bem sucedida, por depender da história de vida de cada
indivíduo, assume um caráter subjetivo, que, por sua vez, depende
do sistema de valores vigentes em um determinado momento sócio-
histórico. (COSTA, 2003, p. 20).

Existem diversas formas de ser velho e uma diversidade de idosos que

carregam consigo histórias de vida diferentes, impregnadas de sentidos e

significados. Enquanto alguns apresentam um padrão de envelhecimento, refletindo

alterações típicas da idade, outros alcançam um elevado nível de funcionamento em

vários domínios e, apenas alguns sinais típicos do envelhecimento. Estas diferenças

podem ser explicadas por meio da combinação de vários fatores, entre eles os

genéticos, pessoais e ambientais, que interagem de forma complementar neste

processo (SIQUEIRA e SILVA, 2002).

Observamos que, erroneamente, há uma tendência de se pensar a velhice

como universal e, que tal fato se deve à vinculação desta ao ciclo biológico natural

de todo o ser humano: nascimento, crescimento e morte. No entanto, falarmos da

velhice de forma generalizada é complexo e contraditório, uma vez que cada ser

envelhece de uma maneira e com um ritmo diferente, dependendo de uma
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multiplicidade de fatores e, dentre estes as vivências sociais, o grupo e a cultura

interferem de forma importante na forma como cada um vive este momento da vida.

Para além da concepção biológica, Minayo e Coimbra (2002) retomam que

apenas recentemente a visão orgânica da velhice foi perdendo sua força e a velhice

e o envelhecimento passaram a se constituir objetos de estudos segundo duas

tendências: uma abordagem estática dos fenômenos socioculturais e outra,

relacionada aos estudos holísticos acerca do processo do envelhecer, ambas

imprescindíveis na investigação das condições de vida dos idosos e na identificação

dos fatores sociais, culturais e econômicos que intervêm positiva ou negativamente

na qualidade de vida desta população.

Como Silva (2006) destaca em seu texto, a construção social da velhice

aparece como um valor simbólico que se modifica ao longo da história por razões

associadas a interesses políticos, religiosos e econômicos. No mundo

contemporâneo, a velhice humana transformou-se numa questão social e política,

rompendo com o estatuto que manteve até ao final da primeira metade do século

XIX, em que era um assunto quase exclusivamente restrito à esfera privada e

familiar.

No início do século XX emergiram estudos de sociólogos e antropólogos, com

forte base empírica, que demonstravam ser a doença, a saúde e a morte categorias

relacionadas com os modos de agir, sentir e pensar da cada sociedade, que não

podiam ser reduzidas a evidências orgânicas, naturais e objetivas. Ao

considerarmos tais elementos na definição do que seja a saúde, a doença e a morte

em cada sociedade, nos diversos momentos da história, passamos a compreender

que tais categorias são realidades construídas no seio das culturas. As

representações sociais fazem parte de um sistema simbólico que produz um

conhecimento sobre o mundo – isto é, atribui significados à realidade. Através dessa

rede simbólica de sentidos, é possível pensar o mundo e certas práticas sociais.

Estas se manifestam em palavras, sentimentos, gestos, condutas e se

institucionalizam. O problema que se coloca, portanto, é saber em que medida e de

que maneira esse sistema simbólico se articula com os conflitos sociais, os exprime

e os modifica (AGUIAR e NASCIMENTO, 2005).

As concepções sobre o processo de envelhecimento enquanto construções

sociais começaram a ser sistematizadas na década de 60 e foram, ao longo dos
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anos, incorporando novas formulações que são reconhecidas hoje como precursoras

da teorização sobre velhice e envelhecimento humano.

Conforme Blessmann (2003) as concepções de primeira geração, entre 1949

e 1969, tinham, prioritariamente, como unidade de análise o indivíduo, enfatizando

papéis sociais e normas. As de segunda geração, de 1970 a 1985, voltavam-se aos

níveis macrossociais e procuravam analisar como as transformações nas condições

sociais determinam o processo de envelhecimento e compreendem o idoso como

uma categoria social. Contrapondo a primeira geração, estes teóricos sugerem que

o foco no nível individual é reducionista e desnecessário. Nesta concepção, os seres

humanos envelhecem de acordo com a maneira como a sociedade se organiza,

considerando suas políticas e a forma como cada ser se insere na hierarquia social.

Entre as concepções desta geração estão a da continuidade, da troca, da

estratificação etária – dependendo da idade se espera um papel social do ser

humano – e a político-econômica do envelhecimento. Todas propuseram que as

variações no tratamento e status do idoso podem ser compreendidas por meio dos

exames das políticas públicas, das tendências econômicas e dos fatores sócio-

econômicos. Nas de segunda geração temos a produção A Velhice, de Simone de

Beauvoir, em 1970, que foi considerado um dos mais importantes ensaios

contemporâneos sobre as condições de vida dos idosos. A autora procurou quebrar

a conspiração do silêncio que se fazia em torno da velhice. Esta obra teve uma

grande repercussão em todo o mundo, fazendo com que não fechássemos mais os

olhos para as problemáticas vivenciadas pelos idosos no enfrentamento deste

processo complexo.

As concepções de terceira geração, surgidas na década de 90, buscaram uma

posição intermediária, sintetizando as proposições anteriores, aliando os níveis micro,

enquanto contexto individual, aos macrossociais de análise. Os atores são vistos

como contribuintes ativos na organização da sua vida e realidade. Entre estas

concepções destacamos a do construcionismo social, que vem sendo amplamente

utilizada nas pesquisas que se apoiam no interacionismo simbólico, na fenomenologia

e na etnometodologia. Esta trabalha com questões de significado, realidade e

representações sociais. Os estudos que a tomam por base abordam o modo como as

categorias e estrutura de vida das pessoas são organizadas e sustentadas e qual o

grau de influência delas no processo de envelhecer.
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Outra de terceira geração é a do curso da vida, que trabalha com o

entendimento de que o envelhecimento se estabelece a partir de inter-relações

biológicas, psicológicas e sociais e leva em consideração o desenvolvimento

enquanto um processo que ocorre ao longo de toda a vida.

Segundo Neri (2001) o conceito de curso de vida se refere à maneira como as

instituições sociais moldam e institucionalizam as trajetórias de vida individuais,

interrelacionando educação, profissão e família. Segundo Blessmann (2003), suas

proposições vêm sendo utilizadas para análise das questões relacionadas à

natureza dinâmica, contextual e processual do processo de envelhecimento e, para

análise das transições relacionadas à idade e às trajetórias de vida, bem como,

estudos sobre o modo como o envelhecimento é moldado pelo contexto, pela

estrutura social e pelos significados culturais, faz uma relação entre o pessoal e o

estrutural, focando os níveis micro e macrossociais.

As concepções aqui postas como de terceira geração permeiam e

fundamentam os principais estudos sobre envelhecimento humano enquanto

processo de construção social produzidos na contemporaneidade Entre eles

podemos destacar Minayo e Coimbra (2002), Debert (2004) e Bosi (2006 e 2004),

além, é claro, da obra de Simone de Beauvoir, um marco nos estudos sobre a

velhice, já citada entre as de segunda geração. Vejamos o que estes autores nos

trouxeram de contribuições acerca do debate em torno do processo de viver e

envelhecer, pois só quem tem garantida a velhice, quem chegou lá, pode afirmar

que viveu a vida em sua plenitude, como um todo.

Simone de Beauvoir (1990) apresenta em seu livro ‘A velhice’, que o processo

de envelhecer se constitui imbricado de aspectos biológicos, psicológicos, sociais e

culturais. O lugar e a sociedade onde nascemos e vivemos ao longo da vida são

fatores determinantes para o modo como envelheceremos tanto quanto nosso

código genético, que determinará aspectos da nossa saúde física.

O envelhecimento é um fenômeno biológico: o organismo do ser
humano idoso apresenta certas singularidades. A velhice acarreta
determinadas condutas, que são consideradas típicas da idade
avançada. Tem uma dimensão existencial como todas as situações
humanas: modifica a relação do ser humano com o tempo e, por-
tanto, sua relação com o mundo e com a própria história. Por outro
lado, o ser humano nunca vive em estado natural. Na sua velhice,
como em qualquer idade, seu estatuto lhe é imposto pela sociedade
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a qual pertence. O que torna a questão complexa é a estreita interde-
pendência destes pontos de vista. Sabe-se que é abstrato considerar
em separado os dados fisiológicos dos fatos psicológicos: eles se
impõem mutuamente [...]. O que chamamos a vida psíquica de um
indivíduo só se pode compreender à luz da sua situação existencial;
esta última tem, também, repercussões em seu organismo e
inversamente: a relação com o tempo é vivida diferentemente,
segundo um maior ou menor grau de deteriorização do corpo [...].
Não basta, portanto, descrever de maneira analítica os diversos
aspectos da velhice: cada um deles reage sobre todos os outros e é
afetado por eles; é no movimento indefinido desta circularidade que é
preciso apreendê-la. (BEAUVOIR, 1990, p. 15-16).

Destaca ainda Debert (2004, p. 14) que foi somente “a partir da segunda

metade do século XIX que a velhice passou a ser tratada como uma etapa da vida

caracterizada pela decadência física e ausência de papéis sociais”. Essa condição

de dependência e de perdas é responsável por um conjunto de imagens negativas

associadas ao envelhecimento. Entretanto, essas representações foram também

fundamentais para a legitimação de alguns direitos sociais como a aposentadoria.

A visão depreciativa dos mais velhos tem sido, através dos tempos
modernos, alimentada profundamente pela ideologia ‘produtivista’
que sustentou a sociedade capitalista industrial, para a qual, se uma
pessoa não é capaz de trabalhar e de ter renda própria, de pouco ou
nada serve para sua comunidade ou seu país. (MINAYO e
COIMBRA, 2002, p. 16).

Nesse contexto, o que marca o debate atual acerca do envelhecimento são,

segundo Debert (2004, p. 73), dois modelos antagônicos de pensar.

No primeiro deles, trata-se de construir um quadro apontando a situa-
ção de pauperização e abandono a que o velho é relegado, em que
ainda é, sobretudo, a família que arca com o peso dessa situação.
Esse modelo é criticado porque estaria, sem pretender, alimentando
os estereótipos da velhice [...]. No segundo, trata-se de apresentar os
idosos como seres ativos, capazes de dar respostas originais aos de-
safios que enfrentam em seu cotidiano, redefinindo sua experiência
de forma a se contrapor aos estereótipos ligados à velhice.

Minayo e Coimbra (2002) reforçam que, do ponto de vista econômico, os

idosos se configuram hoje como um mercado crescente e promissor de bens de

consumo, cultura, lazer, estética, serviços de prevenção e reabilitação em saúde. Do

ponto de vista social, constituem-se como novos emergentes sociais, com poder de

influir em seus destinos, por sua significância numérica e qualitativa, por meio da
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conquista de leis e benefícios e desta forma a sociedade continua desconhecendo a

complexidade da vida dos idosos, criando para eles, uma estética referenciada em

padrões e proibições, fortalecendo outros estereótipos.

Debert (2004) reforça que o idoso vem assumindo uma função mais ativa

frente ao processo de envelhecer, na qual a busca pela eterna juventude vem

marcando fortemente a tônica do processo, em que o corpo assume uma dimensão

de centralidade, o que tem estabelecido em torno dos idosos um grande mercado

consumidor, em parte, garantida pela renda oriunda da aposentadoria, fator que tem

refinado o cotidiano destes e colocando-os como potenciais consumidores.

Beauvoir (1990) apresenta outra problemática que se situa quando a moral

prega a aceitação serena dos males que a ciência e a técnica são impotentes para

suprimir: a dor, a doença, a velhice. Suportar, por vezes, corajosamente o estado

que os enfraquece, seria o modo dos idosos se engrandecerem e, na falta de outros

projetos, o ser humano idoso poderia engajar-se neste. Mas isso não passa de um

jogo de palavras. Os projetos só dizem respeito às nossas atividades. Suportar a

idade não é uma delas. Crescer, amadurecer, envelhecer, morrer... A passagem do

tempo é uma fatalidade. No entanto, afirma a autora que para a velhice não ser uma

irrisória paródia de nossa existência anterior, só há uma solução – continuar a

perseguir fins que dêem sentido a nossa vida: dedicação a indivíduos, a

coletividades, a causas, trabalho social ou político, intelectual e criador.

Contrariamente ao que aconselham os moralistas, é preciso desejar conservar na

última idade paixões fortes o bastante para evitar que façamos um retorno sobre nós

mesmos. A vida conserva um valor enquanto atribuímos um valor à vida dos outros,

por meio do amor, da amizade, da indignação, da compaixão. Permanecem, então,

razões para agir ou para falar. Aconselha-se frequentemente às pessoas a ‘preparar’

sua velhice. Mas se isso significa apenas juntar dinheiro, escolher o lugar da

aposentadoria, arranjar hobbies, não se terá, quando chegada à hora, avançado

nada.

Debert (2004) destaca, neste sentido, que atualmente os idosos, na certeza

de que hoje não podem viver como antigamente, ocupam e redefinem os novos

espaços criados para envelhecer, respondendo de maneiras diversas ao tipo de

controle de emoções que passa a ser exigido deles. E, dessa forma, têm conseguido

romper com alguns preconceitos e estabelecer novas formas de viver e assumir
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novos papéis neste momento da vida.

A compreensão da velhice como experiência homogênea pode gerar dois

tipos de reação que, embora sejam antagônicas, levam a dimensões que precisam

ser consideradas na reflexão. Para Debert (2004), por um lado, há a tese atual de

que a velhice é um problema por si só, capaz de sobrepor-se a diferenças

socioeconômicas e étnicas, e, por isso, a tendência é propor recortes em estágios

do envelhecimento baseados na idade e na independência funcional. Nesse sentido,

muitos estudos assumem categorias como considerar ‘velhos’ os indivíduos com 60

anos ou mais, ou então, novos recortes são propostos: jovens-idosos (65-75 anos),

idosos-idosos (acima de 75 anos), idosos mais idosos (com mais de 85 anos).

Na sociedade ocidental, não somente o ciclo da vida é socialmente
padronizado como também seu curso passa, cada vez mais, a ser
regulado pelo Estado, a despeito das potencialidades e dos
problemas de cada um. A infância, a adolescência e a juventude são
tempos de escolarização; a idade adulta é o tempo associado à
procriação e à participação no mercado de trabalho; a velhice, o
tempo da aposentadoria. (MINAYO e COIMBRA, 2002, p. 19).

Por outro lado, Debert (2004, p. 95) afirma que “não é o avanço da idade que

marca as etapas mais significativas da vida; a velhice é, antes, um processo

contínuo de reconstrução” e desta forma situa que a idade cronológica não é um

marcador significativo. Desse modo, o que podemos salientar é que o

envelhecimento não parece ser definido pela idade de uma pessoa, mas pelos

efeitos que essa idade e suas vivências teriam causado em seu organismo

(GROISMAN, 2002, p. 66).

A cronologização do ciclo de vida foi responsável pela instituição de

segregações entre as etapas, definindo quando se dá a passagem de uma para

outra e os comportamentos esperados em cada período da vida. Desse modo,

quando completamos um determinado número de anos, somos captados por

algumas imagens e certas práticas sociais. Portanto, a idade que julgamos ter não é

nossa, mas sim construída. É, na verdade, do outro, mas acaba nos definindo

socialmente (LLORET, 1998 apud BUAES, 2007).

A velhice, como as demais etapas da vida, é construída socialmente pelo

modo que esta organiza a existência dos seres humanos. Esta estrutura temporal da

existência organiza, para muitos, o que cada ser pode ou não fazer, delimita o papel
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de cada um (BERGER e LUCKMAN, 2004).

Ao criar expectativas de comportamentos, mostra as possibilidades
de como o ser humano pode ‘ser’, de acordo com o momento de vida
que está experienciando. Nesse sentido, pertencer a um grupo de
idade significa “estar” conforme as normas daquele grupo: saber o
que se pode ou não fazer, reconhecer o que os outros esperam que
façamos, que comportamentos sejam aceitáveis ou não. A idade
passa a ser, então, não só uma marcação cronológica, mas um meio
de nos definir, delimitar e descrever. (BUAES, 2007, p. 105).

Porém, atualmente, a idade já não tem sido fator determinante para definir a

velhice, mas, o que podemos observar é que tem sido com os olhos da juventude

que a velhice vem sendo percebida, em alguns contextos. Na sociedade

contemporânea, durante muito tempo, a juventude foi eleita como idade-padrão e,

por consequência víamos constantemente a mesma associada às categorias de

desenvolvimento, de mudança social, de padrões estéticos, a ponto de se

estabelecer contiguidade entre as ideias de jovem, de belo, de moderno e de

progresso. Estas imagens construídas fortaleciam uma percepção negativa da

velhice, e muitas vezes promoviam a negação do seu papel social.

Há que se ponderar que esta situação aos poucos vem sendo modificada e, os

idosos vêm ocupando um papel mais protagonista no contexto social. Eles figuram

como um amplo mercado consumidor e as empresas têm considerado esta tendência

na hora de criar novos produtos. Ainda, este segmento vem assumindo um papel ativo

no debate de direitos e políticas que contribuam com o envelhecimento bem sucedido,

todo um cenário que demonstra uma nova tendência assumida pelos idosos no

convívio em sociedade, saindo do ostracismo e do isolamento social.

Porém, a imagem negativa que muitos idosos possam ter de si próprios, em

parte, ainda é responsabilidade das atitudes negativas da sociedade frente à velhice.

Desta forma, alguns idosos endossam, sem questionar, os estereótipos que lhe são

atribuídos e acreditam nisso de tal forma que acabam por se conformar,

identificando-se com a imagem que a sociedade faz deles, seja positiva ou negativa.

A velhice denuncia o fracasso de toda a nossa civilização. É o ser
humano inteiro que é preciso refazer, são todas as relações entre os
homens que é preciso recriar, se quisermos que a condição do velho
seja aceitável. Um ser humano não deveria chegar ao fim da vida
com as mãos vazias e solitário. Se a cultura não fosse um saber,
adquirido de uma vez por todas e depois esquecido; se fosse prática



50

e viva; se, através dela, o indivíduo tivesse sobre o seu meio um
poder que se realizasse e se renovasse ao longo dos anos, em todas
as idades ele seria um cidadão ativo e útil. Se não fosse atomizado
desde a infância, fechado e isolado entre outros átomos, se
participasse de uma vida coletiva, tão cotidiana e essencial quanto a
sua própria vida, jamais conheceria o exílio. Em lugar algum, em
tempo algum, tais condições se realizaram. Embora os países
socialistas se aproximem um pouco mais delas que os capitalistas,
estão ainda bem distantes. Quando compreendemos o que é a
condição dos velhos, não podemos contentar-nos em reivindicar uma
‘política da velhice’ mais generosa, uma elevação das pensões,
habitações sadias, lazeres organizados. É todo o sistema que está
em jogo, e a reivindicação só pode ser radical: mudar a vida.
(BEAUVOIR, 1990, p. 664-665, grifo nosso).

Nesse sentido, é importante destacarmos que o debate em torno do

envelhecimento evoluiu com todas as concepções apresentadas e saímos de um

entendimento mais reducionista para uma compreensão global e multidimensional

do processo. Assumimos na atualidade a velhice como um momento da vida como

outro qualquer, na qual as interrelações complementares dos aspectos biológicas,

psicológicos, culturais, históricos, ambientais e sociais ocorrem de forma diferente

para cada ser humano, independentemente de uma ou de outra. As diversas

sociedades construíram diferentes representações sobre a velhice, bem como sobre

a posição social que os velhos ocupam e o tratamento que lhes deve ser

dispensado. Dessa forma, destacamos a necessidade de olhar a velhice tentando

superar a fragmentação dos saberes e conhecimentos indispensáveis para

compreender este complexo processo, pois é por meio deste entendimento mais

global que passamos a assumir a velhice como um entre tantos momentos da vida,

com suas particularidades e limitações que, no entanto, podem ser vividas e

resolvidas de maneiras diferentes, nas diversas sociedades e culturas. Isso faz com

que a velhice se constitua com significados distintos, também dependendo do

ambiente, seja rural ou urbano no qual o ser humano viveu. Esse estudo terá como

foco a velhice no contexto rural do oeste catarinense.



51

CAPÍTULO III

3 O PROCESSO DE ENVELHECER NO MEIO RURAL: CONTRIBUIÇÕES PARA

A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO

3.1 Reflexões em torno do tema ruralidade

“Ninguém pode estar na flor da idade, mas cada um pode estar na
flor da sua própria idade.” (Mário Quintana).

Um estudo sobre idosos no ambiente rural? Porque o rural? Que rural é este?

Observamos nos últimos vinte anos um movimento de valorização dos espaços

rurais nas sociedades desenvolvidas, por um lado em função da facilidade dos

deslocamentos, curtos ou longos, e por outro, pelo fato de os debates ambientais,

nos quais a preservação do ambiente figura como uma condição para a continuidade

da própria humanidade, estarem sempre na pauta do dia. Outro motivo que leva a

população a olhar para o meio rural com outros olhos é a busca pela qualidade de

vida, que comumente, nas construções midiáticas, é vinculada ao contato com a

natureza.

O que é novo nessa ruralidade pouco tem a ver com o passado, pois
nunca houve sociedades tão opulentas como as que hoje tanto estão
valorizando sua relação com a natureza. Não somente no que se
refere à consciência sobre as ameaças à biodiversidade ou à
regulação térmica do planeta, mas também no que concerne à
liberdade conquistada pelos aposentados de escolherem os
melhores remanescentes naturais para locais de residência. (VEIGA,
2004, p. 64).

Para Kageyama (2010), a discussão sobre a definição de rural é praticamente
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inesgotável, mas parece haver certo consenso sobre os seguintes pontos: (a) rural

não é sinônimo de agrícola e nem tem exclusividade sobre este; (b) o rural é

multissetorial (pluriatividade) e multifuncional (funções produtiva, ambiental,

ecológica, social); (c) as áreas rurais têm densidade populacional relativamente

baixa (o que pode mesmo constituir sua própria definição legal); (d) não há um

isolamento absoluto entre os espaços rurais e as áreas urbanas. Redes mercantis,

sociais e institucionais se estabelecem entre o rural e as cidades e vilas adjacentes

num movimento de continuidade e complementaridade.

A cidade e o campo se casaram e, enquanto ela cuida de lazer e trabalho, ele

também o faz, porém, o lazer no meio rural está vinculado à ideia de liberdade e

beleza natural. Há pelo menos duas grandes dimensões contemporâneas que atuam

de forma cruzada sobre os destinos das áreas rurais: a dimensão econômica, que

envolve as cadeias produtivas, o comércio e os fluxos financeiros que tendem a agir

essencialmente no sentido de torná-las, por vezes, periféricas, ou marginais, com

vastos territórios que não acompanham as dinâmicas que alimentam o crescimento

da economia global e a dimensão ambiental, que envolve tanto as bases das

questões naturais, quanto aquelas que dizem respeito às várias fontes de energia e

biodiversidade que agem para consolidar o ambiente rural como um espaço valioso

à qualidade da vida e ao bem-estar (VEIGA, 2006).

A agricultura e este novo mundo rural vêm sendo alterado nas últimas

décadas, sobretudo, devido às transformações decorrentes do caráter da

modernização das atividades produtivas (ANJOS e CALDAS, 2005).

O século 20 caracterizou-se, entre outros aspectos, por um intenso e
contínuo processo de mudanças tecnológicas e organizacionais, que
atingiram de forma contundente, o mundo da produção, acarretando
grandes transformações nas formas, nos processos e nas relações
de trabalho. (SILVA et al., 2005, p. 892).

As inovações tecnológicas e organizacionais vêm causando mudanças

importantes no mundo do trabalho, seja na produção, seja na sociedade como um

todo, com repercussões que parecem ser bastante profundas. Estas transformações

foram todas vivenciadas pelos desbravadores, no processo de viver e envelhecer no

meio rural.

Atualmente, a mecanização substitui o trabalho braçal, reduzindo a
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necessidade de mão de obra, redefinindo, portanto, as questões referentes ao lugar

do agricultor na sociedade, à relação entre o campo e a cidade, à importância social,

cultural e política, redesenhando os modos de vida no meio rural. Na região

sulbrasileira ainda são muitos os municípios que têm uma vocação essencialmente

agrícola, portanto os impactos dessas mudanças são bem percebidos (MISSIO e

PORTELA, 2003).

Veiga (2002) advoga que o Brasil é menos urbano do que se pensa,

considerando o entendimento do processo de urbanização do Brasil, que é

atrapalhado por uma regra muito peculiar, única no mundo, onde é considerada

urbana toda a sede de município (cidade) e de distrito (vila). Sabe-se, porém, que

muitas destas pequenas agregações de domicílios são formadas essencialmente de

seres humanos que passaram toda uma vida no ambiente rural e que continuam

desempenhando atividades essencialmente agrícolas, com toda uma história de vida

e de trabalho nestas atividades.

O IBGE (2010 b, p. 55) na realização do censo considerou população rural no

Brasil como aquela: “definida pelas pessoas que moram em áreas situadas fora dos

limites definidos como urbanos (cidades, vilas ou áreas urbanas isoladas). No Brasil,

a localização de um domicílio é considerada urbana ou rural conforme definida pela

lei municipal, em vigor, na data do Censo Demográfico.” Dessa forma trabalha com

um conceito de oposição tudo que não é rural será urbano, ou vice-versa.

Pereira e Santos (2006) destacam que este critério contribui para certa

subestimação da população rural e, sucessivamente para não visualizarmos as

diferentes realidades que a constitui. Sedes municipais e mesmo distritais com

algumas poucas centenas de residências são consideradas urbanas, em algumas

situações, visto que uma lei municipal pode ser definida dependendo dos interesses

loco regionais, naquele momento.

Gusmão e Alcântara (2008) afirmam que a indefinição entre o que é rural e o

que é urbano revelam dificuldades crescentes para se pensar as especificidades em

um ou outro espaço. Diante desse cenário de mudanças, é imperativo repensar a

figura social do velho, uma vez que este não é tão-somente o guardião da memória

e da tradição. Seu papel não está restrito a transmitir o passado, posto que viva o

tempo presente num cotidiano marcado pelo confronto entre o novo e o velho. E

mesmo que seja residente de um espaço reconhecido como rural, sua vida liga-se
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por diferentes razões aos espaços urbanos próximos ou não.

A síntese de indicadores sociais da população brasileira (IBGE, 2008) já

chamava atenção para o fenômeno da migração rural/urbana. O amplo fluxo de

saída dos mais jovens à procura de melhores condições de trabalho e educação fez

com que os idosos que permaneceram no campo ficassem, em muitos casos, sem

um suporte familiar adequado. Por outro lado, os idosos que migram, muitas vezes,

sofrem com as mudanças quanto ao estilo da vida urbana, formas de viver e

conviver, diferentes daquelas com que estavam acostumados, o que pode ser

acentuado quando não possuem recursos financeiros necessários ao padrão de

consumo da vida urbana. A grande evasão da população rural ocorre devido às

mudanças na produção agropecuária, ao esgotamento das fronteiras agrícolas e ao

processo de industrialização e modernização.

As taxas de urbanização da população idosa acompanham as da população

total: 83% viviam nas cidades, em 2007, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra

de Domicílios (PNAD). Essa pesquisa também revelou a existência de quase 20

milhões de idosos no Brasil, correspondendo a 10, 5% do total da população.

Destes, 16, 5 milhões viviam na área urbana e 3, 4 milhões na área rural. Os idosos

nas seis regiões metropolitanas somavam 6, 3 milhões de pessoas, com destaque

para o Rio de Janeiro e São Paulo, com 1, 7 milhão e 2, 1 milhões, respectivamente.

Chama atenção a proporção de idosos na região metropolitana do Rio de Janeiro,

atingindo 14, 7%. A proporção de idosos nas áreas urbanas é ligeiramente inferior à

das rurais (10, 4% e 10, 9%, respectivamente). Na região Sul, esta diferença se

acentua: os idosos representam 11% da população urbana e, 13, 2% da população

rural (IBGE, 2008).

Dos idosos brasileiros com 65 anos de idade ou mais, em 2007, 22, 5%

continuavam trabalhando. Destes, 74, 7% eram aposentados. Na área rural, estes

percentuais eram de 46, 9% e 84, 9% e, na área urbana, 17, 6% e 70%,

respectivamente (IBGE, 2008). Este alto diferencial urbano/rural no que tange a

continuar trabalhando tem como característica o tipo de ocupação exercida no

campo, pois, mesmo aposentados os idosos continuam trabalhando em atividades

para o consumo próprio, como cuidar da horta, criar e cuidar de pequenas

plantações. O fato de o idoso continuar trabalhando significa uma participação ativa

na sociedade e minimiza o isolamento e a discriminação.
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A região de Chapecó, local onde o estudo foi realizado, é constituída por 38

municípios, sendo Chapecó a cidade pólo de toda a região oeste, com 183.561

habitantes, segundo dados do Censo (2010). Já nos demais, a densidade

populacional média é de 6.012 habitantes por município. Quando calculamos a

população que ainda reside em ambiente rural nesta região de Chapecó temos 26%

de toda a população. No Brasil esta média fica em torno de 16%. Porém, se fizermos

o mesmo cálculo excluindo a cidade pólo da região passamos a ter 40, 74% da

população ainda residindo no meio rural, o que caracteriza a região como um

território importante para estudos rurais. Cabe destacar alguns municípios de baixa

densidade populacional como Flor do Sertão, no qual 79, 34 % da população vivem

em meio rural; Santa Terezinha do Progresso, cuja população rural é 82, 38% e São

Miguel da Boa Vista, 76, 94% das pessoas moram no campo (IBGE, 2010). Já a

população idosa do oeste catarinense é formada basicamente por pessoas que

passaram grande parte de sua vida no meio rural.

Considerando que o percentual de pessoas com idade acima dos 60 anos

está aumentando exponencialmente nos últimos anos, podendo atingir, segundo

estimativas, cerca de 1/5 da população em 2050, inclusive em países que até hoje

não conseguiram cumprir com as metas da modernidade, como o Brasil, torna-se

fundamental estabelecer uma agenda prioritária para pensar as questões em torno

do envelhecimento (MORAIS, 2007). Se quisermos, como sociedade, alcançar uma

velhice bem sucedida deveríamos garantir que todos os segmentos de idosos, sejam

de moradores de rua, indígenas, caboclos, institucionalizados, vivendo em ambiente

rural ou urbano, entre tantos outros, sejam conhecidos em suas particularidades e,

por meio dessas informações deveríamos fazer o planejamento das prioridades para

viver bem este momento, de acordo com cada contexto.

Ainda vale destacar que o Brasil é um país de dimensões continentais e que

apresenta características regionais variáveis, com especificidades diversas e, em

territórios marcados por diversas histórias e culturas, com etnias diferentes e uma

densidade de histórias e estórias. Uma destas histórias diz respeito aos idosos que

colonizaram o oeste catarinense, viveram e envelheceram no meio rural. As

diferenças presentes resultam tanto da dinâmica demográfica quanto dos vários

caminhos que os seres humanos percorreram ao longo de suas vidas até atingirem

o envelhecimento.
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3.2 Questões e informações sobre o processo de envelhecer vinculado ao

meio rural

Ao longo deste subcapítulo traremos algumas informações oriundas de

pesquisas realizadas com populações de idosos que vivem em ambientes rurais.

Embora os estudos ainda não sejam muitos, apresentam questões importantes para

pensar o processo de envelhecimento neste contexto.

Quando se pensa o envelhecimento no contexto rural, poucos são os estudos

encontrados, principalmente se considerarmos que este ambiente possui

características específicas que ditam de forma única a experiência de envelhecer,

com alguns fatores que facilitam e outros que dificultam o processo. Há autores que

indicam os meios rurais como contextos privilegiados de envelhecimento,

defendendo neles diversas vantagens, entre as quais:

(a) o fato do contexto físico dos meios rurais permanecer estável
durante longos períodos de tempo, sendo as mudanças
implementadas gradualmente, o que possibilita às pessoas maior
familiaridade com o meio; (b) ritmo de vida mais lento, mais favorável
aos idosos cujos tempos de reação possam estar lentificados,
proporcionando maior inclinação para a calma do que para as trocas
sociais rápidas e fragmentadas; (c) maior estabilidade populacional
proporcionando a manutenção dos laços afetivos, maior contato,
maior rede de vizinhança que dita maior apoio prático, emocional e
psicológico. (ROWLES, 1984 apud SEQUEIRA e SILVA, 2002, p.
510).

Porém, Morais, Rodrigues e Gerhadt (2008) destacam que a população que

vive nas zonas rurais está envelhecendo à semelhança dos que vivem nas zonas

urbanas. No entanto, é possível observar pelos resultados dos estudos com esta

população que as diferenças existentes vão além dos aspectos quantitativos e

dimensionais, apontando para uma realidade na qual predominam a pobreza, o

isolamento, os baixos níveis educacionais, as residências mais precárias, as

limitações de transporte, os problemas crônicos de saúde e a maior distância para

acessar programas sociais e de saúde, dentre outras. Estas dificuldades são

sentidas com maior intensidade na população de idosos mais velhos, devido à

crescente fragilidade com a aproximação do fim da vida e a maior necessidade de

cuidados.
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Entretanto, no que tange aos benefícios de continuar a viver no meio rural

como idoso, segundo Siqueira e Silva (2002), o maior e mais importante é o sentido

de identidade, o sentimento de ser conhecido e de pertencimento, que tal contexto

possibilita, pois, grande parte da população nasceu, constituiu família e continua a

residir no mesmo território, o que promove redes de relações mais permanentes, nas

quais cada indivíduo conhece os nomes, a vida, a saúde dos outros membros da

comunidade, o que se mantém ao longo de toda a vida, reduzindo o perigo do

anonimato e da alienação. No contexto urbano, aqueles idosos que permaneceram

durante a sua vida no mesmo bairro têm sentimentos similares, mas o ambiente se

modifica rapidamente, a vizinhança muda e a arquitetura vai se modernizando,

modificando os espaços do entorno, o que para muitos gera um sentimento de

perda, pois aqueles locais lhes eram afetivamente importantes, pelo que havia retido

na memória e pelo que foi vivido neles ao longo da sua história de vida.

Segundo Missio e Portella (2003), nos dias de hoje, a dinâmica das relações

familiares no meio rural, onde predominam as pequenas propriedades, é propícia ao

processo interativo entre gerações, quando estas ainda estão residindo neste meio.

Enquanto avôs e avós que residem próximos ou no próprio domicílio dos filhos ficam

com os trabalhos mais leves, por exemplo, o cuidado dos netos, os pais se dedicam

aos trabalhos mais pesados. O próprio espaço doméstico rural facilita a convivência

entre gerações. Quando permanecem na terra, os filhos crescem, casam, constituem

suas famílias e ficam morando nas proximidades da casa dos pais, quando não junto

deles. Na cidade, isso nem sempre é possível.

Segundo Siqueira e Silva (2002) outro fator que pode influenciar de forma

significativa o processo de envelhecer no ambiente rural é o contato e convívio mais

próximo com a família, o que predispõe o idoso a assumir uma atitude mais positiva

face ao próprio envelhecimento. Comparando dois grupos, aquele que afirma ter

mais contato com a família, revela um balanço mais positivo em relação à sua vida

que aquele que não o possui. Verificaram-se também, diferenças significativas entre

casados e viúvos, sendo que o grupo de idosos casados apresentava menos

sentimentos de solidão e de insatisfação, avaliando subjetivamente como mais

positivo o ambiente e o apoio das redes sociais, bem como apresentam um ânimo

mais elevado, com níveis significativamente melhores de bem-estar do que os

viúvos.
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Segundo Pinto et al. (2006), estudos relacionaram altos escores de satisfação

com a vida e melhor estado de saúde (segundo auto-avaliação) em idosos com

maior frequência de contatos com irmãos e com familiares e amigos.

Vários são os idosos a referir à importância do cônjuge e dos filhos
na sua vida, afirmando sentirem-se acompanhados e seguros por
saberem que eles existem. Situação inversa ocorre ao nível de
muitos viúvos/viúvas que referem a tristeza sentida pelas casas
vazias, pelas refeições passadas a sós, falando de saudade e de
temor face à possível situação de doença ou de dependência.
(SIQUEIRA e SILVA, 2002, p. 512).

Outra problemática relacionada ao envelhecimento no contexto rural é que os

idosos têm uma preocupação no que diz respeito aos atrativos urbanos e a

manutenção dos jovens no campo para dar continuidade aos projetos da família.

Como melhorar a autoestima dos jovens para que permaneçam residindo e

trabalhando neste meio?

Conforme Missio e Portella (2003), os idosos atribuem, em parte, à escola, a

co-responsabilidade pela falta de motivação dos jovens e crianças em

permanecerem no meio rural, pois, à medida que este estuda e planeja sua vida

focada em conhecimentos urbanos, uma vez que desde criança precisa se deslocar

para estudar na cidade, observa que o mundo apresentado pela mídia – moderno e

urbano – é utilizado como referência na escola e, portanto, mais valorado que o

meio rural onde vive e, esse fato estimula mais ainda o êxodo rural. O processo

educacional deve estar inserido num contexto social, político e econômico, portanto,

não podem estar alienados frente aos acontecimentos do tempo presente, porém, se

quisermos valorar a população rural e criar dispositivos para que ela permaneça

nesse meio, a escola precisa repensar seu papel frente a esta questão. Se a

intenção da escola é garantir uma formação autônoma, ética e crítica para esta

população, deveria valorizar a diversidade cultural de nosso país e buscar o

fortalecimento da identidade do aluno com o meio do qual ele procede, nesse caso o

mundo rural do oeste catarinense.

 A escola não se dá conta de que sua clientela vai para a cidade, mas volta

para o ambiente rural. Portanto, as escolas localizadas nos municípios, nos quais a

base econômica é a agricultura, deveriam incluir em seus currículos disciplinas

complementares com conteúdos pertinentes ao contexto rural, tais como
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agropecuária, avicultura, piscicultura, turismo rural, questões ambientais, enfim,

empreendimentos viáveis em pequenas propriedades, de interesse a ambos os

gêneros e, ainda, estabelecer programas para valorar a população rural, melhorando

sua autoestima.

Missio e Portela (2003) enfatizam que com o fechamento das escolas do meio

rural e a transferência dos alunos para a cidade, as crianças foram retiradas de seu

meio natural de vivências, afastando-os do lugar que os identifica como moradores e

trabalhadores rurais. Os jovens do campo, hoje, pegam o transporte e vão para a

cidade, onde existem atrativos diferenciados daqueles vividos no meio rural, o que

os estimula a mudar para lá. Nem mesmo a escola se dá conta de que seus alunos

vêm para a cidade para estudar, mas voltam para o interior ao final da tarde. É a

construção desta identidade que falta nas escolas. O colégio não tem mostrado a

vida no meio rural e, na maioria dos casos, trabalha com as problemáticas do urbano

e indica como viver na cidade (MISSIO e PORTELA, 2003). Algumas escolas têm

procurado inserir unidades de conteúdos para problematizar esta questão e dialogar

sobre as possibilidades de permanência das populações que construíram uma vida

no meio rural, mas estas iniciativas ainda são isoladas.

No meio rural, os modos tradicionais de vida se confundem com a

modernidade exposta pela mídia, principalmente por meio da televisão que chega à

maioria dos lares, não esquecendo o rádio, algo comum e muito apreciado no meio

rural, além é claro da internet que aos poucos reorganizam o lazer familiar, como

uma forma de entretenimento. Além de trazer informações, esses meios influenciam

os usuários e interferem nas suas decisões. O olhar crítico sobre os meios de

comunicação expõe que se por um lado estes trouxeram avanços ao campo, por

outro, provocam um distanciamento entre as gerações, em função da introdução de

novos comportamentos, que são facilmente assimilados pelos jovens, mas

incompreensíveis para os mais velhos. Ao analisarmos os aspectos referentes à

escola e à televisão verificamos que ambas são portadoras e/ou transmissoras de

modelos de comportamentos, ditam regras e, por vezes, reproduzem costumes. Esta

preocupação dos idosos, com o abandono da zona rural pelos jovens, leva-os a

chamar a atenção para o papel da escola e da mídia frente ao contexto, para além, é

claro, da responsabilidade do Estado (MISSIO e PORTELA, 2003).

Embora os idosos reconheçam a necessidade dos filhos estudarem, a
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preocupação maior está na necessidade de garantir meios e formas de estimular a

permanência de netos e filhos no meio rural. A permanência destes é relevante

também para garantir os cuidados prestados pela família aos idosos mais

dependentes. Nesse sentido, quanto maior o número de integrantes da família

vivendo próximo dos idosos, mais fácil se torna a tarefa de cuidá-los e de prestar-

lhes o suporte necessário.  Araújo e Scalon (2005) observaram que geralmente

quatro fatores estão presentes na designação da pessoa que, preferencialmente,

assumirá o cuidado do idoso: parentesco; gênero (principalmente, mulher);

proximidade física (vive junto ou próximo) e proximidade afetiva (cônjuge, pais e

filhos). Outro fator de destaque no que diz respeito aos cuidados é que a

responsabilidade pelo idoso baseia-se em normas de obrigação filial e de obrigação

familiar contidas nos códigos morais e religiosos, a exemplo do cristianismo.

Ainda, segundo Missio e Portela (2003), os cuidados aos idosos ficam sempre

ao encargo de familiares. Nas famílias, são poucos os que procuram auxílio na

forma de organização externa como apoio no cuidado com os mais velhos, até

porque as opções são poucas e incluem custo financeiro e, são poucas as famílias

com condições de manter um cuidador remunerado, ainda, outra possibilidade são

as instituições de longa permanência, porém pouco utilizadas porque pressupõe

afastamento da família. Geralmente o cuidado dos pais fica sob responsabilidade e

encargo das filhas. Outra situação muito comum é o idoso ficar com um filho que

recebeu uma herança maior na partilha dos bens.

Viver na própria casa é um aspecto fundamental para qualquer idoso, desde

que consiga se manter. No ambiente rural este é um fator muito comum, pois, vivem

em seu domicílio, mas, com os filhos em alguma casa próxima. Os idosos valorizam

a sua independência, preferindo continuar a viver em sua casa ao invés de residir

em casa de familiares ou em uma instituição. O mesmo ocorre com o lugar onde

moram e de onde referem não querer sair. Siqueira e Silva (2002, p. 514), enfatizam

a importância desta questão, “afirmando que todos os processos de ligação a casa e

ao meio permitem aos idosos manter o seu eu para além de todas as mudanças por

que estão a passar”. De fato, a permanência no meio e no local de residência

habitual tende a reduzir o risco de possíveis desarmonias. Essas podem ser

observadas quando ocorrem mudanças profundas do ambiente que o rodeia, seja

sua casa ou terra e, estas transformações podem alterar a capacidade de adaptação
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do idoso causando em desequilíbrio em sua vida.

Quando se pensa nas relações entre as gerações de mulheres, um aspecto

que vem se modificando, conforme Buaes (2007) é o tempo de trabalho da mulher

na lavoura, a qual não faz mais parte, diretamente, do processo produtivo, mas

permanece executando atividades de rotina, ligadas à casa e ao serviço agrícola

mais leve, como o trato dos animais, a ordenha das vacas e o cuidado da horta e do

pomar. Este fator contribui para fortalecer a sensação de sentir-se parte, de serem

úteis, de terem uma função social no grupo familiar, fatores que promovem uma

percepção mais positiva do envelhecer, na visão dos próprios idosos.

Constata-se, portanto, que estamos num momento de repensar as políticas

públicas, a fim de que o Estado assuma um papel mais pró-ativo no sentido de

apoiar ou dividir as responsabilidades de cuidado com as famílias que possuem

idosos dependentes.

A velhice sem independência e autonomia ainda faz parte de uma
face oculta da opinião pública porque vem sendo mantida no âmbito
familiar dos domicílios ou nas instituições asilares, impedindo
qualquer visibilidade e, conseqüentemente, qualquer preocupação
política de proteção social. (PEREIRA e SANTOS, 2006, p. 11).

O envelhecimento, muitas vezes, é associado à prevalência de doenças e de

incapacidades. Por essa razão, se caracteriza por ser uma fase da vida na qual a

utilização de serviços de saúde tende a aumentar. Considerando esta realidade e as

políticas implantadas nos últimos anos para garantir e melhorar a organização dos

serviços de saúde para a população idosa, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem se

organizado para garantir da forma mais ampla possível, considerando as limitações

institucionais, o acesso aos cuidados de saúde, as ações de promoção à saúde e

prevenção de doenças, ambas definidas como bases para garantir um

envelhecimento saudável. Esse movimento tem se baseado em dados de pesquisas

realizadas sobre o envelhecimento humano e, nosso estudo é mais um que procura

contribuir trazendo à luz dos diálogos questões sobre a velhice no meio rural, para

essas informações sirvam de parâmetros para projetar as políticas para este

segmento, visto que possuem uma forma de viver e envelhecer com algumas

características diferentes daqueles que estão hoje residindo em meio urbano.

Para os idosos que residem no meio rural às preocupações quanto à saúde
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vêm acrescidas da falta e da fraca acessibilidade aos serviços, pois um dos

principais aspectos negativos do meio, de acordo com Siqueira e Silva (2002), é a

dificuldade enfrentada pelo idoso para acessar serviços e recursos de saúde,

especialmente em função da distância, uma vez que dependem da precária rede de

transporte público para se deslocar até um Centro de Saúde no meio urbano. Além

disso, os idosos rurais geralmente têm baixa escolaridade e por isso são menos

capacitados para identificar os serviços que necessitam e são mais vulneráveis à

discriminação por parte dos profissionais de saúde (TRAVASSOS e VIACAVA,

2007).

Os idosos com 80 anos ou mais, residentes em áreas rurais, aparentemente

enfrentam barreiras de acesso aos serviços de saúde ainda maiores, pois utilizam

menos os serviços de saúde do que os idosos com menos idade, apesar de ser o

grupo etário que apresenta piores condições de saúde. Cerca de 50% referem

incapacidade para mobilidade física moderada. No caso dos idosos residentes em

áreas rurais, essas restrições tornam-se mais acentuadas, dada à dispersão

territorial das pessoas e a dificuldade de localizar serviços próximos às suas

residências. Melhorar o acesso aos serviços de saúde para os idosos rurais implica

arranjos organizacionais do sistema de saúde no sentido de adaptar os serviços às

necessidades e incapacidades desse grupo etário. A distância dos serviços pode ser

compensada com medidas como a facilitação de transporte e implantação de um

sistema com mecanismos de acolhimento que facilitem a obtenção do cuidado

(TRAVASSOS e VIACAVA, 2007).

O que se observa é que no Brasil, ao se tratar dos cuidados com os idosos,

vivemos um momento histórico de fragilidade da relação entre

Estado/família/sociedade. Nesta relação o Estado se apresenta com

responsabilidades reduzidas, atribuindo à família a maior responsabilidade no

cuidado prestado ao idoso. Já a sociedade, nos últimos anos, está se mobilizando

com fóruns, seminários, convenções, encontros comunitários, no sentido de refletir

sobre o seu papel nessa teia de relações e responsabilidades quanto ao que fazer

para alcançarmos a desejada velhice bem sucedida e, como podemos apoiar o

cuidado daqueles que estão debilitados (PEREIRA e SANTOS, 2006).

Outra questão importante a se destacar no processo de envelhecer e

permanecer no meio rural é que apesar de aposentado, o idoso costuma manter um
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nível de atividade semelhante ao que desempenhou por toda a vida e este fator,

para a manutenção da independência, é muito importante. Além disso, tem uma

maior disponibilidade de tempo, o que lhe permite manter a dedicação a uma

atividade produtiva exercida por conta própria, principalmente na agricultura e na

pecuária. O meio rural destaca-se na satisfação do idoso com relação ao trabalho,

pois, diante de tantas mudanças da humanidade, eles têm a oportunidade de

continuar realizando as atividades que desempenharam durante a vida inteira, o que

lhes permite a dedicação a uma atividade produtiva exercida por conta própria.

Segundo Silva (2006), esta atitude de “não parar de trabalhar” ou “continuar a

trabalhar até morrer” revela a dificuldade em imaginar um estilo de vida com

ausência de trabalho - “o trabalho faz bem e faz não pensar tanto na velhice”, “não

sabia onde é que havia de matar o tempo” e “há sempre muito trabalho para fazer”

são falas comuns dos idosos e vinculam ao trabalho a possibilidade de se manterem

ativos e úteis, mesmo estando aposentados.

Levando em conta a questão da aposentadoria rural, Pereira e Santos (2006)

afirmam que, para muitos, ela tem se tornado a principal renda da família diante da

precariedade do trabalho remunerado, do desemprego, da baixa remuneração da

agricultura familiar e da sazonalidade do trabalho executado. Há casos em que a

presença de idosos no campo representa uma estratégia para a permanência na

terra, como por exemplo, aquelas situações em que os idosos vão tocando o sítio

para que os outros membros da família possam exercer outras atividades

econômicas no campo ou na cidade.

Silva (2006) sintetiza em seu texto que as pessoas desejam que a sua velhice

seja “uma coisa agradável”, projetando-se em expectativas colocadas numa velhice

ativa e autônoma, o que inclui um estilo de vida com felicidade associada à

comunicação entre gerações, a uma rede de relações afetivas entre familiares e

amigos e partilha de afetos na vida íntima. No entanto, o aspecto econômico é

encarado como determinante para a sua concretização. Os discursos deixam claro

que a preparação da velhice a esse nível é mais favorável nas classes sociais com

maior poder econômico. E este poder econômico no ambiente rural sofreu

interferência dos processos de trabalho vivenciados nas últimas décadas

A agricultura e o mundo rural, também, vêm sendo radicalmente alterados,

sobretudo, devido às transformações decorrentes da modernização das atividades
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produtivas. As inovações tecnológicas e organizacionais vêm causando importantes

mudanças no mundo do trabalho, seja na produção ou na sociedade como um todo,

com repercussões que parecem ser bastante profundas e causaram significativo

impacto nos idosos que hoje ainda moram no ambiente rural (ORNELLAS e

MONTEIRO, 2006).

Podemos destacar aqui que o crescimento econômico do país também é

influenciado pela produção agrícola. Entretanto, ocorre um movimento inverso, ou

seja, incentiva-se a vida urbana e o meio rural fica cada vez mais desabitado, tendo

como fator desencadeante, o processo de mecanização das lavouras, que fez com

que os pequenos proprietários de terras vendessem suas áreas aos grandes

proprietários, influenciados diretamente pela tecnologia na produção agrícola. Em

outros tempos, era necessário um grande número de pessoas para a execução das

tarefas na agricultura devido aos trabalhos braçais. Isto justificava o maior número

de moradores no campo.

Essa realidade vem modificando o lugar do agricultor na sociedade, à relação

campo e cidade, à importância social, cultural e política do mundo rural,

redesenhando modos de vida, influenciando diretamente os relacionamentos entre

gerações. Os idosos rurais acreditam que o grande produtor é importante para o

país, mas, em contrapartida, preocupam-se, pois, o pequeno, também é necessário

para a sobrevivência e para a economia, como no caso os hortifrutigranjeiros, os

produtores de leite, entre outros. A vida desta população rural depende, direta e

intensamente, do núcleo urbano que a congrega, para o exercício de diversas

funções e o atendimento de necessidades econômicas e sociais (MISSIO e

PORTELA, 2005).

Sabemos que ao longo de várias décadas, o espaço rural foi por vezes

marginalizado, por outro lado, integrado e valorizado, correspondendo

primeiramente a uma situação dicotômica. O rural definido por oposição ao urbano,

como o seu negativo e vice-versa, onde o rural é valorizado e o urbano assume o

negativo. Depois destas situações, que em termos práticos continuam a demarcar

alguns espaços, pois nem todo o mundo rural interessa para o sistema de

desenvolvimento dominante, finalmente, nos dias de hoje, existe uma valorização

social e institucional crescente que corresponde à (re)descoberta do mundo rural

como reserva de heranças e memórias sociais, culturais e ambientais únicas
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(FIGUEIREDO, 2001, p. 05).

Tais realidades demonstram que o meio rural se constitui num sistema de

organização social que mantém práticas e particularidades com representações

históricas, sociais, culturais e ecológicas diferenciadas daquelas vivenciadas no

contexto urbano. No meio rural o processo de envelhecer ocorre muito vinculado ao

meio ambiente, à terra e ao território como um todo.

E, concordamos com Paúl et al. (1991) quando afirma que pensar a questão

de uma velhice bem sucedida só faz sentido numa perspectiva ecológica,

considerando o indivíduo no seu contexto atual e passado, no quadro de uma

relação dialética entre as pressões ambientais e as suas capacidades adaptativas.

Onde vive? Em que espaço e território? Como se desloca? Que possibilidades têm

de independência e limitações frente ao terreno, distâncias, relações e, como

gerencia sua capacidade de se adaptar neste território? Neste sentido, a

possibilidade de valorização do meio rural como um espaço de reserva ambiental,

onde os moradores poderão assumir o papel de cuidadores deste território, talvez

seja um caminho para redefinir papéis e funções.

 Retomando Simone de Beauvoir (1990, p. 663):

Aí esta o crime de nossa sociedade. Sua ‘política da velhice’ é
escandalosa... É por isso que todos os remédios que se propõem
para aliviar a depressão dos velhos são irrisórios: nenhum deles
poderia reparar a sistemática destruição de que os homens foram
vítimas durante toda a sua existência. Mesmo que se cuide deles,
não se conseguirá devolver-lhes a saúde. Mesmo que se construam
para eles residências decentes, não se poderá inventar-lhes a
cultura, os interesses, as responsabilidades que dariam um sentido à
sua vida. Não digo que seja inteiramente inútil melhorar, no presente,
sua condição; mas isso não traz nenhuma solução ao verdadeiro
problema da última idade: como deveria ser uma sociedade, para
que, em sua velhice, um ser humano permanecesse um ser
humano?

Contribuindo com a questão posta, uma perspectiva de papel social poderia

dar um novo sentido à vida de idosos que desejam permanecer no meio rural. Para

Beauvoir (1990), a resposta para a pergunta exposta na citação acima é simples:

seria preciso que ele fosse sempre tratado como ser humano, pois, por vezes a

sociedade se desmascara visto que os considerou como material e acaba por se

denunciar demonstrando que para ela, o lucro e produção é que são levados em
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conta, e que seu “humanismo” é pura fachada.

Talvez, como expõe Paúl et al. (1999), a questão esteja na possibilidade de

resgatar, reconstruir e ressignificar papéis tanto para desbravador ou desbravadora

e, neste caminho, a história oral pode atribuir imagens positivas às lembranças e

valorizações históricas de suas vidas como ‘ativos’.

De acordo com Frumi e Celich (2006) quando o saber e a história de
vida do idoso são valorizados, entendidos e respeitados, este ser
percebe que sua existência tem um significado. Essas atitudes de
consideração, respeito e amor acolhem o idoso, pois existe o
reconhecimento de sua singularidade, promovendo um sentido no
envelhecer e possibilitando o enfrentamento da morte.

Ao situarmos um pouco dos conceitos e concepções do envelhecimento

construído pelos autores supracitados percebemos vários movimentos de resgate do

papel do idoso, tentando redimir um pouco do processo de exclusão, escuridão e

silêncio a que esta população foi submetida, pela sociedade, pelas famílias, por nós,

que muitas vezes nos silenciamos ou omitimos. No entanto, a caminhada está

apenas começando e, nosso estudo procurou dar voz a estes seres humanos que

hoje ainda vivem no meio rural da região de Chapecó, no oeste catarinense, pois,

acreditamos que ao trazer à superfície suas memórias, seja possível ressignificar o

processo de envelhecer no ambiente rural, nesta sociedade capitalista, consumidora

e, ainda, muito individualista.

Considerando que no ano 2020 existam cerca de 1, 2 bilhão de idosos no

mundo, dentre os quais 34 milhões de brasileiros acima de 60 anos, que, nesse

caso, corresponderão à sexta população mais velha do planeta, Minayo (2002, p.

12) coloca como importante ouvir a “lógica interna desse grupo socioetário e contar

com ele para a realização de seus anseios e para a construção de um padrão de

vida que lhes seja adequado.”

Como diria Bosi (2006) à função social do velho é lembrar e aconselhar –

memini moneo – unir o começo e o fim, ligando o que foi e o porvir. Para tanto

utilizamos a história oral nesse estudo, visto que ela permite aos idosos evocar suas

memórias, verbalizar e expressar os significados do que se constitui viver a velhice

no ambiente rural contemporâneo. Assim, no próximo capítulo apresentaremos o

percurso metodológico da tese que foi organizada por meio do método história oral.
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CAPÍTULO IV

4 PERCURSO METODOLÓGICO

Ao pensarmos o percurso metodológico da tese vale destacar, inicialmente,

algumas questões que Cardoso e Gomes (2000) colocam para problematizar os

estudos com enfoque na história: como dar contornos a um campo do saber que se

volta para o passado, a partir do presente, mas que almeja alcançar o futuro?

Reforçamos a idéia de que por meio do método poderíamos dar um estatuto

científico à prática de registrar, analisar e explicar aquilo que passou. Ou seria pela

nomeação de objetos particulares, próprios e, das interpretações sociais? Nesse

caso, qual seria o objeto da História? Seria a “ciência dos homens e das mulheres

no tempo”? E que tempo é este? Acreditamos ser o tempo das vidas sociais, com

seus conflitos, lutas e organizações: passado, presente e futuro.

Nesse estudo não procuramos negar a história oficial de colonização do oeste

catarinense, mas, a partir do uso da história oral buscamos fazer uma aproximação

com os seres humanos que vivenciaram este período histórico, registrando seus

relatos e a partir deles tentamos contribuir com reflexões em torno do processo de

envelhecer no meio rural do oeste catarinense, compreendendo os significados

construídos sobre este processo pelos desbravadores, idosos riograndenses que

colonizaram a região.

Parece-nos que, nesse sentido, como coloca François (1987), não assumimos

a história oral como sendo uma técnica de investigação auxiliar da história

contemporânea, pois isto não seria suficiente, em primeiro lugar, porque negligencia

os conhecimentos que podem ser trazidos pela história oral; em segundo, porque
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não convence pelas maiores perspectivas e pelas contribuições que ela já trouxe e;

em terceiro lugar, porque a história oral não só suscita novos objetos e nova

documentação como também permite que se estabeleça uma relação direta entre os

seres humanoss da história e o pesquisador.

Dessa forma, nossas opções metodológicas se deram mediante a relação e o

tensionamento entre o campo e o objeto de pesquisa nesse caso respectivamente, o

contexto rural do oeste catarinense e, a velhice dos migrantes riograndense,

colonizadores dessa região e, num constante movimento de construção e

reconstrução do objeto como coloca Demo (1997, p. 48):

Objeto construído significa, então, que não se entende sem o
respectivo construtor. Não conseguimos imaginar a solidão pura de
um sujeito objetivo perante um objeto, tendo entre os dois uma
relação apenas formal de simples captação, reprodução. Isto seria
ignorar os condicionamentos sociais e a ciência como processo
histórico. A relação entre sujeito e objeto é dinâmica, dialética, no
sentido de uma influência mútua.

Ainda, assumimos que pesquisador e pesquisado se complementam num

processo que "insiste na relação dinâmica entre o ser humano e objeto, no processo

de conhecimento. O pesquisador é um ativo descobridor do significado das ações e

das relações que se ocultam nas estruturas sociais" (CHIZZOTTI, 2000, p. 80).

Assim, para construção da tese optamos pelo método da história oral, pois

este não aparece apenas para dar voz aos excluídos, mas também, para

proporcionar uma via de humanização da história e de enriquecimento da análise

social. Secundariamente, trabalhamos com o conceito da micro-história que segundo

Levi (2000) surge tornando possível a historiografía dos anônimos, dos esquecidos,

buscando nesses elementos os pressupostos da história cultural e social, rompendo

com a história positivista, tradicional. O foco se situa no particular, na história vista

de baixo, cuja abordagem deve permitir o enriquecimento da análise social, pois leva

em conta aspectos diferentes, inesperados e multiplicados da experiência humana.

Ainda segundo Levi (2000), define-se, sim, por um “jogo de escalas” entre o

micro e o macro, entre a microanálise de particularidades históricas de um lócus e

um universo maior como contexto. Nessas idas e vindas entre o estudo de, por

exemplo, uma comunidade local ou regional ou uma série de biografias e a

sociedade que as compreende, o micro faz os descobrimentos e o macro lhes atribui
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significados ao localizá-los num contexto. Não há micro-história sem o jogo de

escalas, sem o contexto; a simples redução da escala não leva a parte nenhuma, já

que só apresentam crônicas e mesmices.

Aqui cabe pontuar que ao longo da tese, no que tange ao processo de

colonização, trabalhamos com autores como Renk (2006), Vicenzi (2008), Zambiasi

(2000), Werlang (2006) e Radin (2001 e 2006), que publicaram livros sobre o

contexto macro do processo de colonização e, estes foram pontuando a construção

de significados em nossa análise micro-histórica.

Ao ser entrevistado pelo historiador costarriquense Juan José Marín (2000) o

historiador italiano Giovanni Levi comentou: que na micro-história a redução da

escala se utiliza para compreender a história geral. Sendo que isto pode ser

ilustrado se considerarmos de que maneira se usa o microscópio. Por meio dele,

podemos ver as coisas anteriormente não visíveis, mas que existiam. Já a micro-

história procura analisar como funciona a sociedade na sua base e, através desses

dados procura gerar novas perguntas e respostas capazes de problematizar

questões em outros contextos.

É, pois, com esse estímulo que realizei a pesquisa, considerando o papel do

pesquisador como um veículo ativo entre o conhecimento já elaborado sobre

determinada área e as novas possibilidades a serem estabelecidas pelo

tensionamento entre autores e material empírico. Conforme Thompson (2002, p. 43),

“a história não deve apenas confortar; deve apresentar um desafio e uma

compreensão que ajude no sentido da mudança" e, as mudanças são necessárias

para dar aos seres humanos oportunidade de transformar e re-significar a sua vida.

Cardoso e Gomes (2000) destacam que ao escrever sobre a história de um

local deve-se pensar a historicidade e, nela, os limites impostos pela maneira como

os seres humanos deram sentido ao seu viver, tentando responder de onde

surgiram, quem são e para onde irão. E, não é possível pensar que estes sentidos

sempre foram os mesmos. A História deve buscar a compreensão de como as

percepções acerca do estar no mundo mudaram e, para tanto, não há como deixar

de reconhecer que não trabalha com o estanque, pois este é um processo dinâmico.

Nesse sentido, a história tratará dos seres humanos organizados em sociedades.

Não há como negar que estudamos seres humanos que têm intenções, finalidades,

escolhas, desejos, sonhos e que esses vivem lidando, em função disso, também



70

com a contingência, o acaso, o cotidiano. Foi assumindo essa premissa que

pensamos o método de história oral como o recorte metodológico para trabalhar o

tema envelhecimento humano no ambiente rural na saúde coletiva.

Concordamos com Brêtas (2000) quando defende que a utilização do método

de história oral na saúde coletiva é uma possibilidade rica, uma vez que o

conhecimento neste campo, muitas vezes, é produzido por meio da relação

estabelecida entre seres humanos que são capazes de revelar acontecimentos,

experiências, fatos e mentalidades que não são encontrados nos documentos

escritos. Essas pesquisas têm por finalidade a formulação de documentação

histórica e reflexão social por meio do resgate da memória individual e coletiva.

Por meio da história, as pessoas comuns procuram compreender as
revoluções e mudanças por que passam em suas próprias vidas:
guerras, transformações sociais [...] migração pessoal para uma nova
comunidade. De modo especial, a história da família pode dar ao
indivíduo um forte sentimento de uma duração muito maior de vida
pessoal, que pode até ir mesmo além de sua própria morte.
(THOMPSON, 2002, p. 21).

Dessa forma, acreditamos que os relatos orais foram valorizados pelas

ciências sociais a partir do momento em que foi possível perceber que o discurso do

ator social tem uma lógica própria e a partir dele podemos compreender os

fenômenos sociais.

De acordo com Gonçalves e Lisboa (2007) a história oral tem desvendado

questões outrora obscuras a partir da investigação da realidade das minorias, das

suas ações e relações que se ocultam nas estruturas sociais. As trajetórias das

famílias de migrantes podem ser tomadas como trilhas de vida no tempo e no

espaço, começando com rotinas cotidianas, estendendo-se a movimentos

migratórios.

A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ajuda
os menos privilegiados, especialmente os idosos, a conquistar
dignidade e confiança. Propicia o contato e, pois, a compreensão
entre classes sociais e entre gerações. E para cada um dos
historiadores e outros que partilhem das mesmas intenções, ela pode
dar sentimento de pertencer a determinado lugar e determinada
época. Em suma, contribui para formar seres humanos mais
completos. (THOMPSON, 2002, p. 44).
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Assumimos ao longo do percurso da tese uma vigilância epistemológica,

procurando estabelecer uma condição de ruptura entre o senso comum e o discurso

científico. A tese aqui desenvolvida teve apoio da Universidade Federal de São

Paulo (Unifesp), por meio do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva e

Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó). Cabe destacar que

o trabalho de campo foi iniciado junto aos italianos, colonos pioneiros dessa região.

O projeto de pesquisa da tese foi aprovado no comitê de ética da UNIFESP sob o

protocolo CEP 2008/08.

A pesquisadora por meio das idas a campo procurou contribuir com os idosos

em questão, permitindo-lhes significar e re-significar, por meio de seus relatos e

suas experiências, o que foi envelhecer num ambiente rural marcado pela luta em

torno da posse da terra, uma história na qual foram atores principais e não

coadjuvantes daqueles que detinham o poder e que definiram os rumos da

colonização e do desenvolvimento da região. Como expressou Thompson (2002, p.

208), “recordar a própria vida é fundamental para nosso sentimento de identidade” e

para os desbravadores desse estudo o recordar figurou como um processo de

reviver.

No decorrer do processo de entrada, observação, aproximações e

distanciamentos do campo estabelecemos uma relação de construção e

reconstrução do objeto, na qual os relatos se apresentaram como configurações

vivas, singulares e demasiadamente humanas.

4.1 História oral de vida: dando “voz” ao idoso ou idosa que residem em

ambientes rurais e “problematizando” o envelhecer neste contexto

A história oral se diferencia pelo seu objeto, pois dá atenção especial aos

silenciados e excluídos da história, como mulheres, negros, idosos, indígenas,

portadores de necessidades especiais, proletários. Também se atém à vida

cotidiana e privada, à história enraizada dos locais. Configura-se como uma “história

vista de baixo”, atenta às maneiras de ver e de sentir, prefere as visões subjetivas e

individuais às determinações coletivas, numa perspectiva “micro-histórica”

(FRANÇOIS, 1987).



72

Segundo Levi (1992), o princípio unificador de toda pesquisa em micro-

história é a crença de que a observação das partes micros revelará fatores antes

não observados numa abordagem tradicional. A descrição micro-histórica serve para

registrar uma série de acontecimentos ou fatos significativos que de outra forma

seriam imperceptíveis e que, no entanto, podem ser interpretados num contexto

mais amplo.

Já a história oral, segundo Thompson (2002, p. 17):

[...] pode dar grande contribuição para o resgate da memória
nacional, mostrando-se um método bastante promissor para a
realização de pesquisa em diferentes áreas. É preciso preservar a
memória física e espacial, como também descobrir e valorizar a
memória do ser humano. A memória de um pode ser a memória de
muitos, possibilitando a evidência de fatos coletivos.

No caso deste estudo, o envelhecer no meio rural do oeste catarinense. A

história oral foi a opção metodológica para a tese porque acreditamos que ela

contribua efetivamente para a materialização do que existe em estado oral e está

retido na memória desses idosos sobre o processo de viver e envelhecer como

desbravador e desbravadora, trazendo para o presente a experiência passada de

colonizadores e colonizadoras. Acreditamos, também, que por meio desse resgate

podemos contribuir para manter vivo em suas memórias o que foi viver nessa região.

A história oral possibilita novas versões da história ao dar voz a
múltiplos e diferentes narradores. Esse tipo de projeto faz da história
uma atividade mais democrática, a cargo das próprias comunidades,
já que permite construir a história a partir das próprias palavras
daqueles que vivenciaram e participaram de um determinado
período, mediante suas referências e também seu imaginário. O
método da história oral possibilita o registro de reminiscências das
memórias individuais; enfim, a reinterpretação do passado, pois
qualquer um de nós é um personagem histórico. (THOMPSON, 2002,
p. 18-19).

Como cita Thompson (2002, p. 21) “o desafio da história oral relaciona-se, em

parte, com a finalidade social essencial da história”. O diferencial deste método é

que por meio dele podemos organizar um material empírico resultante da

diversidade de significados, sentimentos e emoções, atrelados ao relato, pois este

tem a conotação de vivência prática, variável de um indivíduo para outro (CASSAB,

2003). Ao longo do estudo deixamos o idoso e a idosa livres para expor por meio do
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tom, ritmo e volume da narrativa, significados e conotações que não são expostas

na forma escrita e, consideramos o conteúdo emocional das narrativas, fator

primordial da subjetividade intrínseca à fonte oral.

Thompson (2002) afirma que a história oral pode ser utilizada para alterar o

enfoque da própria história e revelar novos campos de investigação; pode derrubar

barreiras que existiam entre as gerações, instituições e o mundo. Permite também

uma produção da história que devolve às pessoas, que fizeram e vivenciaram esta

história, um lugar fundamental, mediante suas próprias palavras. Torna possível um

julgamento muito imparcial: as testemunhas podem, agora, ser convocadas de entre

as classes subalternas, os desprivilegiados e os derrotados. Isso propicia uma

construção mais realista do passado, uma contestação ao relato tido como

verdadeiro. Ao fazê-lo dessa forma, a história oral tem um compromisso em favor da

mensagem social da história como um todo.

Conforme Bosi (2004) destaca, a história oral, longe da unilateralidade para a

qual tendem certas instituições, faz intervir pontos de vista contraditórios, pelo

menos distintos entre eles, e aí se encontra a sua maior riqueza. Ela não pode

atingir uma teoria da história e nem pretende tal fato, ela de fato a ilustra.

Concordamos com Ruscheinsky (2004) quando diz que a história oral prima

por registrar a memória viva, os sentimentos, a perspectiva peculiar dos indivíduos

das mais diversas origens socioculturais. O fato dos idosos terem resgatado e

revisitado essas memórias significou para eles um momento de relembrar e retomar

aspectos importantes que muitas vezes ficam à margem da história oficial. A minha

dedicação como pesquisadora foi de construir um percurso metodológico que

permitisse recuperar ou trazer a luz imagens do passado e presente para construir

uma rede de significados sobre o processo de viver e envelhecer como migrante

riograndense no ambiente rural do oeste catarinense.

O conceito da história oral de vida, opção metodológica dessa tese, é

considerado como uma “biografia” ou “relato de vida”. Teve seu início assinalado

pelas Confissões de Santo Agostinho (354-430) que revela dúvidas e convicções do

santo por meio de um diálogo íntimo que se estabelece pela internação do Deus do

cristianismo, baseando-se para tanto em uma trajetória histórico/pessoal. Tal obra

abriu caminho para o que viria a ser depois a história oral de vida (MEIHY e

HOLANDA, 2007).
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Conforme Santos e Santos (2008), quanto ao significado do termo história de

vida, a língua inglesa dispõe de duas palavras para traduzir o vocábulo francês

historie, que são story e history. A life story é a estória ou o relato da vida, que

designa o relato de vida narrado tal como a pessoa vivenciou. O pesquisador não

confirma a autenticidade dos fatos, pois o importante é o ponto de vista de quem

está narrando.

Para que se institua tal gênero, segundo Meihy e Holanda (2007, p. 34) “a

questão subjetiva se mostra essencial”, pois as histórias de vida decorrem de narrativas

e estas se ligam intensamente à memória, às imprecisões e até as contradições da fala.

Tais considerações dão a independência dos suportes probatórios.

A história oral de vida permite obter informações na essência subjetiva da

vida de uma pessoa. Se quisermos saber a experiência e perspectiva de um

indivíduo, não há melhor caminho do que obter estas informações através da própria

voz da pessoa. O método utiliza-se das trajetórias pessoais no âmbito das relações

humanas. Busca conhecer as informações contidas na vida pessoal de um ou de

vários informantes, obtendo uma riqueza de detalhes sobre o tema. Dá-se ao ser

humano liberdade para dissertar livremente sobre uma experiência pessoal em

relação ao que está sendo indagado pelo entrevistador (SANTOS e SANTOS, 2008).

Cuando planeamos el trabajo com histórias de vida, em el contexto
de la investigación social, solemos establecer dos critérios básicos
para tal opción: que los processos mismos los requieran y que los
objetivos del trabajo nos lo aconsejen. Así, lo biográfico impone una
metodódica de histórias de vida o história oral cuando el processo
abarca um tiempo dilatado em el cual tratamos de constatar el
cambio, la mutácion.Y también cuando queremos tematizar dicho
cambio, comprobra no solo que se da sino que afecta a la identidad
de los sujeitos, a su transformación. (MARINAS, 2007, p. 38).

De acordo com Thompson (2002, p. 137), "a evidência oral, transformando os

‘objetos’ de estudo em ‘seres humanos’, contribui para uma história que não só é

mais rica, mais viva e mais comovente, mas também mais verdadeira".

Uma coisa é saber que as ruas ou campos em torno de uma casa
tinham um passado antes que ali tivesse chegado; bem diferente é
ter tido conhecimento, por meio das lembranças do passado, vivas
ainda na memória dos mais velhos do lugar, das intimidades
amorosas por aqueles campos, dos vizinhos e casas em
determinada rua, do trabalho em determinada loja. (THOMPSON,
2002, p. 30).
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O que se pode descobrir numa história oral não é uma construção subjetiva

do ser humano, nem um simples produto de modelos sociais, nem decorre de ideias

ou fatos, mas é ocasionada pela vida de experiência no mundo, é a ordem da inter-

relação primordial do “mundo” e do “eu” (ROSENTHAL, 1991).

Thompson (2002, p. 174) destaca que “[...] uma das mais profundas lições da

história oral é a singularidade, tanto quanto a representatividade de cada história. Há

algumas delas que são tão excepcionais que têm que ser gravadas, qualquer que

seja o plano." O modo de trabalho em história oral são “entrevistas livres” que

permitem, de acordo com Meihy e Holanda (2007), tanto aos leitores de literatura

como aos estudiosos da área de humanidades se aproximarem das histórias destes

seres humanos. Nessa direção, o acréscimo “oral” às histórias relatadas é um ganho

permitido pela junção da aparelhagem eletrônica com os procedimentos que

atendam os critérios de investigação em história oral.

Rosenthal (1991) afirma que a história de vida não é uma cadeia atomística de

experiências, cujo significado se cria no momento da sua articulação, mas sim um

processo que ocorre simultaneamente num pano de fundo de uma significação

biográfica. Essa textura de significados que se afirma e se transforma constantemente

no fluxo da vida dos idosos estudo é formada pela inter-relação da vida individual com

o grupo, com a interpretação da vida em sociedade, pelas experiências de maior

relevância ao longo da vida e pelas sucessivas reinterpretações.

Segundo Thompson (2002), a realidade é complexa e multifacetada e, um dos

principais méritos da história oral é que, em maior amplitude do que a maioria das

fontes permite que se recrie a multiplicidade original de pontos de vista. Já, para

Joutard (1999), o grande mérito da história oral é trazer à luz realidades que

encontraríamos talvez diluídas na imensidade do escrito, porém impossíveis de

distinguir se não estivéssemos sensibilizados para elas e não fizéssemos o olhar

para o micro.

Considerando a população de idosos em questão, migrantes, semi-

analfabetos e trabalhadores da terra, fica fácil compreender que não participaram da

construção da história oficial da região e que por muitas vezes foram excluídos da

memória oficial, porém, fizeram parte de sua construção e, a dramaticidade de suas

vidas, ricas em experiências, aparecem em cena, como relata Zambiasi (2000), e

podem ter voz por meio da história oral de vida.
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Diante da riqueza da vivência desses velhos, vamos nos ater à
análise da experiência humana que abrange um leque enorme de
implicações no desvendamento dos sujeitos históricos.
Relacionamos também a experiência com a cultura trazida e recriada
por esses migrantes. (ZAMBIASI, 2000, p. 15-16).

É possível afirmar que o uso da história oral representa uma contribuição

muito valiosa para auxiliar a desvendar aspectos que outros métodos de

investigação não alcançam, incluindo-se aqui as discussões sobre o processo de

envelhecer no ambiente rural. Portanto, a história oral de vida é considerada uma

narrativa que visa dar voz a um grupo específico que possui uma memória sobre

fatos e acontecimentos, neste estudo os idosos residentes no ambiente rural do

município de Chapecó, migrantes riograndenses que chegaram à região oeste de

Santa Catarina na década de 40 para colonizar a região.

4.2 Campo da pesquisa: município de Chapecó

Alguns critérios subsidiaram a escolha do campo da pesquisa e dos seres

humanos que participaram desta tese enquanto narradores. Quanto ao campo a

opção se deu considerando que o território de Chapecó foi um dos primeiros a ser

ocupado na região e, que esse movimento migratório desencadeu todo o processo

de colonização do oeste catarinense, ainda, pela riqueza dos relatos observados

pela pesquisadora em alguns ensaios já produzidos sobre a história de colonização

do município de Chapecó, o que situou este território como relevante para o

desenvolvimento do estudo. Quanto aos seres humanos os critérios que nortearam a

opção inicial foram que estes deveriam ter vindo para Chapecó entre a década de 30

e 40, visto que foi nesse período que ocorreu o maior movimento migratório e a

transformação da região, ainda, deveriam ter participado ativamente no processo de

colonização e, ainda hoje deviam residir no ambiente rural. Dessa forma,

considerando que a maioria dos migrantes que colonizaram a região era de etnia

italiana, optamos inicialmente por trabalhar com esse grupo, porém ao longo do

estudo uma migrante de origem polonese foi agregada ao grupo. Dessa forma

vamos detalhar inicialmente qual a área e território da antiga Chapecó e depois

apresentaremos a microrregião de Chapecó na atualidade e, na sequência
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apresentamos os quatro migrantes idosos residentes no ambiente rural de Chapecó

que participaram do estudo.  

O nome Chapecó é uma palavra de origem indígena Kaingang originada dos

termos “xá + em + mbitkó, que na língua dos nativos significa “donde se avista o

caminho da roça” (D. ANGELIS, 1995, p. 184 apud VICENZI 2000).

Embates internacionais e nacionais marcaram a disputa do atual território de

Chapecó até sua integração ao estado de Santa Catarina. Em 1895 a chamada

‘Questão de Palmas’ foi decidida pelo presidente dos Estados Unidos, determinando

os limites internacionais hoje vigentes com a Argentina, país com o qual nos

defrontamos em vários momentos pela posse de territórios (VICENZI, 2008).

Já internamente, a fixação do município de Chapecó ficou dependendo de um

acordo entre os governos do Paraná e do Rio de Grande do Sul, pelo fato de haver

uma disputa de territórios pelos estados, pois, desde 1890, Chapecó era distrito de

Palmas (PR). O acordo realizado em 1917 criou os municípios denominados Velho

Chapecó9, Joaçaba, Mafra e Porto União. De acordo com o Decreto n° 1.147, de 25

de agosto, a sede de Chapecó foi implantada provisoriamente no distrito de Passo

Bormann. Transferiu-se para Xanxerê, voltou a Passo Bormann em 1923, retornou a

Xanxerê em 1930 e no mesmo ano foi transferida novamente para Passo Bormann,

até que em 1931, fixa-se definitivamente na localidade de Passo dos Índios, que em

1939 passa a denominar-se Chapecó (BELLANI, 2002).

No início dos anos 20, a atuação das empresas colonizadoras ainda não era

significativa em Chapecó. Somente a partir de 1926 é que a empresa colonizadora

Bertaso passou a atuar definitivamente na região. A atuação das empresas

colonizadoras, de certa forma, desresponsabilizou os governos federal e estadual de

realizarem uma política de colonização efetiva, porém estas instâncias continuavam

a exercer o seu poder por meio de leis e decretos (BADALOTTI, 1997). Nesse

período, o enorme município de 14.000 km2 só era povoado escassamente na faixa

limitada pelos rios Irani e Chapecó.

O movimento econômico do município girava em torno da extração de

recursos naturais como erva-mate e madeira. Desde o início do século XX, a região

oeste exportava os produtos, principalmente para a Argentina. Na década de 30 a

                                                            
9 Para detalhamento sobre Velho Chapecó indicamos a leitura de Bellani (1991).
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empresa Bertaso foi responsável pela maior parte do processo de colonização.

Apesar da dificuldade para o deslocamento da população, o município aos poucos

passou a superar o vazio populacional. Assim, na década de 20, o município de

Chapecó contava com um total de 11.315 habitantes, dos quais 6.041 eram do

gênero masculino e 5.274 do feminino. A empresa colonizadora Bertaso trouxe mais

de oito mil famílias do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, na maioria ítalo-

brasileira, por isso, foram tidos como pioneiros no processo de colonizar. A

dominação política dos Bertaso tinha como base o prestígio que possuíam junto ao

Governo Estadual e a população local em função do seu poder econômico.

O processo de colonização, como já foi posto, teve o seu auge nas décadas

de 1940 e 1950, pois durante os 20 primeiros anos foi bastante lento e conflituoso.

Alguns fatores como o início da povoação no oeste ter ocorrido primeiramente no

território em que hoje se situa Chapecó e o período da década de 40, como auge do

processo migratório e de colonização, é que nos auxiliaram na delimitação do campo

de estudo e na temporalidade deste.

A região de Chapecó é constituída atualmente por 38 municípios com uma

população de 406.035 habitantes, sendo Chapecó a cidade pólo dessa região, com

183.561 habitantes. Destes, 90.638 são homens e 92.923 mulheres, segundo dados

do Censo (2010).

No censo de 2000, a população era de 146.967 habitantes. Isso demonstra

que o município está vivendo um processo de crescimento, ao mesmo que tempo

que absorve uma parcela importante da população dos municípios vizinhos,

menores, que migra, principalmente em busca de trabalho e ensino superior, pois,

ao considerarmos os demais município dessa região, observamos uma densidade

populacional média de 6.012 habitantes por município e uma economia centrada na

agricultura, com poucas opções de emprego.

O município de Chapecó tem seu forte nas agroindústrias, setor alimentício de

origem animal, setor metal-mecânico, setor moveleiro e plástico, em que se

localizam 7, 29% das empresas do estado. Chapecó tem perfil agroindustrial e é o

sexto município do estado em população. Além disso, como já foi mencionado, está

entre os municípios catarinenses que apresentam taxa de crescimento populacional

positivo.
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Figura 1: Mapa de Santa Catarina com destaque para a microrregião de Chapecó
Fonte: PP Curso de Fisioterapia Unochapecó

A população do município tem sua origem principalmente na colonização

italiana e alemã, com influências dessas culturas mescladas em seus hábitos de

culinária, vocação, religiosidade, festas típicas, lazer e tradições locais, sem contar

as influências advindas do Rio Grande do Sul.

Essa tradição pode ser percebida nos projetos de resgate da história como os

museus Tropeiro Velho, Caboclo, Paulo de Siqueira e o monumento Desbravador,

bem como por meio dos Centros de Tradicionalismo Gaúcho (CTGs) onde se

realizam as danças típicas dos gaúchos, os bailes e rodeios tradicionalistas e, é

claro, a comemoração do dia do gaúcho e da revolução farroupilha, em 20 de

setembro.
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(CEOM)10 como um espaço fundamental de produção científica sobre a história da

região, em que fomos buscar vários subsídios e leituras para a elaboração desta

tese.

No que tange aos dados sobre a população rural, o IBGE (2002) revela que a

proporção da população rural no oeste ainda é superior à média do estado. Na

mesorregião Oeste, em torno de 37% da população ainda vive em áreas rurais,

enquanto que, levando-se em conta todo o estado de Santa Catarina, o percentual

cai para 21%. Dentre outras consequências, este fato explica a baixa renda média

do oeste – aproximadamente 60% das pessoas ocupadas em 2000 recebiam menos

de dois salários mínimos e em torno de 15% das pessoas ocupadas recebiam mais

de cinco salários mínimos (DE MARCO, 2004).

A população idosa do Estado de Santa Catarina é de 418.204 e, no oeste

catarinense este valor é de 116.775, sendo que em Chapecó vivem 12.265 idosos. A

atual população idosa em Santa Catarina é de 226.182 mulheres e 192.022 homens.

No oeste catarinense a população idosa feminina é de 62.816, enquanto a

masculina é composta por 53.964. Já no município de Chapecó, há 6.775 mulheres

idosas e 5.490 homens idosos (IBGE, 2007).

Quando calculamos a população que ainda reside em ambiente rural na

região de Chapecó obtemos um percentual de 26%. Porém, se fizermos o mesmo

cálculo excluindo a cidade pólo, observamos que 40, 74% da população ainda

residem no meio rural. No Brasil como um todo, apenas 15% da população ainda

vive na zona rural. Pensamos a partir daí, que temos nessa região de Chapecó e no

oeste catarinense um território interessante para estudos com populações rurais.

Mas se citarmos outros municípios dessa região como Flor do Sertão, Santa

Terezinha do Progresso e São Miguel da Boa Vista, cujas populações rurais

                                                            
10 Criado em 1986, o CEOM – Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, desde a sua criação,

mantém como fundamentais características a divulgação científica, o vínculo com os museus, a
biblioteca setorial, a preocupação com os vestígios arqueológicos e o desenvolvimento da história a
partir da oralidade. Permeando essas áreas e atividades, estava a concepção crítica da história e
da memória e o desejo de inclusão social, a partir da garantia de igualdade dos direitos e do
respeito às diferenças culturais. Atualmente, a estrutura física do CEOM deve-se, principalmente,
ao apoio da Prefeitura Municipal de Chapecó, que cedeu o espaço, e ao IPHAN – Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que viabilizou a reforma. A estrutura funcional deve-se
aos investimentos da Unochapecó em capacitação e contratação, aos estágios desenvolvidos por
alunos dos cursos de História e Geografia e ao apoio dos professores da Universidade. Através
dessas ações, a existência do CEOM adquire sentido e ganha sustentação com o envolvimento da
população regional e da comunidade científica, espaço que permitiu a publicação de vários volumes
sobre a história da região pela Argos Editora da Unochapecó.
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correspondem a 79, 34%, 82, 38% e 76, 94% do total de habitantes,

respectivamente, percebemos que a região tem, ainda hoje, uma organização em

torno da pequena propriedade e da agricultura familiar.

4.3 Aproximações e entrada no campo: conhecendo os migrantes idosos

residentes no ambiente rural de Chapecó

O trabalho de campo foi iniciado em comunidades rurais do município de

Chapecó que possuíam migrantes riograndenses que chegaram à região na década

de 40 e, que ali estivessem vivendo no meio rural. A localização destes seres

humanos se deu mediante visitas aos territórios rurais da linha Pozoni e sede

Figueira (que faz parte da Rota Italiana11 no município) em Chapecó. Primeiramente

conversava com as lideranças das comunidades e estes indicavam se na localidade

ainda viviam idosos com as características citadas acima. Seguimos a premissa

apresentada por Thompson (2002), quando afirmou que a fase de escolher as

pessoas cujas lembranças vão ser gravadas é crucial para qualquer trabalho em

história oral e os princípios básicos continuam os mesmos, sendo de pouca valia

entrevistar idosos cujas lembranças sejam confusas ou deterioradas, ou que sejam

retraídos demais para falarem sobre suas vidas. Além disso, o que interessa é a

experiência pessoal direta que alguém possui e, não sua posição formal.

Dessa forma o grupo de narradores foi composto por dois desbravadores e

duas desbravadoras: três de etnia italiana e uma que, casada com italiano, dizia-se

italiana, mas ao longo do processo acrescentou ter mãe polonesa. Todos chegaram

em Chapecó entre a década de 30 e 40, período em que a colonização foi mais

                                                            
11 A Rota Italiana foi assim denominada por ter sido colonizada majoritariamente por migrantes

descendentes de italianos e compõe quatro localidades no meio rural de Chapecó: Colônia Cella,
Colônia Bacia, Sede Figueira e Linha Batistello. A rota italiana tem atrativos culturais e naturais, dos
quais destacamos o Turismo Religioso (Gruta de Sede Figueira, formada por uma caverna,
possivelmente habitada por povos primitivos, onde foi construído o Santuário de Nossa Senhora de
Lourdes), Turismo Cultural (Museu da Cultura Italiana, localizado na Colônia Cella), Colha e Pague
em Colônia Bacia (que representa um sistema de coleta de frutas da época), Área de
Agroturismo(Hotel Fazenda São Luiz, que é uma casa típica com restaurante, chalés para pouso e
passeios à cavalo, Família Zanela, Família Ari Bortese), Área de Educação Ambiental (Recanto dos
Pinhais, um sítio com trilha em meio aos pinhais centenários, com camping, pousada, piscina e
comidas típicas), Agroindústrias (Malagutti, Produtos Coloniais, comercialização, Sgarbossa,
Lovera, Jandira Milan, com venda de produtos coloniais como vinho, produtos agroecológicos,
queijo, embutidos e panificados), Gastronomia (Casa Típica Italiana de Sede Figueira e casa Típica
Italiana de Linha Batistello) e o Artesanato de Colônia Bacia.
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intensa e participaram do processo de pesquisa com muito interesse. Optamos pela

figura do narrador conforme o que detalha Benjamin (1987), pois, assim definido, o

narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos: não para

alguns casos, mas para muitos casos, como um sábio, mais adequado ainda para

aqueles que viveram muitos invernos e verões, como os idosos. Pois pode recorrer a

um acervo de toda uma vida, que não inclui apenas a própria experiência, mas em

grande parte a experiência alheia. O narrador assimila à sua substância mais íntima

aquilo que sabe por ouvir dizer. Seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade é

contá-la inteira. Conforme Bosi (2004) mais que um documento unilinear, a narrativa

mostra a complexidade do acontecimento. E a via privilegiada para chegar até o

ponto de articulação da história com o cotidiano dos humanos.

Destacamos ainda Benjamin (1987, p. 75) sobre o ato de compartilhar as

histórias de uma narrativa “Quem presta atenção a uma estória, está em companhia

do narrador; mesmo aquele que a lê participa dessa companhia. E sobre a marca de

quem narra (ibdem, p. 69) “Assim a narrativa revelará sempre a marca do narrador,

assim como a mão do artista é percebida, por exemplo, na obra da cerâmica.” Os

desbravadores foram constituindo suas histórias, revelando suas experiências num

ato contínuo de artesãos. Os termos utilizados para nomear os idosos, com Terra,

Orquídea, Parreira e Rosa nas histórias de vida e ao longo da tese foram escolhidos

pelos narradores dentre as tantas memórias que os vinculam ao meio rural e a

natureza.

Antes de entrar no campo tomei o cuidado de realizar várias leituras com

autores como Renk (2006), Werlang (2006), Radin (2001 e 2006) e Zambiasi (2000)

para recolher o máximo de informações que me permitissem manter um diálogo

interessante e formular questões estimulantes sobre o ambiente rural e a

colonização, favorecendo o vínculo inicial desejado. Além destes, fiz leituras sobre

história oral de vida com autores como Bosi (2004); Meihy e Holanda (2007),

Thompson (2002), Bourdieu (2008), Marinas (2007) e Ferreira e Amado (2006) e,

sobre velhice, envelhecimento humano e ambiente rural com autores como Beauvoir

(1990), Minayo e Coimbra (2002), Debert (2000 e 2004), Bosi (2006), Siqueira e

Silva (2002), Missio e Portela (2003), Travassos e Viacava (2007), Pereira e Santos

(2006) e Silva (2006), que foram fundamentais para a apropriação teórica, elemento

fundamental para o trabalho de campo e a organização dos instrumentos de
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pesquisa. Num segundo momento, estas leituras serviram de subsídio para a

compreensão dos relatos, organização das histórias de vida e produção da tese.

Na entrada no campo me apresentava como professora da Unochapecó e

doutoranda do Programa de Saúde Coletiva da Unifesp e fazia a primeira visita no

domicílio. Antes, porém, solicitava que alguma liderança da comunidade informasse

que eu iria até o domicílio para um primeiro contato. Nas residências onde havia

telefone, foi feito contato por esse meio também. De modo geral, os primeiros

contatos foram marcados por uma boa receptividade e muita curiosidade em relação

à forma como poderiam participar.

A coleta de dados foi realizada no período de março de 2009 a outubro de

2010, numa rotina de visitas aos domicílios. As duas primeiras visitas aos idosos

foram realizadas de acordo com o que Bosi (2004) destaca como uma pré-entrevista

ou o estudo exploratório do campo, essencial para estruturar o roteiro da entrevista,

bem como para conhecer a linguagem usual do depoente, detectando temas

promissores. Assim, a entrevista ideal é aquela que estabelece laço de amizade, a

relação não deve ser efêmera. Dessa forma, os primeiros encontros foram utilizados

para estabelecer o vínculo com o idoso e a idosa pesquisados, ao mesmo tempo em

que se conhecia um pouco da propriedade, se conversava sobre temas gerais e, aos

poucos já ouvíamos relatos sobre a história e lá ficávamos apenas convivendo num

período que poderia ser uma, duas ou três tardes ou manhãs. No retorno,

transcrevia todas as vivências e observações para o diário de campo.

Esses primeiros encontros também foram utilizados para detalhar e informá-

los sobre os objetivos da pesquisa, porque estávamos lá, porque eles foram

procurados pela pesquisadora e após receberem todas as informações sobre o

estudo e aceitarem participar assinaram o termo de consentimento livre e

esclarecido de participação na pesquisa (ANEXO I) e a autorização para uso de

imagens (ANEXO II), de acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos e o Comitê de Ética da Unifesp.

O vínculo se estabeleceu para alguns já na primeira visita, outros precisaram

de três encontros, mas a partir do momento que a pesquisadora percebia que

poderia avançar com o registro da história de vida começávamos as entrevistas.

Em cada encontro lançava questões norteadoras e por meio delas ia
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realizando a entrevista. O relato oral era gravado com Mp4; após, era transcrito para

arquivo eletrônico de texto (Word) na íntegra e de forma bruta e no próximo encontro

a transcrição era lida para o idoso ou a idosa para que pudessem acrescentar,

suprimir e/ou pensar sobre as questões que emergiram durante a leitura e voltar a

elas quando considerassem adequado e, assim sucessivamente, encontro após

encontro. Eu, como pesquisadora, e os desbravadores desse estudo trabalhamos

num exercício similar ao de um tecelão, tramando os fios, às vezes com mãos

hábeis, às vezes trêmulas, emocionadas ou indignadas, mas, lentamente, a história

de vida de cada um foi sendo construída em cada visita e a cada etapa transcrita,

sendo que ao final foi validada pelos desbravadores do estudo para que fosse

apresentada na tese em sua íntegra, sem supressões, inclusive com as fotos.

Na primeira etapa trabalhávamos com a narrativa sobre a sua vinda e de seus

antecedentes para Chapecó e porque haviam feito essa opção, como era o acesso e

o deslocamento, bem como, o tempo que moravam na região, como foi se fixar aqui

e o que significava viver ali até hoje. Numa segunda etapa solicitávamos para que

falassem sobre como havia sido envelhecer e construir uma família permanecendo

no meio rural e também sobre o que havia lhe mantido nesse meio e o que

contribuiu para que permanecesse naquele local. Perguntávamos também como era

para eles viverem como velho no mundo de hoje, o que pensavam a respeito disto.

Numa terceira etapa trabalhávamos com questões sobre o que pensavam sobre a

saúde na velhice, ter uma vida boa, o que era vida boa, como era as redes de

relações, a família, o trabalho, e como gostariam de ser lembrados pelos familiares e

que mensagem gostariam de deixar aos demais no final da estrutura de sua história

de vida. Foi um tempo de crescimento, de humanização, quase dois anos entre

períodos de aproximações e afastamentos que permitiram a construção do material

empírico que se encontra na íntegra no Capítulo 5 da tese.

Las historias adquieren sentido pleno cuando encajan em um modelo
teórico que no fuerza sus dimensiones, sino que las respeta, nos
ayuja a componer um mapa de las posiciones de los sujetos de um
coletivo e una época dada. (MARINAS, 2007, p. 63).

Vivenciei uma experiência riquíssima enquanto pesquisadora e as palavras de

Thompson (2002) fizeram um sentido visceral para mim, quando ele afirma que o

pesquisador, na história oral, deve vir para a entrevista para aprender: sentar-se aos
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pés de outros que, por provirem de uma classe social diferente ou serem menos

instruídos, ou mais velhos, sabem mais a respeito de uma coisa. Desta forma, a

reconstrução da história torna-se, ela mesma, um processo de colaboração muito

mais amplo, em que devemos desempenhar um papel crucial. Ao atribuir um lugar

central, em seus textos e apresentações, a pessoas de toda espécie, a história se

beneficia enormemente, como também se beneficiam, de maneira especial, as

pessoas idosas. Um projeto de história oral, mais do que lhes propiciar novos

contatos sociais e, às vezes, levar a amizades duradouras, como nesse caso, pode

prestar-lhes inestimável serviço. Frequentemente ignorados e fragilizados

economicamente podem adquirir dignidade e sentido de finalidade ao rememorarem

a própria vida e fornecerem informações valiosas a todas as gerações.

Observamos o que Bourdieu (2008) colocava em seu livro quando dizia que

alguns pesquisados aproveitam a entrevista como uma oportunidade que lhes é

oferecida de testemunhar, se fazer ouvir, levar sua experiência da esfera privada

para a pública, uma ocasião de construir seu próprio ponto de vista sobre eles

mesmos e sobre o mundo e, ter a possibilidade de manifestar estas percepções

construídas. Esse processo ficou evidente no vai e vem do registro, transcrição,

complementação e validação da história de vida desses desbravadores.

Concordando com o autor e para que os objetivos desse estudo fossem alcançados,

considerando sua natureza, optamos pela entrevista em profundidade com algumas

questões norteadoras (ANEXO III).

Concordamos com Boni e Quaresma (2005) que destacam na história oral de

vida a entrevista em profundidade como melhor técnica de coleta, pois, nela o

pesquisador interage constantemente com o informante e sua principal função é

retratar as experiências vivenciadas por pessoas, grupos ou organizações. A

entrevista permite que o informante retome sua vivência de forma retrospectiva.

Muitas vezes, durante a entrevista, acontece a liberação de pensamentos reprimidos

que chegam ao entrevistador em tom de confidência. Esses relatos fornecem um

material extremamente rico para análise. Neles se encontram o reflexo da dimensão

coletiva a partir da visão individual.

O diário de campo foi um instrumento muito importante da coleta, pois,

permitiu à pesquisadora registrar as experiências e os sentimentos do que foi

observado e vivido nos primeiros momentos de imersão no campo, buscando
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estabelecer um bom vínculo com os idosos, num movimento contínuo de aproximar-

se, afastar-se, sentir os estranhamentos e organizar as próximas visitas ao domicílio

para realizar a entrevista. A obtenção das informações por meio das entrevistas

ocorreu a partir de um roteiro previamente elaborado, com questões básicas

fundamentadas nas concepções e nas hipóteses ou questões da pesquisa. Este

roteiro assumiu um caráter de linha norteadora para a condução da entrevista, ao

mesmo tempo em que desencadeou a liberdade de expressão dos idosos,

estimulando-os e incentivando-os a serem espontâneos em suas opiniões.

O argumento em favor de uma entrevista mais livre, conforme Thompson

(2002), é que ela não busca registrar informações ou evidências que valham por si

mesmas, mas sim fazer um registro “subjetivo” de como um ser humano, ou uma

mulher, olha para trás e enxerga a própria vida, em sua totalidade, ou uma das

partes. Exatamente o modo como fala sobre ela, como a ordena, a que dá destaque,

o que deixa de lado, as palavras que escolhe, é que são importantes para a

compreensão de qualquer entrevista; mas para esse fim essas se tornam o texto

fundamental a ser estudado

A história oral, enquanto método nos permitiu gerar ricos materiais que

possuem características singulares. Esses foram resultado de um diálogo entre

entrevistador e entrevistados/entrevistadas, entre ser humano e objeto do estudo; e,

isso levou a pesquisadora a afastar-se de interpretações fundadas na rígida

separação entre ser humano/objeto de pesquisa e a buscar caminhos alternativos de

interpretação que nos permitiram pensar novas formas de perceber e compreender o

objeto do estudo.

Como Thompson (2002) salienta, as entrevistas podem ser realizadas em

qualquer lugar, pois toda comunidade carrega dentro de si uma história

multifacetada de trabalho, vida familiar e relações sociais à espera de alguém que

lhe traga para fora e, os ganhos são igualmente evidentes: realização pessoal,

espírito cooperativo e compreensão mais aprofundada da história que podem

resultar, além disso, no rompimento do isolamento do estudo acadêmico em relação

ao mundo exterior, mas nessa tese foram realizadas no domicílio, o que de fato

permitiu um melhor acolhimento. Ainda vivemos o que Bosi (2004) destacou sobre

as relações estabelecidas na entrevista, na qual ao final ficamos como um

sentimento de gratidão mútua, eu como pesquisadora pelo que aprendi ao longo do
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processo e os idosos e as idosas pelo justo orgulho de ter um passado tão digno de

rememorar quanto as pessoas ditas importantes. Ambos saímos transformados pela

convivência de quase dois anos.

Ao longo das entrevistas procuramos como situa Bourdieu (2008), acolher os

problemas do idoso e da idosa como se fossem nossos, nos sensibilizando,

aceitando-os e compreendendo-os, numa espécie de amor intelectual. Como

destaca Bosi (2004) o que posso observar da minha experiência é o que encontrei

conversando com pessoas que se entregaram ao ato da rememoração.

Posteriormente, cada etapa da entrevista foi transcrita do oral para o escrito

seguindo as etapas: (1) Transcrição absoluta: nesta etapa foram colocadas as

palavras brutas, as questões norteadoras foram mantidas, bem como repetições,

erros e palavras sem peso semântico. Após leitura e validação dos desbravadores

íamos para a etapa seguinte. (2) Textualização: nesta fase foram retiradas as

perguntas feitas pela pesquisadora e reparadas as palavras sem peso semântico.

(3) Versão final: agregamos novas observações do entrevistado, elaboramos nova

versão em conjunto com os desbravadores, realizamos a leitura em conjunto e

validamos a história de vida do entrevistado para que esta seja inserida na tese na

íntegra (MEIHY e HOLANDA, 2007).

Conforme Bourdieu (2008) destaca, a transcrição da entrevista faz o relato

passar por uma transformação importante. Os títulos e os subtítulos sempre serão

tomados das palavras dos entrevistados e os textos colocados antes dos diálogos

estarão lá para direcionar o olhar do leitor para os traços que a percepção distraída,

muitas vezes, deixa escapar. Eles têm a função de fazer lembrar condições sociais e

condicionamentos que o entrevistado viveu na sua trajetória, formação e as

experiências profissionais do entrevistado, que muitas vezes se dissimulam durante

o relato transcrito, como também a pronúncia e entonação, apagadas pela

transcrição, bem como a linguagem do corpo, gestos, postura, mímicas, olhares e os

silêncios, subentendidos. Portanto, o momento de transcrição segue as etapas

descritas, mas não se afasta da intenção de garantir ao ser humano entrevistado

que no relato esteja posto a sua visão de mundo construída historicamente e de

forma reflexiva com tudo o que relatou.

Segundo Thompson (2002), a história pode ser construída por meio das

narrativas. Uma das melhores formas de apresentar um material proveniente da
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história oral é agrupando-as como um todo ou fragmentadas em torno de temas

comuns. A vida individual é um veículo concreto da experiência histórica, além disso,

a evidência em cada história só pode ser plenamente compreendida como parte da

vida de um todo.

Conforme Bourdieu (2008), a análise da conversação deve ler nos relatos não

somente a interação das conjunturas, mas as estruturas invisíveis que organizam

determinado espaço, neste caso o espaço social de vida destes idosos, o meio rural,

no qual percorreram suas trajetórias de vida que apesar de pertencerem ao passado

continuam a orientar sua visão de presente e futuro. Portanto, a opção de análise é

pela não fragmentação da história relatada.

Adotamos, durante o percurso, o cuidado de não desarticular o texto da

entrevista, cortando-o em pedaços e segmentos, registrando-o sob códigos e

categorias pré-formuladas. Nesse sentido, primeiramente apresentamos as

entrevistas no Capítulo 5 na sua totalidade, com todas as histórias de vida na

íntegra, para que os leitores pudessem conhecê-las antes de ler os capítulos nos

quais o material empírico foi apresentado num rico diálogo com os autores, numa

perspectiva de análise do micro para o macro. Portanto, conforme Rosenthal (1991,

p. 197) “o conjunto não é somente a soma das partes, pois sua significação é

decisiva para o conjunto, dessa forma a reconstrução do relato oral exige um

procedimento analítico que considere cada parte segundo seu significado para a

história completa”.

Como diria Thompson (2002), desta forma as fontes orais podem auxiliar-nos

a compreender como se constitui determinado contexto e acenam com a

possibilidade de avançar nessa compreensão de modo fundamental. Assim, ao

analisarmos as histórias de vida consideramos a acumulação sequencial,

respeitando a narrativa em nosso processo de construção e reconstrução do texto,

analisamos as partes como elementos que possuem uma função no conjunto.

Conforme Santos e Santos (2008) a análise de uma entrevista na história oral tem

por objetivo explicitar as informações e significados pertinentes nela contidos. A

maioria dessas informações e significados não aparece na primeira leitura; sem

dúvida, a experiência demonstra que vão surgindo umas atrás das outras, no

transcurso das leituras sucessivas e, cada leitura revela novos significados.

A história oral permitiu a esses idosos migrantes riograndenses registrar sua
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história de vida, como os fatos foram sentidos, vividos e mesmo reinterpretados ao

longo do processo das entrevistas. Além de compreendermos as experiências de

viver e envelhecer como desbravador ou desbravadora do oeste catarinense,

especificamente na região de Chapecó, também conhecemos como estas foram

sentidas em relação aos acontecimentos econômicos, sociais, políticos, culturais e

religiosos nos quais estiveram inseridos. Thompson (2002) destaca que essa

capacidade de fazer conexões entre esferas distintas da vida constitui uma força

intrínseca da história oral no desenvolvimento da interpretação. Ao estudarmos o

processo migratório desses idosos, podemos observar os caminhos que cada

desbravador/desbravadora trilhou. Como etapa de análise e interpretação fez-se

necessário situar os relatos do micro espaço em relação ao contexto macro, como

preconiza a micro-história.

Pesavento (2004) destaca que a micro-história, com sua descrição, fornece

imagens importantes das experiências humanas, mas é preciso que elas sejam

dotadas de sentido, que os personagens, ações e relatos sejam impregnados de

razões e sentimentos, que expliquem por que e como se movem os seres humanos.

É nesta busca de sentidos, de lógicas ou da descoberta das irracionalidades da vida

que a micro-história pode se revelar eficaz: revelar as coisas não ditas, mas intuídas,

preencher lacunas e ausências, divisar indícios e traços onde um olhar desavisado

nada identificaria. Sob este enfoque, seria a micro-história o método ideal para o

estudo e a análise destes recortes, uma vez que as especificidades se explicitariam

e ganhariam significado por aquilo que estaria extramicro, ou extrarregião e

extralocal.

É próprio do método da micro-história estabelecer esta grade de múltiplas

relações do geral e do específico, do todo com a parte, do particular com o geral, ou

ainda do texto com o contexto.

A micro-história busca ver no local uma porta de entrada ou janela
para resgatar o universal e se propõe, como linha de frente, a atacar
exatamente o resgate desta articulação entre o todo e a parte.
Entende, basicamente, que é no nível micro que se surpreendem
melhor os fenômenos mais gerais. (PESAVENTO, 2000, p. 232).

Como destaca Thompson (2002), a evidência oral é tratada como fonte de

informações, por meio da qual se organiza um texto expositivo. Na presente tese
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assumimos a apresentação das histórias de vida na íntegra, garantindo que a vida

individual possa ser interpretada como um veículo concreto da experiência humana

naquele período e contexto. Esta evidência, na forma micro, só pode ser

compreendida no todo da história de vida, para que a partir dela possamos

estabelecer relações com o contexto macro e, a partir daí interpretar outras questões

que emergiram ao longo da construção da tese.

No caso deste estudo, o método pressupõe uma rede de relações com um

contexto mais amplo onde figuram, no aspecto micro, as experiências de envelhecer

de quatro migrantes riograndenses no território de Chapecó. Já no macro, figura

todo o contexto de colonização do oeste catarinense e a teorização sobre

envelhecimento já produzida.

Assumimos a análise cruzada como forma de interpretação onde a fonte oral

é tratada como fonte de informações por meio do qual se organiza um texto

expositivo e, nele os significados vão emergindo do tensionamento entre teoria e

material empírico.

A análise do material empírico se encontra ao longo de todo o trabalho e

procuramos tensionar, complementar e relativizar os pressupostos teóricos com os

nossos achados, contraponteando as histórias individuais de vida com conexões

existentes entre a velhice e o viver como desbravador e desbravadora da década de

40 na região de Chapecó e aspectos históricos, culturais, sociais e ambientais do

contexto e campo do estudo, no passado, presente e futuro.
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CAPÍTULO V

5 AS HISTÓRIAS DE VIDA DOS NARRADORES DO ESTUDO: DESBRA-

VADORES DO OESTE CATARINENSE

A utilização da história oral como método, tem se mostrado em uma rica

possibilidade para os trabalhos da área da saúde, uma vez que, neste campo, o

conhecimento, muitas vezes, é construído por meio das relações estabelecidas entre

os desbravadores, anônimos ou não, capazes de revelar acontecimentos,

experiências, fatos e mentalidades não encontradas nos documentos escritos

(BRÊTAS, 2000).

Neste estudo, procuramos compreender como se deu o processo de

envelhecer no ambiente rural e quais as percepções e significados que os idosos

atribuem a este processo. Haverá um papel social para estes velhos? Qual seria? O

que lhes manteve no ambiente rural durante uma vida toda? Faltaram-lhes

oportunidades ou foi opção? No âmago de seus relatos, de suas histórias de vida,

muitos destes temas, vão se desvelando como uma cortina que se abre e se encerra

no espetáculo da vida, e que nos deixa cheio de novas percepções e muitas

questões, dúvidas e anseios em relação ao futuro da humanidade.

Nestes dois anos, entre diálogos e confidências, narradores, narradoras e a

pesquisadora se transformaram, reforçando a ideia de que o processo de conduzir

as entrevistas, utilizando o método da história oral de vida, se evidenciou como um

constante processo de re-significação da vida. Foram tantos movimentos, leituras e

escutas para chegarmos à socialização de densas e ricas histórias de vida de

desbravadores do oeste catarinense. Realmente, sentei aos pés dos idosos para

ouvir e escutar suas confidências, seus relatos, ora emocionados, ora indignados.

Por momentos apenas ouvi, quieta e em silêncio, outros, mãos entre mãos, olhos
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nos olhos, lhes incentivei e acalentei nos momentos difíceis do relato. Fiz amigos, fiz

sim, e entendo essa denominação conforme Agambem (2009, p. 90) apresenta,

detalhando que:

Amigo não é um predicado real, que se acrescenta a um conceito,
para inscrevê-lo numa determinada classe. Em termos modernos se
poderia dizer que ‘amigo’ é um existencial e não um categorial. Mas
esse existencial- como tal, não conceituável- é atravessado,
entretanto, por uma intensidade que o carrega de algo [...] Essa
intensidade é o syn, o ‘com’ que divide, dissemina e torna
condivísivel- ou melhor, já sempre condividida- a sensação mesma, a
doçura mesma de existir.

Essa possibilidade de encontros, satisfação e prazer, de forma ampla, o que

é, no fundo, a própria energia de vida, o motor das realizações humanas, a doçura

de viver e compartilhar histórias e estórias (MENEZES, 2002, p. 78).

Vivenciei o que Thompson (2002) coloca como o sentimento de descoberta

nas entrevistas enquanto ouvia os idosos, ou seja, o meio ambiente imediato

adquire, neste processo de construção, uma dimensão histórica viva, uma

percepção viva do passado, o qual não é apenas conhecido, mas sentido

pessoalmente, pois, uma coisa é saber que as estradas e as terras por onde passei

foram abertas pelas mãos dos desbravadores, bem diferente é ter tido o

conhecimento desta realidade, por meio das lembranças do passado, vivas ainda na

memória dos velhos, a afetividade expressa pelas lembranças do que se viveu entre

vizinhos, amigos, família. Cada detalhe da casa, do cotidiano, da vida, das relações

tem um significado diferente na história de vida destes narradores.

Bosi (2004) salienta que a memória oral pode se constituir como um

instrumento precioso quando desejamos constituir a crônica do quotidiano, pois, a

história que se apoia unicamente nos documentos oficiais, que não podem dar conta

dos sentimentos que se escondem atrás dos relatos de vida. Veja o que expressa

sobre uma história das sensibilidades.

A memória oral, longe da unilateralidade para a qual tendem certas
instituições, faz intervir pontos de vista contraditórios, pelos menos
distintos entre eles, e aí se encontra a sua maior riqueza. Ela não
pode atingir uma teoria da história e nem pretende tal fato: ela ilustra
o que hoje chamamos a história das mentalidades, a história das
sensibilidades. (BOSI, 2004, p. 15).
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 Considerando a questão posta anteriormente, de que não se pretende

constituir uma nova história da colonização do oeste catarinense, mas sim, trabalhar

num movimento de dar voz aos idosos em questão, tentando compreender como foi

o processo de envelhecer e estabelecer significados para este processo, num

primeiro momento apresentaremos as histórias de vida na íntegra, apenas com a

retirada do peso semântico das palavras.

As duas primeiras histórias de vida são relatadas por um casal, Terra e

Orquídea. Ambos vieram na década de 40 para o oeste catarinense, com suas

famílias, abandonaram seus locais de origem no Rio Grande do Sul para se

aventurarem na busca de uma vida melhor, de progresso e riqueza. Na sequência

temos as histórias de Parreira e Rosa, que vieram alguns anos após os primeiros

narradores. Ambos relatam com detalhes a vinda, a vida intensa de trabalho e

convívio em família e com a vizinhança, bem como refletem questões da atualidade

no que tange as problemáticas do mundo rural.

5.1 História de vida do desbravador Terra: solo noi sapemo le cose que

habemo passato

Figura 2: Terra, aos 85 anos
Fonte: Arquivo pessoal pesquisadora
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Eu sou o desbravador Terra. O endereço do lugar aqui é linha Pozoni,

Pinheirinho, município de Chapecó. Eu tenho 85 anos completo, estudei pouco, na

realidade quase nada, nem um ano, estava fazendo muitas coisas e, nunca se

ajeitava, por que lá, aquele tempo, se tinha pouco e, então estudei quase nada.

Aquele tempo o pessoal não dava valor, assim né. Era mais o trabalho, nem

universidade tinha. Mas um pouco de estudo é sempre bom. Às vezes até para fazer

a carteira de motorista era difícil. Fui um ano, mas é que sempre tinha as coisas lá

para fazer, mais trabalho e mais trabalho. E que nem aconteceu aqui em Chapecó.

Quando vim pra cá também queria fazer alguma coisa, aprender alguma coisa

diferente, mas sempre tinha que trabalhar na roça, e assim foi a vida.

Quando eu era criança brincava de bolita, fazia carrerinho no meio do mato,

com os vizinhos. [...] Comecei a trabalhar com 16 anos; eu era carroceiro, ia buscar

pinga para o Alberto Fin. Estou aqui em Chapecó já há 70 anos e viemos morar aqui

em Chapecó no ano 40, em 1940, dia 20 de agosto. Queria que tu visses como era

Chapecó. Cara, era tão bom como o céu... Podia sair a hora que queria e volta a

hora que queria, não tinha violência. Tenho nove filhos! Todos moram aqui perto

(olhar de satisfação, balancear da cabeça em afirmativo)... Foram tudo criado aqui,

estavam tudo aqui (aponta para a casa), daí casaram e cada um foi trabalhar para

si, mas moram aqui pertinho.

Olha, pra começa a contar porque nós viemos... Eu tinha um tio meu aqui em

Chapecó. Ele ia lá de vez em quando visitar nós, no meu avô, lá em Bento

Gonçalves. Era chamada região do rio Burati. Nós morávamos bem pertinho do rio.

Então nós morávamos lá e dali o meu tio daqui de Chapecó, queria muito que nós

viéssemos pra cá. O sogro dele era o meu avô. Meu tio, casado com a irmã da

minha mãe. Ele veio me pega e eu não sabia se vinha ou não vinha! Vinha ou não

vinha? Porque, aquele tempo não era fácil, né? Muitos falavam: “e o que vocês vão

fazer em Santa Catarina? Não sabe nada, como que vão fazer?”

Com aquela, vinha passando o tempo, mas um dia ele foi e resolveu de ir lá...

Disse: “olha, é melhor que vocês vêm, antes que outros ocupem...” Arrumou o lugar

aqui embaixo, logo onde vocês entraram ali. Fiquemos morando ali os primeiros

anos e depois viemos pra cá, e daí, afinal, deu. Conseguimos lá, marcaram um dia e

viemos. E daí pra vir de lá venderam tudo e compraram 15 alqueires de terra aqui

perto, no bairro Pinheirinho, e outra parte compraram aqui na Cordilheira, perto do
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Tozzo. Pra vir pra cá foi combinado de vir de carroça, não tinha outra coisa. Daí uma

parte veio de ônibus, o falecido meu avô e minha avó e o meu irmão, o segundo. Eu

era o mais velho, e ainda, até agora, vivo, eu só, porque os outros morreram já tudo.

Cinco irmãos, só cinco, tudo homem, não tinha nenhuma mulher, não tinha mais

ninguém, só nós, cinco homens e pronto. E resolvemos vim de carroça, levamos,

botamos, arrumamos a carroça, uns panos de malhar grãos e uns arcos em cima,

não era nem lona. Botaram e fizeram aquela capa na carroça e deu pra vim.

Ficamos com a lona em cima, coberto e tudo, que nem num ônibus! Lá botamos

tudo, comida, vinho, salame, pão e queijo, até a panela de polenta a mãe trouxe.

Oito dia de viagem, de Bento Gonçalves até aqui. Uma viagem tranqüila, como te

contei. E viemos, chegamos em São Valentim. Meu pai tinha o irmão dele lá e daí

paramos e descansamos e tal, até dormimos. Ficamos lá dois dias, carnearam um

cabrito, ele sabia que nós vínhamos. E daí ficamos dois dia lá e no outro dia saímos

de lá e viemos a Chapecó com o sol ainda alto. A gente para pernoitar parava

numas pousadas, onde tinha lugar para os animais pastarem e um galpão para

botarmos os colchões no chão para dormir. Era um lugar para servir os carroceiros e

quem precisava de pouso, por isso pousada.

A estrada era muito ruim. Olha, quando saímos, do Erval, pra desce aí na

ponte do Goio-En, a minha mãe desceu da carroça e disse: “não! pelo amor de

Deus!” Digo, não vou descer, eu vou descer a pé. Conto tudo mesmo certo. Então

ela pegou até o rosário e começou a rezar lá atrás da carroça, porque lá era muito

estreitinho. Agora está bonito, por que fizeram estrada, arrumaram. Olha, me

arrepiava um pouco...Aqui em baixo no porto, tinha só um corredor que o barco

passava e o resto era tudo madeira de pinho serrada pelos engenheiros que tinha

aqui, eram os Bertaso, era o Lunardi, era de Xanxerê, era o Vinte, e tudo aqui era

dos Moro, tiravam toda a madeira, tiravam daqui de Santa Catarina e ia pra

Argentina, na água, descendo rio, ficava cheio de toras na água. Ia até lá. Outras

com carroça também. Não era caminhão; caminhão tinha muito pouco; algum

Chevrolet desses antigos.

A travessia do rio Uruguai era de barca, tocada a remo, a muque, não tinha

motor, não tinha espia, não tinha nada aquele tempo. Então era uma barca grande,

não era tão boa. Ainda bem meu bom deus que não aconteceu nada! Sim, por que

teve uns lá que caíram dentro do rio com aquela barca. Aconteceu mesmo! Nós



96

passamos felizes, tudo bem, não aconteceu nada. Era tocada a muque pelos

homens, botamos a carroça em cima com os animais, mais tudo nós descemos, nós

estava em quatro, cinco, seis, era o pai e a mãe e mais quatro, cinco irmão e o mais

novo tinha três ano, e eu tinha 14. Hoje tenho 85. Olha cara mia, solo noi sapemo

le cose que habemo passato. (grifo nosso12).

Nessa época era tudo mato e pinheiro e levaram tudo para Argentina. Depois

o cedro. Tudo era coberto de araucária desde dentro da cidade até todo lugar. Ainda

tem lá em cima onde são os Bertaso, ainda deixaram uma de lembrança, mas era

puro pinheiro. Enriqueceram cortando mato. Mato mesmo tinha timbó, porque aqui a

terra era magra, era tudo terra fraca, a maioria timbó.

Chegamos e não conhecia nada... Aí era trabalha, derruba um pouco de mato

e planta um pouco... Assim, pra come, porque não tinha, assim, ninguém pra fazer o

trabalho, só nós... Engordava algum porquinho, tinha alguma vaca de leite, plantava

feijão, milho e assim foi. O que sobrava se vendia. Era tudo a muque, era com a

enxada e foice e, pra derrubar o mato, era com machado e serrote, um de cada lado.

Tinha uma estradinha cheia de pedra e bem estreita, aí por onde vocês vieram, mas

agora mais pra baixo, Rodeio Bonito ai era só com cargueiro para transportar o

produto. A maioria era só com cargueiro e carroça. Enroscava a carroça embaixo,

nas pedras, porque eles vinham com dois animais, um de cada lado, então ficava o

trilho e no meio ficava, assim, um caramanchão e se derrubava alguma árvore e

ficavam os tocos, né, e tinha que arrancar pra passa daí, pra entra com a carroça.

Tinha que arrancar porque senão não passava. Com cavalo, animal assim, passava,

mas daí com a carroça não.

Foi uma aventura, era bom, era bom igual, porque era trabalhar e fazer o

serviço que sabia e aqui estava tudo quieto, tinha pouca gente, só de origem, pouco

brasileiro, porque só tinha dois italianos, ali vizinho, um de Loreseti e um de Luzi,

mas era tudo bom. Ninguém brigava, ninguém reclamava nada, nós andava só de a

pé, por que nós não tinha cavalo, ia na igreja de a pé, voltava assim também.

                                                            
12 O desbravador Terra foi o primeiro idoso com o qual tive contato para realizar a tese e, ao longo

das visitas domiciliares pude observar que era um narrador que não havia perdido a capacidade de
relatar e, tinha como Benjamin (1987) destacou em sua texto ele buscou no acervo de toda a sua
vida, uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência
alheia também sobre o processo de colonizar e envelhecer e doou sua história a nossa tese. Seu
dom foi contar sua vida e sua dignidade contá-la inteira. Dessa forma a expressão ‘Solo noi
sapemo le cose que habemo passato’ foi para o titulo da tese por expressar, não uma fala do
desbravador apenas, mas por representar uma percepção daqueles que viveram esta época.
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Chapecó! Vou te contar como era a Getúlio Vargas naquela época, que era a única

rua que tinha nesse tempo. Eles tinham um poste serrado de anjico e uma

lampadazinha pendurada em cima lá perto da igreja, e aqui embaixo onde tem o

canal agora, tinha uma ponte de prancha, não era de material nada, prancha serrada

de anjico, três polegada, grossa assim né ... Em cima passavam as carroças e fazia

muito barulho, era uma coisa assim rústica, era tudo natural.

De lá de onde vim, veio muita gente. O pessoal achava que dava, que estava

bom né, mas a maioria não ficava aqui. Iam pra mais longe, por causa que a terra

aqui era meio magra pra plantar. Então nesse tempo não tinha adubo, não tinha

nada, não tinha máquina, não tinha nada, era natural. Então o pessoal, ó, que nem o

meu sogro, foi pra um lugar bonito, então a terra já era melhor, o Alberti também, e

estão tudo mais longe.

O meu avô veio com oito anos da Itália, Nápoli. Veio de navio, meio fugido.

Levou 40 dias para chegar aqui. Ele pegava aquela enxada, foicinha, ele tinha uma

coisa diferente, ele não saia sem bota, o casaco nas costas, porque tinha medo que

podia chover. Chegava na roça, então aquele tempo era tudo lavoura assim, tinha os

pau grosso assim, não era tudo mecanizável e, então ele botava em cima lá. E se

chovia ele dizia que já tinha pra se botar e não se molhar e tempo bom também ele

levava igual.

Meu pai plantou parreira, ele fez uma casa com porão alto pra fazer o vinho,

mas não deu certo porque não era mesmo o lugar do vinho, né. Tirava o vinho pra

tomar, fazia pra vender também um pouco, mas era pouco; não deu muito certo.

Óia, assim... não deu pra fazer muito futuro, fizeram pouca coisa, trabalharam

bastante, mas sempre fizeram pouco, né, agora, só se trabalhava. Ele comprou terra

um pouco pra nós aqui, nós éramos em cinco irmãos, o meu irmão mora lá perto da

terra que comprei perto do Tozzo. Eles venderam por doze, treze réis, e aqui

compraram depois trinta alqueires de terra, compraram quinze aqui, quinze lá,

depois o pai comprou mais dez aqui pra mim e, então deu para mim e meu outro

irmão, metade cada um, era bem barato, tinha as empresa colonizadora, haa... mas

valeu a pena trabalhar assim com a terra, veja tudo isso (mostra com orgulho sua

propriedade e a família em volta).

Nós tínhamos aqui dez alqueires e depois eu comprei mais dez, pro meu filho

daí aqui, um alqueire é vinte e quatro mil metro, fiz a vida na terra, é um bom
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pedaço. Eu tirei o sustento sempre da terra. Tudo só assim, de um tempo em diante

então nós viemos mora aqui, mais para cima, faz cinquenta anos que a gente tá aqui

em cima, e daí construímos o aviário, trabalhei integrado com a Sadia 22 anos, e foi

feito. Eu fiz mais um com o rapaz também, este mora bem pertinho aí e lá depois de

vinte e outros tantos anos, daí um resolveu que tinha que reformar porque não tava

muito bom... porque tinha que arrumar, no fim o rapaz, faleceu a mulher, daí ele

vendeu um pedaço e disse que para reformar nós tinha que gasta muito, e ia fazer

tudo novo, daí pararam. E eu disse: “bom, trabalhei lá vinte e poucos anos, com

eles. O sustento foi mais com a integração da Sadia, foi bom...” Eles queriam

bastante, nós plantava milho pra eles também, eles davam até a semente, eles

descontavam depois um pouco lá, daí nós pegava o milho, nós plantava, daí tinha

bastante terra aqui, daí comprei o trator, e daí eu mesmo levava o milho lá também.

E daí entregava tudo pra Sadia. O adubo nós fazia em casa com o aviário, o

orgânico é o melhor que tem, nós esparramava por tudo, dava pra dois anos, segura

que não tinha, durava muito tempo. Depois do milho, foi frango, depois criamos

muitos anos só peru, e tinha barulho, até de noite, era bom.

E agora não tem mais, os filhos não mantiveram, acho que já faz vinte anos

que paramos tudo. Como te contei, meu filho perdeu a mulher, daí não quis mais,

ficou meio assim né, e o outro filho disse assim: “eu vou cuidar da metade”, esse

que mora aqui, daí, bom, daí desmanchamos metade pra reformar um pouco, mas

daí no fim ele não cuidava. Também, a Sadia começou a exigir tudo e ela sempre foi

de exigir muito. Agora no fim tá exigindo mais ainda, agora é assim se não cuida,

nem pode colher. As aves têm quem vem buscar, da Sadia mesmo é um apanhador.

[...] Tem que ter jeito, tinha quem machucava as aves e aí eles não queriam... a

qualidade tem que ser tudo certo. Eles mandam a equipe para pegar as aves e não

machucar.

Para mim, viver na terra foi bom, foi bom porque olha, fomos sempre feliz,

nunca acontecia mal, de doença nada, mas todo mundo trabalhou muito, casamos

todos os filho, tudo eles tão bem, um mora aqui, a maioria moram aqui perto, tem só

uma que mora em Xaxim. Sou feliz aqui por que fica tudo perto. Quando penso aqui

na terra, em minha casa, a primeira coisa que vem é alegria, felicidade, ela faz parte

de mim. É porque tem outra coisa, até agora sempre fomos bem. Olha, vou te dizer

a verdade, se é pra ir morar lá dentro da cidade não iria, porque a gente está
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acostumado aqui, e lá tem muito barulho. Olha, eu vou te contar a verdade, não iria

de jeito nenhum. A mulher esses tempo falava de fazer isso, e de repente, pensa,

iria e depois volta, porque de repente não vai bem, acontece alguma coisa, não se

acostuma, né. Eu gosto daqui porque sou livre, porque saio pra caminha, tenho meu

trabalho e minhas coisas. Um dia eu caminho até as filhas, outro, nos filhos.

Figura 3: Estrada de acesso à casa de Terra e Orquídea onde fazem caminhadas, próximo a casas
de familiares.

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora

Sou bem feliz nesta terra, muito feliz, uma coisa que aconteceu é que faleceu

a filha esses tempo que deu problema na mama, câncer de mama. Ela tinha trinta e

sete anos, tinha três crianças, uma era bem grandinha. Imagina não! Hoje Chapecó

é considerada cidade grande! Foi bom, teve época que deu aquele problema lá que

sabe aquela morte (se refere à filha que morreu queimada), no mais sempre foi tudo

bem.

Acho que as mudanças foram boas pra população. Foi boa a industrialização,

melhorou. Se não, aonde este povo ia trabalhar? Veja os bairros como estão

aumentando! A cidade vai avançando e loteando terras... Imagina, vê o movimento

que tem em Chapecó, a gente fica bobo, tudo de bom. Desenvolveu cada vez mais
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porque tudo começou com a indústria como Sadia, Aurora, e que levantou a cidade

bastante. Chapecó vai muito ligeiro... Está com noventa anos, ai...ai... Noventa e

dois né? Imagina quando nós viemos aqui estava com vinte anos, uma rua só e hoje

tem que se cuida pra andar.

Eu acho que envelheci um pouco sim, porque sabe, a gente fica um pouco

mais fraco também né... Sente o peso da idade um pouco né... Agora gosto de fazer

todas as caminhadas que eu faço, vou trabalhar ainda um pouco, corto a lenha, um

pouco né... Outro dia, às seis horas da manhã levantei para ajudar meu neto que

estava aqui, ele veio aqui porque está fazendo a casa ali perto, ele está construindo

uma casinha, e precisava derrubar uma árvore lá porque vão coloca a luz lá e, daí

ele estava aqui. Trabalha de mecânico e daí ele disse: “vô, nós temos que derrubar

aquela árvore lá por que os homens disseram que vão colocar a luz.” É um

ambuseiro, uma árvore até que não pode se derrubar e, daí levantei cedo e tirei a

árvore para ele. Mas no resto assim, faço tudo, só mais devagar.

Olha eu sempre queria ficar aqui e dizia não vamos para outro lugar. Eu digo:

“não! Já que estamos aqui, o que vamos fazer? Vamos trabalhar, sair e ir para outro

lugar?” Para isto precisava ter mais, bastante dinheiro. Olha só, tem um sobrinho

que tá lá no Mato Grosso. Ele disse que lá é tudo mais fácil, mais barato, mas tinha

bastante para tocar, senão não dá. Olha, não gostaria sair desta casa, eu gosto

desse pedaço de terra e desse lugar. Muitos dizem: “por que não vão lá para o Mato

Grosso, pra Paraná, pra outros lugares?” De repente, qualquer coisa não dá certo.

Dizem: olha... tomaram água em Chapecó e dizem tem que voltar de novo e beber,

e voltam uns quantos. Construí toda a família aqui. Sabe, fomos bem em tudo

mesmo! Eu, olha, nunca fui no médico, única coisa uma filha que foi tirada as

amídalas e, foi o falecido Valmor L. Ele veio com a carroçinha de manhã por aqui

nesta estradinha e de tarde ele disse pode levar embora a menina.

Foi tudo fácil porque nunca tivemos problemas com nada. Então criamos eles,

meio assim, de qualquer jeito, acostumados com tudo, comia de tudo, bebia água,

nós não pegava nada aquela época, eu pegava alguma coisa na cidade como algum

quilo de erva ou açúcar e, nós fazia o melado, salame, carniava porco sozinho, às

vezes só eu e a mulher no porão fazia a banha, morcilha e mais outras coisas.

Polenta, arroz, feijão e massa caseira, assim até agora, de manhã.
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Figura 4: Casa do casal, da qual ambos afirmam querer sair somente depois de mortos.
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora

Saúde é o principal para a gente, saúde é bom para poder dançar, correr,

falar, trabalhar... Para tudo né... é tá tudo em ordem... Se não tem, não faz

nada...Olha só, hoje eu canso um pouco, mas ainda cuido da parreira de uva, corto

lenha, ando por aí... E o remédio é natural, eu tomo só para pressão, mas isso é

natural, né, eu vejo por aí que os outros estão piores que eu. Tomam um monte,

mas se pode ir e vir tá com saúde, né... Uma vez não era assim, eu não lembro se

meu pai tomava, mas eu acho que não... também... ninguém nem consultava...

Médico quase não tinha e, se podia, vinha lá de vez em quando. Nós ia buscar ele

em caso de emergência, busca ou chamar, porque ele vinha a cavalo... Ele morava

numa casinha de madeira pertinho do Cansian e vinha com chuva e só tinha o

cavalo o Dr. Ruben... Era pouca gente que chamava ele, tinha gente aqui que fazia

remédio, ou os benzedores, curandores nós chamávamos aquele que dava remédio

e benzia. Eu levei uma vez só uma filha no médico para tirar amídala. Se não era

grave a coisa e vou te dizer uma coisa, tinha uma questão com a fé, eu acho assim,

acreditava no benzedor e no remédio que tomava. Era pouca gente naquela época

que chamava o médico e, veja meu avô, morreu com 84 anos, e meu pai morreu
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mais novo porque tomava um pouco, meus irmãos também morreram novos,

bebida... ameaça de derrame, ficou na UTI e depois melhorou um pouco aí piorou e

morreu... A fé é muito importante sim, sim. Sou católico. Ajuda a gente a ter força de

ir sempre em frente, de acreditar que as coisas vão dar certo e podemos nos apegar

nas horas difíceis. Nós vamos numa igrejinha aqui perto... Sempre vou. Antes ia na

Catedral, ajudei a construir ela, porque uma comunidade sem igreja não dava, né? A

gente ajudava dando porco, queijo, qualquer coisa para vender... também ia

trabalhar lá, um dia cada um... nem sempre.

Tudo vivia de acordo... Se fazia mutirão um dia um ajudava, depois recebia

ajuda. Olha, para te contar um causo para lá do lado de lá da barragem, na divisa do

Tomazelli, me chamavam para ajudar a carpir... Não tinha máquina, tudo mundo ia

lá, tudo faceiro, se fazia almoço para todos... tudo junto... A vizinhança naquele

tempo se ajudava bastante, mas agora mudou, agora é cada um pra si, se pagam

ajudam se não pagam não ajudam.

Figura 5: Desbravador Terra, entre seus amigos Cipó e Pedro nos domingos de jogo de bocha e
vinho

Fonte: Arquivo pessoal do desbravador
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Depois que me aconteceu algo fiquei acreditando em tudo! Foi no mês de

junho, não vou esquecer nunca! Há mais de 50 anos. Um dia fomos trilhar um milho

com trilhadeira. Debulhar. Era frio e eu tinha um casaco... Tava botando dentro da

trilhadeira o milho... e aquele dia, uma hora destas, a entrada parou, onde sai o

sabugo e eu fui mexer, tirar o que estava travando a engrenagem e ela pegou meu

casaco. Olha, nunca vou esquecer! Tirou manga inteira. Descosturou. Quanto vi tava

a manga dentro da trilhadeira e na minha mão nem um arranhão! Eu deixei aí uns

dez anos no porão para mostrar a marca, porque às vezes eu contava e duvidavam.

Depois disso, eu falei para meus compadres, podem me contar o que quiser que eu

acredito, depois disso que me aconteceu.

Eu conheci minha esposa trabalhando... Trilhando trigo... O dono botava o

trigo para cortar em feixinhos e a gente trilhava para toda a vizinhança...Cobrava um

pouco e ajudava a vizinhança... O negócio das gurias era assim... eu ia junto, elas

vinham onde a gente trilhava, prozeavam um pouco e ficava se gostando. Namorava

um pouco, ia na igreja... Na casa de minha esposa nós ficamos lá três, quatro dias;

era bastante trigo... O que trabalhava esta mulher... Diz que rodou com arado e

tudo... Nós namoramos e depois casamos. Eu fui servi e ela ficou me esperando. O

pai dela veio fala quando vim do quartel para casar, mas eu não tinha nem pensado.

Tinha voltado do exército não tinha muito tempo... hahah!!! Tinha 21 anos... E o pai

voltou e disse: “o homem lá falou para você casar.” Ainda eu disse: “será que não

vai falar que vou tirar o braço direito dele?” E depois falou mesmo, porque ela

trabalhava muito, que mulher essa aí hein?! Aí casei no ano 47... Foi uma vida muito

boa. Um probleminha com a filha (morreu queimada)... No resto, a vida foi toda

feliz... Muito feliz... Muito boa... até agora tudo bem... Quanto tempo junto... 63 anos,

o pessoal fala, ah o pessoal fica pouco tempo casado... Como pode? Falando isso é

muito triste. Sabe. os rapaz aqui não querem mais casar pois tem medo disso aí.
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Figura 6: Desbravador Terra aos 21 anos com seu uniforme de serviço obrigatório
Fonte: Arquivo pessoal do desbravador

Ahhh, vida boa é estar em paz e em casa. Porque se não está bem em casa e

em paz, de bem com a família... Vê aqui, sempre um passa, tudo junto, família

unida... as filhas vem e vão, e aqui, a terra, dei igual para todos os filhos, não tem

diferença, nem um metro, eu medi toda a terra... olha, só são seis filhas, uma

encostada na outra... três estão construindo... então estamos em paz com a família,

estar em casa e saúde... Isto é vida boa! E o dinheiro é bom para algumas coisas,

mas não é tanto... [...] para alguns é um inimigo. Veja, tem pessoas que vivem se

sentindo perseguido por alguma coisa... esse dia vi um senhor mostrando dinheiro

no clube e eu disse para ele: “isso não é bom, não faça hoje em dia isso aí.” Ele

pegava uma maço de 50 (reais) para pagar uma cerveja, ficava espalhando por aí.

Eu disse: “olha... cuidado, não fique mostrando... porque por 10 reais fazem um

assalto.” O dinheiro é útil para melhorar as coisas para nossa família, todos querem

crescer... De vez em quando vou lá embaixo jogar carta e bocha e vamos aos idosos

toda sexta, um lanchinho, jogamos baralho, converso com os amigos... Nos

domingos eles vão dançar em outros grupos... mas eu, com a mulher cheia de dor,

né. Ela quer ir lá em Guatambu... Vamos todos de ônibus... É até melhor porque é

perigoso... o trânsito... eu que me criei aqui é difícil... tenho um carro usado; dirijo



105

ainda; qualquer errada que dá é batida. Antigamente a gente dançava bastante.

A vizinhança é muito boa, tem bastante gente da família...mas a gente

antigamente se encontrava para rezar na capelinha. Tudo mundo, ia um na casa do

outro... Agora, nem isso. Veja como mudou... veja, a gente se ajudava para carregar

o frango... agora nem isso; a Sadia manda a equipe autorizada deles para carregar.

Querem mais qualidade... Às vezes não caprichavam e machucavam o frango e não

servia mais... Antigamente a vizinhança se ajudava, se tinha alguém doente...

Veja só eu passei reumatismo e peguei em novembro. Fui plantar milho com

dois vizinhos. A gente queimava a roça e eu era o mais novo, plantava com máquina

de mão... chaq... chaq... trabalhava a noite... final foi, foi... tava usando bota de

borracha... ficava todo suado... tudo molhado... Em janeiro comecei a ter dor nos

pés, tudo queimava, fiquei sete meses sem trabalhar e eles mesmos vieram me

ajudar...Hoje não precisa mais; tem as máquinas. Aquele tempo não tinha a

prefeitura que vinha ajudar, a gente se reunia e se ajudava, fazia as coisas.

Acho difícil dizer o que é ser velho hoje... Acho que o idoso vive mais e

melhor. Também está bom porque o governo ajuda mais, tem mais programas de

ajuda. Porque dá assalto, tem gente que acha que é porque o povo que não quer

trabalhar, mas eu acho que sempre teve... e, veja, teve uma mulher que veio aqui,

me disse que estava cansada e eu perguntei porque e ela disse que tava cansada

porque teve que esperar na fila do banco meia hora de pé. Agora vê uma coisa,

ganhar ajuda do governo e ainda não tá contente?! Vão querer que levem na casa...

hahah. Quando eu vi aquela guria (se refere à presidente eleita Dilma Roussef)

disse: “essa aí vai ganhar a campanha, por causa do lula”, e foi, né?

Acho que tem lugares que não respeitam o idoso. Tem violência, mas aqui me

respeitam, mas tem lugares que é difícil, viver sozinho, sem ter o qeu fazer... Agora,

é o seguinte: se temos saúde tá bom... Agora se ficamos muito tempo de cama e

sem alguém para cuidar, aí é muito triste... Agora, se tem a saúde e a família perto,

aí ta bom... Se eu tivesse que ser lembrado por algo ia querer que lembrassem de

mim porque eu fui bom, porque fui muito amigo... Gostaria que aqueles que dizem

gostar de mim, não me esquecessem e falassem de mim, que eu fosse sempre

lembrado e, que contassem minhas histórias e assim eu ia agradecer muito, ia dizer

muito obrigado por estarem contando as minhas histórias.
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5.2 História de vida da desbravadora Orquídea: storia di amore per la famiglia,

bambini e si aiutano a vicenda

Figura 7: Orquídea aos 84 anos, no início das visitas.
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora

Sou a desbravadora Orquídea, nasci em 12 de junho de 1925 em Paulo

Bento, Rio Grande do Sul. Há 65 anos eu vim para Chapecó, com 19 anos, em

último de carnaval. Hoje tenho 85 anos. Lá no Rio Grande, em Paulo Bento,

município de Erechim, eu estudei até o segundo livro e nada mais. E o pai me tirou

da aula para trabalhar na roça com o arado, em meio às pedras, e com 05, 06 anos

cuidava das crianças, ficava fechada dentro de casa com os menores. Viemos para

cá porque minha mãe estava desgostosa de tanto trabalhar, trabalhava muito. Nós ia

para a roça e voltava de noitezinha para casa. Era longinho para trabalhar. Naquele

ano estávamos cortando o trigo e já era época de arrancar feijão, bater o feijão com

o cacete. Nossa! De uma pegada só, fizemos tudo isso antes de vir de mudança.

Eu, o meu pai e o meu tio, e a mãe ajudando, puxando fora do galpão o feijão.
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Malhamos 100 sacos de feijão naquele ano. O pai vendeu tudo e disse que não

queria mais saber. Já faziam 07 anos que ele queria vir e fomos para o mato. De tão

desaminado – a mãe estava doente, perdeu a menina de 01 ano – ele terminou o

que tinha de fazer. Já eu e a mãe ficamos limpando as rocinhas. Ele pegou o cavalo

e veio para cá. Antes veio a cavalo, conhecer o local e aqui ainda tinha uma tia e os

meus primos que estavam já há três anos aqui. Daí ele veio ver se gostavam pra cá

e ele veio ver também. Veio dar uma olhada e achou bom, bonito, tudo mato e daí

ele voltou para trás e vendeu tudo lá. Veio de novo a cavalo; daí ele veio com o meu

irmão, a cavalo, ver se ele gostava também. Ele é mais novo, acho que tinha 15

anos [...]. Veio junto com o pai e gostaram, e gostaram porque tinha bastante viado

no mato né... Até veio com os cachorros preparados para caçar. Eles acamparam no

mato e ficavam caçando.

Não consigo lembrar quantos dias ele levou para vender as terras e comprar

e ajeitar tudo. Só sei que mandou derrubar o mato, achou um ranchinho pra

acampar, e ficou lá. Lá ficou até plantar aquela roça que queimou. Bem depois

vieram nos buscar de carroça, com duas boas mulas. Carregaram metade da

mudança para ele e metade do meu irmão e levaram a minha irmã mais nova para

ela fazer a comida para eles. Ficaram em torno de um mês aqui em Santa Catarina.

Depois voltaram. Eu e a mãe ficamos lá, terminando a colheita, cuidando do resto

que ficou. Era serviço muito pesado, pensa só, nós duas, as mulheres, para tudo

isso.

Olha... Eu gostava demais de morar lá, porque tu vê, tinha muitas amigas,

morava perto da cidade não tinha um quilômetro, uns 800 metros até a igreja, via

todos os amigos na igreja e aqui não tinha ninguém, porque o pai me tirou da escola

para trabalhar na roça com uns 14 anos, saí da escola pra lavrar com os animais,

subindo e descendo os morros. Eu sei que um dia o cavalo andou meio rápido e

quando bateu na meia curva, onde tinha que lavrar, a ponta do arado bateu na pedra

e me jogou como daqui lá na cerca, dentro da valeta... Eu sozinha, longe de casa,

fiquei lá até que me acalmei depois daquele choque que tomei; daí levantei e

continuei de novo, nem contei nada em casa, só falei pra mãe; o pai era meio

enjoado, ia dizer que era fingimento para não trabalhar, aí fiquei quieta, agüentei. De

vez em quando me dói esta dor... ai Deus me livre. No final tivemos que vir e eu não

queria, mas fazer o quê? Não ia ficar longe dos pais. Eu ia à igreja no grupo de
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jovens, com 42 gurias, só moças, nós tínhamos o nosso encontro. Às 02 horas era o

encontro, as três, o terço e depois que terminava, em torno das 4 horas, tinha um

salão, naquele tempo da cooperativa, e quando terminava as uva, aí nós dançava

entre as moças, tipo matine. Já nos baile grande nós não podia mais ir, nós erámos

proibidos de irmos a bailes e daí nós fazia aquela brincadeira. Tinha uns 25 rapazes,

não queriam se rebaixar participar disso aí, só os 25 rapaz, e aqueles 25 viam e

essa turma se divertia. Mas o pai foi e foi e viemos para o mato... Até que eles

decidiram, e a mãe não queria deixar as vizinhas delas, as comadres dela, mas o pai

decidiu e pronto.

A vinda não foi fácil! O pai pegou um caminhão tocado a carvão, aquele

cheiro forte, saia água dos olhos, cheio de carvão e fumaça, saímos de madrugada

e disse que lá pelo meio dia ou um pouco mais estaríamos aqui. Era sábado.

Saímos de lá e viemos até Erechim, 22 quilômetros, e estragou o motor. Entrou na

oficina e lá ficamos o dia inteiro na oficina e saímos somente à noite. Viemos tudo

em cima, atrás do caminhão, só a mãe com o nenê na frente. Tinha uma menina

com nove meses. Só ela com o motorista. O pai ficava com nós, em cima; ele não

deixava a piazada em cima sozinhos e quando saímos da oficina o motorista disse

que não conhecia esta estrada e que não sabia como ir. Ele disse: “acho que vocês

tiram uma parte dos colchões e vão pra dentro da oficina mesmo, vocês passam

aqui e eu vou pro hotel...” O motorista foi para o hotel. Quando era uma duas horas

ele voltou, não aguentou o barulho do carnaval e dos mosquitos que mordiam. Era

umas duas horas da madrugada, levantou e veio pra oficina e falou: “Tonho...

Tonho... Vamos indo devagar porque não dormi e não agüento.” Então embarcamos

e viemos, quando o sol estava apontando no horizonte vamos estar na ponte do

Goio-En. Chegamos mesmo e aí pra colocar o caminhão em cima da barca, nós

todos pretos e encarvoados. A mãe saiu do caminhão e disse: “O que vocês fizeram

que tão tudo encarvoado deste jeito?” E o pai respondeu que era a fumaça do cano

que tá saindo e vinha tudo em cima de nós e ainda colocamos roupa bonita pra

chegar na cidade. Eu um vestido de seda branco, que nunca mais limpou. O

caminhão foi colocado em cima da barca e é era tocado a remo, tudo a remo, tinha

as canoas do lado e dois homem em cada lado e tocando. Nós tínhamos medo mas,

passamos e fomos embora. Não ficava em cima, mas do lado do caminhão e,

quando chegou deste lado pegamos o caminhão e viemos embora. Chegamos aqui,
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mas onde era para encontrar uma cidade, era um povoadinho, uma casa aqui, outra

lá, cheio de valeta. Imagina, era uma rua só, e mais pra frente da saída de Chapecó

tinha uma família com um porão grande. Paramos lá no outro dia. Eram seis horas

quando chegamos de mudança e aí ficamos até na segunda.

Na segunda-feira de manhã enchemos a carroça, porque só dava pra chegar

de carroça, o pai puxou as coisas pra baixo, a mãe e os pequenos ficaram. Eu e

meu irmão, eu com a enxada e ele com o machado, cortando os tocos, e

desbarrancando para o eixo da carroça passar...Numa hora ela caiu na valeta e o

fogão quase caiu. Aí sim...Cortando os tocos no chão e eu puxando a terra e nós,

daquele jeito, nós íamos tocando, avançando, daquele jeito, e o pai na carroça,

cuidando a mula, indo devagar porque a nossa carroça tinha um fogão bem grande,

bonito, à lenha, e nós nunca chegava... nunca chegava... E aquela estrada, um

morro só, de mato fechado, e ele ia dizendo: “é logo aí, é perto, é logo aí, é perto...”,

para tempo passar e aí já vinha mais um pedaço com pedra, de repente fiz uma

curva com muita pedra que foi difícil de passar com a carroça, mas, enfim,

descemos até lá em baixo, o pai falando está bem pertinho agora, fomos e fizemos

outra curva e vimos de longe um galpão alto, dentro do rancho só tinha três paredes,

na frente nada, com costaneiras, tudo emendado em pedaços, e o coberto também,

tudo emendado. Quando chegamos na frente começamos a chorar. No final

fiquemos e o pai puxando toda aquela mudança de carroça.

A mãe quando chegou lá em baixo ficou desesperada, querendo só escapar.

Tínhamos que cuidar dela porque ela só queria fugir, não tinha amigo, nenhum

vizinho, uma família aqui, outra longe, e só tinha uma família mais perto que eram

todos pretinhos, caboclos... Tu vê, Deus colocou no mundo crianças bem pretinhas,

crianças com 06, 07 anos, tudo peladinho, como Deus botou no mundo! Aí que nós

se assustamos mais ainda; nós tínhamos medo, nunca tinha visto, nem gente preta,

lá não tinha isso, lá era só alemão e italiano, polonês, pelo amor de Deus... Quando

víamos gente assim tínhamos medo.

Meu pai foi no começo naquele homem que tinha as crianças pretas, gente

muito boa, só pra ver. Ele arrumou mais palmeiras e trancou a parte da frente,

arrumou a mudança e fez a porta e a janela. Sei que nós fiquemos e começamos a

trabalhar na roça. De repente, depois de um mês, um angico grosso assim, bem

alto, perto do rancho, com uma tormenta que deu em Chapecó, caiu num lado do
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rancho. Ainda bem que não era onde estávamos dormindo, senão tinha moído a

gente. Uma chuva horrível e nós tudo na água, com água até meia perna, e o pai

com um chapéu grande e capa de chuva parado e nós em volta dele esperando a

chuva passar. Isso foi bem na hora da janta, a chuva parou, mas dormir aonde? Pois

molhou tudo, sorte que no outro dia deu sol e nós tiramos para fora tudo para secar.

Só depois de três meses é que o pai construiu a casa nova, ele e a mãe

derrubavam os pinheiros pra fazer madeira pra rodear, levavam na serraria, não sei

onde, era em Chapecó, eu acho. Eles derrubavam aqueles pinheiros altos e serravam

as madeiras, faziam o esquadro bem certo e lascavam, e a mãe fazia as tabuinhas, e

o pai limpando e arrumando uns ferros pra cobrir a casa e quando deu três meses

estávamos na casa nova, daí mudou pra nós. Já a quatro quilômetros morava meu

primo que vinha nos buscar quando tinha um baile na comunidade dele, nós íamos a

pé ou a cavalo porque não tinha outro jeito, íamos à missa todo o domingo a pé eu,

minhas irmãs e três irmãos mais novos. A missa era oito horas nós saíamos antes do

clarear o dia, era bem longe, levantava bem antes de sair pra tirar o leite, fazia o fogo

no fogão, deixava pronto pra mãe, uma vez a mãe ia conosco outra o pai e chegava

junto com o padre na igreja e lá nos fomos se conformando, conhecendo outros e, a

mãe levou um ano pra se acostumar, mas a comunidade e a igreja ajudaram muito.

Nessa de começarmos a ir na missa todo domingo, a mãe que só queria fugir daquele

fundo, foi devagarinho se acostumando, conhecia um e outro de origem lá na igreja e,

aos poucos, fomos se conformando, mas foi difícil, demorou um ano, e lá tinha a

comunidade, então dava assim para viver... Rezar e pedir proteção era bom, ajudava

a gente a aguentar a vida no meio do mato, que não era nada fácil.

Eu vim para cá com 19 e casei com Arlindo aos 22 anos. Conheci Arlindo

naquele inverno mesmo, quando plantamos o trigo. Estava pronto e nós colhendo, aí

ele e o vizinho vieram malhar o trigo. Eu fiquei em casa, pois, eram gente tudo

estranha. A mãe e minha irmã foram junto pra bater o trigo, eu fiquei em casa pra

fazer o almoço e janta. Foi ali que vi ele a primeira vez, e depois nos ia na igreja de

vez em quando, mas demorou pra conversarmos. No dia só nos olhamos e não

conversamos. Tinha que ajudar a descarregar porque ele puxava a cavalo e tinha

uma escada grande pra subir porque tocou de deixar o trigo tudo na sala, não tinha

onde. Não conversei de vergonha, como saber se era casado. Depois eu tinha um

namorado no Rio Grande do Sul que tava esperando. Ele prometeu de vir e no fim
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não veio; a mãe dele não deixou porque nós viemos pra cá. Ela achou que tinha

salame pendurado pelas árvores e por isso nós viemos. No final, demorou um ano e

ele foi pro exército e, depois de um ano, ele veio comprar terra com o primo, mas

nem me mostrei, porque depois de tanto tempo eu escrevia cartas e ele não veio e,

depois de um tempo veio um amigo e disse que a mãe dele não deixava. No final

casei com Arlindo e ficamos três anos morando com o sogro e depois fizemos a

casinha e se mudamos lá embaixo.

Escuta só... No dia do meu casamento, caminhei a pé quase dois quilômetros,

vestida de noiva, porque o ônibus não descia até nossa casa, de tanto barro e

estrada ruim, subi o morro vestida de noiva e segurando o vestido para não sujar de

barro, o véu era comprido, a madrinha vinha junto ajudando. Caminhei até uma

altura onde o ônibus tava me esperando e fomos para o casamento. Ele veio nos

encontrar porque era a testemunha do casamento, era longe lá de baixo até na

igreja. O casamento foi bom, uma festa bonita. (Dona Angelina lamenta que a única

foto do dia do casamento foi dada a familiares e nunca mais voltou, tem uma que foi

feita alguns anos depois, mas não aquela do dia.)

Figura 8: Foto de Terra e Orquídea alguns anos após seu casamento.
Fonte: Arquivo pessoal da desbravadora
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Aí fomos morar com a sogra, só que o sogro bebia muito e, eles brigavam

bastante e não deixavam nada pra comprar. Depois que tive o primeiro filho, a gente

gostava de ajeitar melhor, ter um calçadinho pra ir num casamento, nos tempos da

uva tinha que arrumar uns trocos pra comprar um calçadinho pros pé e um mudinha

de roupa pro filho, o mais a minha mãe vestia o guri, foi assim até que me mudei, daí

eu comecei a criar galinha e trabalhar na roça e fomos assim até se ajeitar. Tive 10

filhos, dois faleceram, uma com sete anos e outra 37. A que faleceu com sete foi por

acidente, ela tava brincando na frente de casa com fogo, eu tava dentro de casa e

os piás brincando em cima da casa, aí pegou fogo na palha e na roupa dela, quando

ouvi os gritos, corri para socorrer, me queimei toda, tirou o couro da mão, não podia

nem pegar a comida mais. O Arlindo tinha ido ao açougue e aconteceu isso, o nome

dela é Dorilde. A outra era mulher, tinha câncer no seio, sofreu bastante, foi

operada, ficou boa e, dois anos depois voltou de novo a doença, fizeram de tudo,

mas, não adiantou.

Nessa vida trabalhei bastante, ía na roça grávida, pesada, e às vezes ia

ajudar ele porque ele sozinho não podia, até cortar com a foice os matos pra ele

passar com o arado, grávida, deixava uns brincando na terra, outros levava junto pra

não ficar sozinhos em casa, e quando tinha nenê com três meses levava ele junto,

pegava um cesto, forrava com um colchão de palha colocava ele aí dentro e cobria

com um lençol pra mosca não ir em cima e deixava embaixo de uma árvore e o resto

brincando ao redor, daquele jeito. Uma vez cai no meio da roça com um no cesto e

um na outra mão. Eu trabalhava o dia todo, daí eu acordava cedo amassava o pão,

acendia o fogo, arrumava as roupas, aquele tempo remendava tudo, eu sei que

clareava o dia o pão tava no forno, eu tava tirando o leite pras crianças.

A vida era pesada, chegava em casa depois de ir na roça com maço de pasto

pra vacas, tirava o leite delas e depois fazia a janta. Para as crianças eu fervia o leite

pra comer com polenta ou com pão, daí eles iam dormir. Aí fazia a janta pra nós

dois, eu era a primeira que acordava e era a última a dormir. O Arlindo ajudava às

vezes com a janta ou cuidando das crianças que choravam e de noite ele levantava

fazer a mamadeira. Não dá pra se queixar dele e, nos domingos, ele tomava um

pouquinho, não exagerado, ia no pai dele jogar baralho e tomar vinho, vinha faceiro

pra casa, mas vinha pra tirar o leite e me ajudar. Nem ligava, era só no domingo e

eu ficava com as crianças. Ele foi bom pra mim, a única coisa é que eu não me
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acertava com o sogro porque ele era ruim, tomava, falava alto, brigava com os filhos,

e tinha a sogra e o sogro dele que morava junto com eles porque eles ficaram com o

capital e tinha que cuidar deles. Daí no domingo se enchiam de bebida e, daí

tínhamos que se trancar na cozinha pra não brigar. O nono queria entrar na cozinha

e a nona não deixava e ameaçava jogar água quente nele. Eu me assustava, pois,

na minha casa não tinha isso, eram todos calmos. Meu pai tomava quando saia,

tomava um trago quando jogava bocha, chegava em casa, sentava ao redor do

fogão e dizia: “Piazada, não reparem, o pai hoje bebeu.” A mãe ia dormir e passava.

Nós chegamos a pensar em ir morar na cidade, mas, ele é analfabeto, fazer o

que, ele tentou umas duas vezes trabalhar como carpinteiro, foi trabalhar no centro,

foi, foi, mas no fim não deu, compramos umas vacas de leite pra entregar,

contratamos um peão pra entregar. Às vezes eu ia na casa de um tio dele que mora

na cidade e ficava olhando, mas pobre ir morar na cidade pra morrer de fome, mas

não tínhamos condições, se nós tivesse eu ia gostar. Daqui eu só saio acho que

morta, não penso mais em ir pra cidade, eu acho que fico doente se eu sair da minha

casa agora, eu fico olhando tudo... Os filhos falam também pra desmanchar esta casa

e construir em outro local, menor, pra não ter tanto serviço, tenho dó porque penso em

tudo que eu vivi aqui. (Entre muitas visitas, ao longo da pesquisa, Dona Angelina já

me esperava ansiosa na porta da casa para continuarmos os diálogos.)

Figura 9: Orquídea na porta de sua casa aos 85 anos, no segundo ano da pesquisa.
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora
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Ficar velho aqui foi bom, o que a gente passa pra chegar até aqui, trabalha

tanto, quantas pessoas morrem antes e não terminam de criar os filhos; os meus já

estão todos casados. Eu tenho uma filha que o neto já ta namorando, faça a conta.

Envelhecer aqui foi sofrido, mas foi bom (L'invecchiamento è stato sofferto, ma è

stato un bene). Eu penso na minha mãe, ela quebrou o braço, a bacia, mas viveu até

93 anos e, quem sabe, se fosse mais cuidada viveria mais. Eu sou feliz porque a

minha família está unida, só a morte que afastou as duas, todos me ajudam e

conseguimos tudo isso com nosso trabalho.

E parece que é mentira que tenho esta idade, tem dias que estou boa e tem

dias que estou desanimada, porque a gente sofre tanto, quando eu tô boa passo tudo.

Eu, quando estou bem, não sinto a idade, mas, queria que os meus pés não doessem

tanto, quando eu acordo as minhas pernas estão travadas, mas, começo a me mexer

e já destrava. Se não fosse esta dor eu estaria boa, me sentiria como uma mocinha,

desceria até lá em baixo na minha cunhada, iria passear mais, tem dias que eu até

tento, mas minhas pernas não me deixam caminhar. Trabalhamos muito nesta vida,

fomos morar nas terras do sogro, que disse que ia dar para nós, mas depois tocou

sair porque o velho quis dar para outro filho e a nossa era aqui em cima e tivemos que

começar tudo de novo, depois de ter tudo pago, deixar, vir embora.

Olha só, para fazer a casa meu irmão ajudou, compramos tudo afiado, depois

de um ano fomos pagar as coisas, desde a madeira da casa, tudo tocamos de

comprar, porque o velho não deu nada, só um pedaço de terra e disse: “se vire”.

Trabalhamos e pagamos a conta, fizemos uma casa bonita, pequena, mas bonita,

que nem esta daqui e depois fizemos o paiol bem grande, estrebaria, compramos as

vacas e vendemos o leite e, depois o irmão começou a se bobear, brigar e ele quis

sair de lá. Então nós ficamos sete anos lá, depois de tudo pago, arrumado, agora

vamos pra frente e tocou de ir embora daquela casa e fazer outra, porque onde nós

morava era dele, daí tivemos que ir e deixar tudo. Vendemos aquela casa lá, o que

deram foi só um pouco de entrada e depois não deram mais nada, até hoje,

morreram e não pagaram. Tivemos que comprar tudo afiado de novo e pegamos só

o paiol grande de lá de baixo, desmanchamos e construímos de novo e colocamos a

mudança dentro e ficamos três meses. Daí ele se apurou pra fazer esta parte da

casa porque em julho eu tava esperando a filha e fez o nosso quarto e das crianças

e o resto se fez quando deu.
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Acho que viemos aqui em cima por 1960, aqui era bom, longe, ninguém mais

incomodava. Depois veio uma família bem pobre, a gente se visitava, as duas, um

domingo ela passeava aqui outro eu ia lá, fazíamos pipoca e cozinhava um bolinho

pras crianças comer, e a vizinha, no tempo da batata doce, gostava de assar no

forno, e no domingo de tarde tinha pras crianças comer, não precisava fazer mais

nada, e brincavam. Esta foi a minha melhor amiga, Orélia. E ela já morreu. Eles

eram agregados do Severino Trentim. Então só nós duas, nós se visitávamos com

as crianças e não incomodávamos ninguém. Quando saiu uma amiga veio a outra,

as duas que eu tive morando aqui perto, Orélia e Vilma.

Quanto a questão da saúde, para mim, ter saúde é estar bem, feliz e

satisfeita. Naquele tempo eu tinha bastante saúde, trabalhava na lavoura todo o dia

e no domingo ía na missa, voltava, almoçava e se reunia com as crianças, isso que

era vida boa. Saúde, então, é conseguir fazer tudo o que quer e conviver com os

amigos. Naquele tempo, volta e meia nós se reuníamos para fazer janta uma vez

aqui, outra lá, brodo então, ainda mais no inverno, os homens jogavam baralho e as

mulheres conversavam de tudo. As coisas mais importantes para se ter saúde é sair

de vez em quando e visitar alguém, fazer o meu trabalho como era acostumada e

fazer crochê, tricô. E estar doente, sentir dor e não poder mais ficar sentada de tanta

dor nas costa e daí tentava fazer o trabalho mas não dava, daí dei tudo pra nora, pra

não ver porque não dava e, ficar triste.

Para termos uma vida boa precisamos ter saúde e ter amigas, onde vou tenho

amigas, vou nos idosos também e lá tenho amigas, elas vem me beijam, me

abraçam me chacoalham, mas só pra ver, elas me adoram, mais o que mais espero

para ser mais feliz e ter mais saúde é poder caminhar melhor, sem dor. Ainda mais

agora estou tão contente, pois, vem mais uma neta morar aqui perto. Ele morava

com a vó dele, daí casou e alugou o porão da tia dele. Construiu a casinha dele,

hoje estavam cascalhando a estrada para entrar na casa dele. Eu acho que no fim

da semana que vem ele entra de mudança na casinha dele. Eu achei que ela ia ficar

com um que ia levar ela pra longe, na cidade, em vez deixou dele e ficou com um

daqui de perto e vai morar aqui pertinho. O pai dela financiou a casinha porque ele é

pobre também. Ela disse que preferia um pobre presente do que um rico que sai

muito e deixa ela muito sozinha. Ela tá pagando a moto e a casa, e ele, o carro e a

casa também. Queria que você visse que linda as coisas deles, pequena a casa,
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mas bem bonita.

Eu saio pouco de casa, só com os filhos, o único problema é que eu não sou

de conversar muito, se não puxar a conversa eu não falo, de um tempo pra cá eu

não saio mais, só para ir no posto de saúde para pegar remédio e, lá de vez em

quando, vou na missa. As filhas vêm muito aqui, toda hora, uma passa de manhã,

outra depois, graças a Deus, se não podem vir no domingo, vêm tomar café durante

a semana, estão sempre cuidando da gente. Os filhos também ajudam muito, o

amor deles pela gente é só pra ver. No domingo é aquela mesa grande e cheia de

filhos, netos... (ahhh) é bom mesmo.. Antes eu ia no grupo de idosos com mais

frequência, nós dançávamos, só que agora meus pés não me ajudam e ele com dor

no joelho... começo a dançar e já paro, às vezes sai uma peça no idosos e ficamos

sentados olhando, tomamos nosso chimarrão e comemos uma pipoca e voltamos

pra casa. Vamos no grupo de idosos toda sexta-feira. Ser velho é bom quando

estamos bem e quando não, desanimo, né. Por que sofrer assim?

Antes eu trabalhava bastante, mas tinha mais saúde do que agora, trabalhava

o dia todo na roça, de meio dia lavava a roupa, fazia a comida, cuidava dos filhos,

depois ficava no aviário até dormir para cuidar dos peruzinhos, deixava a piazada

toda em casa, fechava bem, e nós dois lá no aviário, um dormia e o outro acordado,

depois mudava, porque era frio, até que ficavam grandes, era sofrido. Eu gostava

muito de cuidar dos peruzinhos, passava a noite no aviário, de gosto mesmo,

escutar eles piando, piando, parecia música. E agora pensa, terminar tudo e ficar

bem, viver só com aposentadoria e nada mais e colocar onde toda esta terra e as

outras que compremos pros filhos trabalhar?

A vizinhança naquele tempo se ajudava bastante, mas agora mudou, agora é

cada um pra si, se pagam ajudam, se não pagam não ajudam. Médico para ter filho

eu não soube o que era, tive tudo em casa com a sogra, ela aprendeu pra ajudar as

noras. E quando alguém da vizinhança ficava doente a gente tomava chá ou na

farmácia. Mas não ficava doente, era difícil; dava uma gripe forte tomava um chá e

deu. Eu tive muita sorte com as crianças, só uma vez que atacou a sinusite e tive

que fazer um tratamento. Fiquei internada em Coronel Freitas por causa daquela dor

de cabeça e por causa do colesterol fiquei 8 dias internada lá também.

Se eu tivesse que deixar uma fala de como gostaria que as pessoas

lembrassem de mim... o que vou dizer... todos sabem da nossa história de amor pela
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família, filhos e de ajuda ao outro (storia di amore per la famiglia, bambini e si

aiutano a vicenda), tudo mundo se admira que nós demos terras para todos e não só

pro homens, para as filhas também, acho que é uma boa lembrança pra eles, que

nós temos muito amor em ajudar, que lembrem que tratei todos iguais, tinha gente

que se admirava das minhas filhas, porque quando o pai pedia alguma coisa, dizia

assim: “nena, me alcança tal coisa”, não dizia o nome, mas a que primeiro escutava

corria ajudar, não ficavam dizendo vai você, vai você, assim, elas valorizavam o pai.

Demos o valor igual porque a gente sofreu por eles, sofremos pra criar, e eles

também sofrem pela gente, porque eles tem amor pela gente, porque todos pensam

em nos atender, e quando percebem o outro já foi atender.

Figura 10: Família da desbravadora Orquídea no casamento de uma das filhas. Ao lado da noiva
está sentada a desbravadora.

Fonte: Arquivo pessoal da desbravadora

Eu ajudava as meninas, no fazer o enxoval delas, todos se admiram quando

viam o enxoval delas, porque era difícil, ajudava fazer o bordado, o crochê, meio dia

iam à aula e depois ajudavam e trabalhavam tanto na roça quanto no aviário. Aquela

que tinha namorado eu não deixava mais ir à roça, ficava em casa pra aprender a

fazer a comida, faxina na casa e lavar a roupa, porque depois que casa se não sabe

fazer isso vão falar que a tua mãe não te ensinou a fazer nada. Desse jeito eu fui

criada e fiquei feliz porque casaram e sabiam fazer as coisas e sabiam fazer mais do

que eu porque estudaram.
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Nenhuma foi judiada quando solteira ou mal tratada, saiam no domingo e eu

dizia pra não voltar tarde, elas iam mais cedo e voltavam mais cedo e quando

estavam namorando, o namorado vinha junto, só que nunca um namorado posou

em casa. Eu já chorei por elas, por causa da separação e, ele vem ver nós a cada

dois meses porque ele não aguenta ficar longe, somos sua família.

Eu vivo bem, tirando as doenças, o que eu mais eu quero, sou feliz com o

marido, ele é uma pessoa boa, me ajudava com as crianças, eu fico pensando que ele

nunca me maltratou, sempre me ajudou. Temos que saber viver pra dar exemplo para

os filhos. Eu gosto muito do meu marido, toda vida foi assim, eu sempre falo para as

meninas: “olha como nós era.” O que pode estragar um casamento é a bebedeira...

Ele tomava no domingo com o pai dele e irmão, mas nunca passou do limite, quando

voltava ia reto me ajudar com as vacas e as criação. E também eu, por qualquer

coisa, não sei brigar, bater boca, discutir, pode me destratar, eu engulo tudo e me

desabafo chorando e fica por isso. Me dói por dentro, mas eu não sei, acho que puxei

pra minha mãe, ela também era assim. E eu gosto do Arlindo a vida toda, sempre se

damos bem, mas também ele me ajudou a criar todos pequenos, quando estavam

com tosse ou gripe, eu de um lado cuidando de um e ele do outro cuidando do outro.

Ele nunca me destratou e eu o amo até hoje, até o fim da vida e só a morte mesmo

que separa a gente. São 63 anos juntos e, não são poucos anos, né? (risadas). Eu

acho que tudo da minha história está aqui e você faz parte dela também, né?...

Figura 11: Texto escrito em papel pela desbravadora Orquídea
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora
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E, finalizando esta etapa de tantas visitas, confidências, diálogos entrecortados

pelas gargalhadas de quem relembra a vida, à base de um bom mate gaúcho,

passado de mão em mão, em longas tardes de inverno e verão, nos almoços

ofertados com tanto amor e cuidado a esta campeira que ora vive na cidade, que a

história foi sendo relembrada e reelaborada. Deste modo, bem às antigas, entre

abraços, diálogos e afagos, fomos fortalecendo a amizade e os vínculos e, conforme

bem posto por Angelina, fechamos o ciclo que não se finda, inserindo uma foto do

casal e da pesquisadora, pois ao conviver e compartir suas vidas, também fiz parte

desta história.

Figura 12: Orquídea, pesquisadora e Terra (da esquerda para a direita)
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora
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5.3 História de vida do desbravador Parreira: che cosa mantenuto il mio lavoro

qui è stato

Figura 13: Parreira, 81 anos
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora

Meu nome é Parreira e moro aqui em União da Serra, de Nova Itaberaba,

Chapecó. Agora aqui é município de Nova Itaberaba já há alguns anos, 16 anos

mais ou menos. Tenho 81 anos.

Bom, eu vim pra Chapecó em 1948 e fazem 63 anos. Sede Figueira, fui morar

3 anos no Pinheiro, mas era mesmo município de Chapecó. Depois subi aqui, acho

que faz uns 58 anos estou morando sempre aqui quase, que também era Chapecó.

Sou casado com a Rosa e tenho 10 filhos vivos e um morto, assim, oito homens,

sete vivo, e três meninas. Pra falar como viemos para cá, bom, nós morávamos no

município de Caxias do Sul, mas o distrito era São Marcos, agora passou a

município São Marcos, naquele tempo era distrito. Uma terra que não dava

condições de trabalho, era muito morro, longe, pura pedra, era muito longe, nós
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tínhamos que ir se acampar na costa do rio Leão, que se chamava, não dava pra

desce a cavalo, pela estradinha que tinha, tínhamos que ir a pé, pra bem dizer, por

que a gente não tinha coragem de ir cavalo, de tanto morro, a gente acampava lá a

semana intera e de sábado se voltava. Se vivia que nem hoje aqueles que tão

cortando cana lá no nordeste, porque não se tinha coisa nenhuma, era uma pobreza

só. Olha só, de tanta pedra, para plantar um pé de batata a gente até fazia

buraquinho pra ficar em pé. Olha só, onde a terra era plaina, não dava nada, que era

terra de pinhal, não dava nada. Naquela época não tinha produto com adubo, na

época era tudo sem adubo sem nada, não tinha. Aí saímos de lá para tentar uma

vida nova né, uma terra melhor. Meu pai veio de lá por intermédio do genro dele,

que era o Nelson Malaguti. Casou com a minha irmã, filha do falecido pai e, o Pedro,

meu irmão, casou com uma filha do Malaguti, e os cunhados dele moravam aqui, já

estavam morando aqui. E eles vieram antes, e daí o pai veio junto, outro cunhado de

meu falecido Pedro, e também do Ernesto. Então vieram os três e o falecido pai veio

já junto ver, né. Nós ficamos lá ainda. Nós éramos em 10 irmãos. Agora espera, eu

tenho que conta em quantos era, é, tinha o falecido Pedro, o mais velho, tinha o

Nazareno, tinha eu, o falecido Ilário, o Oride, o Deocrécio, a Amélia que era a mais

velha, a falecida Lurde, que morreu de um parto aqui, que não tinha médico, não

tinha nada, morreu aqui mesmo na colônia, falecida Aurora e a Lúcia, que está viva.

Então dos 10, temos agora, eu, o Henrique, Deoclécio e a Lúcia.

Aí o pai veio pra cá e gostou das terras, veio ver as terras e nós ficamos lá

com a mãe, trabalhando. Ele só veio olhar, em poucos dias e voltou com a compra já

feita, e aí era a família toda pra vir. Tinha muita coisa para fazer né?

Aí... Depois que o pai comprou, eu tive que vim fazer a primeira roça, abrir o

lugar, por que era puro mato, tinha que roçar e cortar as árvores pra fazer a casa.

Abrir um espaço, pra depois pode plantar e pra poder fazer uma casa, pois, era tudo

mato fechado. Nessa vez eu vim sozinho e de ônibus, não sabia nada, mas tinha

aqui meu irmão e meu cunhado né, vim em agosto fazer a roça e depois vim com a

mudança em janeiro. Vim pra trabalhar, depois em setembro eu desci, até meu

falecido irmão não queria voltar também, mas daí o pai já tinha vendido as terras e

não deu mais pra ele volta. Bom, quando cheguei aqui a primeira vez, a Chapecó,

eu conheci, era só um pedacinho de rodoviária de material e a casinha do Coronel

Bertaso, não tinha mais nada, ali na avenida, onde é o banco do Brasil, o dono me
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ofereceu. Meu falecido pai tinha um dinheiro. Por 50 conto aquele tempo comprava a

quadra toda e onde é o Banco do Brasil, mas era tudo banhado, puro banhado. Era

tudo estradinha de chão batido, imagina o que, nem estrada quase não tinha em

Chapecó. Aqui, pra vim aqui em Sede Figueira, tinha que vim lá por Guatambu,

desce lá do Simoneto, pra vim aqui, não tinha a estrada aqui.

Quando cheguei, eles aqui tinham levado um cavalo lá perto, pra quando eu

chegasse com as mala, aqui com as coisas...Tinha um potreiro lá onde botavam o

cavalo, aí a gente amarrava toda a bugiganga que a gente tinha em cima do animal,

todas as coisaradas, e nós vinha a pé, puxando o cavalo. A noite que cheguei

chovia, era puro barro, puro barro e chuva, e vim pelo meio do mato, com uma

daquelas capas de campeiro lá, que eu usava aquilo pra se protege, era agosto de

1948. Conforme eu ia andando, era tudo mato e um ou outro morador com já uma

rocinha.

Mas onde nossa terra foi comprada não tinha uma árvore cortada ainda, tinha

nada... Nada, nem estrada, nada. Aí começamos a roçar e fazer estrada a picão e

com serrote, abrindo um pouco. A gente derrubava o mato e fazia tudo fogo. Quando

vim fazer essa roça fiquei comendo quase só coração de coqueiro de manhã e de

tarde, depois um pouco de polenta à noite, mas não tinha salame, não tinha queijo,

não tinha coisa nenhuma, algum passarinho que às vezes matava, eu era louco de

fome, a gente comia radiche assim puro, que nem um porco. Queimava tudo lá no

mato, guaviruva, batinga, tudo fogo, não tinha (expressão de inconformado). Aí,

quando dava, a gente plantava milho, feijão e trigo, só. Depois vendia, mandava

fazer farinha nos moinhos e tinha um moinhozinho ali em Cascavel, de mola, só

moía o trigo, não era esses cilos e esses moinhos assim. Aquela época eu vim

sozinho, mas tinha mais dois irmãos aqui que me ajudaram, aí fizemos a primeira

roça e em setembro eu voltei e fiquei lá até janeiro de 1949, pra vim com a

mudança. Aí casei com a Rosa.
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Figura 14: Foto de casamento do desbravador Parreira e da desbravadora Rosa.
Fonte: Arquivo pessoal do desbravador

Depois fizemos a mudança num caminhão, veio toda a mudança em cima.

Nossa viagem foi longa. Imagina, saímos de São Marcos, que era o distrito do

município de Caxias, viemos com dois caminhões. Então, veio meu cunhado, essa

vizinha que tu vai entrevistar e o falecido pai, trouxemos cavalo, burro, tudo de lá.

Viemos, cruzemos em Vacaria, imagina o que hoje era e almoçamos em Getúlio

Vargas e depois saímos e chegamos às 10 horas da noite em Chapecó. Aí tivemos

que parar, pousar lá, depois no outro dia, então, tirar os animais dos caminhão

porque não dava pra os cavalo vim em cima, porque era muito buraco, podia cair e

se machucar, então tiramos os cavalo lá em Chapecó e eu vim com os cavalo e eles

vieram com o caminhão, pra poder descarregar aqui em Sede Figueira. Na barca no

Goio-En a gente passava o caminhão com tudo em cima, até os cavalos. Bom,

quando chegamos lá no Pinheiro, fomos morar aqui em baixo, tinham quatro

casados e a família do falecido pai, tudo dentro de uma casinha quatro por seis,
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todas as camas assim amontoadas.

Aqui eu cheguei a ser proprietário de cinco colônias, mas venderam quase

tudo, tivemos uns problemas, mas afinal nem contamos e venderam. Eu tinha cinco

colônias aqui, [...]eu ia comprando, eu dava meia pra um filho, um pedaço pra outro.

Isso dá uns cento e poucos hectares. Quando comecei tinha bem pouquinho, uns

cinco alqueires, mais ou menos dez, onze hectares. Aí fui comprando um pouco por

vez. Isso lá na década de 50, mas fui longe pra poder comprar, foi muito difícil, até

chegar a ter 100 hectares. Fui dando pros filhos e depois eles venderam quase tudo,

uns entre os outros. Mas os filhos ainda têm as terras, mas não, não tanta. Parte dos

filhos vendeu um para o outro, outros venderam mesmo. A maioria dos filhos vive da

terra hoje, só uma filha está na cidade, senão o resto tá tudo aqui no interior. Neto e

bisneto está tudo aqui. Durante minha vida inteira tirei o sustento da terra, pra mim e

a família, sempre, sempre, eu nunca fui empregado nada, sempre na roça.

Os primeiros anos, pelo amor de Deus, pra ir a Chapecó, a gente ia a pé para

Chapecó. Quantas vezes, não tinha ônibus que passava aqui, anos foi; ele passava

no Pinheiro, ia uma vez de manhã e voltava só de noite, aqui não tinha ônibus.

Então tinha que pega o cavalo e ir até Chapecó de cavalo. Pensa, não é que nem

hoje que vão ao hotel, que vão ao restaurante, vão lá comer... Não tinha! Levava um

pedaço de salame na mala, um pedaço de pão e uma garrafa de café preto, por que

se botava leite ele coalhava com o calor, então café preto de meio-dia, comia aquilo

lá na viagem a cavalo. Depois, quando começou a passar o ônibus aqui, então ia a

Chapecó, a gente não ia come, porque não tinha... se comprava umas bananas pra

come só um pouquinho e pronto, só voltava de noite, não é que nem hoje. Se te

conto que eu fui pobre, pobre... pobre... e tinha que dize pobre mesmo. Eu, de

solteiro, paguei duas cerveja e foi a dois bailezinho e uma inauguração da escola

aqui, fizeram uma festinha de escola e uma no Rio Grande, eu não gastei dinheiro,

não se tinha.

O trabalho era duro, pra carregar o produto da roça, era com o cargueiro,

enche o cesto de milho, depois botava na canguaia do animal pra trazer pra casa,

nem carroça naquele tempo não se tinha, nem estrada não se tinha. Não sei

quantas horas eu trabalhava, ninguém sabe, era madrugada, meio-dia e de noite, se

malhava o feijão, era tudo a maguá, assim dois paus e bate o feijão, depois fica ali

limpando no vento. E o trabalho era sempre esse, assim, levantando cedo pra ir pra
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roça e trabalha, trabalha, trabalha... sempre esse, não tinha como. Não se tinha

motosserra pra cortar uma árvore, era tudo a braço, a machado, serrote, tudo assim,

não tinha. E estou com oitenta e um anos e ainda desse jeito (se refere a estar bem

e em condições de trabalhar, sente-se orgulhoso).

Figura 15: Trabalho duro em meio a terra
Fonte: Arquivo pessoal do desbravador

Os caboclos sempre [...] empreitavam aqui para nós, eu pagava, porque eram

poucos assim para trabalhar, então eu tinha sempre uns quatro ou cinco aqui junto

com a gente, aí fomos nos acostumando. Até que se davam, mas não era tanto e,

assim eles não participavam da comunidade. A vida dos caboclos tinha pouca

diferença da nossa, porque nós também não tinha nada, era tudo uma pobreza, não

tinha lugar para banho, fezes no mato, nem nada. Naquela época, os caboclos

venderam para italianos e agora os de origem estão vendendo pros caboclos para

morar na cidade e eles é que estão voltando, veja só! Eles não sabiam cuidar da

propriedade, viviam de empreitada, ao redor da casa não arrumavam, era tudo livre,

os porcos ficavam no meio do mato. Eles viviam assim, de um jeito diferente. Nas

empreitadas eles aprendiam a trabalhar a terra, mas, quando voltavam para as deles

não faziam... Não sei porque!!! Tiveram alguns que até iam, mas a maioria foi tudo

embora. Agora, assim, casar com eles, falavam, ah casou com preto, como pode,

como não pode, que vergonha!!!! Olha eu acho o seguinte, cada um casa com quem

quer, é pura bucha os pais ficarem se metendo... Naquele tempo era assim.

Hoje ainda saio para fazer as minhas coisas, tenho minhas criação, minhas
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coisas, meus porcos, ainda trabalho e a comida, vê como é que é, não sei agora, os

médicos diz que banha faz mal, aquela época não se tinha geladeira, não se tinha

nada, não se tinha banheiro, não se tinha de toma banho e não sei como nós

vivemos, depois quando começo, lá de vez em quando, que nós botava uma lata,

que pingasse uma água pra se lavar um pouco, não se tinha, a luz veio em 78 aqui

pra nós e era daquele jeito então... A carne, tu matava um porco, tinha que fazer o

salame, depois então a carne tinha que cozinha, fazer torresmo, a banha e os

pedaços, como se diz, os pedacinho da carne de porco cozinhadas num panelão,

depois botava dentro das latas fechada né, depois tirava aquela banha e a carne

assim pra come, senão a carne não aguentava, estragava né. Não tinha como

guardar, então tu vê, carne de vaca, se tu matava uma vaca, tu não comprava mais

de dois quilo, era o que ia comer, porque depois botava aonde?

Agora não se sai daqui se não vamos com o carro, nós saímos daqui pra

come em Chapecó e nós tinha que sai daqui e se levava um pouquinho de comida,

pra pode, senão tu não ganhava dinheiro, se tu comprava alguma coisa, não tinha.

Ah, médico também não tinha. Bom, eu, essa ai não morreu porque Deus ajudou,

porque ela teve quatro abortos. E dali tinha o doutor Camargo, e liga e liga que ia

morre e depois fui a Passo Fundo, me indicaram ir a Passo Fundo que tinha um

médico Argentino, arrumei um dinheiro, pouco tinha e fui a Passo Fundo, dali médico

consultou e disse é só operação. Eu disse: “olha doutor, tem perigo?” Ele disse: “não

tem operação que não tenha risco.” Risco, imagina... Pra ir daqui a Passo Fundo

naquela época é pior que hoje ir a São Paulo duas vezes; era muito longe e

condução não tinha, lá não se conhecia ninguém em Passo Fundo. Voltamos e

vamos tentar ir no médico aqui, tentamos com o médico Camargo, não adiantou, dali

me informaram tinha um escrivão que era um curandor aqui em Chapecó. Então

fomos lá e o médico disse pode ir pra casa, mas que estava quase morrendo, ia

morrer já. Me indicaram, fui lá e ele disse: “num está vendo?” – ele me disse – “que

ela está morrendo, onde é que se viu isso ir pra casa?” Bom, dali ele me deu um

remédio dele, então, aí a cada menstruação, vinha a cada trinta dias, né mais ou

menos, quando que ele deu e dali depois dava hemorragia, então ia pegar remédio

lá. Ele me deu pra uns três a quatro mês. Eu ia pega o cavalo, ia em Chapecó

buscar com escrivão. Aí um dia disse: “ó, tu vai a Erechim com doutor Calefe, que

ela tem uma ferida que tem que queima.” [...] Daí fomo a Erechim, doutor Calefe diz:
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“não, temos que operar”, então operamos em Erechim. O doutor pensava que tinha

que fazer limpeza, em vez não precisou. Era só caído não sei o que lá e ele arrumou

pra ter os filhos, depois passou dois anos e já quase morria de novo. Aí tinha

médico, começou a ter médico, daí resolveu, senão tinha que cada vez ir Passo

Fundo e Erechim, não tinha aqui.

Para mim viver aqui foi bom, por que depois virou comunidade, vivemos aqui,

e lá no Rio Grande também, naquela roça não se vivia, não adiantava, a roça foi

muito ruim. Isso tudo, (mostra a propriedade) agora, é uma alegria, porque tenho

todos os filhos, veio a evolução, veio a estrada, onde se imagina que a rodovia 116

ia cair bem aqui né, até me estragou, é um perigo, é um perigo aqui de tanto

movimento.

O crescimento que deu em Chapecó foi bom, uma maravilha, eu sempre

disse que o município de Chapecó foi bem cuidado pelos prefeitos e pelos de

origem, tanto o saudoso J. D.; A. V.; M. S. Foi gente que trabalhou e lutou pra

Chapecó, depois veio Dom José (da igreja Católica), que veio e revolucionou com a

igreja e olha onde é que está o município de Chapecó e quantos anos agora... Que

eu estou morando aqui, 63 anos e olha como está agora Chapecó, que progresso,

pelas mãos do trabalho.

Mas olha, imagina, agora é demais aqui, já está ficando demais aqui...

Começou com a violência é já começou essa aí. Olha só, quando tinha o posto de

gasolina, deu um acidente. O Ricardo, meu neto, atropelou e matou uma mulher...

ela se atirou em baixo, ele não tinha culpa, e daí me comeram o posto de gasolina,

me comeram afinal, os advogados não soube defender e o juiz aplica a lei com os

pequenos. Aqui, só no posto, fomos assaltados três vezes, o que você quer...

Botaram a arma na cabeça de meu filho e os filhos e os netos dele dentro do

banheiro e tiraram todas as coisas dele, tiraram dinheiro e tiraram a roupa e

deixaram ele pelado, olha que... (expressão de indignação) Outra vez eles viram

quando estava só o neto lá cuidando e um atacou ele com a arma, ele começou a

dizer o que quer que eu faça e o meu filho que estava na lanchonete saiu pra fora

para ver e, o que viu foi uma arma na cabeça do filho, e os bandido dizendo qual é

que vai querer morrer antes... qual é que morre primeiro... E a minha nora que

estava com o filho menor na cozinha, com dinheiro numa latinha, ela deu a latinha e

disse: “todo o dinheiro é esse aqui.” Depois deram com raiva tiro no computador e
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quebraram tudo e, a filha do meu filho lá, minha neta, que susto não tomou, por que

era pequeninha, ver tudo isso não é fácil viu. Isso faz uns dez anos, depois dessa

rodovia aí... Terminou nosso sossego.

Tirou muito sossego, porque a gente tinha a terra metade de cada lado, a

rodovia atravessou, então tem que está sempre passando, gado de lá e gado de cá.

Então, é uma vida sempre ruim, tem que ir pra lá trabalhar, tem que espera o gado

passa, tem que cuidar das cabritas, uma vaca lá do outro potreiro tem que fica ali e

passar é um problema. Faz uns 20 anos que a BR atravessou.

Tem o lado bom, perto do asfalto seria bom de viver, mas não ter nada de

criação, nada de nada, aí tu sossega, sem criação nenhuma, porque tem o cachorro

tem que ter amarrado, porque senão morre no asfalto, então não tem passagem,

tem que ter sempre as vistas. O ambiente da cidade e da colônia é muito diferente e

eu não moraria na cidade, ma nem que, olha, um dia só que vou para Chapecó, já

fico louco pra vim pra casa, não da pra aguentar o ar assim, aquilo é uma correria,

eu não suporto. Aqui é uma paz, tudo mais devagar, tranquilo. Aqui tenho meus

animais, meu trabalhinho, minha família e essa terra aqui, que é tudo para mim.

Depois sou muito feliz aqui, a gente vai à bodega tomar uma cervejinha, tenho

meus amigos, mas há 20, 30 anos atrás era melhor do que agora ainda, tinha mais

amigos. A gente aqui era muita família, todos com bastante filho né, tudo junto, era

uma grande família, a vizinhança toda, pois ela (a mulher) era professora, daí

formamos uma escola aqui pertinho, aí ela deu aula, depois o J. D. apoiou, há uns

47 anos, para organizarmos um campinho de futebol, comprei uma bola, depois

todos brincavam lá, faziam torneio, sempre tivemos boas amizades na comunidade.
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Figura 16: O primeiro jogo no campo de futebol citado pelo desbravador Parreira.
Fonte: Arquivo pessoal do desbravador

Envelhecer assim parece que demorou! Nem percebo, parece que sou novo

ainda, porque parece que sempre vou frente. A gente vai dizer o que, a gente

sempre tava com aquela de ir pra frente. Na realidade não vi o tempo passar, plantei

meu parreiral, tenho a fruta caseira, se é de manhã vou lá olhar as parreiras pra vê

como é que tá, de noite vou olhar como está a uva de novo, então a gente tem as

coisa e se anima de olhar a cabrita se veio de cabritinho, vê o porco engordou, eu

sempre tive meu porco pra mata em casa, eu, coisa química não gosto e não gosto

de ter, eu quero ter minha verdura, verdura limpa, sem agrotóxico, porco a mesma

coisa, engorda sem química, eu quero ele gordo com minha quirela e pasto fresco

de manhã, gado também não faço injeção pra engorda nem nada, que seja o pasto

a sua comida, porque essa coisa comer meio químico não me serve. Planto minha

mandioca, minhas batatas doces.

Já no meu corpo, imagina... Velho e novo... O espírito não é mais aquele, não

é mais aquela gente que aguenta assim tudo né... Eu era muito jogador de bocha,

agora não sou mais capaz de atirar mais a bocha, assim o braço tá mais fraco, é fui

muito jogador... Gostava demais. Eu era de sábado de tarde sempre ia na bodega,

se não ia não era sábado pra mim, mas sábado de tarde, de manhã fazia o serviço,
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domingo de manhã, era a missa, culto, só que aquele tempo era de tarde o terço,

que pra mim não era domingo se não ia na igreja, não era domingo... Agora, ir na

bodega não pra faze porre essas coisa, pra joga um baralho ou uma bocha. Eu me

divertia.

O que manteve aqui foi meu trabalho (Che cosa mantenuto il mio lavoro qui è

stato) que era só planta feijão e milho. Eu não sabia fazer outra coisa. Ir à cidade

fazer o quê? Deixei de estudar cedo. Aprendi a ler e escrever (muito pouco, né?)

Estudo eu não tinha nenhum, ia aonde, a questão foi de ter onde trabalhar e foi na

terra, minha vida foi aqui. Eu não gostaria de morar na cidade, nem que pudesse.

Alguns experimentaram, ficaram lá um ano, dois, mas não deu, tem sempre que

voltar, alguns vão porque se obrigam, porque tem os filhos todos lá estudando, aqui

não tem mais ninguém, assim aí às vezes ficam, mas gostar, não gostam. Eu gosto

demais do meu trabalho e até que eu posso fazer, eu faço e depois sabemos sobre,

conversamos na comunidade sobre a produção, as coisas da terra, passei a vida

trabalhando nisso, me faz bem.

Saúde. Olha, eu ainda tenho, agora tenho um problema de coração, enfim

esse problema, mas eu com 80 anos, ainda não deitei numa cama de hospital, pra

mim. Eu fiquei deitado cuidando de um e outro, em Passo Fundo e aquele dia que

fui em Erechim, mas pra mim não. Então acho que extravagância, ou beber demais

ou folia demais, eu acho que tira muita a saúde da gente. Olha, importante para ter

saúde... Olha, não exagerar no alimento, porque se tu exagera no alimento à toa,

come carne, às vezes você enche a barriga demais, pode fica ruim e a bebida,

nunca fumei, e caminhar e trabalhar, o serviço não faz mal pra ninguém, cansa

porque cansa mesmo, porque se não tivesse... Eu tive serviço, Deus me livre, ficava

lá o dia inteiro no arado com os bois, no meio das árvores, e raiz, arrancando toco,

tudo a boi, quando nós tinha os boi depois.

A gente cuidava da saúde com chá, coisa caseira, chá, único remédio aquele

tempo, quando uma criança tinha anemia, a gente usava bálsamo alemão e de

remédio e vitamina era só. Dizem agora que não é para comer banha, a gente

comprava uma latinha de azeite só quando era pra mulher se recuperar que estava

de dieta (após nascimento de filhos), senão era sempre banha. No início não tinha

médico, só mais tarde é que veio.

Assim, e para ter uma vida boa e gente precisa ter um meio de ter serviço,
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principalmente e assim que nem a gente que tá na roça, na lavoura, ter um preço

mais justo. Eu estava bem, dois aviários, dois chiqueirão de porcos, eu fiz e foi tudo

à toa por que não rendia nada, não adiantou quase nem arrumar. Agora o filho

também está desanimado, porque já fez um novo e não ganha, imagina, trabalha o

dia intero, pra ganha 30 reais por dia bruto, e depois tem luz e tudo, depois quando

vai acertar as conta fica desanimado... Você vê, um trabalho daqueles pra ganhar

uma miséria. As empresas exploram, mas não só um pouco, tudo. Não pagam o

justo. Porque pensa, nesses tempos atrás, com dez porcos a gente fazia um negócio

mais ou menos, o saco de feijão você fazia alguma coisa, agora não se faz mais

nada. E piorou depois que começou as empresas, cooperativas e as indústrias.

Fizemos os galinheiros, nunca ganhamos dinheiro bom, fizemos pra trabalhar à toa,

no fim foi tudo à breca.

Quando vim para cá, no início, era menos a exploração, sim porque se vendia

e ganhava ao mais ou menos, porque não se tinha, porque olha, eu que fiz a casa

com dez sacos de feijão e dez porcos, uma casinha mais ou menos de dois pisos,

mas era de madeira, mas fiz uma casinha mais ou menos, hoje tu não compra nem

a metade das tábuas, não dá mais, mas agora, meu Deus.

Olha aí o coitado do filho experimentou, tem uma máquina, arrendou uma

terra e plantou milho. Na safra vendeu o milho a 15 reais, depois vem o frete, fundo

rural, desconto da umidade, tudo, o que vendeu nem dá pra paga o insumo e agora

precisa comprar um pouco pros porcos e gado aí paga 30... Tem cabimento? É o

dobro. E os grandes vão enriquecendo tudo, tu vê rico cada vez mais rico... e o

colono? Porque não paga mais para o colono ficar na roça, o filho não vai fica mais

aqui, meu filho hoje disse que tava ali com o neto que ganha mil e quinhentos de

motorista. Quando é que vão deixar de ser motorista pra vim cuidar um galinheiro,

pra ganha 30 real por dia ou chiqueiro. O trabalho na terra não vale mais nada, tu

olha ali também o leite, 60 centavos o litro. Tem que ter três litros de leite, pra comer

uma cuquinha. Bom, vamos ver pra uma cerveja... Pra vê se um dia você está com o

amigo e quer tomar uma cerveja, é ruim, não né? Tem que tirar 6 litros de leite, pra

toma uma cerveja, pensa se tem regulamento de preço.

Além do trabalho, pra ter uma vida boa, tem que ter condições pra trabalhar

também, porque sem condições não dá pra trabalhar na terra, tem que ter uma terra

mais ou menos, precisa ter, hoje em dia, maquinário. A família se não se tem a
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família, imagina, quando se tem um doente a gente já sofre todos né... A saúde, a

família e o trabalho pra pode vive, porque senão, não tendo boas condições para

poder viver não tem como viver.

Aqui foi o seguinte, a terra era boa, tudo o que plantava vinha, a terra era

fértil! E aí se fazia a vida aqui. E dessa forma nós trouxemos a evolução e naquela

época não tinha a especulação que tem hoje. Outra, era tudo gente pobre que veio,

comprava a terra barata e vinha para fazer tudo que podiam para progredir. Olha, eu

conheço famílias ali que tinham 200 colônias, os velhos, e foi e foi, os filhos

venderam tudo, não souberam cuidar de nada. A terra para nós sempre foi tudo,

porque era dela que a gente vivia.

Pensa, vai comparar o serviço de roça com o da cidade. Olha, na cidade os

jovens tem férias, horas extras, décimo terceiro, o sábado de folga. Como é que

numa pequena propriedade o pai vai dar isso para os filhos, é difícil né? Sem pensar

algo diferente, isso vai virar sertão de novo, a capoeira e a mata tá crescendo em

tudo.

A terra aqui na região hoje não é mais boa para lavoura de grão, pois, como

passar o arado nas pedras, nessas subida? Planta aí um cantinho, enquanto outros

um montão e o preço é o mesmo para todos. Isso aqui vai virar tudo mato. Veja só

nós aqui, numa família plantamos um saco e tem que juntar com a mão e o granjeiro

planta trezentos e junta tudo com as máquinas, como é mais fácil e, precisa menos

gente para trabalhar. Tá muito difícil para os pequenos... Precisamos algum tipo de

incentivo. Porque não fazer umas experiências com outros tipos de produções para

os pequenos, nessas terras íngremes, é muito importante para manter a população

aqui.

Outra coisa, queria plantar algo diferente, tomate e, aí não sei produzir direito,

preciso de um agrônomo para me orientar, para fazer experiências de coisas novas

para ter rendimento. Precisamos de uma assistência do agrônomo, pois ainda

fazemos de forma antiga, como a gente sabia e aí não acompanhamos a tecnologia

que precisa para entrar no mercado, que assim dos produtos para comer já não

interessa quantidade, mas sim qualidade e aí precisamos de ajuda. Eles fazem lá

aquela uva que modificam e tal e aqui tudo sem assistência.

Naquele tempo que viemos, nosso sistema era bom, produzíamos pouco,
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mas esse pouco era bastante e desenvolvemos essa região. Agora precisamos de

ajuda para acompanhar essa evolução. E com essa falta de incentivo é que ficou

pouco jovem aqui. Hoje nós conservamos hoje o meio ambiente! Acho, ao invés do

governo incentivar, assim, essa madeira aqui está ficando velha e vai morrer, porque

sabe que chega um tempo fica oca e apodrece e morre, porque não deixa tirar, mas

desde que plante outras três no lugar. Falta planejamento e uma organização de

como fazer isso de forma responsável.

 Vê uma coisa, produzo o milho, vendo a quinze, tiram os descontos umidade

e outros, vem a doze, e agora, no final, precisei de uns sacos para os porcos e aí

pago R$ 30, 00. Vê como pode isso! Que incentivo do governo, porque ele podia ter

uma reserva de milho e quando o pequeno produtor precisa, podia comprar num

preço mais ou menos, como foi vendido. Um subsídio seria importante para o

pequeno. E ajudar a pensar outros negócios o turismo rural, a mudança do que se

produz e a cuidar das águas. E como receber esse povo que vem da cidade buscar

outras coisas aqui. Não sei, é difícil. Que tal começar a pensar no papel do

pequeno? Né!

Saio de casa muito pouco, só no sábado e domingo saio de casa. Pode ser

que algum dia tem que ir na cidade, ai vou, porque tem que ir né... O que vou fazer?

Ah! vamos no grupo de idoso na terça e quinta, mas uma vez só no mês, jogamos

um baralho e almoçamos e conversamos.

Aqui na vizinhança, antigamente, se um era doente, assim, conforme fazia

diversos dias, a gente ia dar um dia de serviço, pra recupera, nós ajudávamos

fazendo o serviço da família. Era assim ó, a gente ia na igreja, onde tinham sempre

os sócio da igreja, então vamos supor que um lá ficava doente, que perdia dias de

serviço que não podia trabalha, então escalávamos um meio-dia, um dia cada

família, pra ir ajudar aquela família e não se cobrava nada. E quando tinha gente

doente e a família não podia cuidar a gente era escalado pra ir de noite cuidar da

pessoa. A gente fazia um rodízio pra cuidar assim. Hoje em dia acontece muito

pouco. Os jovens de hoje são diferentes.

Olha só você, eu tive um tempo e há muitos anos que apesar de nossa família

ser grande, eu tinha o meu falecido cunhado, irmão marista, poderoso nos maristas,

que era hipnotizador, dava muito remédio, era um homem muito adequado nisso,

hipnotizava uma pessoa. Era extraordinário e minha falecida sogra, que eu fiquei
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com o sogro e a sogra, depois o sogro e a sogra morava comigo também, então

veja, eu tinha meu falecido tio que estava separado da mulher e ficou aqui três,

quatro anos aqui comigo, foi uma época eu tinha os três velhos aqui comigo, daí os

filhos se incomodaram um dia e tive que reorganizar tudo. Depois o tio faleceu e o

sogro ficou aqui, eu não ganhei nem uma colher de herança do sogro e da sogra,

nada, mas cuidei deles sem interesse, não precisava receber pra cuidar, a gente

cuidava assim mesmo. E eu não era responsável, porque eles tinham os outros

também, que ficaram com os bens para cuidar, mas afinal ele quis vir comigo e fazer

o que né... tinha que cuidar.

Ser velho é bom, mesmo que a gente nunca acha que está, mas afinal, aqui

um visita o outro, talvez aqui, agora não sei a juventude não é muito que nem velho

é, que dá um acidente é uma coisa... é outra..., porcaria vai morrendo muita gente

nova. Aqui com a gente tem muito respeito, aqui com os meus neto e tudo a gente

tem, eu afinal, graças a Deus, eu vou lá na bodega e o meu apelido é Porcodite, eles

me chamam. Vem aqueles lá de Chapecó: “Porcodite e como é que vai?” Eu não

tenho um que eu tenho raiva, são todos bons. É, acho, que faz trinta anos que eu

sou ministro também, que eu disse que se eu soubesse que um não vinha na igreja

por culpa minha, eu deixava logo, mas todos quando eu vou lá na igreja é ‘como é

que tu está’ e dão a mão. Como ministro eu rezo, faço o culto, dou a comunhão, leio

o evangelho, posso dar a benção, agora vamos deixar por que estamos muito

velhos, mas eu sinto também, a gente dava comunhão pros outros, são coisa que

faz parte da vida.

Na cidade grande tá mais difícil. Olha só a minha irmã mais velha, tinha uns

quantos filho, mas ela foi colocada num asilo lá em cima em Ponte Serrada e ela

dizia que era ruim.

Pra meus filhos que estão meio endividados está difícil, agora fizeram uma

reunião e lá compraram uns tratores e outras coisas e trabalham e tem a pedreira,

onde tiram pedras para fazer calçamento. Só que aqui nestas terras não plantam

nada, é só potreiro. Só pra animal e eles alugaram umas terras fora pra plantar um

pouco. É aqui quase só gramado, o que não é gramado é capoeirão que não dá. Eu

acho que foi bom para eles, senão vão pro Mato Grosso, não sei se vão bem, eles

aqui se viram bem, tão indo, não vejo eles se queixarem tanto. Eu gosto muito que

eles estejam aqui, imagina, a maioria trabalha aqui, tem as netas que são
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professoras, têm os netos que trabalha na firma ali, eles pegam a lotação aqui,

ônibus ou carro e vão a Chapecó, vão e voltam.

Olha a questão do futuro uma coisa que preocupa é a questão das drogas! É

muita abertura para usar. Outra questão é a AIDS, quantos que eu sei que morreram

disso, mas, botam lá outra coisa. Dizem para usar camisinha, quantos que se

encontram lá nos lugares e vão usar? Não usam. O pessoal não se cuida. Outra

questão é muita química, isso é uma violência com nossa saúde. Eu produzo meu

porco, meu gado e não boto nada químico, na horta, na fruta, em nada. Minha

comida não tem química e acho que vamos ter que voltar a cuidar disso.

Como mensagem gostaria de dizer para não deixarem a fé de lado, por que

quando alguém morre está no reino de Deus, porque a riqueza não adianta se a

gente perde a alma. A maior mensagem é para não desviar da fé de Deus Nosso

Senhor e de Nossa Senhora de Lurdes, que salvou minha família. Eu era da diretoria

quando formamos a gruta de Nossa Senhora de Lurdes. Para nós ela fez milagres,

então não é pra esquecer a devoção, pois, sempre ajuda a resolver os problemas e

a conviver em paz e harmonia na família e em comunidade. Ainda que se amem uns

com os outros, porque seria triste, saber que um irmão com o outro não se dessem

bem né... Que convivam bem um com o outro, tudo né, não ter encrenca, porque a

pior coisa são as brigas, que vivessem na harmonia e se amando.


