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5.4 História de vida da desbravadora Rosa: era più difficile per le donne

rispetto agli uomini

Figura 17: Desbravadora Terra
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora

Meu nome é desbravadora Rosa, tenho 79 anos e moro em Sede Figueira,

Chapecó. Agora Linha União da Serra, de Nova Itaberaba. Olha, eu estudei até que

eu tinha 17 anos e depois comecei a leciona, daí fui fazendo curso. Bastante para a

minha época É que a gente não tinha outra chance, então, então o pai disse:

“estude!” A gente não tinha outro ganho, outro jeito, daí nós estudava. E depois eu

casei e vim morar prá cá e daí na época não tinha quase ninguém que tinha estudo

e comecei a lecionar. Eu cheguei aqui em janeiro e dia 19 de março do ano 49

comecei trabalha na escola. Tenho 10 filhos e um falecido, onze então. Ah, e quatro

abortos. Não foi nada fácil viver aqui, ainda mais que vim sozinha, minha família

ficou lá em São Marcos, em Caxias, Rio Grande do Sul. E ainda continuam lá.

Vim sozinha, casei e vim com ele. Não conheci nada aqui antes de vim, nada
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mesmo. Lá onde eu morava no interior era um lugar bonito, era um lugar assim

pertinho do asfalto, tinha estrada boa, era diferente. Lá a gente trabalhava na roça

sim, mas era diferente, a gente trabalhava mais com trança, nós pegávamos o trigo,

tirava a palha, fazia trança, vendia chapéu, vendia cesta, fazia trabalhos manuais, já

naquela época fazia tranças e vendia. Eu tinha 5 irmãos e 6 irmãs, nós éramos em 6

mulher e 5 homem. Todo mundo ficou lá, quem veio pra cá foi só essa irmã aqui que

se casou com o irmão do José. Depois bem mais tarde, quando o pai e a mãe não

tinham mais ninguém lá, daí eles vieram morar pra cá, o pai e a mãe vieram morar

comigo. Viveram uns 25 anos por aqui, eu acho, moravam numa casinha sozinhos

né, mas com o nosso cuidado. Eles viveram até a mãe fazer 86 anos e o pai não...

ele morreu mais novo, tinha 75.

Lá eu tinha amigas e trabalhava de manhã e estudava de tarde né... Depois

todos estudavam só a quarta série, daí nós tinha uma professora que morava por

perto, professora formada, daí ela vinha de noite dar aula para nós, só nós três

irmãs. Minha mãe era caprichosa, ah foi importante né, depois então, nós fomos

trabalhar em Porto Alegre. Eu fui com essa minha irmã aqui também, tinha 16 anos,

daí eu trabalhava no Sanatório São José, em Porto Alegre, cuidando de quem tinha

problemas mentais. Mas daí o médico achou que eu era muito nova: “você vai

enlouquecer aqui no meio” e daí ele não me deixou mais trabalhar, me colocou na

cozinha, junto com as irmãs, trabalhando na cozinha, de cozinheira. Ma daí eu não

gostei, daí eu peguei e fui embora. Morei um ano em Porto Alegre.

Quando o José veio para cá a gente já namorava, nós éramos vizinhos,

morávamos perto. Sim... sim... bem pertinho, a gente se enxergava a casa assim, do

lado de lá e do lado de cá, era um morro assim, mas a gente se enxergava. Bem

dizer, nem namoramos, porque ele veio pra cá e depois ele voltou pra lá, se

escrevemos umas cartas no tempo que ele fico aqui e assim por diante e depois

quando que ele voltou no final do ano veio pra casar. Eu aceitei o pedido de

casamento e vim pra cá, quando eu tinha 17 anos.

Vim na década de 40, era puro mato, um sertão. Vim morar junto com a

sogra, numa casinha pequeninha, junto com a minha irmã aquela que mora aqui,

morávamos todos juntos. Tinha uns 12 eu acho. Vim de ônibus; quando que eu

passei pelo Goio-En, que vim vindo pra cá, eu já me senti muito mal, porque a gente

vinha encontrando tudo no começo; começo, porque não tinha nada, era só sertão
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né... Era só mato, tudo por fazer e, Chapecó não tinha nada. A praça era puro sapo

que cantava, puro banhado, não tinha nada mesmo, quanto trabalho para mudar

isso aí ó! Eu casei no ano 49, no dia 21 de janeiro, fomos a pé até a igreja, eram uns

dois quilômetros da minha casa, mas lá já tinha mais morador, já tava mais aberto. A

festa foi bem simplesinha sabe. Quando fui chegando aqui só queria voltar, voltar.

Muita coragem, né e depois começa lecionar, pegar uma turma de 40 alunos,

tinha de 16 anos que não sabiam nada, sabe, daí eu comecei devagarzinho, com 40

alunos na aula, saia daqui, dali da gruta, que nós morava lá na gruta, em Sede

Figueira e atravessava todo aquele sertão de mato pra ir lecionar, ia a cavalo todos

os dia.

Figura 18: Foto da desbravadora Rosa se deslocando para dar aula a cavalo.
Fonte: Arquivo pessoal da desbravadora

O José já tinha vindo antes para trabalhar aqui, daí depois veio de mudança,

daí um ano que eles estavam aqui de mudança, ele desceu que daí ele ia casar e

daí a comunidade já estava falando que o José ia casar e que ia trazer uma que

tinha um pouco de estudo e tal. Daí eles souberam que eu cheguei aqui e vieram a

minha procura. Estavam precisando de alguém pra ensinar o povo, era tudo
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analfabeto, mas tudo. Eu fazia mais ou menos uma hora de estrada a cavalo pra ir lá

embaixo lecionar e achava duas famílias, tudo no meio do mato.

Fiquei morando com a sogra um ano, daí depois acharam, a comunidade

achou que era muito difícil que eu ganhei a primeira filha, daí era muito difícil pra eu

faze a caminhada, daí fizeram um puxadinho na escola, daí eu morava no puxadinho

de uma meia aba da escola e daí lecionava na sala. O tempo todo, no início eu

queria voltar, mas Deus o livre! Eita, era escuro no meio do mato, a gente só via

bicho cantar, sem luz, eu atravessava todo aquele sertão a fora de cavalo e tu

escutava o grito do leãozinho baio, de mão pelada, daqueles bichos do mato, meu

Deus. Só queria voltar, mas Deus me livre, mas depois que comecei lecionar com as

crianças assim, me ajudou, me animou, e fiquei.

Ai quem ia e voltava era o José. Eu tinha bastante caboclo e bastante italiano

também, os italianos tudo do Rio Grande. Assim se davam bem, mas eram

diferentes na cultura. Os caboclos viviam assim, de qualquer jeito, digo eu... já os

italianos queriam melhorias, né e o caboclo não se importava. O italiano queria casa,

queria os animais, salame, boa comida e o caboclo não... Se tinha mandioca, feijão

e arroz o ano todo tava bom. Mas, assim, se tratavam bem, eu tinha alunos italianos

e caboclos e não tinha diferença.

A relação dos italianos com caboclos até que a gente se dava, ao menos nós,

eu tinha aluno preto e branco, eu tentava que se amassem como fossem iguais, sem

distinção de raça e de cor. Como eles estavam aqui para as empreitadas, eu fazia

comida pra todos os filhos e mais cinco ou seis deles pra dormir, dar comida, cuidar

da roupa, eram tudo muito pobre. Até que se davam... Eles não progrediram porque

foram embora, vendiam os terrenos deles por pouca coisa e foram indo tudo para

outros lugares.

Agora, eu tive duas sobrinhas que casaram com um caboclo. Meu Deus do

céu!Que bronca! Os pais tocaram as filhas de casa! Tive que levar lá no Bispo, até

que enfim depois deu certo. Meu Deus do céu! Era porque era preto e eles de

origem... Ninguém queria. Era preconceito mesmo. Eu tive que segurar as gurias

aqui na minha casa 18 dias porque os pais não queriam mais elas em casa e, os

rapazes gostavam delas, coitadinhos, queriam casar e tudo... Meu, foi e foi que o

Bispo chamou o pai e deu uma nele que minha nossa! O bispo perguntou: “Que

idade tem a sua filha?” E ele: “Dezoito.” “E o que ela tem?” “Nada e também não dou
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nada.” Aí o bispo disse: “Ainda hoje, olha, você vai agora pra casa com tua filha e vá

arrumar o enxoval dela porque ela trabalhou todo esse tempo para você e ela tem

direito, ouviu? Tem direito e você vai.” Ai eu fui junto e compramos nas casas Neri e

quando chegamos em casa a mãe das meninas quase me bateu... Foi falada a

história... E agora são os melhores genros que ela tem.

Olha só, eu tive aqui morando comigo dois caboclos, o Onório e o Deoclésio,

como se fossem da família; até o casamento deles fizemos aqui em casa. Os dois

eram muito caprichosos, tocadores de viola e benziam que pra você ver. Febre alta,

o benzimento do Onório era 15 minutos e baixava, só pra ver. Os caboclos tinham

muito conhecimento das coisas místicas.

Figura 19: Na foto Onório em meio a família com seu violão
Fonte: Arquivo pessoal da desbravadora

Ninguém sabia nem escrever o nome, nada, tinha jovem de 15, 16 anos que

não sabia nada. Aí comecei primeira, segunda, terceira e quarta série, sempre

lecionei, 30 anos, sempre com as 4 série. Só que depois então eu fiquei doente, mas

como a gente naquela época não tinha como encostar, daí eu sai, pedi a

exoneração, mas depois vim mora pra cá, daí aqui me procuraram de novo, aqui na

Figueira. Daí vieram a minha procura, quiseram que eu começasse a lecionar e tal,

pois, eu tinha melhorado, daí comecei a lecionar de novo e foram mais 25 anos

trabalhando aqui. Então foram 55 anos dando aula e alfabetizando, foram anos e eu

gostava; meu Deus, como eu gostava.

O que me ajudou a não ir embora foram essas crianças, porque foi tudo muito
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difícil, mas naquela época as crianças e os alunos eram tão bonzinhos e queriam um

bem pra professora que Deus o livre. Todos davam muito valor e os pais também,

meu Deus, quando ia chegando um professor parecia que chegava alguém muito

importante, era uma coisa impressionante. Tinham respeito.

Eu trabalhava em casa, trabalhava na roça e nunca tive empregada, tive tudo

esses filhos. Eu acordava e deixava tudo pronto até meio-dia, acordava cedo, às

seis horas, por que tinha que deixar meio pronto pra depois ir para aula e a gente

fazia tudo né. Olha, merendeira não tinha... aí a gente se fazia a merenda na escola,

nós tínhamos uma hortinha na escola, toda bonita e tudo, com a verdura, a gente

fazia a merenda com as hortaliça da escola e os alunos do primeiro ano, segundo

ano, quarta série, cada um tinha o seu canteiro e cuidavam. Dava aula de manhã, de

tarde eu tava em casa, né. Aí eu fazia as tarefas que eu precisava pra escola,

cuidava dos filhos e ia na roça. Lá ajudava, fazendo um pouquinho de tudo, eu

plantava milho que nem os homens, eu carpia que nem os homens, tudo igual. E de

noite ficava até meia noite, até a uma da madrugada, às vezes, preparando o

trabalho da escola e corrigindo os cadernos, que naquela época a gente tinha que

corrigir, não tinha mimeógrafo, não tinha computador, tinha que fazer tudo a mão.

Figura 20: Casa da família construída em 1965
Fonte: Arquivo pessoal da desbravadora
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Olha o trabalho na roça era muito difícil, tudo assim braçal, serrote, machado,

enchada, serviço pesado mesmo. Se começava antes de clarear o dia e se ia até

escurecer, sofremos muito embaixo do sol e fazendo tudo sozinhos. Só se sabia que

tinha que trabalhar e pronto, senão ia fazer como, como ter comida na mesa, era

assim cara, não tinha outro jeito, mas conseguimos e estamos aqui.

Coitadinhos dos filhos iam pra roça e, na hora do recreio ele vinha buscar. Ele

(o marido) sempre foi um homem assim de trabalho, sempre trabalho, meu Deus do

céu! Autoritário, sempre foi um homem autoritário, serviço e trabalho, daí tirava os

filhos na hora do recreio pra vim trabalhar, saíam chorando os coitadinhos... Nossa

me dava um dó. Foi sofrido. Eles eram tão pequenos e tinham que trabalhar...

Aham. Ajudavam na roça, nas tarefa de casa, tudo... tudo... Não é que nem agora

que começam a trabalha quando tem 15, 16, 17 anos. Desde criança, pobrezinhos,

com 7 e 8 anos já andavam por ai na roça e as menina faziam o serviço em casa.

A vida de casada foi sofrida, muita sofrida. Principalmente pelas dificuldades,

outro pouquinho que a gente não tinha nada, trabalhava dia e noite, pra poder ter

aquelas coisinhas, pra dar um pouquinho para os filhos né, depois quando eles

começaram a crescer eu gostava sempre de ver eles mais ou menos arrumadinhos,

daí eu trabalhava dia e noite pra isso. O marido era assim regular, ele sempre foi

muito assim, que pra gasta um pila, não era fácil... Foi bom marido, mas, sim, como

que te digo, autoritário, tinha que viver assim. Eu tinha que fazer o que ele queria, e

também com os filhos, ele também sempre foi autoritário assim, sempre, bem, não

deixava que fossem nos bailes, não deixava em festa, nada. Então depois que eles

cresceram daí eu tinha os filhos que começaram a tocar. Eles eram músicos, o mais

novinho. Aí eles saiam toca os bailezinho, daí as meninas queriam ir junto, essas

últimas duas, mas como é que iam pedir pro pai. E dizia: “querem ir junto, vai pedir

pro pai.” Daí me dava um dó... ele sempre foi um que deitava cedo, até hoje, quando

é 8 hora ele já ta dormindo, e daí vão pedir pro pai, elas pediam pro pai: “pai deixa

nós ir junto com a piazada lá em tal lugar?” “Ah, não!” Daí me dava um dó que tá

loco, daí eu dizia: “vão, vocês vão se comportem e vão junto com eles.” “Mas depois

vai sobra pra mãe...” “Deixa, a mãe dá um jeito.”

É até hoje às vezes eu digo: “mas pai, pelo amor de Deus, eles já são

barbados, já são casados, mas deixa que cada um faça do seu jeito, como eles

querem.” É, a gente tem que ser compreensiva senão a família não fica unida, mas
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não foi nada fácil.

A nossa alimentação era base da polenta, queijo, salame, leite e muita

verdura. A gente preparava o feijão cozido, que nem hoje pra amanhã e assim por

diante, deixava mais ou menos pronto de noite. Minha turma era grande, daí os dois

que eram mais velhos tinham um pouquinho de conhecimento e eles me ajudavam

de noite a corrigir os cadernos, porque senão não dava conta. Moro há tanto tempo

aqui, 60 anos. Eu não sei, muitas vezes quando estou trabalhando sozinha aqui me

lembro como é que eu fiz, como é que eu consegui. Como é que eu aguentei,

doente, ganhando os filho tudo em casa, nunca tive um acompanhamento médico, a

parteira era minha mãe, eu sempre rezava, dizia enquanto eu tenho a mãe viva, os

filho que Deus quiser mandar que me mande, mas depois, quando a mãe morreu,

chega! Foi sempre tudo a mãe. A gente pensava naquilo que tinha que ser assim,

ela tinha um jeito tão bonito, ajudava tanto, meu Deus do céu, ela tinha uma tática

nas mãos aquela mulher que tá loco. Penso que o que ajudou a gente foi a igreja

sabe, muita oração, muito da reza, faz 33 anos que eu sou ministra da comunidade,

fazendo casamento. Eu não sei a quantia de casamento que eu fiz. Acho que a

comunidade ajudou, por que toda a gente tinha companhia, a gente tinha aquela

amizade com todo mundo.

Tive alguns problemas de saúde, um tumor no útero, daí fui operada e graças

a Deus melhorei, depois então tive a gravidez, logo depois que eu fui operada, e

sabe, por fora sarou, mas por dentro grudou e me deu aderência intestinal, quase

morri. Tiveram que cortar 80 cm de intestino, depois emendar, tudo isso e estou aqui

vivendo e ainda trabalhando na comunidade, só que agora já estamos cansados,

meio velhos, vamos parar. Mas ainda tem um casamento que eles vieram me pedir

ontem, não, antes de parares tem que fazer o casamento de minha filha, bom então

vamos fazer.

Pras mulheres foi mais difícil que para os homens (Era più difficile per le

donne rispetto agli uomini). Meu Deus do céu, para eles estava tudo bem, mas as

mulheres, as mulheres tinham o trabalho da roça, em casa, os filhos. Meu marido

ajudava pouco, pouco, ele sempre foi da roça e dos animais e o resto ficava comigo

e a piazada. Não foi uma vida fácil, eu digo que a gente vive sabe por quê? Por

causa dos filhos, os filhos são uma força na família que te ajuda a ir em frente, no

domingo a gente se reúne ali, quase toda filharada tá ali, ajuda muito, dá uma força,
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é aquilo que te dá ânimo à vida. Senão dá pra desistir né... Imagina se a gente não

desanima, mas quando tu vê que chega um, chega outro, o mãe isso e aquilo e

assim vai, né.

Depois, logo que eu vim morar pra cá, se deu aquela confusão que

queimaram a igreja, queimaram tudo. Meu Deus, aquela vez até o meu cunhado foi

preso; sabe, a gente sentava pra conversa, mas não podia falar no assunto da

queima da igreja. Ninguém sabe bem porque, simplesmente mataram aqueles lá,

queimaram lá, foi horrível. Foi no ano 52, 51, 52 por aí, foi um incêndio provocado,

depois o povo pegou aqueles que desconfiavam que houvessem sido os culpados,

dizem que dois eram inocentes, dois dizem que eram culpados e queimaram as

pessoas no centro de Chapecó, quatro pessoas por fim morreram, por assim dizer,

dois inocentes. Dai construíram a igreja nova, todo mundo ajudou, nós dávamos

feijão.

O meu cunhado não estava envolvido. É que quando se encontravam na

bodega, sabiam que não podiam falar disto. A lei, a lei tinha proibido, e ninguém

podia falar, a ordem municipal e, daí sabe como é que é, toma um traguinho, um

começa conta, fala uma coisa, fala outra e prenderam e ele ficou preso não sei

quantos dias. E tinha outra época que era proibido falar italiano, alemão, qualquer

outra língua... Agora, eu desde que peguei os alunos, que comecei a ensina, eu

geralmente falava em italiano e os italianos falavam, sabe o que é eles me pedi fala

em italiano e eu traduzi em português pra eles. Proibiram que não podia falar, mas

daí como é que tu ia fazer, senão ia preso. Daí então eu comecei né, ensinar eles a

falarem português, mas por isso me deu um trabalho ao dobro né, dobrado de

trabalho, por que se o cara entende bem o português tu da matéria e pronto, né.

Mas foi sofrido. E eu tinha medo, né, porque professora era uma coisa visada

né, sabe o que é a gente chega lá e passa no quadro os desenhos e escreve em

baixo que na época a gente soletrava né, S-A: SA, P-O: PO e assim, um exemplo,

escrever no quadro a figura de um sapo... E até esses dias o aluno veio aqui me

pedi para depor, que ele vai se aposentar, e daí eu perguntei pra ele se lembrava

aquela vez na escola que ele fez assim, assim, assado, ma ele deu risada... Eu

escrevi S-A: SA, P-O: PO, e ele viu a figura do sapo. Em vez de dize sapo, eu disse

S-A: SA, P-O: PO, ‘rospo’, que é em italiano.

Por isso que eu digo, às vezes eu penso, como é que eu dei conta? E a gente
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fazia na época encenações, teatros com os alunos, cantos, nas festas de sete de

setembro, eu organizava aqui, que eu tinha a escolinha ali em baixo, e aqui

organizava a sete de setembro com cavalos, com os adultos né, porque eu dei aula

três anos do Mobral e um ano de uma dita educação integrada que eles fizeram uma

experiência pra vê se depois que fazia a quarta série, faziam uma integração social.

Daí eu peguei aquela turma maior, que já eram adultos e a gente fazia festa do sete

de setembro com os cavaleiros, eles faziam as espadas de madeira e gritavam

independência ou morte, com cavalo.

Quanto a morar na cidade, me parece assim que se eu tivesse ido pra cidade

eu tinha jeito de viver, mas então nós tínhamos que separar, por que o marido não

ia, de jeito nenhum; com ele não tem, não tem, não tem. Depois, a mulher, ela

sempre tem um jeito de faze alguma coisa pra passa o tempo e o homem não.

Acho assim ó, nós desenvolvemos a região, como desbravadores, mudamos

a paisagem, produzimos, construímos as cidades e modificamos a região, primeiro

tirando a mata, fazendo madeira, depois produzindo grãos e no final com as

integrações, produzindo porco e aves para as empresas. Foi muito o que fizemos,

não acha? Da época que nós viemos não dá para saber como que a cidade cresceu

tanto; 60 anos atrás não era nada e agora essa potência de indústria, universidades

e comércio. Como pode? Pelas mãos do trabalho desses desbravadores, né?

 Já a juventude de hoje, quer trabalhar e no final do mês ter o dinheirinho

dele, ao invés na roça, na terra, tem que esperar a safra, a colheita e eles não tem

paciência, às vezes não chove e não dá. Aí não tem e eles querem acompanhar a

evolução que deu, novo modo de vida, vê quem tem chiqueirão de porcos, aviários,

morre os velhos, quem é que vai cuidar? Ninguém! A maioria dos jovens não ficam

mais nas pequenas propriedades!Braçal ninguém faz mais. É só com as máquinas

e, aí, num terreno que nem o nosso, como fazer? Só o grande fica!

 Hoje querem trocar tudo pelo novo, se tivessem a ideia de cuidar as coisas

que cada um tem, sem precisar trocar tudo. O valor está em saber cuidar. Mas sabe

que talvez, para que a juventude ficasse aqui, uma ideia, se o governo colocasse um

salário, um valor para cada produto, o milho tanto, o arroz tanto e assim por diante,

ao invés como é quando tem valor lá embaixo, quando não tem lá em cima. Além é

claro de assistência para aprender a produzir com tecnologia sem precisar sair

daqui.
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A gente olha ao redor aqui em nossos morros e temos muito mato ainda,

mato nativo, vem por ele! E fora esse é eucalipto e pinho. Olha, eu acho que hoje

tem tanto incentivo, o governo ajuda dando o bolsa família, vale gás e outros e,

porque não pode dar um incentivo para aquele que trabalha, para manter as

populações que estão no meio rural, nas pequenas propriedades, deixem seus

morros cobertos com as matas, melhorem as nascentes e assim o volume de água e

aí quem sabe pensar o turismo, outros produtos, podíamos, os mais idosos, ganhar

um incentivo para cuidar do ambiente e a família a assistência para produzir coisas

diferentes e ganhar dinheiro com a terra e ficar aqui. Como fazer? Não sei, mas

dava para começar a pensar né?

Talvez a gente, nós que somos mais velhos e, que conhecemos cada

pedacinho dessa terra pudéssemos contar como era e a partir daí alguns políticos

verem o que dava para fazer, acho que os mais antigos iriam gostar de assumir

assim o cuidado das matas e da nossa terra, né? Como plantar e cuidar, como

manter tudo isso ao redor (mostra os morros cobertos de mata) para os demais.

Cada pedaço de terra teve seus desbravadores e agora podia ser assim um

cuidador (risos) que nem de um velho. E olha que a terra é velha, né? Assim como

uma figura que se constrói que nem o desbravador.

Depois veja uma coisa antigamente um velho que vivia 60 e poucos anos era

bom já, agora tudo mundo vai viver uns 90 ou mais, mas veja tudo o que oferecem

para nós, são os encontros, as políticas assim pra cuidar, os direitos e também o

que aprendemos, o que é bom para a gente assim com mais idade né? Bom, bom e

a luz, água, banheiro, geladeira para conservar, minha nossa a vida ficou mais fácil.

Olha vamos viver muito mais então temos que ter o que fazer. Aqui na roça temos

sempre alguma coisinha para trabalhar, mas me parece que podíamos fazer mais

sabe.

Olha pra dizer a pura verdade o que me fez viver e envelhecer aqui é que

ainda me parece que eu consigo fazer as coisas tudo diretinho aqui, trabalho na

comunidade, com os filhos e daí me parece que tudo ajuda... No domingo

geralmente eles tão ali, daí já me ligam: “mãe, a mãe tem alguma coisa?” “Não

precisam se preocupar que a mãe já preparou aquilo que é pra fazer a comida

amanhã.” E dali sempre tem ali, oito, dez, doze. Depois só uma filha que mora em

Chapecó, o resto tá tudo por aqui, o mais longe que mora é aqui na Sede Figueira
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(outra comunidade rural).

Se envelheci? Olha! De anos eu envelheci... Agora de espírito e trabalho

assim não me dou conta ainda, porque eu tenho a nora que leciona de manhã, e daí

em casa não tem ninguém, ela vem de meio-dia senta na mesa e come, então eu

faço tudo. No restante, continuo convivendo, conversando, com uma, com outra.

Chego à comunidade e uma vem cumprimenta, a outra vem e diz: “ó Madalena, mas

o dia que tu não tá na igreja, parece que não tem celebração”; então a gente tem

convívio não é. E isso, olha, não é todo mundo que tem. Se não tivesse tudo isso, aí

a gente, sei lá, perdia o ânimo, eu acho. Olha, a época do Dom José que mudou

muita coisa na Igreja, passou a ser mais bonito trabalhar com a religião, cuidando

dos que tinham mais necessidade. Esse bispo revolucionou nossa igreja, valeu a

pena.

Assim, olha, o convívio na comunidade, com as mulheres, a pastoral, os

serviços que prestamos, a ajuda ao outro, as bênçãos, os casamentos, tudo o que

pudemos fazer pelos outros, na realidade nos ajuda a manter uma vida boa, né,

assim, assim, feliz de ajudar. A igreja foi um lugar de muito convívio e ali nós

decidíamos questões importantes da comunidade e, rezávamos por todos aqueles

que necessitavam, até hoje fizemos isso e muitos milagres com Nossa Senhora de

Lourdes, nossa capela.

Olha, a saúde, ela é muito importante, mas que vale também é a gente não se

deixar abater, se tem uma dor aqui, se tem uma dor ali e começa a reclamar, isso

não adianta nada. Eu não reclamo, que eu sofri, sofri, mas vem ai a piazada, eu

nunca digo a mãe não tá boa, a mãe tá ruim, eu tenho isso eu tenho aquilo. Ter um

pensamento positivo, não reclamar toda hora. Uma coisa importante para ter saúde

é a gente conseguir ajudar, servir, enquanto a gente tem uma função, porque o dia

em que a gente se sentir inútil, olha, eu acho que vai ser a pior coisa. Enquanto que

tu é útil pra alguma coisa, ai que bom que é. E a gente tem tanta experiência na

vida, assim tenho todos os filhos casados, com filhos, né. E qualquer coisa que as

crianças tem vem pedir: “mãe, o nenê lá em casa está assim, assim, assado, o que a

mãe acha?” Então a gente com a experiência, já assim mais ou menos, tem uma

noção e pode ir ajudando a família e a comunidade, porque não? Vê, são 36 netos e

14 bisnetos. Às vezes, a gente faz uma festa quando uns alguns fizeram aniversário,

dois ou três aniversariantes, então se reúnem aí, convidam a família toda, é cada
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festa que minha nossa!

Outra questão importante é não ter preguiça com a alimentação. Acho que as

quatro coisas mais importantes são a união, a família, não ter preguiça de fazer as

coisas, comida, não comprar muita coisa, porque eu faço, é pão, é bolacha, uma

coisa e outra eu faço, que essa também ajuda e ter tuas coisas em casa, não ter que

comprar tudo enlatado, tudo essas coisa. Eu acho que essas são as quatro coisas

principais, que eu tenho minhas galinhas, a hora que eu quero, eu mato uma

galinha, tenho as poedeiras que botam os ovos, aí eu tenho os ovos, então quer

dizer que eu cuido disso aí, a horta para as verduras.

É, eu tenho um pouco de problema de osteoporose, mas isso é de tanto

trabalhar, eu acho, mas digo que sim, tenho saúde, eu tenho meu neto que vem aí e

diz: “nona, a nona tá boa?” Eu digo sim, por que se a nona diz não, não adianta

dizer porque não muda nada. Agora, naquela época ainda, ainda eu tinha sorte que

eu tinha o IPESC, que se tivesse que ir por conta, com o serviço da roça eu não

tinha como que leva essas crianças no médico, ma daí eu tinha aquele pequeno

IPESC me ajudava e daí eu tinha eles todo com a carterinha do IPESC e quando

tinha um que precisava de médico daí eu tinha. Mas a maioria dos tratamentos

assim se usava chá, todos os tipos, rezas, benzimento, tinha muita gente desses

caboclos sabe, eles sabiam remédio, sabiam fazer massagem, sabiam fazer essas

coisa né. Eu também tinha meu mano que era marista, que ele trabalhava também

com esses negócios de remédio assim de casa e daí a gente aprendeu muito, ele

vinha para casa e ficava horas aí ensinando a gente né.

Já para ter uma vida boa e com saúde a gente deve se dar bem com todos,

ter certo equilíbrio com as pessoas, tentar não magoar ninguém, porque olha, coisa

mais triste é tu magoar os outros e a vida boa é a gente ter um pouquinho com o que

se defender de ganho, ter as coisinha dentro de casa, ter o que precisa para viver.

Nosso ganho é da aposentadoria, ele é aposentado e eu também né, é pouquinho,

mas já ajuda né, o pouquinho que a gente trabalha né, faz a vida. Sim, porque do

jeito que vai indo agora melhorou, porque a gente se endireitou um pouquinho

agora, a gente tem um pouquinho com o que viver. Antes era mais difícil, tu

precisava de 10 pilas às vezes e não tinha. Quando eu vim foi muito difícil e quando

tinha todas aquelas crianças pequenas, a gente ganhava aquele dinheirinho da

escola, mas, era tão pouco, inclusive é pouco até hoje, porque os meus vencimentos
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seriam 297 e eu ganho um pouquinho mais por causa dos triênios, a bonificação que

o governo mandou, mas senão, olha só. É pouquíssimo, se fosse que não tivesse

alguma outra coisa pra ganhar não dava.

Olha eu saio pouco de casa, geralmente a gente vai pra comunidade ou vai

visitar alguém. Agora, lá no Rio Grande ficou só uma mana, eu fui umas quantas

vezes visitar, mas é longe e tem um que mora em Veranópolis. Aquele também faz

tempo que não vou visitar. Ele veio no casamento dos sessenta anos, agora em

janeiro. Deixa ver, irmão vivo é só 4, três mulheres e um homem. Às vezes vou no

grupo de idoso, outras em Chapecó pra visitar minha filha que tá lá, depois nós

temos a pastoral da mulher, então a gente se reúne assim um sábado sim, um

sábado não, como o grupo da pastoral.

Nós ajudamos até hoje, por exemplo, tem um doente, ou tem uma mulher que

tá doente, que as coisa dificultam, então a gente ajuda, uma faz o pão, a outra lava a

roupa, a outra vai limpa a casa e assim vai. Fizemos um rodízio pra ajudar. Também

se o problema é com o homem, o que dificulta seu o trabalho na roça, então eles

fazem um mutirão e se precisa cuidar de noite, que às vezes então no hospital,

faleceu uma ontem, então se precisa cuidar de noite, então eles avisam a

comunidade, aí o conselho escala alguém, algum sócio da comunidade, da igreja

católica, se é mulher que precisa fazer comida, limpar a casa, vamos todo dia, uma

cada dia até que a pessoa volte a fazer por si só, é importante ajudar. Mesmo gente

que não é da católica, mas são sócios, pagam o dízimo e tão lá, daí eles tem o

direito né. Geralmente ajudam os sócios, mas se outros precisar ajudamos também,

aprendemos que dependemos uns dos outros na comunidade.

Olha, ser velho hoje parece que a gente nunca chega ao fim, com a

convivência que a gente tem, parece que não chega ao fim. Mas a gente sente que

é velha né, mas afinal vai levando. Sim, parece que a gente nunca chega um dia que

vai morre por ser velho... acho que os outros é que acham né? E saber que a gente

chega lá né (se refere à morte). Às vezes, as ideias tão mais nos outros, né? Eu, pra

mim, assim, a idade que a gente sente que tem né, é no corpo, mas afinal vai

levando igual. É que às vezes a gente não tem mais as pernas correndo daquele

jeito. Mas a cabeça não envelheceu. O espírito, como que eu digo, esse nunca

envelhece, tanto que me representa assim... que se eu entrasse numa sala de aula,

eu não teria medo de tocar o barco. Mas o corpo cansa um pouquinho mais.
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Outra coisa... Pensa só, gente do céu, se o idoso antigamente vivia até os 65

anos, hoje ele vive até os 90. Olha o jeito que estão tratando a terceira idade. Tu não

escuta que lá em tal lugar é festa, baile, matiné da terceira idade, lá é do grupo de

idoso, lá é do outro grupo de idoso e assim vai. Os serviços, eu acho, que pro idoso

melhorou muito, porque olha que, eu sempre digo, que antigamente nos tempo

passado, ali, olha, que o idoso não vivia mais dos 65, 75, olha lá chega aos 70; era

para alguns. Mas hoje pelo amor de Deus, tem quem vai aos 90, 95, 98 anos. Mas,

como são bem tratados, se encontram nos grupos de terceira idade, lá na cidade se

encontram uma vez por semana né, nós aqui se encontramos uma vez por mês,

mas é tanta informação, comida, rancho.

Eu ainda hoje trabalho em casa, um pouquinho lá fora, na horta, com as

bicharadas, com as crianças e um pouquinho faço tricô, crochê, na comunidade.

Olha, nesta questão dos filhos, eles preferiram ficar aqui, todo mundo, se

encostar aqui, todo mundo tem o seu serviço, todo mundo tem o seu trabalho e os

neto também acharam serviço, tão trabalhando fora, todo mundo está trabalhando.

Alguns moram aqui, mas trabalham na cidade. Olha, eles trabalham na terra,

produzindo, mas não só na terra, eles tem outro ganhos, uma mulher que é

professora, outro exemplo tem umas vaquinhas de leite, mas todos trabalham com a

terra, os filhos né? As filhas não, uma tem foto estúdio, faz filmagem e a outra tem

uma lojinha e o marido dela é eletrônico. Estão ali em Sede Figueira e a outra mora

em Chapecó, o marido dela já é aposentado.

Temos uma preocupação com a evolução da internet e computador, eles se

enfiam lá o dia inteira e não saem mais de lá, não se tem diálogo, mais nada. A

tecnologia tem o lado bom, lá pode buscar textos, mensagens e tudo. Nós tínhamos

que tirar tudo da idéia, hoje aquilo facilita. Mas quando os jovens estão lá e eles não

escutam nada. Impressionante! Acho que temos que resgatar os valores da família e

da comunidade, a capacidade de sentar numa roda e conversar sobre os problemas,

não ficar o dia na frente de uma caixa.

A questão dos hormônios administrados aos animais para que cresçam mais

rápido, essas crianças estão ingerindo desde a infância e aí, como que não vai fazer

a diferença. Quando vê tem dez anos, mas, tipo de adulto, corpo e tudo. A

população precisa voltar a cuidar o que come. Ainda mais o estímulo, a TV, tudo o

que enxergam. O maior número das empresas tem o lado bom e ruim, bom porque
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gera muito emprego e o povo precisa mesmo. Agora por outro lado fazem muita

especulação, ganham muito em cima do nosso produto, exploram.

A mensagem e o exemplo que eu gostaria de deixar pra eles é de união, que

eles tivessem sempre unidos, como eu tentei segurar até agora, que não tivessem

discórdia, que eles cuidassem de viver sempre se ajudando uns aos outros. Que

mantenham a religião, né, os passos, a caminhada. Porque a religiosidade é muito

importante, porque eu acho que assim, sem aquela força do espírito, a gente não

conseguiria e encontramos a força na oração e no pedido. É uma questão que

motiva, que faz a pessoa ter expectativa de que vai melhorar, porque tudo que

acontece a gente se apega aonde, né, a gente se apega ali.

Figura 21: Mensagem aos leitores
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora

Senti, como senti cada visita feita, profundamente, cada dia passado ao lado

de vocês, cada momento entregue de suas vidas a minha atenção de pesquisadora.

Fomos parceiros e amigos num processo de resgate da memória de poucos, para

muitos. Humanizamos nossas relações num processo contínuo de compreensão, em

que ouvir, narrar e registrar foi apenas um dos motivos de nossos encontros. Dia a

dia, pouco a pouco nos aproximamos e, naturalmente passamos a fazer parte um da

vida do outro. Meus amigos em agradecimento a sua doação deixo abaixo um

poema, entre tantos outros rascunhados pela pesquisadora em seus diários de

campo, quando voltava das visitas e me dedicava e compreender a vida desses

homens e mulheres, desbravadores e desbravadoras dessas terras.
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LONGA JORNADA!
(Fátima Ferretti T.)

Que riqueza emergiu de nossos encontros e vivências
Foi uma longa jornada

Marcada pelos relatos das experiências
Daqueles que desbravaram o oeste em sua caminhada!

Foi- me entregue tantas vidas em confidência
Num ato de amor, lealdade e confiança

Sem precisar sofrer ou ficar em evidência
Foi simplesmente um ato de doação e lembrança!

Ó amigo vou escrever para jamais deixar esquecer
O que me pedistes para guardar

E que me implorastes para não deixar perder
Dessa forma, sua vida vou narrar!

Ao finalizar o relato da sua história, já ficastes
A pensar e refletir sobre tudo o que contastes

Mas, na hora de partir
Fui eu que me pus a refletir!

Não consigo nem pensar, nem deixar de valorar
Cada dia do seu sofrer, no fazer e desfazer

Da sua história de desbravador.
Uma história de amor!

Amor pela vida, pela terra e família.
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CAPITULO VI

6 HISTÓRIAS DE COLONIZAÇÃO DO OESTE CATARINENSE SEGUNDO

RELATOS E MEMÓRIAS DOS MIGRANTES RIO-GRANDENSES

Este capítulo se propõe a tecer uma rede entre a história registrada, oficial, e

aquela retratada pelos narradores do estudo, estabelecendo aproximações,

distanciamentos e convergências entre ambas as fontes históricas. Vamos lançar

mão das narrativas de idosos para ilustrar o que já foi, ou não, dito sobre a história

do oeste catarinense.

Zambiasi (2000) afirma que as categorias estruturais apresentam a História

oficial como algo já dado, inserindo os indivíduos num esquema teórico,

esquecendo, em alguns casos, as dinâmicas de luta na formação de uma classe,

nunca estática, mas em constante mutação. No entanto, a história oral permite a

esses velhos, excluídos da memória histórica ‘oficial’, mas que fazem parte dela,

uma vez que contribuíram para construí-la, a oportunidade de aparecer em cena e

relatar, na dramaticidade de suas vidas, as riquezas de suas experiências. Como

bem expresso na letra Imigrante, de Roberto Leal13 “tantos sonhos são desfeitos;

uma mãe que afaga o peito; seu filho que vai partir; pra longe vai o imigrante; pra

outra terra distante; outro caminho a seguir. Mal ele sobe ao navio; ao coração dá-

lhe o frio; das saudades que já tem; e olhando o lenço branco; que se agita vem-lhe

o pranto e acena pra ninguém...” Este trecho relembra aos idosos desse estudo,

uma parte da vida dos imigrantes da família, seus pais ou avós, fatos que lhes foram

contados em meio a relatos emocionados da família. A travessia, o medo do

desconhecido e a separação da pátria mãe, uma história repassada de pais para

                                                            
13 Trecho da letra América Latina, de Dante Ramón Ledesma, retirado do site http://letras.terra.

com.br/dante-ramon-ledesma/808605/.
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filhos e netos no sentido de garantir a preservação da memória, do sofrimento e da

coragem desse povo. Eu mesma ouvi na infância, muitas vezes, essa mesma

história de minha nona e de meu nono14, quando sentava junto às rodas de mate e

chimarrão, entre as tias e a nona, aos domingos à tarde. Ficava extasiada e

valorizando cada informação, como um conto de um livro de aventura.

6.1 Preâmbulos de uma história: imigração, migração e colonização do oeste

catarinense

 A saga retratada na introdução desse capítulo tem sido contada de pai para

filho no cotidiano das vidas destes imigrantes, como uma forma de manter viva na

memória a origem do grupo. De certa forma, a história se repete quando os

descentes destes imigrantes se deslocam do Rio Grande do Sul para colonizar o

oeste de Santa Catarina e, constroem um novo enredo de fatos, acontecimentos,

festas, perdas, amores, tragédias e conquistas. Porque como afirma Thompson

(1981, p. 189), “As pessoas não experimentam sua experiência apenas nas idéias,

no âmbito do pensamento e de procedimentos, elas experimentam sua experiência

com sentimento”.

 Inicialmente, retomaremos algumas questões quanto ao processo de

imigração no Brasil e, na sequência, iremos avançando no sentido de chegar ao

período histórico entre a década de 30 e 40, no qual os narradores foram

protagonistas no processo de migrar do Rio Grande do Sul para o oeste catarinense.

 Cabe destacar que a Revolução Industrial foi um fator determinante para que

a colonização ocorresse, visto que este processo provocou uma liberação de mão

de obra europeia, uma vez que os trabalhadores passaram a ser substituídos por

maquinofaturas, o que coincidiu com a grande necessidade de mão de obra no

Brasil. Então, a partir de meados do século XIX, a imigração começou a ser

incentivada como forma de substituir os escravos africanos, já que o modelo

escravocrata tornou-se um obstáculo para o desenvolvimento do capitalismo, para o

qual é imprescindível uma mão de obra livre e consumidora (WERLANG, 2006).

                                                            
14 Termo em italiano para avó e avô.
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A primeira preferência apontava para os imigrantes alemães, porém, as

medidas restritivas do governo alemão, entre 1859 e 1869, contribuíram para a

entrada de outros grupos étnicos. Com isso, “aliando-se à demanda brasileira de

braços para a lavoura e às questões internas da Itália, foram introduzidos os colonos

italianos, de modo que a imigração italiana foi numericamente superior à alemã”.

(RENK, 2006, p. 64).

 A política imigratória brasileira, de acordo com Renk (2006), equilibrava os

interesses de um lado dos grandes proprietários e fazendeiros, que buscavam

substituir os escravos por trabalhadores assalariados, e de outro, da burocracia

imperial, a intelligentsia e a população branca urbana, preocupados com o status

social da nação, tentando fazer da imigração um instrumento de civilização, isto é,

de ‘branqueamento’.

Desta forma, a partir de 1870 a imigração italiana passou a ser intensificada,

especialmente destinada às fazendas de produção cafeeira. No entanto, os demais

imigrantes se estabeleceram em pequenas propriedades que deveriam ser

distantes das regiões destinadas às grandes propriedades. Werlang (2006, p. 87)

aponta que “a colonização deveria se localizar em áreas não propícias às culturas

desenvolvidas pelos latifúndios voltados à exportação e, dessa forma, se entende

por que a colonização teve êxito nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio

Grande do Sul”.

A colonização do estado de Santa Catarina teve início em 1748, com a

chegada dos açorianos. A eles uniram-se os imigrantes alemães e italianos.

Entretanto, a ocupação restringiu-se somente ao litoral, pois, ultrapassar a densa

serra de mata virgem era muito difícil. Esse fator foi o que fez com que o oeste

catarinense fosse ocupado basicamente por gaúchos, paranaenses e paulistas, e

num período posterior, no início do século XIX. Inicialmente, ocorreu nas regiões

campeiras, por meio da pecuária, pelo sistema de criação extensiva em grandes

propriedades, o que manteve uma baixa densidade populacional de maneira geral

(ZAMBIASI, 2000).

Até o fim do século XIX, o povoamento da região oeste catarinense tinha

características bem definidas e a área era povoada por comunidades indígenas
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caingangues15 e xoclengues16, por trabalhadores escravizados fugidos do Paraná e

do Rio Grande do Sul, além de luso-brasileiros que, por diversas razões, se

estabeleceram aqui.

Com exceção dos campos e da erva-mate, explorados a partir do século XIX,

não havia outras riquezas na região que despertassem o interesse dos

descendentes europeus. Esse interesse surgiu no final do século XIX, quando as

florestas e as terras acenavam para uma possibilidade de lucros, pois, até então a

ocupação tinha o intuito de garantir a posse do local (WERLANG, 2006).

Somente no início do século XX as áreas florestais começaram a ser

ocupadas pelo excedente populacional dos campos de pecuária ou dos migrantes

provenientes de outras regiões, e foi neste clima de tensão e de ocupação da terra

que a população cabocla, com sua cultura própria, se defrontou com os migrantes

rio-grandenses. Segundo Bavaresco (2002), torna-se difícil definir ou determinar as

origens étnicas do caboclo, mas normalmente se define como resultado da

miscigenação do branco com o índio, nesse território com os índios kaingang. A

miscigenação se deu entre os índios locais e bandeirantes paulistas que passavam

pela região, indo em direção aos Sete Povos das Missões no século XVII, bem como

aqueles bandeirantes que foram se fixando e se apossando das terras.

Werlang (2006) pondera ainda que, para entender a colonização do oeste

catarinense, é preciso compreender as disputas vividas neste território. Essa região

foi disputada durante um longo tempo por Portugal e Espanha, no período colonial.

Depois, no período das ‘independências’, esteve sob disputa entre o Brasil e a

Argentina, encerrada em 1895, quando o presidente dos Estados Unidos decretou a

                                                            
15 Segundo Paim (2006) a região oeste de Santa Catarina era habitada pelos índios Kaingang –

segundo vestígios arqueológicos, encontrados na bacia do Rio Uruguai, o grupo teria chegado na
região por volta de 5.500 a. C. Eles habitavam o território limitando-se com as fronteiras da
Argentina e dos estados do Paraná e Rio Grande do Sul Eram 14.071 quilômetros quadrados.
Atualmente, este território está subdividido em 118 municípios.

16 Segundo Kugler (2010) os caingangues ocuparam, historicamente, um vastíssimo território, não
completamente contíguo, mais ou menos correspondendo à expansão maior das florestas de
pinheirais, o que significa: vastas regiões do Paraná e Santa Catarina, a região do sul-sudoeste
paulista, o planalto rio-grandense e parte de Misiones, na Argentina. Seus parentes próximos, os
xoclengues, parecem ter preferido os campos entremeados dos pinheirais, mas também ocuparam
regiões quase marginais à zona das araucárias. Os únicos grupos caingangues fora daquele
ecossistema são os caingangues paulistas, cujo estabelecimento na região entre o Rio Tietê e o
Rio do Peixe já foi apontado, por alguns autores, como posterior à do Paraná, e feita por grupos
que transpuseram o Paranapanema. Os índios xoclengues, por sua vez, são cerca de mil. Seu
território restringe-se à reserva indígena Duque de Caxias, no município catarinense de Ibirama. É
uma etnia à beira da extinção.
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região como brasileira. Após este período, começou a disputa da região ‘contestada’

entre Santa Catarina e Paraná, questão resolvida em 1916 com a intermediação do

governo federal, através da divisão do território.

A disputa na região se deu entre índios, caboclos, fazendeiros e empresas

colonizadoras, tendo entre os conflitos mais importantes a Guerra do Contestado,

que envolveu os posseiros, os colonizadores e o exército brasileiro, e terminou, em

1915, com a dizimação da população cabocla. Werlang (2006, p. 16) relaciona o

significado da colonização para os ocupantes do oeste e afirma que “se para os

descendentes de europeus a colonização do oeste catarinense significou a

ocupação de um novo espaço e a exploração das riquezas, para os índios e luso-

brasileiros ela representou expropriação e dominação”.

Observamos, portanto, que o oeste catarinense foi a última área a ser

colonizada no estado, somente após o fim da Guerra do Contestado e, a extração da

madeira foi a primeira atividade econômica que favoreceu o deslocamento

populacional para esta região, bem como representou uma das primeiras fontes de

riqueza.

Somente após a intensificação do processo de migração, a realidade social,

econômica e ambiental da região foi sendo modificada: ambientalmente, com as

derrubadas e queimadas da mata para a produção; economicamente, pelo aumento

da população consumidora, antes quase inexistente e, pela comercialização da

produção excedente; socialmente, pela cultura diferente trazida pelos colonos rio-

grandenses, descendentes de imigrantes europeus que introduziram no cotidiano

local novos hábitos no que se refere à alimentação, aos cultos religiosos, às

festividades. A construção de moradias e igrejas também foi influenciada, o que

modificou a arquitetura regional, trazendo para nossas cidades características dos

modelos europeus.

 6.2 Colonização do oeste catarinense: memórias e fatos relatados pelos

desbravadores

A colonização substancial do oeste catarinense ocorreu na década de 30 e 40
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do século XX, quando os desbravadores, colonos oriundos do Rio Grande do Sul,

imigrantes ou descendentes destes, se estabeleceram nesta região para explorar os

recursos naturais, em especial a araucária. Nesse contexto, as empresas

colonizadoras foram fundamentais, pois, incentivadas pelo Estado, estimulavam a

vinda destes com promessas de terra fértil e de baixo custo, o que lhes traria

enriquecimento rápido. Esses elementos promoveram a ocupação efetiva da região.

As empresas colonizadoras, preocupadas em encontrar bons compradores

para as terras, buscaram positivar, junto aos potenciais compradores, as imagens

das novas terras e da região, especialmente em relação às suas possibilidades

econômicas presentes e futuras. A publicidade produzida pelas companhias

explorou elementos do imaginário dos migrantes, procurando relacionar a terra com

grandes facilidades e perspectivas de futuro, bastando para tal, o simples ato da

migração. Os anúncios publicitários sobre as terras, direta ou indiretamente, criaram

uma imagem positiva por meio de informações bem articuladas e repletas de

qualificativos relacionados às aspirações dos colonos (RADIN, 2006).

Inicialmente, o que atraiu os colonos oriundos do Rio Grande do Sul, que

fundaram Chapecó em 1917, foi a atividade de retirada da madeira das florestas,

que era transportada em balsas pelo rio Uruguai até a Argentina, onde era

comercializada. Somente por volta de 1940 que houve o maior movimento migratório

proveniente do Rio Grande do Sul, de etnia alemã, italiana e polonesa, sendo que foi

neste período que houve o povoamente e a efetiva ocupação do oeste catarinense e

de Chapecó. Esses colonos e seus descendentes foram os responsáveis pela

caracterização da cultura desta região, com seus hábitos e festas, como também

pela estrutura de arquitetura europeia atualmente presentes no oeste catarinense.
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Figura 22: Monumento desbravador
17

 no centro do Município de Chapecó
Fonte: http://www.belasantacatarina.com.br/atrativos

Quem são os desbravadores? Como eles percebem o processo de

colonização vivenciado? Quantas vezes ofereceram-lhe a oportunidade de falar e

contar suas estórias e histórias? Nosso estudo se propôs a ouvir estes

desbravadores como protagonistas desta história. Colonos oriundos do Rio Grande

do Sul, descendentes de imigrantes italianos e poloneses, que chegaram ao oeste

catarinense, especificamente na região de Chapecó, entre os anos 30 e 40, com o

intuito de progredir e começar uma nova vida.

                                                            
17 Situado no perímetro urbano de Chapecó o monumento intitulado ‘O Desbravador’ foi inaugurado

em 25 de Agosto de 1981 com o objetivo de homenagear os primeiros imigrantes que colonizaram
o município de Chapecó e região. Criado pelo artista plástico Paulo de Siqueira, mostra a figura de
um gaúcho empunhando um machado, que simboliza o trabalho, e na mão esquerda está um louro,
simbolizando a conquista e a vitória.
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Este capítulo se propõe a construir, ao longo do texto, uma rede de narrativas

que permita a estes depoentes ilustrarem a história com suas percepções e

vivências. Como já relatamos os idosos de nossa pesquisa se autodenominam de

italianos, excetuando uma que, casada com italiano, diz ter mãe polonesa. Ainda

que na realidade sejam brasileiros, filhos ou netos de imigrantes utilizam esta

identificação para serem reconhecidos como europeus.

E, para reforçar esta identidade anunciada, criaram várias representações de

um modo de ver e pensar o mundo, valorizando a língua mãe e utilizando-a quando

em grupos e na família, mantendo o hábito de cantar canções da pátria, de se

alimentar com a polenta, o vinho, os salames, todos produzidos na casa, valorando

a vocação pelo trabalho e o vínculo com a terra, a fé católica, o desejo de

acumulação de bens e uma inesgotável energia para manter acesa na memória dos

familiares as histórias e estórias dos seus antepassados, valorizando seu mundo e

universo.

‘Nós somos italianos’. Os velhos migrantes descendentes de italianos
vindos do Rio Grande do Sul fazem questão de se caracterizar
assim. Isso faz parte da identidade cultural e étnica. Incorporaram de
tal forma essa identificação que, em qualquer ocasião procuram
salientá-la. Assim, por exemplo, quando se fala de outra pessoa, logo
procuram perguntar: ‘É italiano ou brasileiro?’ Os descendentes de
alemães, são chamados de alemães, os de poloneses, chamados de
poloneses e assim por diante. Os outros são os caboclos, também
identificados como brasileiros ou negros. (ZAMBIASI, 2000, p. 43).

Nesse contexto, nossos chamados “italianos” e “poloneses” migraram visando

ocupar o espaço vazio do oeste catarinense, a fim de colonizá-lo e nele produzir. As

companhias colonizadoras, nas décadas de 20, 30 e 40 intensificaram as estratégias

para vender as áreas de florestas com vistas ao povoamento. Dessa forma, na

colonização do oeste catarinense, segundo Zambiasi (2000, p. 30), “convergiram

três interesses: o do estado, o das companhias colonizadoras e o dos colonos. O

objetivo do estado era preencher o ‘espaço vazio’, o das companhias vender e o dos

colonos o acesso à terra”.

Após o acerto dos limites entre Paraná e Santa Catarina, o governo

catarinense, para assegurar a incorporação do território ex-contestado, cria os

municípios e leis para reavaliação dos títulos de terra, iniciando assim as

concessões federais na área em questão. O preenchimento do “vazio demográfico”
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seria garantido pela venda de pequenas parcelas para a colonização, sendo

observada a demarcação dos lotes, responsabilidade da Brazil Development,

subsidiária da Brazil Railway envolvida no Contestado. Os lotes com áreas de 20 a

25 hectares seriam destinados à cultura e de 100 a mil hectares à indústria

extrativista e pastoril. A colonização, portanto, demonstrou-se como “a medida mais

eficaz para a incorporação da área” (RENK, 2006, p. 50).

A estratégia de ocupação do oeste catarinense envolveu um casamento de

interesses entre o governo estadual e as empresas colonizadoras, que incentivavam

a vinda de imigrantes, dando início ao processo de ocupação capitalista (HASS,

1999).

A diferença no processo de ocupação das áreas no oeste catarinense foi que

os colonos europeus ficaram nas regiões de florestas e os luso-brasileiros nos

campos, com as fazendas de criar, povoando as diferentes paisagens. As duas

paisagens, na concepção de Waibel (1979), constituem duas realidades, uma

composta por fazendeiros luso-brasileiros, que empregavam negros e mulatos, e a

outra, composta por colônias de pequenos agricultores brancos, baseada na

organização e produção familiar. Os colonos rio-grandenses ignoraram a presença dos

caboclos e índios na sua chegada, vieram com o intuito de se apossar das terras

compradas, como proprietários, o que gerou conflitos culturais. Os caboclos praticavam

uma economia apenas de subsistência, enquanto que os colonos rio-grandenses

possuíam uma visão europeia mercantilista. Assim, tinham como objetivo se apossar das

riquezas naturais da região e, desta forma retirar o seu sustento (ALVES e MATTEI,

2006).

Em 25 de agosto de 1917, o governo catarinense cria os municípios de Mafra,

Porto União, Cruzeiro (atual Joaçaba) e Chapecó na área incorporada ao território

catarinense (WERLANG, 2006). Segundo Renk (2006, p. 38), “o excedente da

população das fazendas de criar, instaladas nos campos de Palmas, Erê, Irani e

Lages, deslocam-se para o sul, na região de Chapecó [...] dedicando-se à pequena

lavoura, extração de madeira e erva-mate”, de modo que a indústria extrativa e a

atividade agrícola foram posteriores à pecuária, atraindo a população dotada de

menor poder econômico.
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A atividade agrícola era voltada basicamente para subsistência.
Mesmo na área de campo esta era praticada em pequena escala, o
que aponta um paradoxo: um país com ‘vocação agrícola’ carecendo
de ‘agricultores’, e a necessidade preemente de ocupar o vazio
demográfico contrapondo-se ao povoamento ralo. (RENK, 2006, p.
39).

Apesar de o oeste ter sido ocupado primeiramente em função da pecuária,

seguido pela extração de erva-mate e então pela exploração da madeira, a

ocupação efetiva da região, de acordo com Werlang (2006, p. 14), “se deu somente

a partir de 1917, com a instalação de empresas colonizadoras que passavam a

comercializar as terras e as madeiras da região”. A partir deste movimento, é que o

aumento populacional ocorreu e, meio século depois, o oeste catarinense foi dividido

em municípios, constituído principalmente pelas pequenas propriedades.

O surgimento das cidades dá-se a partir do desenvolvimento do
comércio e das pequenas indústrias. Por outro lado, a transferência
do capital acumulado pelas empresas colonizadoras e madeireiras
dificultou o desenvolvimento econômico da região. Posteriormente a
produção da pequena propriedade possibilitou o surgimento das
maiores agroindústrias da América Latina. (WERLANG, 2006, p. 16).

Além da criação dos municípios, o governo repassou às empresas

particulares imensas glebas para fins de colonização em troca de construção de

estradas, extração da erva-mate, uso das terras e venda da madeira,

desconsiderando a população indígena e luso-brasileira que já habitava a região, o

que resultou em inúmeros conflitos e processos de exclusão.

As colônias militares implantadas visavam proteger os habitantes, por meio

das armas, e garantir a catequização dos indígenas, neutralizando suas

reivindicações. Entre as empresas colonizadoras que atuaram em Chapecó pode-se

destacar a Bertaso e Maia, Barth e Benetti, Chapecó-Peperi, Volksverein, Luce e

Rosa e Companhia Sul Brasil, sendo a última a empresa responsável pela

colonização da maior área no extremo oeste catarinense (WERLANG, 2006).

A migração dos colonos vindos do Rio Grande do Sul para o oeste

catarinense se deu, segundo Werlang (2006), por inúmeras causas, entre elas o

esgotamento do solo gaúcho, a fragmentação das propriedades e a baixa

produtividade das mesmas, o baixo custo das terras catarinenses e a mecanização
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da lavoura gaúcha, entre outros. Em relação à colonização italiana, ocorreu a

constituição de um tipo de campesinato, que criou fronteiras étnicas. Em um primeiro

momento, ainda no Rio Grande do Sul, logo após a imigração, a formação desse

grupo étnico teria contribuído para o isolamento espacial e para o reconhecimento

dos imigrantes como italianos, antes identificados como “setentrionais, meridionais,

do principado X ou Y”. Agora, portanto, eram italianos e a manutenção de sua língua

foi um modo de diferenciá-los dos demais grupos que habitavam a região.

Na imigração ao oeste estes traços persistem em relação à popu-
lação local, a brasileira ou cabocla, havendo nítida distância apon-
tada pelas oposições entre os dois grupos. A forma de marcar estas
fronteiras caminha pelo viés contrastivo, reafirmando sua identidade
étnica e negando a outra, isto é, a cabocla. (RENK, 2006, p. 76-77).

De acordo com o estudo de Zambiasi (2000) uma realidade que marcou

sensivelmente a motivação de saída do Rio Grande do Sul foi a falta de perspectivas

de futuro em continuar nas terras dos pais, visto que as famílias eram numerosas e

a quantidade de terra não era suficiente para todos os filhos sobreviverem nela.

Então a opção era sair da casa dos pais e comprar novas terras. Portanto, os baixos

preços das terras no oeste catarinense atraíram muitos destes migrantes. Outros,

ainda, se aventuravam para perseguir o projeto de enriquecer, pois se espalhavam

notícias de que muitos dos que tinham migrado haviam feito fortuna.

O desbravador Parreira, que se aventurou a vir na década de 40 para o oeste

catarinense, coloca muito bem esta questão amplamente difundida pelas companhias

colonizadoras de que a terra aqui era boa para a produção, o que associado ao

esgotamento do solo gaúcho proporcionou um denso movimento migratório.

Nós morávamos no município de Caxias do Sul, mas o distrito era
São Marcos [...]. Uma terra que não dava condições de trabalho, era
muito morro, longe, pura pedra, era muito longe, nós 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. (Parreira, 81 anos).
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Figura 23: Cabana no meio do mato servindo de moradia para os pioneiros.
Fonte: Arquivo Museu Municipal de Itapiranga

As Companhias de Colonização afirmavam que a colônia era dotada de clima

salutar, igual àquele da colônia italiana do Rio Grande do Sul. “A água é abundante

e boa. Existem ainda diversos rios importantes com grandes cascatas, que servem

para a implantação de moinhos, serrarias, etc.” No mesmo sentido, destacavam que

“o clima é o melhor que se possa desejar e se assemelha muito àquele dos nossos

municípios da colônia italiana” (RADIN, 2006, p. 103). Por isso ele seria muito

adaptado à cultura de qualquer tipo de cereal, especialmente milho, trigo, feijão,

fumo, alfafa, bem como o bom vinho, pois nessas áreas os parreirais produzem

beníssimo. O colono poderia se estabelecer imediatamente e produzir em grande

quantidade qualquer produto colonial, porque logo encontraria onde vendê-los e, a

bons preços, por se encontrar no meio do comércio e, por isso, nunca faltam bons

compradores. Essa era a forma de vender a imagem de um lugar ideal para fazer a

América. Porém não esclareciam que ao chegar os colonos se defrontavam com

uma realidade muito diferente, com muitas dificuldades para realizar as primeiras

plantações e conseguir fazer a venda.

Para além dos motivos citados anteriormente, outro fator que estimulou a

vinda dos colonos do Rio Grande do Sul na década de 30 e 40, foi a vinda de

familiares ou conhecidos na década anterior (anos 20 e 30) e que, ao visitar o Rio
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Grande Sul, faziam um discurso de motivação, focado na questão da posse da terra,

para a vinda de outros migrantes. Discurso também alimentado pelas companhias

colonizadoras, que tinham o interesse de vender estas terras aos colonos rio-

grandenses. Vejamos o relato do desbravador Terra:

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 Tozzo. (Terra, 85 anos).

Para além da questão da busca pela terra, um cuidado adotado pelos

migrantes rio-grandenses era tentar comprar as terras próximas aos familiares ou a

algum conhecido que já estivesse no oeste para garantir um mínimo de apoio no

início das atividades, como nosso informante já expôs acima.

Guido (sujeito do estudo de Zambiasi) observa que as pessoas do
mesmo local (conhecidos e parentes) procuravam adquirir
propriedades próximas umas das outras para realizar em mutirão as
tarefas iniciais (derrubar a mata, construir a casa). Essa proximidade
relativa garantia um mínimo de sociabilidade e ajuda mútua em caso
de necessidade, no futuro. Segundo ele, confirmado na entrevista
com os outros, essa era uma preocupação fundamental. Sem isso a
vida se tornaria muito difícil. (ZAMBIASI, 2000, p. 34).

É essa densidade vivida e relatada nas histórias de vida, que também se

apresentam subentendidas nas palavras dos migrantes, colhidas no estudo de

Zambiasi (2000, p. 21), que demonstra a riqueza da experiência social enfrentada

pelos colonizadores no seu “fazer-se, desfazer-se e refazer-se”. Em seus relatos,

aparece a questão deste processo contínuo de transformação vivenciado frente à

situação de colonizar um território desconhecido. O que se espera deste local? De



166

que forma se faz o enfrentamento das dificuldades e, as diferenças entre ser um

desbravador ou uma desbravadora? Para os homens figurava a questão do desafio,

da aventura, certo sentimento heróico de ir em direção ao desconhecido para

povoar, ocupar, tomar posse. Já para as mulheres o medo do desconhecido, da falta

de opção, da submissão frente a uma realidade em que não se considerava a

opinião das mulheres, seus desejos e anseios. Esta apenas figurava como uma

peça chave na organização familiar e no aumento da prole, fator muito importante,

pois os filhos eram a mão de obra que garantia o modelo da família patriarcal e a

produção rural baseada na agricultura familiar.

Destacamos aqui também alguns relatos da vinda, da travessia de barca, das

percepções e significados guardados na memória dos desbravadores, destacando

as diferenças em relação ao gênero. Vejamos o relato da desbravadora Orquídea,

quanto ao que motivou a vinda da família e como as mulheres participavam do

processo.

Eu vim para Chapecó com 19 anos, em último de carnaval e 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 [...]
Ele terminou o que tinha de fazer, já eu a mãe ficamos limpando as
rocinhas ele pegou o cavalo e veio para cá, conhecer o local e aqui
ainda tinha uma tia e os meus primos que estavam já a três anos
aqui, veio dar uma olhada e achou bom, bonito, tudo mato e daí ele
voltou para trás e vendeu tudo lá... [...]. 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, por que tu vê tinha muitas amigas
morava perto da cidade não tinha um quilometro, uns 800 metros até
a igreja, via todos os amigos na igreja e aqui não tinha ninguém [...]
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. (Orquídea, 85 anos).

Percebemos aqui que o processo de colonização foi vivenciado pelas

mulheres de forma diferente, para elas figurava na memória as renúncias feitas, o

medo do desconhecido e o afastamento das famílias.

Zambiasi (2000) evidencia em seu estudo que as mulheres foram as que mais

sofreram neste processo e sentiram com mais intensidade a separação das famílias,

dos amigos e do lugar de origem. As idosas de seu estudo retrataram os dias que

antecediam a partida como uma verdadeira agonia. Quando retornar? Quando
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reveriam os familiares? Muitos somente depois de 15 a 20 anos e outros, nunca

mais.

Nesta lógica, seus relatos repetem, em partes, a mesma história dos

imigrantes que deixaram suas famílias e amigos na Europa para se aventurar

movidos pelas promessas de riqueza, terra fértil e uma nova vida. Nos relatos ao

longo do estudo fica demarcado que o cotidiano das mulheres era marcado pela

tripla jornada de trabalho, casa, lavoura e filhos, e pela insatisfação frente a estas

mudanças, julgadas por elas como difíceis e penosas. Porém, ambas destacam que

não estava em suas mãos decidir, neste momento eram coadjuvantes de um

processo definido por vários jogos de poder, o do estado, do pai ou marido, ambos

provedores e a quem deviam obediência.

Não foi nada fácil viver aqui, ainda mais que vim sozinha, minha
família ficou lá em São Marcos, em Caxias, Rio Grande do Sul. E
ainda continuam lá. Vim sozinha, casei e vim com ele. Não conheci
nada aqui antes de vim, nada mesmo. Lá onde eu morava no interior
era um lugar bonito, era um lugar assim pertinho do asfalto, tinha
estrada boa, era diferente. Lá a gente trabalhava na roça sim, mas
era diferente, a gente trabalhava mais com trança, nós pegávamos o
trigo, tirava a palha, fazia trança, vendia chapéu, vendia cesta, fazia
trabalhos manuais, já naquela época fazia tranças e vendia. Vim na
década de 40, era puro mato, um sertão. Vim morar junto com a
sogra, numa casinha pequeninha, junto com a minha irmã aquela
que mora aqui, morávamos todos juntos. Tinha uns 12 eu acho. Vim
de ônibus; quando que eu passei pelo Goio-En, que vim vindo pra cá,
eu já me senti muito mal, porque a gente vinha encontrando tudo no
começo; começo, porque não tinha nada, era só sertão né... Era só
mato, tudo por fazer e, Chapecó não tinha nada. A praça era puro
sapo que cantava, puro banhado, não tinha nada mesmo, quanto
trabalho para mudar isso aí ó! (Rosa, 79 anos).

Contribuindo com o relato anterior, a desbravadora Orquídea deixa claro em

sua fala que a opção dela e sua mãe era manter os vínculos e as amizades

consolidadas no Rio Grande do Sul. Porém, suas opiniões não pesaram na hora da

decisão, pois, embora fossem elas que cuidavam dos filhos e que proviam as

necessidades básicas da família, como comida, roupas, cuidados de saúde, entre

outros, a maioria das decisões sobre projetos futuros da família, incluindo compras,

vendas e mudanças de território, eram realizadas pelos homens, entre avôs, pais e

filhos. Em alguns casos, homens rudes e autoritários que apenas esperavam da

família obediência e trabalho.
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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.
(Orquídea, 85 anos).

O desabafo da desbravadora acima apresenta a forma de organização

patriarcal das famílias, na qual o homem, no papel de marido e/ou de pai

determinava as funções de cada membro da família, com o que cada um trabalhava,

quais eram as responsabilidades e aos integrantes cabia aceitar as decisões

tomadas pelo chefe da prole. Para as mulheres o quadro se apresentava de forma

mais evidente, pois, além da estrutura familiar e de todo o trabalho na casa e seu

entorno, ainda dividiam os trabalhos braçais nas lavouras, mas, não podiam opinar

nas decisões de negócios, pois pesava sobre elas o estigma de que não entendiam

desses assuntos e o provedor, nesta situação o homem, era responsável pelas

decisões e organização do trabalho no seio da família.

Nos fatos, exercia-se um depotismo patriarcal, quando a figura do pai
era também a do patrão, que, em geral, distribuía direitos e deveres
entre a família. No contexto das relações familiares, as mulheres e os
filhos se submetiam à autoridade do marido e do pai. (VICENZI,
2008, p. 106).

De acordo com Maestri (2000), as mulheres ainda sofriam com a sobrecarga

do trabalho, pois, quando descansavam faziam trabalhos mais delicados, como

bordar, costurar, confeccionar, portanto estas desenvolviam uma tripla jornada de

trabalho, na roça, no entorno da residência e na residência. Eram as primeiras a

acordar e as últimas a dormir. Vejamos o que Orquídea nos fala sobre a rotina vivida

no dia-a-dia de trabalho:

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
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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. (Orquídea, 85 anos).

Como Vicenzi (2008) reforça em seu estudo, as mulheres eram sobrecarregadas

pelo trabalho na horta, na lavoura, na moradia; realizavam os trabalhos domésticos,

preparavam os alimentos, cuidavam dos filhos, confeccionavam as vestimentas familiares

e eram excluídas das rodas masculinas de chimarrão, conversavam entre si nos raros

momentos de lazer. Como destaca Orquídea em sua história de vida, as poucas amigas

que teve viviam nas proximidades e seus encontros se davam aos domingos, quando os

maridos iam à comunidade jogar cartas ou bochas.

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.
(Orquídea, 85 anos).

Observamos que ao longo das suas histórias, estes seres humanos vão

descrevendo uma vida cheia de agruras, sofrimentos, muito trabalho, mas que

figurava como um desafio, que precisava ser vencido para conquistar e preservar a

terra, espaço de produção, onde a família trabalhava para a sua subsistência e para

adquirir bens, e onde se organizava o núcleo familiar, duas questões fundamentais

para este grupo, e principalmente para o homem, chefe da prole. Abaixo,

destacamos o relato do desbravador Terra, em que a história é descrita sem medos

e anseios, mas, com conotações de aventura e passeio.

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,
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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. (Terra,
85 anos).

Quanto ao apontamento que estávamos fazendo sobre a percepção e

construção de significados diferentes no que concerne ao que ficou retido na

memória dos homens e mulheres sobre a vinda para o oeste catarinense e os

primeiros anos de vida. Se por um lado os homens destacam o trabalho árduo, o

que não os impede de relembrar os fatos como algo prazeroso, por outro lado, as

mulheres descrevem este período como tendo sido marcado por muito sofrimento e

carência de tudo. Somente após construir a casa e conhecer novos amigos e se

organizar como família no novo território que os relatos tornam-se amenos, uma vez

que elas assumem um papel central na organização do cotidiano familiar. A

desbravadora Rosa destaca esta questão em sua história de vida:

Pras mulheres foi mais difícil que para os homens (Era più difficile
per le donne rispetto agli uomini). Meu Deus do céu, para eles estava
tudo bem, mas as mulheres, as mulheres tinham o trabalho da roça,
em casa, os filhos. Meu marido ajudava pouco, pouco, ele sempre foi
da roça e dos animais e o resto ficava comigo e a piazada. Não foi
uma vida fácil, eu digo que a gente vive sabe por quê? Por causa dos
filhos, os filhos são uma força na família que te ajuda a ir em frente.
(Rosa, 79 anos).

Na sequência destacamos outra fala do narrador Terra quanto a sua

percepção sobre o processo de mudança para as novas terras. Observamos que os

homens também destacam o sofrimento, o trabalho árduo e as dificuldades de

prosperar nas novas terras, mas o fazem sob uma ótica de valoração, na qual figura

a questão de se aventurar em novas terras e viver em meio ao ambiente natural,
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transformando-o com a força do trabalho.

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.[...].Foi uma aventura, era bom, era bom igual por que era
trabalhar e fazer o serviço que sabia e aqui estava tudo quieto, tinha
pouca gente, só de origem pouco brasileiro, por que só tinha dois
italianos, ali visinho, 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 e voltava assim
também. (Terra, 85 anos).

Neste processo de colonização, os demais seres humanos que habitavam estas

terras, caboclos e índios, foram ignorados pelos colonos, visto que os caboclos

praticavam uma economia apenas de subsistência e, eram tidos pelos colonos como

preguiçosos, sem eira nem beira. Já os migrantes vieram, conforme afirmaram, para fazer

a vida, produzir e vender o excedente e, assim foram se apossando das riquezas naturais

com o objetivo de garantir a sustentabilidade da família e progredir. Observamos nas

falas dos migrantes a valorização do trabalho árduo e sofrido, como o relato do

desbravador Parreira nos apresenta:

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 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. [...]. 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 silos e esses moinhos assim. E estou com oitenta anos e
ainda desse jeito (se refere a estar bem e em condições de trabalhar,
sente-se orgulhoso). (Terra, 81 anos).

Zambiasi (2000) destaca que a história oficial, de maneira ufanista, categoriza

os migrantes como “desbravadores”, no sentido de que havia um projeto coletivo e

patriótico na cabeça destes para colonizar o oeste catarinense e, na realidade, em
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ambos os estudos as lembranças de nossos idosos contradizem esta visão, pois foi

a luta pela sobrevivência e por uma vida com melhores condições que direcionou os

passos deste povo, não um projeto coletivo.

Um dos aspectos marcantes dessa cultura é a valorização do
trabalho árduo e produtivo. ‘Se comincea a lavorar ancora note’
(começava-se a trabalhar quando ainda era noite) diz Anita. Essa
concepção de trabalho que era orgulho para eles, veio ao encontro
dos interesses do projeto de colonização do oeste catarinense, uma
vez que o caboclo, que tinha outra visão de mundo e do trabalho,
ainda não afetada pelos padrões capitalistas, não correspondia às
necessidades. O que se pretendia era explorar, colonizar, produzir, e
o migrante se prestava a isto. (ZAMBIASI, 2000, p. 45).

Como destaca Vicenzi (2008), caboclos e colonos estabeleciam relações

diferentes com a terra. Os caboclos, muitas vezes seminômades, viviam de uma

economia de subsistência, de pouco impacto sobre o meio ambiente. Estes viviam

em casebres pobres, de tábua lascada e chão batido ainda. Sua alimentação era a

mais primitiva possível, à base de feijão, farinha de milho branco em munjôlo18 e

canjiquinha de milho para substituir o arroz. Os colonos residiam em casas

permanentes, produzindo gêneros de subsistência e mercantilizáveis, eram agentes

de acumulação e consumo que impulsionavam as atividades comerciais,

manufatureiras e industriais. Esses diferentes modos de produção criaram um

abismo entre as comunidades, gerando fortes preconceitos. O colono julgava-se

superior por ser o proprietário da terra.

No que tange à questão do caboclo, observamos numa passagem a surpresa,

o medo e o receio pelo desconhecido, como expressa a desbravadora Orquídea: “Só

tinha uma família mais perto que eram todos pretinhos, tu vê Deus colocou no

mundo crianças bem pretinhas, nós tínhamos medo, lá não tinha isso, lá era só

alemão e italiano e quando víamos gente assim tínhamos medo”.

Num estudo sobre ítalo-brasileiros no oeste catarinense Radin (2001, p. 110)

afirma que:

Os migrantes, nas novas terras, ao se depararem com o modo de
vida dos caboclos, não admitiam que eles fizessem aquelas rocinhas,
deixadas aí, de lado..., abandonadas... Ouvimos de nossos
informantes que caboclo até era gente boa, mas não trabalhavam e,
em conseqüência disto eram vistos como elementos de pouco valor.

                                                            
18 Engenho tosco de madeira onde se socava o milho até extrair a farinha.
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Nesta lógica, observamos uma forma de identificar os seres humanos,

aqueles que trabalhavam eram seres humanos de valor e os que não trabalhavam

sem valor, neste caso os caboclos, o que reforçava a concepção de superioridade

étnica dos migrantes. Porém, sabemos que a questão não era de que o caboclo não

trabalhava, apenas não o fazia com os mesmos objetivos do colonizador. A

desbravadora Rosa alfabetizou muitos italianos e caboclos, pois ao chegar aqui,

tendo uns anos de estudos a mais que os demais, foi convidada para assumir a

função de professora, alfabetizando crianças e adultos e, em meio aos seus relatos,

destaca a diferença observada entre caboclos e migrantes rio-grandenses, segundo

sua percepção.

Eu tinha bastante caboclo e bastante italiano também, os italianos
tudo do Rio Grande. Assim se davam bem, mas eram diferentes na
cultura... Os caboclos viviam assim de qualquer jeito digo eu... já os
italianos queriam melhorias né e o caboclo não se importava. O
italiano queria casa, queria os animais, salame, boa comida e o
caboclo não... Se tinha mandioca, feijão e arroz o ano todo tava bom.
Não se entendiam nas coisas do trabalho. Mas assim se tratavam
bem, eu tinha alunos italianos e caboclos e não tinha diferença.
(Rosa, 79 anos).

Zambiasi (2000), em seu texto sobre os imigrantes italianos, detalha um

pouco desta rivalidade e preconceito presente nas relações entre o caboclo, o outro

e os imigrantes. Em suas entrevistas termos como “de sangue”, “raça ruim”, “cor de

cuia”, são apresentados, querendo dizer que a diferença era uma questão de raça.

Os imigrantes falam de si como seres humanos progressistas, civilizados e de

qualidade, enquanto insistem em dizer que os caboclos não têm capacidade e não

gostam de trabalhar, por isso são sem eira nem beira, e são perigosos, traiçoeiros,

ainda refutam a ideia de uma filha ou filho casar com um caboclo. Alguns afirmaram

que hoje são mais civilizados, mas que é bom se precaver.

Vejamos o relato da desbravadora Rosa sobre um episódio familiar que

destaca o preconceito que se tinha com os caboclos:

Agora, eu tive duas sobrinhas que casaram com um caboclo. Meu
Deus do céu!Que bronca! Os pais tocaram as filhas de casa! Tive
que levar lá no Bispo, até que enfim depois deu certo. Meu Deus do
céu! Era porque era preto e eles de origem... Ninguém queria. Era
preconceito mesmo. Eu tive que segurar as gurias aqui na minha
casa 18 dias porque os pais não queriam mais elas em casa e, os
rapazes gostavam delas, coitadinhos, queriam casar e tudo... Meu,
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foi e foi que o Bispo chamou o pai e deu uma nele que minha nossa!
O bispo perguntou: ‘Que idade tem a sua filha?’ E ele: ‘Dezoito.’ ‘E o
que ela tem?’ ‘Nada e também não dou nada.’ Aí o bispo disse:
‘Ainda hoje, olha, você vai agora pra casa com tua filha e vá arrumar
o enxoval dela porque ela trabalhou todo esse tempo para você e ela
tem direito, ouviu? (Rosa, 79 anos).

Os imigrantes não reconhecem que sua vinda provocou a desagregação e

exclusão dos caboclos da terra, afinal, sentem-se desencadeadores do progresso e,

como os caboclos não trabalhavam, na percepção dos migrantes, o não trabalho é

que foi o fator de exclusão. Importante destacar que este preconceito étnico vem se

perdendo, porém sua origem foi, em partes, dos antigos imigrantes da Itália que

vieram para cá com uma visão eurocêntrica de mundo, na qual os outros povos

eram vistos como inferiores e, considerando que nossos migrantes rio-grandenses

autodenominam-se italianos e poloneses, esta percepção persistiu em seus relatos.

Cabe destacar que a atitude adotada pelos imigrantes italianos em relação à

terra passa de uma conotação de proprietários, para uma quase obsessão ou

fascínio, como aponta Renk (2006, p. 77), “como decorrente da transição da

condição de deserdado na Itália para a de proprietário no Brasil. A propriedade é

fundamental para a construção da identidade de colono”. Vejamos o relato do

desbravador Terra (85 anos) que reforça a proposição de Renk: “Quando penso aqui

na terra, em minha casa, a primeira coisa que vem é alegria, felicidade, ela faz parte

de mim.

A terra e o trabalho passam a ser determinantes para a formação das

unidades familiares, uma vez que a imigração europeia não se deu por indivíduos

avulsos, como no caso dos lusos, mas vieram com famílias constituídas e trouxeram

consigo uma tradição de responsabilidade familiar patriarcal e de uma divisão

familiar no trabalho (RENK, 2006). O relato do sofrimento para a adaptação destas

famílias aos novos ambientes aparece na fala da desbravadora Orquídea:

Na segunda-feira de manha 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... Fomos 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 a lenha e nós nunca chegava...
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nunca chegava...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. A mãe quando chegou lá em baixo ficou
desesperada querendo só escapar, tínhamos que cuidar dela por que
ela só queria fugir, não tinha amigo, nenhum vizinho [...].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, 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. (Orquídea, 85 anos).

Figura 24: Retrato do real “começo na mata virgem”.
Fonte: Arquivo Museu Histórico Visconde de São Leopoldo

Em relação ao universo cultural dos migrantes, cabe destacar que as famílias,

com sua organização, trouxeram uma riqueza de novas práticas que foram sendo

inseridas na região, especialmente oriundas dos colonos vindos do Rio Grande do

Sul, estabelecendo uma relação íntima com a cultura italiana, mas, que sofreu uma

série de modificações em adaptação ao contexto brasileiro. Entretanto, serviu para

manter a identidade dos imigrantes italianos em um mundo estranho e adverso, na

convivência com pessoas estranhas e diferentes, da mesma forma que os
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imigrantes de outras culturas o fizeram, para assegurar sua identidade e

sobrevivência (ZAMBIASI, 2000).

Segundo Vicenzi (2008) o projeto de colonização teve como importante aliado

a Igreja. Aliança que se materializa também nos vínculos entre o proprietário da

colonizadora e a instituição religiosa. Na esteira da incorporação crescente da região

ao mundo mercantil, o clero empreendia construções cada vez mais grandiosas de

suas igrejas. Difundir o cristianismo e povoar a região com católicos romanos

significava a garantia de preservação dos costumes dos migrantes e de suas

adesões à ordem instituída.

Segundo Renk (2006) o catolicismo como religião oficial do estado brasileiro

até 1889, em certa medida, consistia numa facilidade aos imigrantes. No entanto, o

uso da língua italiana pelos colonos e a carência de padres com domínio nessa

língua foram entraves no início da colonização. Entre as práticas cotidianas dos

migrantes inseriam-se a reza diária do terço, a confissão e a comunhão aos

domingos nas missas.

 Observamos que para eles, culto religioso era muito importante, porque este

era um espaço onde se encontravam os migrantes da mesma etnia e que estavam

estabelecidos na região. O salão comunitário das igrejas figurava como um local

onde se estabeleciam relações de convivência e apoio mútuo, mantendo costumes e

hábitos, com o reconhecimento pelos pares de quem era italiano, alemão, polonês e,

este olhar do outro o identificando por meio das etnias lhes garantia a identidade de

imigrante ou migrante, fator de valoração. Vejamos o que desbravadora Orquídea

nos conta quanto a importância da missa para conformar sua mãe com a mudança:

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. (Orquídea,
85 anos).

Radin (2001) menciona que nas comunidades ítalo-brasileiras do oeste

catarinense pode-se afirmar que o catolicismo também se constituiu num elemento

basilar da sua organização. Os ensinamentos e princípios eram tão respeitados que
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o microcosmo desses colonos se organizava a partir deles. Constitui-se na questão

central da própria organização social, normatizando a vida cotidiana desse grupo.

Entre estes, a religião é identificada como parte da sua cultura e da própria

identidade étnica. Portanto, nas comunidades rurais formadas por imigrantes e

descendentes, os ensinamentos do catolicismo constituíram-se em elementos

fundamentais da mentalidade coletiva.

Como menciona Radin (2001), a importância dada à religião, ao chegar às

novas terras, era sinalizada pela construção da capela, que surgia tão logo se

juntasse um pequeno grupo de famílias. Tal atitude era justificada pelos migrantes,

pois, alegavam que eram todos católicos e precisavam de uma igreja para rezar. Era

a própria comunidade que viabilizava a construção, arrecadando tudo o que fosse

necessário para tal. As famílias contribuíam com dinheiro, doação de materiais e do

terreno ou com trabalho. Vejamos a narrativa de Terra:

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... (Terra, 85 anos).

Ainda cabe destacar que os colonos rio-grandenses valorizavam a

participação, contribuição com recursos e trabalho comunitário na construção de

suas igrejas e escolas, pois estas se constituíam em espaços de convivência e de

identidade também.

Como Vicenzi (2008) também expõe em seu estudo sobre imigrantes, os

descendentes de italianos se uniam para construir as capelas antes das escolas,

tidas como de menor importância. A igreja era construída num lugar alto e de fácil

visualização, de onde as badaladas dos sinos pudessem ser ouvidas pelos outros

colonos. A capela funcionava como um instrumento para o controle social, da

moralidade, da cooperação e de status. A missa e o terço figuravam como ponto de

encontro dos colonos. As festas coloniais serviam como momentos de socialização

entre parentes e vizinhos, com cantos, jogos, histórias de caçadas e lembranças da

antiga pátria. Estas atividades fortaleciam os laços culturais e comunitários

necessários à construção de uma nova vida, como proprietário de uma terra, num

lugar diferente. Abaixo está uma foto de 1956 do fotógrafo Victorino Zolet,
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registrando a inauguração da Catedral Santo Antônio, em Chapecó.

Figura 25: Catedral Santo Antônio, em Chapecó em 1956
Fonte: www.clicrbs.com.br/rbs/image/6162561.jpg

Por outro lado, conforme Radin (2007), aos olhos dos governantes, a religião

dos indígenas e caboclos aparecia como inadequada para a sociedade que

idealizavam. A presença arraigada da religiosidade popular denunciava que nesse

espaço estava presente o caos ou as forças primitivas da escuridão, o que

significava a inexistência da ordem social que proporcionaria a segurança

necessária para a construção da civilização desejada. Dessa forma, a existência de

igrejas e a consequente difusão da pregação religiosa deveriam se prestar a difundir

o movimento cultural e civilizado e a “pôr na linha” os indivíduos ou grupos que não

se adequassem aos propósitos “da ordem, do trabalho e do progresso” almejados

para a região. Essa pregação deveria fazer as próprias pessoas perceberem seu

afastamento daquilo que era considerado correto ou seu distanciamento dos

propósitos da ordem social e se penitenciarem por isso. Renk (2006) ainda destaca

que a preservação da igreja e da religião nas novas colônias era uma arma contra o

acaboclamento, pois, abandonados em meio à floresta, os migrantes corriam o risco

de assumir costumes e hábitos dos caboclos e, nesse momento, um dos fatores que

garantiu a manutenção do seu modo cultural, adaptados à realidade regional, foi a

religião.



179

No entanto, os migrantes rio-grandenses também estavam ligados à

religiosidade popular. Conforme Radin (2001), um aspecto saliente diz respeito às

superstições vinculadas ao benzimento, uma prática antiga dos italianos, que se

popularizou em função da dificuldade de acessar cuidados médicos, considerando

as distâncias e o difícil acesso em meio à mata. Para os contadinos (seres humanos

do campo), por vezes, este se constituía no único recurso para resolver os

problemas de saúde, prática realizada até hoje nas comunidades rurais. Nota-se um

forte sentimento religioso acompanhando essas práticas, demonstrando que para

essas pessoas trata-se realmente de um ato de fé e dizem: “Se não acreditar, se

não tiver fé, não funciona”. Também está em volta aqui um mistério: “Não é qualquer

um que tem o dom”. Isso para não vulgarizar, e somente quando o benzedor morre é

que seu sucessor pode exercer a prática. Antes não tem força. Vejamos o relato do

desbravador Terra sobre isso:

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. (Terra, 85 anos).

No que tange à educação escolar desenvolvida no oeste catarinense, há

diferenças daquela adotada nas velhas colônias do Rio Grande do Sul. Apesar de

ser geograficamente um sertão, desde o início da migração houve uma preocupação

com a questão da escolaridade, isso possivelmente porque, nesta época, no Rio

Grande do Sul já existiam escolas em praticamente toda a região de onde provinha

o fluxo migratório. A escola já era uma realidade lá e, portanto, uma expectativa

comunitária generalizada daqueles que aqui chegavam. (VICENZI, 2008).

Radin (2006) destaca que a existência de escolas e de igrejas na nova

colônia constituía-se numa referência para que outros migrantes comprassem terras

no território, pois, valorizava-as no sentido de haver alguma estrutura para convívio

e fortalecimento da comunidade. Essa realidade favorecia a atuação das

companhias colonizadoras. Também contribuiu para legitimar a implantação do
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projeto de colonização, seja como forma de facilitar a atração dos migrantes ou de

‘civilizar’ os grupos que já ocupavam as terras. Porém, na década em que os

narradores deste estudo vieram para a região, estava tudo por construir e havia

carência de igrejas, de salões comunitários, de hospitais, de unidades de saúde, de

professores e de escolas.

Maestri (2000) reforça que a preocupação com o trabalho agrícola e a

despreocupação com a escolaridade dos filhos se devia ao fato de que o braço

familiar era a grande força para o trabalho e a educação formal não contribuía para a

economia colonial, como reforçavam: “escola não enche barriga”. Porém, os colonos

rio-grandenses preocuparam-se com a questão das escolas, pois, provinham de um

local onde estas já estavam mais organizadas. No entanto, no início da colonização

se dava prioridade para a construção da Igreja e, posteriormente, das escolas.

Dessa forma, cabe destacar o relato da desbravadora Rosa sobre a condição de

analfabetismo e as dificuldades para começar a ensinar o povo quando aqui chegou.

Estavam precisando de alguém pra ensinar o povo, era tudo
analfabeto, mas tudo. Eu fazia mais ou menos uma hora de estrada a
cavalo pra ir lá embaixo lecionar e achava duas famílias, tudo no
meio do mato [...]. Ninguém sabia nem escrever o nome, nada, tinha
jovem de 15, 16 anos que não sabia nada. Aí comecei primeira,
segunda, terceira e quarta série, sempre lecionei 30 anos, sempre
com as quatro séries. (Rosa, 79 anos).

Radin (2001) destaca que um dos grandes problemas das colônias aos sul foi

a falta de escolas, fator estabelecido pela rarefação demográfica e pela ausência de

um programa oficial para alfabetizar esta população. O estado somente passa a se

preocupar com a educação dos migrantes a partir do momento em que buscavam

forjar uma identidade nacional. Questão destacada na história de vida de uma

desbravadora que confidencia que durante alguns anos do período que lecionava foi

proibido falar o italiano, o dialeto, e aqueles que eram flagrados usando a língua em

espaço público eram presos, e ela, como professora, era vigiada para que

alfabetizasse todos em português. Veja o relato da narradora Rosa:

E tinha outra época que era proibido falar italiano, alemão, qualquer
outra língua... Agora eu desde que peguei os alunos que comecei a
ensinar, eu geralmente falava em italiano e os italianos falavam, sabe
o que é eles me pedi fala isso em italiano e eu traduzia em português
pra eles. Proibiram que não podia falar, mas daí como é que tu ia
fazer pra ensinar, senão ia preso. Daí então eu comecei né, ensinar
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eles a falarem português, mas isso me deu um trabalho ao dobro né,
dobrado de trabalho, por que se o cara entende bem o português tu
da matéria e pronto, né. Mas foi sofrido. E eu tinha medo, né, por que
professora era uma coisa visada né, sabe o que é a gente chega lá e
passa no quadro os desenhos e escreve em baixo que na época a
gente soletrava né, s a: sa, p o: po e assim, um exemplo, escrever no
quadro a figura de um sapo... E até esses dias o aluno veio aqui me
pedi para depor que ele vai se aposentar e daí eu perguntei pra ele
se lembrava aquela vez na escola que ele fez assim, assim, assado,
ma ele deu risada, eu escrevi s.a.: sa, p. o., e ele viu a figura do sapo
em vez de dize sapo, eu disse s.a.: sa, p. o. prospo, que é sapo em
italiano. (Rosa, 79 anos).

Para muitos, a escola era vista como algo secundário e trabalhar era

considerado mais necessário do que estudar. Mas, isto não significa dizer que os

filhos dos migrantes não desejavam estudar. A questão central figurava na

necessidade da mão de obra para o trabalho e manutenção do modelo de família

existente. Esta organização e valoração do trabalho aparece nas histórias de vida de

forma contundente. Vejamos uma passagem da história de vida de Rosa, quando se

refere aos seus filhos.

Coitadinhos dos filhos iam pra roça e, na hora do recreio ele vinha
buscar, ele sempre foi um homem assim de trabalho, sempre
trabalho, meu Deus do céu! Autoritário, sempre foi um homem
autoritário, serviço e trabalho, daí tirava os filhos na hora do recreio
pra vim trabalhar, saíam chorando os coitadinhos... Nossa me dava
um dó. Foi sofrido. Eles eram tão pequenos e tinham que trabalhar...
Aham. Ajudavam na roça, nas tarefa de casa, tudo... tudo... Não é
que nem agora que começam a trabalha quando tem 15, 16, 17
anos. Desde criança, pobrezinhos, com 7 e 8 anos já andavam por ai
na roça e as menina faziam o serviço em casa. (Rosa, 79 anos).

Outra opção para aqueles que queriam estudar era ir para algum colégio

religioso, o que era festejado, considerando que se agregava status à família que

tinha um religioso e, ao mesmo tempo, diminuía o número de integrantes da família

para dividir a terra.

Renk (2006) destaca que quanto à herança, legalmente se previa a partilha

igualitária entre os herdeiros. No entanto, na maioria dos casos, se assegurava a

terra aos varões, deserdando as mulheres e, dotando estas de outros capitais, como

o dote e/ou o enxoval. Na impossibilidade de fracionar o solo a todos os filhos

homens, alguns podiam ser deserdados e, para a compensação pela abdicação da

herança, recebiam dinheiro para migrar e comprar terra em área de colonização
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recente, onde eram adquiridas com menor preço. Outra opção era assegurar aos

deserdados uma ocupação, que poderia ser a carreira eclesiástica. Mesmo que

depois não permanecesse nela, teria assegurado o estudo e uma forma de

sobreviver. Há também aqui posto que o filho que recebia maior parte da herança

assumia a responsabilidade pelo cuidado do pai e da mãe na fase da velhice.

A questão da alimentação foi um fator destacado pelos migrantes rio-

grandenses, pela necessidade de garantir os hábitos alimentares de cada etnia e,

para isto, enfrentaram várias dificuldades. Uma, entre tantas, foi não ter trazido os

animais da antiga colônia, em função da viagem de vinda ser longa e penosa.

Aqueles que tiveram que adquirir estes bens aqui demoraram mais tempo para

poder resgatar o padrão alimentício, fator que estimulou ainda mais o trabalho

árduo, pois, a garantia do alimento era fator que os diferenciava das outras etnias e

dos caboclos.

Werlang (2006) expõe que as companhias, na ânsia de vender a terra, não

falavam sobre as dificuldades que os colonos encontrariam aqui, o que contribuiu

para que estes não trouxessem seus animais para iniciar a criação. Desta forma,

além da dificuldade do transporte, a falta de carne era comum entre as famílias,

principalmente aquelas que não sabiam caçar. A maior parte dessas questões se

resolveu com a primeira colheita. Vejamos o relato de Parreira sobre a escassez de

comida.

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. (Parreira, 81
anos).

Aos poucos, esta situação de escassez de alimento foi sendo resolvida,

porém, ficou muito posto na memória destes seres humanoss a questão de se

alimentar com parcimônia, visto que passaram por muitas privações. Renk (2006)

destaca que nas descrições do cotidiano é recorrente a situação de que os mais

apertados, nos primeiros tempos, tinham uma alimentação pouco variada, e depois,

com mais condições financeiras, com maior variação, porém sem esbanjar. O

discurso figurava como uma norma moralizante, onde se deviam evitar os excessos

e se recriminava aqueles que não economizavam para o amanhã, sendo esta mais
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uma diferença entre italianos e caboclos, pois os últimos eram criticados por pensar

somente no hoje. Vejamos como ainda hoje aparece impregnado na fala dos

narradores esta questão quando se referem à alimentação.

Então acho que extravagância, ou beber de mais ou folia de mais, eu
acho que tira muita a saúde da gente. Olha importante para ter
saúde... Olha não exagerar no alimento, por que se tu exagera no
alimento á toa, come demais carne, às vezes você enche a barriga
de mais, pode fica ruim. (Parreira, 81 anos).

Os alimentos consumidos pelos migrantes rio-grandenses serviam para

identificá-los em relação a outras etnias. No caso dos italianos, como expõe Vicenzi

(2008, p. 129), “a base alimentar era formada pela polenta, acompanhada de

derivados do leite e carne de aves e/ou suínos. A polenta era o prato principal da

alimentação e o mais identificado no grupo étnico italiano”. Vejamos o que diz a

desbravadora Rosa: “a nossa alimentação era base da polenta, queijo, salame, leite

e muita verdura. A gente preparava também o feijão cozido, que nem hoje pra

amanhã e assim por diante, deixava mais ou menos pronto de noite”.

Aos poucos, conforme a propriedade evoluía com a agricultura de

subsistência e a venda do excedente, que era utilizada para comprar o que não se

podia produzir, a base alimentar foi se tornando mais diversificada como bem coloca

o desbravador Terra:

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.
(Terra, 85 anos).

Outra problemática vivida pelos colonos rio-grandenses quando aqui

chegaram foi a falta de estrutura hospitalar, equipamentos e profissionais de saúde

para o cuidado da saúde de suas famílias, e a preocupação era maior quando as

mulheres estavam grávidas. Vicenzi (2008) destaca que apenas em 20 de dezembro

de 1939 foi fundado o primeiro hospital de Chapecó, Sociedade Hospitalar Santo

Antônio. Neste sentido, a falta de recursos médicos e medicamentos, de certa forma,

era substituída pela medicina caseira, com o uso de chás e infusões, rezas e

parteiras para as gestantes. Vejamos o que a narradora Rosa expõe sobre os
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tratamentos alternativos utilizados pela comunidade.

Mas a maioria dos tratamentos assim se usava chá, todos os tipos,
rezas, benzimento, tinha muita gente desses caboclos sabe, eles
sabiam remédio, sabiam fazer massagem, sabiam fazer essas coisa
né. Eu também tinha meu mano que era marista, que ele trabalhava
também com esses negócios de remédio assim de casa e daí a
gente aprendeu muito, ele vinha para casa e ficava horas aí
ensinando a gente né. (Rosa, 79 anos).

Cabe destacar que as parteiras possuíam um papel fundamental na

comunidade, visto que eram responsáveis pelos nascimentos no seio de uma

família, bem como apoiavam as gestantes e orientavam quanto ao período de

quarentena, tempo que a mulher tinha para se recuperar do parto e que recebia

cuidados especiais.

Vicenzi (2008) destaca que, por meio do conhecimento empírico, adquirido

pela experiência e repassado de uma geração para outra, as parteiras

desempenhavam papel fundamental na reprodução da comunidade. A dieta

alimentar após o parto era sagrada, acreditava-se que a transgressão era motivo de

doenças para mãe e filho. Os quarenta dias após o parto era tempo de resguardo,

no qual a mulher ficava na casa, sem realizar trabalhos forçados e com uma dieta

alimentar leve.

A desbravadora Rosa destaca o papel da parteira como algo fundamental

para as mulheres.

Como é que eu aguentei, doente, ganhando os filho tudo em casa,
nunca tive um acompanhamento médico, a parteira era minha mãe,
eu sempre rezava, dizia enquanto eu tenho a mãe viva, os filho que
Deus quiser mandar que me mande, mas depois, quando a mãe
morreu, chega! Foi sempre tudo a mãe. A gente pensava naquilo que
tinha que ser assim, ela tinha um jeito tão bonito, ajudava tanto, meu
Deus do céu, ela tinha uma tática nas mãos aquela mulher que tá
loco. (Rosa, 79 anos).

O povoamento das terras do oeste catarinense foi realizado por descendentes

de europeus num processo contínuo de superação das dificuldades encontradas

para povoar um território íngreme e desabitado, o que não lhes era informado pelas

companhias colonizadoras no momento da compra. No entanto, os migrantes

alcançaram os objetivos que as companhias creditaram à sua vinda, visto que
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efetivaram o progresso do oeste catarinense, que deixa de ser sertão e passa a se

organizar em pequenas comunidades e municípios. Esse progresso, no entanto,

custou a exclusão de alguns grupos sociais. A intensidade dos relatos de idosos,

com seus conflitos, anseios e medos, leva-nos a refletir que estes desbravadores

foram mais uma peça do jogo orquestrado por aqueles que detinham o poder político

e econômico na época, com vistas a desenvolver a região nos moldes capitalistas,

produzindo e aumentando a densidade populacional para consumir o excedente.

Coronéis, políticos, comerciantes, cientes de que tinham aqui uma terra a ser

colonizada, explorada, comercializada, precisavam encontrar uma mão de obra

qualificada para isto e que estivesse muito motivada para enfrentar as agruras e

vicissitudes de viver num local sem acesso e em isolamento. Para este projeto, os

imigrantes e migrantes foram peça fundamental, pois buscavam a terra para garantir

sua sobrevivência, pois como ‘contadino’, ser humano que vive do trabalho no

campo, a maioria sabia apenas ‘laborar’.

Esses desbravadores, cheios de sonhos em relação a uma nova vida, a fazer

América, ao enriquecimento fácil prometido, serviram de instrumento para efetivar

este processo. Ao tecermos a história de uma forma ilustrada, relacionando o

material empírico com o contexto social, econômico, cultural e histórico

oportunizamos a esses narradores um momento de fazer parte da história e,

observamos que todo este complexo vivido pelo desbravador, ora apontado como

aquele que trouxe o progresso, ora como explorador que promoveu a ocupação e

excluiu o caboclo, ora como explorado pelas companhias colonizadoras e pelos

atacadistas é a densidade viva que encontramos, ainda hoje, na memória dos idosos

desse estudo.

6.3 Desbravadores: ‘exploradores e explorados’ durante os ciclos econômicos

A história vista de baixo e descrita com os relatos dos desbravadores, posto

no item anterior, influenciou a forma como os idosos, ainda hoje, se identificam com

a terra e como agregam valor a ela, como sentiram e viveram o pertencer e as

disputas pelo território. Se a história procura apresentar a colonização do oeste de

Santa Catarina como um processo harmonioso, Zambiasi (2000, p. 41) desenha a
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história da ocupação sob o viés da contradição: “de um lado, os donos das

companhias colonizadoras, os madeireiros, os comerciantes-atacadistas e, de outro,

os colonos explorados”. Ainda há que se pôr nesta densidade a exploração e

exclusão do caboclo que ocupava essas terras já há algumas décadas.

Segundo Renk (2006), a colonização representou uma acelerada mudança.

Foram introduzidos valores externos, deixando à população local as alternativas de

adaptar-se ou ser excluída, por duas razões postas: primeiro pela desestruturação

do modo de vida anterior à civilização e pela nova organização econômica

introduzida pelo colonizador.

Segundo Radin (2001), a expansão capitalista no oeste catarinense, como já

exposto, ocorreu no início do século XX, com as vendas de lotes de terras para os

colonos pelas companhias colonizadoras e, pela expulsão dos caboclos. Este sonho

de uma vida nova e melhor, com trabalho, liberdade, riqueza e bem-estar, no

entanto, sofreu limitações impostas pelo meio e pelo modelo de colonização, além

da própria visão de mundo. Com o perfil camponês, os migrantes que buscavam

fortuna, na realidade, conseguiram reproduzir o que se via em outras colônias, uma

agricultura de subsistência, inicialmente, com venda dos excedentes aos

atacadistas. Estes sim, enriquecendo com a revenda dos produtos. Neste contexto,

os migrantes rio-grandenses figuraram como uma mão de obra barata e adequada

ao projeto capitalista de desenvolvimento projetado pelos governantes da época.

O projeto colonizador, enunciado através das representações de elite
política do Estado ou dos colonizadores, esteve voltado a um
determinado tipo de colonos: ‘os obreiros da civilização’, e às
‘colméias admiráveis de trabalho’, como foram apresentados os de
origem. À medida que privilegiavam e enalteciam este tipo de
campesinato, isto é, os de origem, excluíam a fração localizada na
área, pela ‘falta de vocação agrícola’, ‘pela falsa consciência de
posse’, pela ausência de acumulação de capital econômico para a
compra da terra, por ser diferente. (RENK, 2006, p. 230).

Vicenzi (2008) destaca que a colonização oficial do oeste de Santa Catarina foi

caracterizada pelas pequenas unidades agrícolas, cultivadas pelos colonos com ajuda

familiar. A lógica da colonizadora e dos colonos era delimitar os lotes, devastar as

matas, cultivar o solo, produzir para subsistência e para o mercado. Para os colonos,

o mais importante era a terra boa para o cultivo, mas as matas do lote também eram

aproveitadas, pois, dela retiravam a madeira necessária para as edificações, ainda
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podiam caçar e coletar a erva-mate em alguns locais. Dessa forma, dependendo do

período que o migrante riograndense chegou, se inseriu num ciclo econômico. Os

narradores desse estudo chegaram ao oeste catarinense em pleno ciclo da madeira e

viveram na sequência o ciclo agroindustrial. Logo a seguir retomaremos brevemente

os quatro ciclos econômicos de desenvolvimento dessa região.

Bavaresco (2002) apresenta de forma resumida os quatro ciclos econômicos

vivenciados no oeste catarinense, e nos quais os colonos rio-grandenses figuraram

como aqueles que modificaram um ambiente rústico e natural, desconhecido e

perigoso, produzindo matéria-prima para as empresas comercializarem e, por muitas

vezes, foram explorados.

Durante o ciclo econômico da pecuária o objetivo dos governantes foi a

garantia de posse sobre o território, sem interesse em promover uma ocupação

ordenada, o que resultou na ocupação das áreas de campo e nos grandes

latifúndios, ocasionando a expulsão dos indígenas. Posteriormente, a dificuldade de

transporte, a distância entre os centros consumidores e a concepção de que as

terras de campo não eram férteis para a produção agrícola e, portanto, não

proporcionaram o acúmulo econômico capaz de promover um desenvolvimento

regular na região, enfraqueceram este ciclo.

Já no ciclo da erva-mate, economicamente, o oeste catarinense não passou

de um fornecedor de matéria-prima para as indústrias que se instalaram no país e

nos estados vizinhos, Argentina, Paraná e Rio Grande do Sul, respectivamente.

Foram registrados alguns pequenos soques19 de erva-mate na região, em Palma

Sola, Campo Erê e Chapecó, porém com a crise de 1910, essas pequenas

indústrias sucumbiram.

Como destaca Renk (2006), o corte da erva-mate, dada a sua sazonalidade,

penosidade do trabalho e isolamento na safra, era realizado pelos caboclos, que

eram explorados em seus salários de ervateiro, ou pelo patrão ou pelo dono da

indústria, geralmente de outro grupo étnico.

Neste ciclo, a falta de estradas que ligavam a região oeste ao restante do

estado e a dificuldade de transporte foram um dos principais entraves ao

                                                            
19 Feito no monjôlo, considerado primeiro invento industrial. Era movido com o auxílio do peso da

água, conduzida por bica, em movimentos lentos, socando a erva com duas mãos de pilão.
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desenvolvimento de indústrias ervateiras na região. Registramos aqui que o

transporte da erva-mate para os centros consumidores era feito no lombo de mulas,

em bruacas20 de couro. Em dias de chuva, o produto umedecia com facilidade,

ocasionando a perda da qualidade e competitividade no mercado, acarretando uma

redução no valor do produto. Somado a isso, ainda havia o fraco mercado

consumidor local, pois, os moradores dessa região, ainda que em pequeno número,

produziam erva-mate para seu próprio consumo. Nos anos de 1910 a 1920, o ciclo

da erva-mate entrou em decadência, principalmente em função do desenvolvimento

e aumento da produção na argentina, principal consumidora do produto. A

dificuldade de controle fiscal sobre a extração da erva, o esquecimento pelos

governantes da época e as dificuldades enfrentadas para promover uma ocupação

organizada das terras, não permitiram o desenvolvimento de indústrias de

processamento na região.

Somente no final da década de 1920 inicia efetivamente o processo de

colonização e se inaugura o ciclo da madeira. As empresas colonizadoras, ao

receberem uma grande dimensão territorial para vender, exploravam a madeira mais

nobre e só ofereciam as terras aos colonos. Por isso que a indústria madeireira logo

começou a se destacar no Oeste.

Os colonos, por sua vez, quando compravam a terra com a floresta

preservada retiravam uma parte da madeira para construir a casa, galpões e outras

necessidades e o restante cortavam para vender às madeireiras ou queimavam para

abrir lugar para o plantio e fazer as roças, como diziam. Vejamos o que o

desbravador Parreira, inconformado, fala em sua história ao refletir sobre como o

desmatamento era realizado.

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. [...]. 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. Queimava
tudo lá no mato, guaviruva, batinga, tudo fogo, não tinha (expressão
de inconformado). (Parreira, 81 anos).

                                                            
20 Mala de couro cru, para levar em viagem a cavalo.
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A região se desenvolvia ao passo que novas famílias de colonos se

instalavam nas áreas abertas à colonização. Este ciclo econômico foi de

fundamental importância para os colonos que se deslocavam para a região, pois a

mata fornecia madeira para as instalações que necessitavam. Porém, por outro lado,

este ciclo criou um mercado de trabalho de baixa remuneração e desgastou o solo.

Promoveu, ainda, a expulsão dos caboclos, cuja grande maioria vivia nas matas, e

não tinha a posse da terra. Em poucos anos a mata nativa da região foi

significativamente reduzida. A atividade madeireira, no oeste catarinense, iniciada

nos anos de 1920, começou a declinar somente no final de 1970 e, aos poucos, foi

terminando, ocorrendo, assim, o fim do ciclo madeireiro.

Conforme destaca Zambiasi (2000), a madeira de lei e os pinheiros eram aos

poucos vendidos às companhias madeireiras que exportavam para a Argentina.

Pagavam uma ninharia aos colonos, mas era o único jeito de eles terem algum

dinheiro na época para comprar coisas necessárias como açúcar, sal, ferramentas,

roupas e calçados. E foi através da indústria da madeira que começou a se instalar a

primeira forma de concentração de renda e riqueza. Os novos ricos na região eram

aqueles que recebiam as concessões de terras para vender, os das indústrias

madeireiras e, mais tarde, os atacadistas. Vejamos o relato de Terra, um

desbravador que comprova esta situação de desmatamento intenso e

enriquecimento fácil.

O engenheiro que tinha aqui eram os Bertazo, Lunardi, de Xanxere e
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 [...] Nessa época era tudo mato e pinheiro, tudo
era coberto de araucária desde dentro da cidade até todo lugar,
ainda tem lá em cima onde são os Bertazo, ainda deixaram uma de
lembrança, mas era puro pinheiro. Enriqueceram cortando mato.
(Terra, 85 anos).

De acordo do Hass (1999), os Bertaso trouxeram mais de oito mil famílias do

Rio Grande do Sul para Santa Catarina, na sua maioria ítalo-brasileira, que vieram

para cá em busca de terras, sobrevivência da família e uma vida melhor. A

dominação política dos Bertaso tinha como base o prestígio que possuíam junto ao

governo Estadual e a população local, pelo seu poder econômico.
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Figura 26: Transporte de madeiras por meio de balsas no Rio Uruguai.
Fonte: Centro da Memoria do Oeste de Santa Catarina (CEOM)

A companhia colonizadora Bertaso iniciou o processo de
desestruturação socioeconômica existente na região, objetivando
preparar a chegada do colono, isto é, expulsou gradativamente as
sociedades indígenas e caboclas para permitir e entrada dos colonos
rio-grandenses e empreendeu a extração das madeiras, que tornou
mais ágil o desenvolvimento da agricultura comercial. (VICENZI,
2008, p. 18).

As empresas colonizadoras se utilizavam das propagandas para divulgar

as colônias, chamando atenção para a facilidade de escolher entre tantos mil

hectares aquele que lhes interessava e a ideia de ‘riqueza fácil’ propagou-se

rapidamente entre os colonos rio-grandenses. Nos anúncios, o oeste catarinense

figurava como um espaço promissor, e as empresas não esclareciam que eles

viriam para cumprir o papel de ocupar e ser útil ao sistema que se fundamentava

na exploração do ambiente e, posteriormente, do que se produzia com o próprio

trabalho.

O narrador Parreira destaca em sua história de vida que a exploração ocorria

por parte dos atacadistas e compradores, mas que naquela época os produtos ainda

eram mais valorizados que agora.
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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 [...]. As empresas
exploram, mas não só um pouco, tudo. Não pagam o justo. Por que
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... (Parreira, 81 anos).

Historicamente, os desbravadores se configuraram ora como explorados, no

caso pelos atacadistas e empresas, ora como exploradores do meio ambiente, ao

promover com sua vinda a expulsão dos indígenas e caboclos das terras que

compraram para produzir.

Segundo Vicenzi (2008), não era raro que os compradores das terras

demorassem em tomar posse e a ocuparem suas novas propriedades, pois,

estavam isoladas no meio do sertão. Nestes casos, as colonizadoras colocavam

capatazes e homens de confiança que ficavam encarregados de zelar pelas terras.

Eles eram instruídos a agir com a máxima severidade, ou seja, com violência,

expulsando intrusos que penetrassem ou habitassem as terras vendidas. E quem

eram os intrusos? Indígenas e caboclos. Cabe destacar aqui que, juntamente com

os indígenas, os caboclos foram importantes desbravadores das florestas, pois, em

função da expulsão, foram cada vez mais adentrando a mata, explorando as regiões

não habitadas por europeus ou descendentes, abrindo picadas e clareiras,

favorecendo a continuidade da colonização. Nesse sentido, de certa forma, após

abrirem caminhos para os colonos, foram dominados e expulsos pelo processo de

expansão da agricultura mercantil.

Pontuamos aqui que a região oeste de Santa Catarina possui uma dívida

histórica com a população cabocla21 e indígena22 e, chamamos a atenção em nosso

estudo sobre esta questão, embora esse não seja o tema da tese.

                                                            
21 Sobre os caboclos no oeste catarinense ver: RENK, Arlene. A luta da erva: um ofício étnico no

oeste catarinense. Chapecó: Grifos, 1997; POLI, Jaci. “Caboclo: pioneirismo e marginalização”.
Cadernos do CEOM, Chapecó, FUNDESTE, n. 7, 1991.

22 Sobre os povos indígenas no oeste de Santa Catarina verificar: D’ANGELIS, Wilmar da Rocha.
“Para uma História dos índios do oeste catarinense”. In: Para uma História do oeste catarinense: 10
anos de CEOM. Chapecó: UNOESC, 1995, p. 141-219; ORTIZ, Hilda B. D. “Ocupação pré-histórica
do oeste catarinense”. In: Para uma História do oeste catarinense..., p. 17-70; VEIGA, Juracilda.
“Revisão bibliográfica crítica sobre a organização social Kaingang”. In: Para Uma História do oeste
catarinense..., p. 259-331.
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Renk (2006) expõe que a colonização representou uma mudança acelerada,

deixando a população local a opção de adaptar-se ou ser excluída. Neste caso, o direito

de propriedade prevaleceu ao de ocupação. Este foi ignorado enquanto direito e visto

unicamente como uma infração, o que fez da população cabocla e indígena um intruso.

Em nenhum momento as empresas colonizadoras analisaram as formas distintas de

cultura, pensando um projeto de colonização que pudesse organizar o território para

que os posseiros tivessem garantido o acesso às terras que estavam utilizando. Apenas

atribuíram aos caboclos o termo de intrusos e aos colonos de trabalhadores.

Segundo Elison (2006), na década de 1960, o Brasil passou por mudanças no

campo, principalmente em decorrência da mecanização, gerando um excedente de

mão de obra. Iniciou-se aí um processo de inversão populacional, ou seja, a

população brasileira passou a residir em maior número na área urbana. A busca por

esse espaço se dava principalmente por aquelas que possuíssem indústrias e,

consequentemente, empregos. Na região oeste de Santa Catarina, mais

precisamente em Chapecó, além da mecanização do campo, também a capacidade

de sustento de todos os membros da família na terra tornou-se difícil. Com a

constituição de novas famílias pelos filhos dos imigrantes, as pequenas

propriedades passaram a não comportar todos, obrigando-os a procurar outra forma

de sobrevivência, migrando principalmente para o Norte do Paraná, Mato Grosso do

Sul, Mato Grosso, e Rondônia. Mas boa parte da população decidiu ficar na região

oeste e trabalhar como assalariada nas cidades.

Dessa forma, foi em torno de 1950-1960 que se instalou o quarto ciclo

econômico: o agroindustrial. Os colonos já possuíam certa experiência na agricultura

e logo transformaram a paisagem da região, adotando um modo de produção

familiar. A forma rudimentar como trabalhavam a terra proporcionava uma produção

capaz de manter a família e acumular uma pequena parte de capital, graças ao

excedente da produção que era vendido aos atacadistas, que pagavam pouco pelos

produtos, mas era a única opção de venda que se tinha.

Além da madeira, a única forma de conseguir algum dinheiro era com
o excedente das colheitas. Para quem era vendido esse excedente?
A resposta é unânime: ‘Para o atacadista’. Guido comenta que
‘pagavam uma bagatela, mas não tinha outro jeito. Não havia outro
para vender’. Percebe-se aqui o surgimento de outro tipo de
expropriação e concentração de riqueza na região: o atacadista.
(ZAMBIASI, 2001, p. 38).
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A divisão das terras em pequenos lotes coloniais e o sistema primitivo de

rotação de terras ocasionou o rápido desmatamento e esgotamento do solo. Junto com

o aumento populacional, foram sendo desenvolvidas atividades agropecuárias, focadas

na produção de aves, animais, e as integrações foram evoluindo e tomando o espaço

econômico da região, o que a levou à posição de maior polo agroindustrial do estado.

Figura 27: Primeira foto aérea de Chapecó (1960) com muita mata nativa ao redor, ainda.
Fonte: Zolet Fotografias

Nessas décadas houve a fixação das primeiras indústrias de

alimentos na região e, a partir de 1970, a transformação da ação industrial

regional em agroindústria, aspecto que caracteriza essa região a nível

nacional. Este crescimento se deu, sobretudo, com o estabelecimento das

primeiras empresas agroindustriais da região, entre elas a SADIA23,

                                                            
23 Em meio às grandes transformações mundiais e ao avanço industrial brasileiro que marcaram a

década de 1940, ante a impossibilidade de importações provocada pela II Guerra Mundial, a região
oeste do Estado de Santa Catarina também atravessava mudanças em seu perfil. Se nas décadas
anteriores a região era vista como área de difícil acesso e desprovida de desenvolvimento social ou
econômico, nos anos 40 começa a se tornar importante centro produtor. O cultivo do milho, trigo,
feijão, fumo e batata crescia, assim como a criação de suínos, o que posicionava municípios como
Chapecó e Concórdia entre os 10 mais prósperos do estado. É neste cenário de desenvolvimento
econômico e social que surge a Sadia. Fundada por Attilio Fontana em 7 de junho de 1944, a partir
da aquisição de um frigorífico em dificuldades, a S. A. Indústria e Comércio Concórdia é batizada
por seu fundador, pouco tempo depois, como Sadia. O nome foi composto a partir das iniciais SA
de "Sociedade Anônima" e das três últimas letras da palavra "Concórdia", DIA, e virou marca
registrada em 1947. Quanto às atividades operacionais, a empresa encerra 2008 como a maior
empresa brasileira exportadora de proteína animal e a maior produtora do setor de carnes. Faz
parte, desde 19 de maio de 2009, do grupo Brasil Foods, união entre a Sadia e a Perdigão
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AURORA24 e PERDIGÃO25. Na história de vida do desbravador Terra aparece um

pouco da forma como se estabeleceram estas relações:

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. [...]. A
Sadia começou a exigir tudo e ela sempre foi de exigir muito, agora
no fim ta 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. (Terra, 85
anos).

As agroindústrias encontraram na pequena propriedade familiar um campo

fértil para disseminar o programa de fomento para suinocultura e a avicultura. Nesse

programa, os produtores recebiam os insumos, a assistência técnica, medicamentos

e vacinas das empresas em que estavam integrados. A empresa se encarregava de

adquirir a produção de suínos, quando então, descontava os produtos fornecidos ao

produtor. Assim, aquelas relações tradicionais mantidas com os comerciantes locais,

até mesmo a produção para a autosuficiência foi substituída por relações com o

capital industrial e financeiro.

Simultaneamente à instalação e ampliação das indústrias, ocorreu a

modernização do campo e das relações de produção nele desenvolvidas; nessa

região, as mudanças ocorreram especialmente na pecuária. Na criação de aves e

suínos foi sendo implantado um novo sistema de produção, a integração. Essa

forma de produzir está baseada num sistema de “parceria”, na qual o produtor deve

participar com a propriedade, as instalações e a mão de obra, enquanto que a

                                                            
24 A Cooperativa Central Oeste Catarinense Aurora é um dos maiores conglomerados industriais do

Brasil e referência mundial na tecnologia de processamento de carnes, com 16 cooperativas
filiadas, mais de 77 mil associados e mais de 11 mil funcionários.

25 A Perdigão é uma das maiores empresas de alimentos da América Latina. Ocupa o terceiro lugar
em abate de aves e está entre as 10 maiores em abates de suínos no mundo, sendo também uma
das principais companhias brasileiras na captação de leite. É uma empresa de escala internacional;
seus produtos chegam a mais de 110 países. Fundada em 1934 por imigrantes italianos em Videira
(SC), a empresa emprega hoje mais de 55 mil funcionários.
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agroindústria controla de maneira bastante rígida toda a produção. Estão a seu

encargo as produções de pintos, perus e suínos, entre outros, que após o

nascimento dos filhotes são distribuídos aos criadores, bem como lhes é ofertada

toda a assistência técnica, alimentação e medicamentos. Tudo é determinado pela

empresa, inclusive o momento em que os animais serão da granja e levados para o

abate.

Essa nova forma de produzir foi mudando completamente as relações entre

produtores e indústria: esta passou a determinar o que, como, e quando os

produtores devem criar. Muitos agricultores resistiram em trocar seu antigo modo de

produzir. Para enquadrar todos os produtores dentro dos padrões estabelecidos, foi

inventada uma doença chamada peste suína africana. Assim, criou-se o pretexto

para matar todos os porcos da raça comum e impor a nova raça. Os novos porcos

precisaram ser produzidos dentro de determinados padrões de higiene e

alimentação. Quem não procedeu como a agroindústria determinou foi sendo

excluído do ciclo e seus animais não foram mais aceitos (ELISON, 2006).

Martins (2008) esclarece que o sistema de integração é estabelecido

mediante um acordo de colaboração mútua entre a empresa e o produtor. É feito um

contrato entre o produtor e a agroindústria, por meio do qual o produtor se

compromete a providenciar as instalações e a mão de obra, e a integradora a

fornecer as matérias-primas, bem como a assistência técnica, transporte e

comercialização. A individualidade econômica é mantida e o sistema é chamado

vertical, porque todos os processos ou operações da produção têm uma única

coordenação administrativa. O sistema integrado tem quatro objetivos básicos: o

primeiro é garantir ao criador rendimento definido, lote após lote, ficando livre das

oscilações de mercado, em que, às vezes, o preço de vendas não cobre os custos

de produção: o segundo, propiciar um rendimento em escala em todo o sistema, não

seccionando os lucros por segmento; o terceiro, melhorar o padrão de qualidade em

todos os segmentos da cadeia; e o quarto, garantir uma produção em escala, a fim

de que a empresa possa produzir com competitividade, qualidade e volume de

produção, que permitam agregar valor e competir no mercado internacional de

carnes e grãos.

No entanto, muitos agricultores não conseguiram acompanhar o processo de

modernização que ocorreu a partir dos anos de 1970, porque o trabalho na pequena
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propriedade não gerava capital suficiente para acompanhar a rapidez do processo

em andamento e, em algumas situações a única opção era aceitar as regras das

integrações. Não havia, por parte do governo, investimento na área agrícola.

Quando havia, dado o processo inflacionário, as dívidas dos agricultores tornavam-

se enormes. O recurso encontrado era amparar-se nas indústrias, por meio do

sistema de integração e estas podiam manipular os preços de acordo com os

interesses. A dependência criada entre agricultor e indústria proporcionou a alguns

um modo de vida regular, porém, é grande o número de agricultores que se

encontram muito longe de alcançar um modo de vida condizente. Na história de vida

de Parreira esta questão de não conseguir acompanhar os processos de

modernização da produção está posta com muita tristeza e indignação.

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. (Parreira, 81 anos).

Se, aparentemente, as novas relações capitalistas de produção instalaram-se

sem resistência, não é o que percebemos a partir do final dos anos 1970.

Evidentemente que as resistências ocorrem no embalo das mudanças políticas,

vividas em nível nacional. A região oeste de Santa Catarina e, especialmente,

Chapecó, viveram muitas lutas contra as diferentes formas de opressão. A região

transformou-se em um “Celeiro de Movimentos Sociais”, expressão comumente

usada por diferentes lideranças populares regionais e nacionais. Nessas lutas

envolveram-se diferentes setores sociais: religiosos, agricultores, operários, índios,

intelectuais. As resistências foram se construindo e se consolidando com a vinda do

Bispo Dom José Gomes, em 1968, quando a Diocese de Chapecó começou a

construir “novas” práticas de ação enquanto Igreja. Trabalho inspirado pelo Concílio

Vaticano II e pelos encontros episcopais de Medellín e Puebla. A Diocese de

Chapecó inaugurou uma nova orientação para a linha pastoral de atuação. É a

opção preferencial pelos pobres (ELISON, 2006). Vemos no relato da desbravadora

Rosa a importância desse movimento para a região: “Olha a época do Dom José

que mudou muita coisa na Igreja, passou a ser mais bonito trabalhar com a religião,
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cuidando dos que tinham mais necessidade. Esse bispo revolucionou nossa igreja,

valeu a pena”.

A partir do final dos anos 1970, muitos agricultores, liderados pelos agentes

religiosos, decidiram que não era mais possível ficar calado diante da exploração e

opressão que viviam e, coletivamente, começaram a protestar, através de vários

movimentos sociais que nasciam desses descontentamentos. Um fato que marcou a

história da produção associada às empresas foi a evidência da não-existência da

peste suína. A população, auxiliada pela Igreja, veterinários e técnicos agrícolas,

‘descobriu’ que a peste suína não passou de uma farsa, uma estratégia do governo

e das agroindústrias, para eliminar definitivamente a produção autônoma de suínos

na região; o que causou indignação geral. Em protesto, ocorreu uma grande

manifestação pública, que reuniu mais de 25 mil pessoas no estádio Índio Condá.

Os manifestantes seguiram pelas ruas da cidade de Chapecó. Foi a primeira grande

manifestação no fim da década de 1970, ainda na vigência do regime militar. Este

protesto foi um marco na memória do Oeste Catarinense, o que reforçou e

desencadeou o surgimento de importantes movimentos sociais na região: o

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o Movimento pela Tomada dos Sindicatos

Rurais e a constituição de um sindicalismo combativo no campo; o Movimento das

Mulheres Agricultoras, o Movimento de Retomada das Terras pelos índios; e o

Movimento dos Atingidos pelas Barragens (ELISON, 2006). Chapecó passa assim a

ser reconhecida como a cidade pólo da região e o “Celeiro de Movimentos Sociais”.

A intensa utilização da capacidade de produção agrícola da região ocorre

num contexto caracterizado por agricultura familiar de pequeno porte, com uma

estrutura fundiária constituída, predominantemente, por pequenas propriedades. Em

torno de 40% das propriedades rurais do Oeste não ultrapassam 10 hectares

(TESTA et al., 1996). A produção agrícola da região, ainda de acordo com o autor,

faz intenso uso do solo e é diversificada e interligada. Destaca-se o cultivo de milho,

feijão, soja, trigo, erva-mate, entre outros. Além disso, há concentração na produção

de suínos e aves, mas também existe espaço para a produção de peixes,

bovinocultura de leite e corte.

O modo de produção adotado nos últimos anos, que inclui o manejo

inadequado do solo, a alta concentração de dejetos de suínos, descartados sem o

tratamento adequado, o uso intensivo de agrotóxicos e a emissão de efluentes
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industriais, tem resultado em grandes problemas ambientais como: (1) a redução da

capacidade produtiva do solo e (2) a baixa disponibilidade e qualidade da água.

(TESTA et al., 1996). Essa realidade, no entanto, tem levado as instituições de

ensino a desenvolverem pesquisas e projetos a fim de minimizar os efeitos do mau

uso dos recursos naturais.

A região oeste é a maior em superfície do estado, representando um quarto

do território do Estado, e em número de municípios (118). É a segunda mesorregião

em população, com 1.114.699 habitantes, e densidade demográfica de 41 hab/km²,

abaixo da média estadual que é de 56 hab/km². Por sua vez, a região oeste de

Santa Catarina está dividida em microrregiões. A microrregião de Chapecó é

composta por 38 municípios. É uma região agroindustrial, onde se localizam 7, 29%

das empresas do estado e que se apresenta como destaque nos setores alimentício,

de origem animal, setor metal-mecânico, moveleiro e de plásticos. A concentração

urbana é baixa, apenas uma cidade, Chapecó, ultrapassa os 100 mil habitantes. Os

municípios que mais cresceram, especialmente na área urbana, vêm absorvendo

parte do êxodo populacional dos municípios menores da própria região que, via de

regra, vem sofrendo um processo de redução demográfica, não só rural, mas

também nas cidades (ELISON, 2006).

Em termos de infraestrutura, a região ainda apresenta limitações e

inadequações em aspectos como malha viária, produção de energia, armazenagem,

sistema de comunicação, educação e saúde. Em suma, a região possui potencial

para o crescimento, mas este demanda reflexões e ações adequadas para que o

desenvolvimento e a sustentabilidade sejam alcançados. 

Como já mencionado, Chapecó, segundo dados IBGE (2007) possui 164.803

habitantes e 12.265 são idosos. Destes, 6.775 são mulheres e 5.490 são homens.

Quanto ao rendimento médio mensal, temos uma média de R$ 495, 00 para o

urbano e R$ 312, 00 no rural. É uma das mais importantes cidades da região, sendo

considerada a capital latino-americana de produção de aves e o centro brasileiro de

pesquisas agropecuárias. Chapecó possui uma economia bastante diversificada,

porém, cada vez mais o município assume uma posição de liderança em

determinados setores da economia, como no de agroindústrias. O município esta

numa posição geográfica privilegiada, ou seja, o centro da região do Mercosul, a 630

km da capital Florianópolis. Como município polo, Chapecó absorve as
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externalidades positivas e negativas que a região enfrenta. A vocação regional para

a agricultura e agroindústria é uma marca das colonizações italiana e alemã que

prepondera até os dias de hoje e mantêm seu perfil de produção voltada para o

setor alimentício. Vejamos o relato do desbravador Terra sobre como era Chapecó

quando chegou e como está hoje com todo o progresso e desenvolvimento:

Chapecó! Vou te contar como era a Getúlio Vargas naquele tempo
tinha ali uma única rua, a Getúlio, só com 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 cerrado de anjico, três polegada
grossa assim né.... Em cima passavam as carroças e fazia muito
barulho, era uma coisa assim rústica, era tudo natural [...] 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 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. (Terra, 85 anos).

Figura 28: Cidade de Chapecó em 2011
Fonte: www.portalchapeco.com.br/..chapeco01.jpg
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Estes colonos desmataram a terra, construíram suas casas, igrejas, salões

comunitários, abriram caminhos para a nova Chapecó, produzindo produtos agrícolas,

utilizando ferramentas simples como machado, enxada, enxadão e serrote e sua vida

cotidiana foi centrada no trabalho braçal, na lavoura, no cuidado com os animais, no

convívio com a família e vizinhos, na missa e nas festas comunitárias e na luta diária pela

sobrevivência, numa era em que o modelo patriarcal de família determinava as relações e

obrigações.

É neste contexto, com esta história e neste território, marcado por conflitos e

interesses, caracterizado pela agricultura familiar de pequeno porte, com uma estrutura

fundiária constituída, predominantemente, por pequenas propriedades e, com uma

realidade urbana agroindustrial, que nossos idosos viveram e envelheceram, se

constituindo como desbravadores desse território a oeste do estado de Santa Catarina.

Vale destacarmos que o termo desbravador não pode ser compreendido em seu singular,

mas sim, no plural, pois diversas culturas, seres humanos e comunidades empreenderam

um trabalho árduo para desenvolver a região a partir do início do século XX.

 O contexto histórico de colonização e ocupação da região, brevemente

exposto, permitiu-nos entender como estes colonizadores envelheceram por aqui e

os significados dos processos vivenciados ao longo da luta pela terra e ocupação

deste ‘lócus’. Este cenário que permeia a memória destes idosos descendentes de

italianos e poloneses norteou as formas de compreensão e significação do processo

de envelhecer neste contexto. Beauvoir (1990) afirma que a velhice acarreta

determinadas condutas, que são consideradas típicas da idade avançada e tem uma

dimensão existencial como todas as situações humanas, em que se modifica a

relação do ser humano com o tempo e, portanto, 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 a qual

pertence.

O que percebemos ao longo do processo de pesquisa é um sentimento de

autoestima importante no que tange ao que foi colonizar esta região, se

autodenominam desbravadores, pois este foi o papel social que lhes configurou

valor; são seres humanos que viveram no ambiente rural num período em que ser

produtor, seja homem ou mulher que trabalha com a terra, foi fundamental para o

desenvolvimento e o progresso regional. Desta forma, permaneceram morando
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neste ambiente, mesmo cientes de que a vida urbana, por muitas vezes, poderia

lhes trazer algumas facilidades no que tange à assistência. Porém, ao se mudar e

deixar o território onde construíram suas vidas, também sairiam de uma situação de

reconhecimento e valoração para uma condição de anonimato e, isto seria, de certa

forma, a morte do idoso ou da idosa enquanto um ser social nesse microcosmos.

Desta forma, o processo de recontar a vida como desbravador ou

desbravadora permitiu-os um momento de reencontro com seu próprio existir, um

momento que reforçou e reavivou o valor do que fizeram no processo de viver e

desenvolver o território. Já, eu enquanto pesquisadora foi me permitindo ir

compreendendo como foi se constituindo o processo de envelhecer neste ambiente.

 Embora alguns pontos fundamentais já aparecerem no processo de constituir

a história sobre como foi envelhecer como narrador e narradora, vivendo no meio

rural, como as maiores dificuldades enfrentadas pelas mulheres, o desgaste físico

vivido pelo trabalho braçal e a forte relação com a terra, a etnia, a família e a

vizinhança, no decorrer do estudo outras questões foram emergindo e nos

provocando. Entre elas destacamos: quais os significados construídos sobre o

processo de envelhecer neste contexto? Como se posicionam o idoso e a idosa no

hoje, enquanto desbravadores contemporâneos? Que desafios o contexto atual lhes

impõe? Ainda: Como resgatar a autoestima de populações rurais, já que estes

idosos se colocaram como atores que, ao se sentirem valorados pelo papel de

colonizar, assumiram com mais facilidades a opção de permanecer no meio rural,

mesmo mediante muitas dificuldades? Cabe-nos perguntar ainda: será que se

percebem como velhos? Se sim ou se não, de que forma essa percepção foi sendo

construída. E entre outras questões: quais os fatores postos pelos idosos como

determinantes no processo de bem viver e envelhecer neste contexto?

Para tanto, no próximo capítulo continuaremos a tecer uma rede de diálogos

entre os autores e o material empírico oriundo das densas histórias de vida dos

desbravadores para compreendermos como foi envelhecer neste contexto.

Concordamos com Minayo (2002) no sentido de que o envelhecimento não pode ser

visto como homogêneo, pois, cada pessoa vivencia essa etapa de uma forma,

considerando sua história particular e todos os aspectos a ela relacionados como

classe, gênero, etnia, saúde, educação e condições econômicas. Nosso trabalho

procurou ir apontando, ao longo do texto, uma descrição detalhada do que foi
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envelhecer como um desbravador ou desbravadora do oeste e, como é viver hoje,

enquanto um idoso ou uma idosa e, como esta trajetória foi permeando suas vidas e

impregnando-a de significados, sentidos e percepções sobre como é viver a velhice

nesse território.
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CAPITULO VII

7 SIGNIFICADOS EM TORNO DO PROCESSO DE VIVER E ENVELHECER NO

AMBIENTE RURAL DO OESTE CATARINSE COMO MIGRANTES

RIOGRANDENSES

Nesse capítulo apresentamos os significados construídos pelos idosos sobre

o processo de envelhecer no meio rural de Chapecó. Seres humanos que aqui

chegaram com o intuito de colonizar e construir sua história de vida num território

novo e desabitado. Para tanto, cabe destacar que a palavra significado deriva da

palavra latim ‘significatus’, que se refere a um indício, sinal, sentido.

Complementando ‘significo’ é mostrar sinais, indicar, dar a entender, declarar.

Considerando que a história oral trabalha com as narrativas dos seres humanos,

estes, ao longo do processo, fazem um contínuo de declarações e demonstrações

do que foi e fez sentido no processo de envelhecer no ambiente rural do oeste

catarinense. Algumas percepções sobre estas questões já foram sendo descritas e

apresentadas ao longo do Capítulo 6, quando reconstruímos a história da

colonização a partir da década de 40, segundo a opinião dos desbravadores. No

entanto, nesse capítulo, destacaremos alguns significados construídos pelos

narradores do estudo sobre o processo de envelhecer nesse contexto,

interpretando-os à luz de autores que trabalham com o tema. Como define Haguette

(2001), o significado dado pelos seres humanos sobre um fenômeno, se dá

mediante a interação do eu, com a mente e a sociedade. Essa interação resulta da

vida como um todo, em cujo processo o ser humano é um ator social ativo.

As percepções relatadas pelos idosos do estudo e os significados construídos

em torno do que foi viver e envelhecer no ambiente rural do oeste catarinense,

resgatadas ao longo do processo de contar e recontar a história lhes permitiu re-
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significar a própria velhice e fazer apontamentos sobre as problemáticas do

cotidiano. Destacamos entre os significados, o trabalho como uma marca central da

identidade deles; a saúde, enquanto um bem necessário para viver a velhice de

forma plena; a família, vizinhança e grupos de convívio, como rede de apoio que

favoreceu a permanência de 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.

7.1 O Trabalho enquanto marca central da identidade do desbravador e da

desbravadora

O item 6.2 da tese tratou de descrever como era organizado o processo de

trabalho durante a colonização do oeste catarinense, permeado pelos relatos dos

desbravadores. No Capítulo 6 destacamos que caboclos e índios, foram ignorados

pelos colonos, visto que aqueles praticavam uma economia apenas de subsistência e,

eram tidos por estes como preguiçosos. Já os migrantes figuraram na história da região

como a força de trabalho capaz de desenvolver o oeste e se afirmavam na lógica do

trabalho para serem identificados como seres humanos de valor.

A necessidade de aumentar a população, com “elementos de trabalho” para

fazer avançar a “civilização e o progresso”, foi uma ideia amplamente difundida no

processo de colonização do oeste catarinense. Somente com a vasta “difusão do

trabalho” se daria a “conquista permanente da civilização” desse espaço,

considerado atrasado, inculto e incivilizado (RADIN, 2006).

Quando se reportam ao passado, os migrantes lembram e destacam o

aspecto do espírito de trabalho, do seu esforço para impulsionar o progresso e da

difícil condição que se encontrava a região e, vinculam ao trabalho um significado

que constitui a marca central da identidade dos desbravadores, homens e mulheres

de valor, construído durante todo o processo de viver e envelhecer. Vejam o relato

de Rosa sobre sua percepção ao chegar em Chapecó na década de 40, com o que

se defrontou, no sentido de tudo o que havia por fazer para trazer o progresso e

desenvolvimento para este região:
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Vim de ônibus; quando que eu passei pelo Goio-En, que vim vindo
pra cá, eu já me senti muito mal, porque a gente vinha encontrando
tudo no começo; começo, porque não tinha nada, era só sertão né...
Era só mato, tudo por fazer e, Chapecó não tinha nada. A praça era
puro sapo que cantava, puro banhado, não tinha nada mesmo,
quanto trabalho para mudar isso aí ó! (Rosa, 79 anos).

A terra e o trabalho foram aspectos que determinavam como as unidades

familiares se organizavam, uma vez que os europeus imigraram trazendo suas

famílias e junto a elas uma tradição familiar patriarcal que organizava a vida em torno

do trabalho com a terra (RENK, 2006). Parreira nos conta que a mudança se dava

pelo núcleo familiar, visto que nela estava a mão de obra que se tinha para o trabalho.

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 [..] 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? (Parreira, 81 anos).

Radin (2001) destaca que entre os italianos há uma convicção de que

poderiam vencer pela capacidade do trabalho, por isso esse era considerado um

compromisso de todos os membros da família, independentemente de gênero ou

idade. Eles gostavam de se identificar pelo estilo de trabalho, o que gerou um culto

ao trabalho e, com ele, a necessidade de ser econômico. Entre os ítalos do oeste

catarinense era comum ouvir expressões como “I laora de negri” ou “laoro de negri”

(trabalhavam como negros ou trabalho de negro). Tais expressões eram utilizadas

quando um trabalho não foi bem feito. Dessa forma a qualidade do trabalho passa a

ser critério para determinar o valor da pessoa que o executou. Essas expressões

trazem uma matriz racista, não são neutras. Assim o ser passa a ter valor na medida

em que se identifica com os princípios dos migrantes. Vejamos na trajetória de vida

de Parreira o que ele nos coloca sobre esta questão:

Eles (os caboclos) 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!!!! (Parreira, 81 anos).
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Zambiasi (2000) destaca que de fato quase todo o tempo do colono era

ocupado pelo trabalho árduo. Seus entrevistados fazem questão de destacar que

“Ali sim se trabalhava”. Esse trabalho se dava pela necessidade de sobrevivência e

ao mesmo tempo era motivo de orgulho.

Olha o trabalho na roça era muito difícil, tudo assim braçal, serrote,
machado, enchada, serviço pesado mesmo. Se começava antes de
clarear o dia e se ia até escurecer, sofremos muito embaixo do sol e
fazendo tudo sozinhos. Só se sabia que tinha que trabalhar e pronto,
senão ia fazer como, como ter comida na mesa, era assim cara, não
tinha outro jeito, mas conseguimos e estamos aqui. (Rosa, 79 anos).

Essa superioridade étnica vinculada ao trabalho também foi enaltecida e reforçada

pelas empresas colonizadoras no momento da venda das terras, no qual se buscavam

seres humanos de valor para o trabalho e para o desenvolvimento da região. A forma de

ocupação do espaço pelos colonos era apontada por empresários e autoridades, de

forma evidente, como o melhor caminho para superar a condição “de puro mato”, “de

abandono” ou “de sertão”. Por isso, o avanço da migração representaria o

estabelecimento de um “povo ordeiro e trabalhador”, que superaria a antiga

condição de atraso e barbárie (RADIN, 2006).

Esse modelo de “progresso” e “civilização”, sonhado e difundido no processo

de colonização, sintetizava-se na expansão das populações migrantes, no domínio

da natureza, no avanço das atividades agrárias e na produção para o mercado

interno. Nele também se consolidou a representação de que a terra era a base de

produção para “fazer a vida” nessa região e para impulsionar a economia do Estado

(RENK 2006). Na fala de Parreira esta questão aparece claramente:

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. (Parreira, 81 anos).

Radin (2001) destaca que as representações construídas em torno da ideia

de vencer pelo trabalho foram bastante difundidas no contexto da colonização. “O

que fizeste na vida? Trabalhei...” essa frase, inscrita no monumento a Attilio
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Fontana26, localizado em frente ao Memorial, que também leva o seu nome, em

Concórdia/SC, resume essa situação. Considerando o legado de Fontana e a

simbologia que o seu nome carrega no município e na região, essa ideia não apenas

simboliza o pensamento da época, como também o cristaliza. Para os idosos e as

idosas, o trabalho significou envelhecer com dignidade e identidade de desbravador

e desbravadora, homens e mulheres de progresso.

Ainda quanto à concepção de trabalho, esta se apresenta sempre colada à

compulsão e à organização, o que estaria faltando aos brasileiros. Esta organização

é vista como uma qualidade inata dos de origem (RENK, 2006).

Em geral, a cisão da sociedade em grupos se ligava às
possibilidades de uns serem, supostamente, mais aptos do que
outros, pela sua capacidade de trabalho, para promover o progresso
e a civilização. As fronteiras entre os que eram idealizados ou
desejáveis e os menosprezados ou indesejáveis estavam bem
definidas. Saliente-se que, nessa época, isso não se tratava de
simples entendimento, mas de convicção científica defendida por
intelectuais, que se sentiam com a missão de sugerir aos
governantes o melhor caminho para a construção da nação. Para a
consolidação de um ‘novo padrão étnico’ nas novas terras
catarinenses, seria necessário remover os empecilhos que
representavam o passado, para favorecer o avanço da civilização,
ou, dito de outra forma, promover o branqueamento da população e a
difusão do seu suposto modo de trabalhar. (RADIN, 2006, p. 163).

Como destaca Radin (2001), a ideia do trabalho como “receita” para superar o

passado e construir o progresso era disseminada por diversos órgãos, entre eles a

imprensa. Em artigos dirigidos aos lavradores, na década de 1930, produzidos por

técnicos do Ministério da Agricultura, essa visão da cultura do trabalho é percebida

nas orientações passadas aos colonos. Afirmava-se que “a revolução redentora,

aquela que prometia trazer pastéis assados, não veio nem virá”. Tal revolução não

se acharia fora dos lavradores e operários e sim estaria dentro deles; as conquistas

que sonhavam só seriam conseguidas pelo trabalho: o colono, ou deixa no seu lote

mata virgem ou permite que cresçam capoeiras. O primeiro modo de proceder é uma

                                                            
26 Attilio Fontana, gaúcho, descendente de italianos, migrou para Santa Catarina em 1921, Bom

Retiro de Campos Novos, atual Herval d'0este, em função da morte de seu pai, para trabalhar sob
contrato com Casimiro Tisian. Sua principal atividade era enfardar a alfafa, embora ajudasse
também na lavoura de trigo e, a partir da sua habilidade para os negócios. Tornou-se um grande
empresário, fundador da Empresa Sadia. Também exerceu atividade política por 28 anos. Foi
prefeito de Concórdia, deputado federal por dois mandatos consecutivos, senador da república,
secretário de Agricultura de Santa Catarina. (http://www.memorialattiliofontana.com.br/
historia_attilio9.php).
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vergonha da civilização, porque exibe-nos como gente sem cultura; o outro é ainda

pior; serve de agasalho para plantas nocivas; basta que estas se multipliquem, e o

Vale do Rio do Peixe nada mais vale [...] Qual é, pois o meio de dar produção

'abundante e barata' (é aspiração do governo) e conservar a terra sempre fértil e

dadivosa? A receita é muito simples: aumentar o número de braços que trabalham...

(Jornal Cruzeiro, 10/6/1934, p. 3). Novamente a alusão ao trabalho como a forma de

desenvolver a região e progredir, mas, nem todos fizeram América e, muitos

trabalharam uma vida toda sem conseguir alcançar a estabilidade econômica

desejada.

Renk (2006) destaca que uma fração da população ascendeu

economicamente, mas não a totalidade. A ascensão será sempre justificada e

ilustrada como tarefa árdua, carregada de sacrifícios e penúrias. O trabalho e a

representação do trabalho ocupam espaço privilegiado nos discursos dos colonos de

origem, como uma marca étnica. O seu papel será sempre o da honra, admiração e

respeito, porque o trabalho para eles só era compreensível na lógica do sacrifício e

da recompensa. Ditados como “Quem não trabalha, que não coma”, “O suor não é

santo, mas, onde cai faz milagres” e “É do estrume que vêm as lindas verduras”, são

numerosos. O desbravador Terra destaca o valor do trabalho na construção da vida,

mas aponta que seu pai trabalhou muito, mas não fez fortuna:

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). (Terra, 85 anos).

Conforme Renk (2006) são vários os argumentos moralizantes para legitimar

a posição do grupo quanto ao trabalho e, associada à concepção de trabalho está a

representação do tempo. Este é naturalizado e daí a compulsão em não perdê-lo, é

sempre pensado na lógica do ganho ou perda. Este seria um elemento estruturante
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da organização interna do grupo doméstico e da organização do trabalho ao longo

do ciclo agrário ou do dia.

Neste caso cabe destacar que as ocupações em dias chuvosos eram aquelas

em realizadas nos ambientes fechados, em galpões ou paióis, para não perder o

tempo bom para o trabalho na lavoura. As atividades comunitárias como construção

de igrejas, escolas e cemitério eram realizadas nos meses de verão, tempo de folga

na lavoura. Já os encontros à noite entre vizinhos, os filós ou serões, eram

aproveitados para debulhar o milho ou confeccionar tricôs e crochês pelas mulheres.

Na circulação da santinha entre os colonos, era comum ver as mulheres cerzirem ou

costurarem enquanto conversavam:

De modo geral, o trabalho é apresentado como o segredo da fortuna,
a causa do progresso e da honrabilidade. O oposto, a indolência, o
não-aproveitamento correto do tempo o exclui do grupo e o torna
num outro. Aqueles que não trabalharam e não enriqueceram resta
uma justificativa, a atribuição ao infortúnio. (RENK, 2006, p. 97).

No entanto, como já destacamos no Capítulo 6, para as mulheres o trabalho

também configurava o sofrimento vivido pela tripla jornada de trabalho e, nesse

sentido, Buas (2007) expõe que o trabalho pode ser interpretado como um

componente de valorização da figura feminina, mas de forma ambígua, pois, por um

lado, representa uma intensa dedicação à casa, aos filhos e à produção durante a

vida, constituindo-se como sofrimento para a mulher; por outro lado, produz certo

orgulho, considerado importante pelas mulheres, que se percebem como

batalhadoras e guerreiras, ‘veramente desbravadoras’..

Para além da questão posta, atualmente, continuar trabalhando significa para

eles que o tempo não passou, pois, ao continuarem a realizar as atividades do

cotidiano, como plantar, regar uma flor, colher, cozinhar, cuidar da casa e dos

animais, entre outras tarefas, lhes confere um sentido de utilidade na vida e de valor

na comunidade e no núcleo familiar, sentimentos fundamentais para uma percepção

positiva da velhice. Logo, continuar trabalhando significa ser um ser humano do

bem, com um papel pró-ativo no núcleo onde convive. Sequeira e Silva (2002), em

seu estudo, destacam essa questão enfatizando que a manutenção do trabalho

permite aos seres humanos não só participarem ativamente da vida em comunidade,

dialogando, se inteirando sobre temas que versam sobre o rural, partilhando
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interesses e motivações, como também lhes confere um sentimento de

competência, de utilidade, de capacidade e, concomitantemente de bem-estar e,

favorece a permanência no meio rural (SEQUEIRA e SILVA, 2002). Vejamos o relato

de Parreira sobre esta questão:

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. (Parreira, 81 anos).

Rigo, Paskulin e Morais (2010) observaram em seu estudo com octogenários

do interior de um município, moradores de ambiente rural, que estes relacionaram o

trabalho com bem-estar. Nas comunidades rurais os idosos podem manter as

atividades mais facilmente, o que seria inviável em comunidades urbanas, onde

prevalecem atividades no setor secundário e terciário, com valorização da

produtividade.

Ribeiro e Schutz (2007) relatam que entre os idosos o sentimento de

continuar útil e ativo no meio onde convivem conferem-lhe realização e valorização

pessoal e social. Dessa forma, a realização de alguma atividade que exercite o

corpo e a mente, que lhe garanta algum tipo de trabalho, remunerado ou não, são

extremamente importantes para as pessoas idosas, pois lhe conferem alguma

autonomia e independência e influenciam no modo como cada história de vida se

estrutura. O valor socialmente reconhecido do trabalho garante a ele um lugar de

destaque na vida em comunidade; já a ausência deste, coloca-os numa situação de

falta do que fazer e, a partir de então, precisam exercitar a procura por novas

atividades que possam preencher o vazio deixado pela ruptura existente entre o

passado produtivo e o presente situado na ociosidade. Esta situação é mais difícil de

ocorrer com os idosos do ambiente rural, porque mesmo em escala menor, alguma

atividade eles continuam a realizar no cotidiano como já destacado em outros

momentos da tese.



211

Nesse sentido, podemos pressupor que a organização do trabalho no período

de colonização, mesmo na forma patriarcal, foi fundamental para a organização da

família em torno de um projeto de progredir, acumular bens e melhorar as condições

de vida do grupo, com o acesso a uma boa casa, alimentos variados e novas

aquisições de terra para assentar os filhos homens, conforme casavam e, garantiu

aos idosos na atualidade uma percepção de continuidade da vida, de manter-se feliz

e integrado, útil e capaz, relatos como “Se envelheci... Olha de anos eu envelheci,

agora de trabalho e espírito assim não me dou conta ainda (Rosa, 79 anos)” ou “Na

realidade não vi o tempo passar, plantei meu parreiral, tenho a fruta caseira, se é de

manha vou lá olhar as parreiras pra vê como é que ta, de noite vou olhar como está

a uva de novo” (Parreira, 81 anos) demonstram o significado positivo do trabalho

para a vida desse grupo. Radin (2001) destaca que foi no trabalho com a terra que,

a princípio, a maioria dos imigrantes direcionados ao sul do Brasil buscou realizar

seu sonho de América. Além de representar valor moral, o trabalho e a terra

reforçavam o sentimento de pertencimento ao novo território e de identidade como

desbravador, como homem ou mulher de valor. Já a conquista da terra no período

da colonização possibilitava-lhes o trabalho e este, por sua vez, a sobrevivência e a

chance de progredir. Na atualidade ela continua sendo um marco de referência na

memória do idoso e da idosa. Desfazer-se da terra figura como impensado; ela está

incorporada ao seu significado de ser, viver e se relacionar com o meio.

O trabalho ao longo da vida dos idosos e das idosas esteve intimamente

ligado à terra, ao valor e à necessidade de possuir a terra, como descendentes de

deserdados migrantes, precisavam desta para que se sentissem parte da pátria

Brasil. Já no hoje, o trabalho figura como um fio que lhes mantém ativos e com

sentimento de utilidade e papel na família. “A terra, assim como a mãe, simbolizava

a geração de vida e vida mais digna à família. Este pensamento é expresso num

provérbio comum que diz: In colônia se laôra e se core, mas de fame no se more, ou

seja, “na roça se trabalha e se corre, se labuta, mas de fome não se morre” (RADIN,

2001, p. 101).

O significado do trabalho figura como o que lhes identifica como desbravador

e desbravadora de valor e, continua lhes conferindo valor na atualidade, já que foi

este fazer que lhes confere um papel de destaque na região, como aqueles que

transformaram esse território desabitado trazendo desenvolvimento e progresso.
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7.2 A Saúde enquanto um bem necessário para viver a velhice de forma plena

Pensar o envelhecimento como processo positivo e a velhice como uma etapa

da vida que pode ser vivida com bem-estar, alegria, independência e qualidade de

vida vem sendo objeto de pesquisadores e estudiosos interessados em

compreender a complexidade da condição saúde neste momento da vida aqui

anunciado como a velhice (LIMA, SILVA, GALHARDONI, 2008).

Dessa forma, conhecer os significados atribuídos à saúde pelos idosos pode ser

uma boa estratégia para repensar ações e fazer apontamentos quanto às mudanças

necessárias para atender as particularidades de quem vive no ambiente rural.

Os significados de saúde podem ser elementos organizadores de
uma construção social coletiva do idoso. Conexões de sentimentos
de realização e de completude a sentimentos de limitação seriam
elementos identificadores desta construção, implicando na
necessidade de manutenção de um delicado equilíbrio. Sob esta
ótica, as auto-definições de saúde dos idosos, bem como os
comportamentos e estratégias adotados, tornam-se significativos e
coerentes. (FONSECA et al., 2010, p. 164).

Em nossa tese estamos tratando a velhice como um fenômeno

multidimensional e complexo, que é construído ao longo do curso de vida, da história

de cada um e, pelas experiências e oportunidades que cada ser acumulou durante a

totalidade do processo de viver. Saúde, no processo de envelhecer passa a ser uma

percepção que cada um constrói sobre si mesmo, baseado em sua história, nos

convívios sociais e nas expectativas individuais, constituindo-se, portanto, numa

jornada e não num fim. A questão relacional, o bem-estar e a independência

aparecem como questões fundamentais no conceito de saúde apontado pelos

idosos que vivem no meio rural e, quando falam sobre este ponto no processo de

viver, o fazem vinculado à trajetória de sua vida, falam da saúde no tempo presente,

mas à vinculam ao todo da vida, num processo de construção e de

responsabilização:

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
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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. (Orquídea, 85 anos).

Envelhecer, adoecer, viver saudável, em família ou não, com harmonia ou

sem, são realidades que podem tanto fazer parte da vida de uma criança, de uma

dulto ou de um idoso ou idosa. Não podemos vincular estes fatores à velhice, até

porque, em qualquer momento, estes podem estar inclusos na vida de qualquer ser

humano, pois, basta estar vivo para nos depararmos com qualquer uma destas

situações. No entanto, cada um percebe a situação a partir da sua história de vida,

suas experiências, vivências e por meio destas faz suas interpretações. Nesse

sentido, enquanto fenômenos complexos e complementares, envelhecimento e

saúde são compreendidos com base nas referências do que cada ser humano viveu.

Para quem viveu um passado cheio de privações no que tange as mínimas

condições para uma vida digna, como os narradores deste estudo, hoje, com um

pouco mais de acesso a serviços e políticas sociais que lhes garantem um mínimo

necessário para viver sem tantas privações, a vida pode parecer muito mais plena e

feliz. O fator econômico também foi posto como algo fundamental no processo de

envelhecer com mais qualidade e podendo acessar bens necessários para ter uma

vida mais saudável.

Já para ter uma vida boa e com saúde a gente deve se dar bem com
todos, ter certo equilíbrio com as pessoas, tentar não magoar
ninguém, porque olha, coisa mais triste é tu magoar os outros e a
vida boa é a gente ter um pouquinho com o que se defender de
ganho, ter as coisinha dentro de casa, ter o que precisa para viver.
Nosso ganho é da aposentadoria, ele é aposentado e eu também né,
é pouquinho, mas já ajuda né, o pouquinho que a gente trabalha né,
faz a vida. Sim, porque do jeito que vai indo agora melhorou, porque
a gente se endireitou um pouquinho agora, a gente tem um
pouquinho com o que viver. (Rosa, 79 anos).

Para pensarmos a questão saúde no contexto da velhice, vale resgatar a

colocação de Ramos (2003), sete anos atrás, a respeito do conceito clássico de

saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostrar-se inadequado para

descrever o universo de saúde dos idosos, já que a ausência de doenças é privilégio

de poucos, e o completo bem-estar pode ser atingido por muitos,



214

independentemente da presença ou não de doenças.

O fato de adoecer, que para alguns teóricos aparece como um fator intrínseco

ao processo de envelhecer, não está relacionado ao fato do humano ser velho, visto

que tanto o envelhecimento como a saúde são processos construídos ao longo da

vida e dependem de uma multiplicidade de fatores – ambientais, sociais, culturais,

econômicos, psíquicos e biológicos – todos complementares entre si. Até porque,

cada indivíduo envelhece à sua maneira, podendo ser saudável independentemente

da idade cronológica que tem. Então, saúde passa a ser entendida de uma maneira

subjetiva, na qual a forma como o processo de envelhecer foi construído ao longo da

vida lhe dá parâmetros para, subjetivamente, sentir-se ou não saudável.

Qualquer pessoa que chegue aos oitenta anos capaz de gerir sua
própria vida e determinar quando, onde e como se darão suas as
atividades de lazer, convívio social e trabalho (produção em algum
nível) certamente será considerada uma pessoa saudável. Pouco
importa saber que essa mesma pessoa é hipertensa, diabética,
cardíaca e que toma remédio para depressão – infelizmente uma
combinação bastante freqüente nessa idade. O importante é que,
como resultante de um tratamento bem-sucedido, ela mantém sua
autonomia, é feliz, integrada socialmente e, para todos os efeitos,
uma pessoa idosa saudável. (RAMOS, 2003, p. 794).

 Veras (2009) expõe que quando pensamos na elaboração de ações,

estratégias e políticas de cuidado ao idoso baseados na garantia de uma vida boa,

com qualidade, o conceito de capacidade funcional assume relevada importância,

visto que este conceito figura como a possibilidade que cada idoso possui de manter

as habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida independente e

autônoma. Segundo Mazo, Lopes e Benedetti (2004), a capacidade funcional é

definida como a capacidade de realizar as atividades de vida diária de forma

independente, incluindo atividades de deslocamento, atividades de autocuidado,

participação em atividades ocupacionais e recreativas, enfim, a capacidade de

manter as habilidades físicas e mentais necessárias a uma boa vida e, dessa forma,

o que observamos neste grupo de narradores é que, mesmo realizando tratamentos

para suas doenças crônicas e com quadros de dor, sentem-se saudáveis, pois, tem

uma ampla rede de relações, bom convívio em família e se mantêm autônomos.

A maioria das doenças crônicas dos idosos tem seu principal fator de risco na

própria idade. No entanto, esta longevidade não impede que o idoso possa conduzir
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sua própria vida de forma autônoma e decidir sobre seus interesses. O idoso, que

mantém sua independência e autodeterminação, capacidade de exercer sua

autonomia, é considerado um idoso saudável, ainda que apresente uma ou mais

doenças crônicas. Um dos atores sociais do estudo relata esta questão com muita

clareza.

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... (Terra, 85 anos).

O envelhecimento saudável passa a ser resultante de um equilíbrio entre saúde

física, saúde mental, independência na vida diária, integração social, suporte familiar

e independência econômica, sem, necessariamente, significar ausência de

problemas em todas as dimensões. Qualquer evento como a perda de um ente

querido, a falência econômica, uma doença incapacitante, um distúrbio mental, um

acidente, podem comprometer a capacidade funcional de um indivíduo e sua

percepção de saúde (RAMOS, 2003).

Olha, a saúde, ela é muito importante, mas que vale também é a
gente não se deixar abater, se tem uma dor aqui, se tem uma dor ali
e começa a reclamar, isso não adianta nada. [...]Ter um pensamento
positivo, não reclamar toda hora. Uma coisa importante para ter
saúde é a gente conseguir ajudar, servir, enquanto a gente tem uma
função, porque o dia em que a gente se sentir inútil, olha, eu acho
que vai ser a pior coisa. Enquanto que tu é útil pra alguma coisa, ai
que bom que é. [...] É eu tenho um pouco de problema de
osteoporose, mas isso é de tanto trabalhar, eu acho, mas digo que
sim, tenho saúde. (Rosa, 79 anos).

A plenitude da vida na velhice passa a ser percebida a partir da possibilidade

de viver a vida em equilíbrio, ao longo do processo. No entanto, considerando a

complementaridade destas dimensões, para alcançar o almejado envelhecimento

bem sucedido, desejo de muitos, há que se compreender que este equilíbrio dar-se-

á de forma diferente para cada ser. Podemos utilizar os significados construídos

coletivamente para problematizar algumas questões, colocando-as em foco para

pensar como podemos organizar políticas que considerem este amplo contexto

multidimensional. É indispensável constar que o mundo rural possui realidades que
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o diferencia do urbano e que precisam ser considerados no momento do

planejamento.

Veras (2009) enfatiza que o marco teórico desta abordagem multidimensional

possui a chancela da Organização Mundial de Saúde (OMS), que destaca os

principais desafios a serem enfrentados no mundo para garantir um envelhecimento

bem sucedido à população. Entre eles está o fato de que as políticas de saúde só

podem ser criadas e mantidas com a participação da população e de vários setores.

A OMS também recomenda que essas políticas na área de envelhecimento levem

em consideração os determinantes de saúde ao longo de todo o curso de vida,

aspectos sociais, econômicos, comportamentais, pessoais, culturais, além do

ambiente físico e do acesso a serviços, com particular ênfase sobre as questões de

gênero e as desigualdades sociais. Dessa forma, a organização do sistema para

uma eficiente atenção à população idosa figura como um dos principais desafios que

o setor da saúde tem que enfrentar o mais rápido possível. Nesse sentido,

considerando as dimensões mencionadas pela OMS, as pesquisas com história oral

permitem uma leitura da totalidade dos aspectos envolvidos no processo de

envelhecer em cada contexto, com amplas possibilidades de refletir em torno da

problemática.

Como já posto no referencial teórico, uma das questões-problema para os

idosos que vivem no ambiente rural é a dificuldade de acesso aos serviços de

saúde, o que pode ser mais grave dependendo do território onde o ser humano

reside; quanto mais distantes dos Centros de Saúde da Família, mais difícil

participar e receber a mesma atenção à saúde daqueles que vivem no meio urbano.

Outra problemática é a falta de transporte público para os deslocamentos.

Há que se perguntar quanto os governos tem efetivamente se preocupado

com a manutenção das populações rurais no campo. Como e por que se garantiriam

condições para populações idosas, não estando na fase produtiva, continuarem

residindo nesse meio? Talvez possamos entrever que se permanecerem nos

espaços onde constituíram seus vínculos e onde tem um reconhecimento da

comunidade possam viver mais tempo e com mais qualidade. Não seria o

suficiente? Talvez deslocar unidades de saúde para as comunidades rurais com

equipes básicas da Estratégia Saúde da Família, com agentes comunitários de

saúde, enfermeiros, auxiliares ou técnicos de enfermagem e médicos capacitados
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para atuarem e valorarem estas populações seria mais efetivo para o sistema do

que superlotar as unidades urbanas e, promover o desequilíbrio multidimensional da

saúde do idoso ou da idosa retirando-os do seu contexto, pois, hoje quem migra,

mudando a residência para buscar atendimento de saúde têm sido os idosos e as

idosas que vivem no ambiente rural. Os narradores desse estudo, na sua maioria,

fazem questão de destacar que não gostariam de sair de suas residências, visto que

elas – e seus objetos – têm um significado afetivo, fazem parte da sua história e sair

deste lócus, carregado de lembranças dos seus, lhes colocaria em situação de

desequilíbrio multidimensional. Para tanto vejamos o relato de Parreira:

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. (Parreira, 81 anos).

Concordamos com Lima e Costa (2003) quando defendem que o cuidado com

as pessoas idosas não pode ser compreendido como simples adoção de saberes

técnicos para a promoção da saúde, mas necessita de uma atitude prática,

relacionada à experiência de envelhecer, às condições de vida e às interações

familiares e à vida comunitária do ser humano que envelheceu. Para além dessa

questão, acreditamos que é preciso resistir à tendência de responsabilização

individual do idoso pela própria saúde, que frequentemente vem sendo associada ao

autocuidado, mas que todos, família, estado e ser humano, precisam articular ações

com vistas ao envelhecimento bem sucedido. Ainda, nós, enquanto sociedade e

instituições de ensino, podemos assumir uma parcela de responsabilidade,

provocando debates em torno do tema, como muitas já vem realizando, pois todos,

que de um modo ou outro resistirem, viverão este momento da vida.

Acreditamos que o Estado precisa estar mais presente nas problemáticas em

torno do processo de envelhecer e que as universidades, para contribuírem

efetivamente com a questão, devam buscar em seus processos de reorientação da

formação a inserção do debate sobre o envelhecimento humano nas diversas áreas

de formação, para que possamos, com o passar dos anos, ter profissionais com
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conhecimento para atuar e favorecer o envelhecimento bem sucedido em ambos os

contextos, urbano ou rural, respeitando as particularidades de cada realidade.

Ter saúde para o idoso significa poder continuar vivendo dignamente, como

um ser humano, mantendo suas atividades do dia a dia e convivendo, sendo livre e

autônomo para ir e vir. Dessa forma, saúde significa um bem para viver a velhice em

sua plenitude e sem ela torna-se complexo assumir uma postura positiva mediante o

envelhecimento.

7.3 A Família, vizinhança e grupos de convívio enquanto rede de apoio que

favorece a permanência de idosos no meio rural

Segundo Pinto et al. (2006), rede de apoio social envolve ao mesmo tempo, a

estrutura da rede de relacionamentos sociais e a adequação de sua função,

especialmente segundo a opinião da pessoa em relação ao apoio social que usufrui.

Paúl (2005) define rede de apoio social para o idoso como aquela que se refere à

interação social, apoio recebido e apoio percebido. Tem como função proteger e

evitar o estresse associado ao envelhecimento. Destaca também que essas redes

são compostas, primeiramente, por familiares que muitas vezes prestam o apoio de

forma obrigatória e, secundariamente, pelos amigos e vizinhos, apoio realizado de

forma voluntária, o que produz um efeito muito positivo para os idosos. Ainda cabe

destacar que o casamento figura como uma boa rede de apoio.

Ao considerarmos a realidade de vida dos desbravadores, observamos que

desfrutam dos fatores citados por Paúl (2005), uma vez que são casados e têm a

família residindo próximo a sua casa no meio rural, além de terem construído uma

ampla rede de relações ao longo da vida e da colonização da região de Chapecó.

Possuem uma percepção positiva quanto ao cuidado recebido, principalmente pela

família, como destaca a desbravadora Orquídea:

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! (Orquídea, 85 anos).
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Sequeira e Santos (2002), num estudo com população de idosos residindo em

meio rural, já destacavam a família como um fator de extrema importância para que

os idosos se sentissem mais acompanhados e seguros neste momento da vida, pois,

ao saberem que sua família, destacando cônjuge e filhos, está nas proximidades,

sabem que o cuidado em caso de necessidade se dará. Isso já não acontece com

idosos que não têm contato direto com a família. Vivem com sentimento de tristeza,

pelas casas vazias, pelas refeições passadas a sós, com saudades da família e muito

medo frente a uma situação de doença ou de dependência. Famílias com bom

convívio e filhos, netos, irmãos morando próximo à casa do idoso ou da idosa

significam segurança e cuidado garantido, quando necessário.

De acordo com Missio e Portella (2003), as relações familiares são as que os

idosos mais priorizam em sua vida, na realidade são fundamentais para se sentirem

valorados. Os bons relacionamentos familiares têm relação direta com o bem-estar

relatado pelo idoso. Sendo assim, a família pode se apresentar como um fator de

proteção a uma velhice feliz ou não, dependendo muito de como estas relações

foram se organizando ao longo do processo de viver.

Um dos mais importantes benefícios da residência em meio rural é o sentido

de identidade, de ser reconhecido e de conhecer as pessoas que residem nesse

mesmo meio, como já destacado. Enfim, os domínios rurais podem constituir-se

como ambientes privilegiados pela promoção de redes de relação em que cada

indivíduo conhece os nomes, vida, saúde dos outros membros da comunidade,

reduzindo o perigo de anonimato e alienação (SEQUEIRA e SILVA, 2002). A

vizinhança também assume um papel muito importante na forma como o processo

do envelhecimento é percebido e, enquanto rede de apoio, pois, muitas vezes estão

mais próximos que a própria família (TOMAZINI, 2005).

Quanto à questão da vizinhança, todos os desbravadores fizeram questão de

destacar que a solidariedade e o cuidado mútuo entre os vizinhos sempre foi um

importante aliado no processo do bem viver. Ainda trazem muito viva na memória a

necessidade de apoio mútuo durante o processo de colonização da região, das

distâncias e dificuldades para chegar até a cidade. Dessa forma, um bom vizinho era

muito importante nos momentos de dificuldades, pois eram estes que estavam mais

próximos geograficamente. Os desbravadores construíram ao longo de suas vidas

uma forte relação comunitária, pois, compreendiam que esta era a única forma de
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garantir algum apoio em caso de necessidade. O Vínculo com a vizinhança significa

cuidado sem obrigatoriedade e, assim é o vínculo afetivo e não a obrigação moral da

família que faz o ser humano sentir-se responsável pelo outro e prestar o auxílio.

Dessa forma, quando esses idosos são afastados deste contexto familiar e

comunitário onde construíram suas vidas podem entrar num estado de desequelíbrio

da harmonia de sua condição multidimensional.

Radin (2001) destaca que especialmente nas primeiras décadas era o estreito

relacionamento entre vizinhos e parentes que motivava o enfrentamento de

situações difíceis. O vizinho tornava-se da família, pois era ele que auxiliava em

várias situações por ser aquele que estava mais próximo geograficamente da casa,

pois, a maioria deixou suas famílias de origem no Rio Grande do Sul. Vejamos o

relato do desbravador Parreira sobre o significado de família atribuído à vizinhança e

aos integrantes da comunidade onde viveram e envelheceram.

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.
(Parreira, 81 anos).

De acordo com Missio e Portela (2003), as relações sociais são mais intensas

no meio rural, no que diz respeito à rede de vizinhança. As tramas destas relações

possuem essencialmente um fundo de solidariedade humana. O apoio mútuo foi

destacado pelos desbravadores como essencial para que sobrevivessem nesse

meio, principalmente na época da colonização e, na maioria das vezes, a

organização do auxílio era coordenada pela associação religiosa da comunidade.

Também se o problema é com o homem, o que dificulta seu o
trabalho na roça, então eles fazem um mutirão e se precisa cuidar de
noite, que às vezes então no hospital, faleceu uma ontem, então se
precisa cuidar de noite, então eles avisam a comunidade, aí o
conselho escala alguém, algum sócio da comunidade, da igreja
católica, se é mulher que precisa fazer comida, limpar a casa, vamos
todo dia, uma cada dia até que a pessoa volte a fazer por si só, é
importante ajudar. Mesmo gente que não é da católica, mas são
sócios, pagam o dízimo e tão lá, daí eles tem o direito né.
Geralmente ajudam os sócios, mas se outros precisar ajudamos
também, aprendemos que dependemos uns dos outros na
comunidade. (Rosa, 79 anos).
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Outro desbravador fez questão de ressaltar o apoio que se dava à

comunidade como ajuda mútua, sendo esta coordenada pela associação religiosa e,

aproveitou para expressar a preocupação com essa questão na atualidade, pois,

segundo ele, não percebe uma preocupação da nova geração com estas questões.

Vejamos o que diz o desbravador Terra:

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. (Terra, 85 anos).

Essa preocupação aparece também na fala do desbravador Parreira:

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.

Esse sentimento de identidade, de pertencer, de se responsabilizar pela vida

da comunidade é um sentimento marcante do grupo e, significa amizade, como

Agambem (2009, p. 92) profere que “A amizade é a condivisão que precede toda

divisão, porque aquilo que há para repartir com o amigo é o próprio fato de existir, a

própria vida.” Esse sentimento de amizade pela vizinhança e de valoração da

comunidade em que as relações se estruturam de forma afetiva e de

compartilhamento de responsabilidades permeou a vida desses idosos. Nesse

lugar os seres humanos se conhecem pelos nomes, pelas famílias das quais cada

um faz parte, pela história de vida daquelas gerações. Suas necessidades, o que

sofreram, como e quando precisaram de ajuda é algo que está presente nas

conversas da comunidade. Não é diferente dos sentimentos dos idosos que

viveram a vida toda num bairro de um grande centro urbano, porém, hoje, dentro

de uma cidade metropolitana como São Paulo, parece-nos que a população vive

como um eterno migrante, de um bairro para o outro, de uma casa para outra e, as
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transformações do entorno são marcantes para os idosos, pois lhe roubam as

lembranças do passado e, estas lhes são caras e muito afetivas. Onde antes

passava um riacho, hoje podemos ter prédio, onde havia uma pracinha, um

shopping e assim por diante. No espaço rural as mudanças ocorrem, mas, mais

vagarosamente e, é possível viver de uma forma mais contemplativa, num ritmo

mais lento e num ambiente mais estável. Estes fatores fortalecem o vínculo com o

meio e o desejo de se manter no ambiente rural. Dessa forma, família próxima e

vizinhança unida aparecem como significado de vínculo e proteção para

permanecer nesse local.

Vejamos o relato da desbravadora Rosa sobre a questão das motivações

para permanecer no meio rural:

Olha pra dizer a pura verdade o que me fez viver e envelhecer aqui é
que ainda me parece que eu consigo fazer as coisas tudo diretinho
aqui, trabalho na comunidade, com os filhos e daí me parece que
tudo ajuda... No domingo geralmente eles tão ali, daí já me ligam:
‘mãe, a mãe tem alguma coisa?’ ‘Não precisam se preocupar que a
mãe já preparou aquilo que é pra fazer a comida amanhã.’ E dali
sempre tem ali, oito, dez, doze. Depois só uma filha que mora em
Chapecó, o resto tá tudo por aqui, o mais longe que mora é aqui na
Sede Figueira (outra comunidade rural). (Rosa, 79 anos).

No entanto, não podemos desconsiderar que grupos de idosos que vivem em

meio rural, onde as distâncias para chegar a um centro urbano são grandes e, sem

o apoio da família ou da vizinhança, vivem em condições precárias na questão do

acesso aos cuidados necessários para uma boa velhice. A estes, o ambiente

urbano, mesmo considerando as dificuldades de adaptação, poderá favorecer o

acesso aos serviços e políticas que garantem o cuidado ao idoso e à idosa, desde

que consiga buscar auxílio junto aos programas oferecidos pelo poder público, pois

a baixa escolaridade, muitas vezes, figura como um entrave para que consigam

acessar seus direitos.

Quando colocamos essa questão para a população idosa, podemos observar

que a rede de apoio promove uma maior interação e convívio no meio social, pelo

convívio familiar, com os vizinhos e, mais recentemente, pela participação em

grupos de terceira idade, os quais favorecem o estreitamento dos vínculos de

amizade e afetividade. Na fala dos desbravadores aparece com clareza a questão

da importância dos grupos de convívio, como um espaço importante de interação
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social e socialização de informação, ainda como uma política de envelhecimento

bem sucedido:

Outra coisa... Pensa só, gente do céu, se o idoso antigamente vivia
até os 65 anos, hoje ele vive até os 90. Olha o jeito que estão
tratando a terceira idade. Tu não escuta que lá em tal lugar é festa,
baile, matiné da terceira idade, lá é do grupo de idoso, lá é do outro
grupo de idoso e assim vai. Os serviços, eu acho, que pro idoso
melhorou muito, porque olha que, eu sempre digo, que antigamente
nos tempo passado, ali, olha, que o idoso não vivia mais dos 65, 75,
olha lá chega aos 70; era para alguns. Mas hoje pelo amor de Deus,
tem quem vai aos 90, 95, 98 anos. Mas, como são bem tratados, se
encontram nos grupos de terceira idade, lá na cidade se encontram
uma vez por semana né, nós aqui se encontramos uma vez por mês,
mas é tanta informação, comida, rancho. (Rosa, 79 anos).

Buaes (2007) realizou um estudo com mulheres moradoras de ambiente rural

e destaca a importância dos grupos de convivência como um espaço de escuta e

socilaização das vivências e experiências passadas. Atribuem importância ao fato de

se manterem ativas, ocupadas, em convívio com outros da mesma idade, como

estratégia para viverem com mais qualidade, inclusive para vencer as dores

vinculadas às perdas dos familiares e amigos. Ainda, destacam a distração e as

atividades realizadas fora de casa como iniciativas da pessoa para combater as

tristezas da vida. Esses grupos de convivência possibilitam aos idosos além, de um

momento de convívio e distração, um espaço de voz, onde podem socializar e

dialogar questões referentes ao processo de envelhecer. Espaço de interação e

escuta em que ocorrem trocas de informações sobre o modo de viver de cada um e,

como cada experiência pode contribuir no autocuidado para viver uma velhice plena.

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. (Orquídea, 85 anos).

Para Pinto et al. (2006), as redes sociais para os idosos têm uma importante

influência frente à percepção que cada um tem do processo de envelhecer e são

formadas por relações formais e informais. As relações formais são mantidas devido

à posição e papéis desempenhados na sociedade, como: agricultor, médico,

dentista, advogado, professor, entre outras profissões; ao passo que as relações

informais são tidas como de maior importância pessoal e afetiva do que as relações
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mais especializadas e formais. São compostas por todos os indivíduos (família,

amigos, vizinhos, colegas de trabalho, comunidade, entre outros) e pela ligação

entre indivíduos com quem se tem uma relação familiar próxima ou com

envolvimento afetivo. Idosos que convivem com familiares e amigos viverão por mais

tempo do que os que mantêm o isolamento social, e aqueles idosos pertencentes a

grupo familiar com número maior de pessoas apresentam maior apoio emocional,

maior alcance de informações e o auxílio para lidar com problemas.

Nesse sentido, o significado dado pelos idosos e pelas idosas desse estudo

para a ampla rede de apoio que possuem, com família numerosa, muitos amigos e

vizinhos, é que esta realidade lhes permitiu permanecer no meio rural com uma

percepção positiva da velhice, apesar de todas as dificuldades enfrentadas no

processo de colonizar e construir uma família frente a tantas privações.

7.4 A Religiosidade enquanto uma dimensão central da vida dos

desbravadores

A religiosidade tem uma dimensão central na vida de uma grande parte dos

idosos como uma forma de enfrentamento dos problemas cotidianos, do processo

de viver a velhice e a proximidade com a morte. Figura como uma fonte importante

de suporte emocional, com repercussões positivas no que tange ao bem-estar na

velhice. Como já posto no Capítulo 6 a religião católica foi um elemento étnico e

agregador da identidade dos desbravadores do oeste catarinense como um

elemento moralizante. Nesse item, no entanto trataremos a questão da religiosidade

como um significado central da vida do migrante riograndense, um valor dos que se

autodenominam ‘italianos’.

Religiosidade é a extensão na qual um indivíduo acredita, segue e
pratica uma religião. Embora haja sobreposição entre espiritualidade
e religiosidade, a última difere-se pela clara sugestão de um sistema
de adoração/doutrina específica partilhada com um grupo. (PANZINI
et al., 2007, p. 106).

A atenção ao aspecto da religiosidade ou espiritualidade se torna cada vez

mais necessária na prática de assistência à saúde aos idosos. Cada vez mais a
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ciência cartesiana vem se curvando diante da grandeza e da importância dessa

dimensão na vida do ser humano. Pois, ser humano é buscar significado em tudo

que está em nós e em nossa volta, pois somos seres inacabados por natureza e

estamos sempre em busca de algo que nos complete. Dessa forma, a velhice é um

momento da vida em que passamos a buscar novos sentidos para nossa existência.

Como destaca Zenevicz (2009) existem diferenças entre religiosidade e

espiritualidade, mas ambas fazem parte da vida. Os ritos e os mitos existem em

todas as religiões e auxiliam na construção de símbolos para expressar o divino no

ser humano. O sagrado vive e está dentro de cada um e através da religião

constata-se uma realidade mais elevada da consciência humana, entrando em

contato com o que há de mais profundo, e, sentindo pertencer a algo infinito e

maravilhoso, indivisível e indissolúvel. Mas a espiritualidade é uma construção

complexa e multifacetada que envolve os sentimentos de fé e de sentido. A fé

fortalece e faz acreditar em algo transcendental, uma força superior, permitindo a

vivência de um sentimento de transcendência. Envolve o interior de cada um e esta

ligada às necessidades de receber e dar amor, da esperança, da criatividade, do

perdão e da solidariedade com as pessoas e com Deus. Para tanto nesse íten do

texto assumiremos o termo religiosidade como aquele que agrega a espiritualidade

como parte do conceito, se esta for desenvolvida.

A religiosidade, no sentido da transcendência de nossa existência, torna-se a

essência de nossa vida à medida que esta se aproxima do seu fim. Acolher esse

movimento nesse momento da existência humana é um dos alicerces dos cuidados

à saúde e, portanto, um tema muito importante de ser colocado em pauta nos

debates sobre o processo de envelhecer. Transcender é buscar significado e, nesse

sentido, a religiosidade/espiritualidade é um caminho. (PERES et al., 2007).

A necessidade de significado é considerada uma condição essencial
à vida e, quando um indivíduo se sente incapaz de encontrar um
significado, sofre em função de sentimentos de vazio e desespero.
Assim, o construto espiritualidade teria um valor intrínseco para
avaliação em saúde, ao oferecer um referencial de significados para
o enfrentamento da condição de doença. (FLECK, 2003, p. 449).

Panzini et al. (2007) relata que a religiosidade pode ser fonte de alívio ou

desconforto, de solução de problemas ou causa de estresse, dependendo de como
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a pessoa se relaciona com ela.

Para nossos desbravadores, como destaca Radin (2007), a construção de uma

igreja nas áreas coloniais era um fator fundamental para o migrante e, neste projeto

as famílias se envolviam buscando garantir um espaço para a religiosidade nas novas

colônias e também de convívio, pois, em geral se tornava também o centro social da

comunidade. O fato de não tê-la gerava certo “complexo de inferioridade”. Por isso,

sempre que possível, a comunidade buscava construir um templo melhor e maior, fato

normalmente narrado com satisfação pelos migrantes e colocada como fator de

identificação do grupo. Vejamos o relato do desbravador Terra:

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? (Terra, 85 anos).

Fleck et al. (2003), afirma que a religiosidade e a espiritualidade sempre

fizeram parte do cotidiano das pessoas, mas a medicina ocidental tem tido duas

posturas em relação ao tema: uma delas a negligencia, considerando estes

assuntos irrelevantes, e a outra se opõe, ao caracterizar as experiências religiosas

de seus pacientes como evidências de psicopatologias diversas. Já a medicina

oriental busca integrar as dimensões religiosas e espirituais ao binômio

saúde/doença. A religiosidade, dessa forma, compõe a necessidade de encontrar

significado, razão e preenchimento na vida; vontade e esperança de viver;

necessidade de ter fé em si mesmo, nos outros ou em Deus.

Segundo Guimarães e Avezum (2011), a influência da religiosidade/

espiritualidade sobre a saúde é muito positiva, podendo ser um fator de prevenção

ao desenvolvimento de doenças. Atitudes assistenciais voluntárias ou participação

em congregações têm sido associadas à redução de mortalidade, provendo suporte

e significado de vida, emotividade de aspecto positivo ou ausência de emoções

consideradas de aspecto negativo. Existem dúvidas sobre se esses aspectos são

mais relevantes em grupos específicos, tais como no gênero feminino, com menor

suporte socioeconômico e menores níveis de educação, ou não, porém vem sendo

colocado em debate em vários momentos. Aqui cabe destacar o relato da

desbravadora Rosa:
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Assim, olha, o convívio na comunidade, com as mulheres, a pastoral,
os serviços que prestamos, a ajuda ao outro, as bênçãos, os
casamentos, tudo o que pudemos fazer pelos outros, na realidade
nos ajuda a manter uma vida boa, né, assim, assim, feliz de ajudar. A
igreja foi um lugar de muito convívio e ali nós decidíamos questões
importantes da comunidade e, rezávamos por todos aqueles que
necessitavam, até hoje fizemos isso e muitos milagres com Nossa
Senhora de Lourdes27, nossa capela. (Rosa, 79 anos).

Segundo Vicenzi (2008), pela falta de médicos no período da colonização, a

fé e as orações, na perspectiva do migrante, curavam os males, confortavam e

consolavam frente às adversidades da vida e, também os mantinha firme no

propósito de progredir. Os momentos difíceis do indivíduo, da família e da

coletividade, como doenças, acidentes, distúrbios climáticos, entre outros, eram

exorcizados, promovendo-se rezas e pedindo graças, milagres e soluções a Deus,

aos santos e às santas.

Segundo Faria e Seidl (2005), as pessoas se apegam à religião a procura de

alívio, conforto, consolo e significado para problemas da existência, busca da

compreensão de si mesmo, defendem que a religião pode servir a diferentes

propósitos de modo concomitante e, neste sentido, pode ser entendida como parte

do processo de solução de problemas e não como estratégia defensiva. Em relação

à autoestima, a religiosidade pode favorecer a auto-avaliação e o autoconceito, de

forma a valorizar a percepção que as pessoas têm de si mesmas e a perceber os

eventos de maneira mais otimista. Fatores estes que nos fazem entender porque e

religiosidade foi e é uma dimensão central da vida desses velhos migrantes, pois, se

apoiaram na fé para superar tantas dificuldades no processo de migrar e colonizar.

Por outro lado, ela auxiliava a manter uma norma que favorecia a organização do

núcleo familiar em torno do trabalho e a obediência ao pai ou marido.

Conforme Maestri (2000), o catolicismo contribuiu para o enquadramento dos

colonos às autoridades. Os próprios inspetores coloniais exigiam maior contribuição

pública à construção de capelas, lembrando que, para os colonos italianos, a religião

                                                            
27 A capela de Nossa Senhora de Lourdes, que dois de nossos desbravadores ajudaram a construir,

está localizada no Distrito de Sede Figueira, a 1 quilômetro da BR-282. O local é composto por 03
grutas que se formaram na rocha e 01 cachoeira com aproximadamente 8 metros de queda d’água.
A capela fica em frente a uma das grutas, onde anualmente, no mês de dezembro, é realizada a
Romaria Penitencial para a Santa, tendo a participação de cerca de 5 mil pessoas. Em meio à mata
nativa há a Trilha dos Mistérios do Rosário, com 15 esculturas em pedra de arenito, de 1 m de
altura e 0, 80 m de largura, simbolizando cada um dos mistérios. As obras foram criadas pelo artista
chapecoense Ciro Sosnoski (20 km-W).
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era fonte de ordem, de moralidade e de sensibilidade. Ou seja, era também uma

questão de ordem pública.

Muitas das orientações familiares eram de ordem religiosa. Desejo
de Deus e da Igreja, o cumprimento de rituais e ditames católicos
deviam ser seguidos por todos. No discurso e na postura familiar, os
conceitos de bem, de mal, de pecado, de obediência aos preceitos
religiosos, reforçados pelos membros religiosos, estendiam-se e
sobrepunham-se aos princípios de respeito e obediência as
autoridades familiares e públicas. (VIZENZI, 2008, p. 110).

Segundo Ribeiro e Schutz (2007), para compreendermos a velhice há que se

considerar os valores pessoais, as atitudes e as crenças de cada ser humano dentro

desse complexo e diferenciado processo que é envelhecer. Dessa forma, nos

parece que a religiosidade, independente da religião que cada um professa, vem

desempenhando um papel importante no enfrentamento das situações de conflito

vividas na velhice, facilitando a aceitação das perdas, o enfrentamento de situações

estressantes e as dificuldades da vida. Apresenta um significado social e certa

eficácia diante dos problemas e dificuldades enfrentadas diariamente. O significado

é uma necessidade considerada essencial à vida e, quando uma pessoa se sente

incapaz de encontrá-lo, sofre em função da presença de sentimentos como vazio e

desespero. A fé oferece um sentido à vida e consolo ante às situações de angústia e

incerteza, oferece esperanças e ajuda a enfrentar as experiências mais dramáticas

do cotidiano, possibilitando uma adaptação à situação vivenciada no momento

presente. As explicações religiosas se apresentam de diferentes formas e têm raízes

históricas profundas, mantendo-se nas representações sociais dos indivíduos e

ocupam lugar de destaque em seus discursos. Vejamos o relato da desbravadora

Rosa:

Porque a religiosidade é muito importante, porque eu acho que
assim, sem aquela força do espírito, a gente não conseguiria e
encontramos a força na oração e no pedido. É uma questão que
motiva, que faz a pessoa ter expectativa de que vai melhorar, porque
tudo que acontece a gente se apega aonde, né, a gente se apega ali.
(Rosa, 79 anos).

Morais (2007) em seu estudo com idosos moradores de áreas rurais,

observou que 92% dos entrevistados professavam uma religião. A importância dada

ao fato de ter e professar uma fé estava ligada ao convívio social que esta permite
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ao grupo que mora no ambiente rural, também ao conforto emocional nas perdas

que acontecem, o fortalecimento frente às dificuldades encontradas no cotidiano, ou

seja, ter uma religiosidade figura como um fator de proteção para o envelhecimento

bem sucedido.

O que é peculiar a esse grupo social a que nos referimos é a forma
como essas relações se estabelecem. Isto é o que se pede às forças
sobrenaturais é que a vida não seja tal qual se apresente: é uma
mudança em situações para as quais as instituições terrenas não
lhes dão resposta. A relação da fé é com o real, numa prática que ao
mesmo tempo reforça e nega esse real, combinando fatalismo e
desejo de mudança [...] e, a busca explicativa em Deus é uma
maneira de se opor e resistir à condição ‘desalmada’ da vida.
(MINAYO, 1988, p. 378).

Na condição de desbravadoras e desbravadores do oeste, os idosos de hoje

fazem questão de destacar, na trajetória de suas histórias de vida, que a

religiosidade os auxiliou no enfrentamento dos problemas cotidianos no processo de

viver e envelhecer nesse meio. Vejamos o relato da desbravadora Orquídea:

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. (Orquídea, 85 anos).

A religiosidade tem um significado central na vida dos desbravadores desse

estudo e, ainda na atualidade, fazem questão de demarcar em suas mensagens

para os demais, ou aos nossos leitores, a questão essencial da religiosidade.

Vejamos o relato do desbravador Parreira:

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. (Parreira, 81 anos).

Conforme Battini, Maciel e Finato (2006) na velhice pensamos com mais
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frequência na morte. Se antes a questão da finitude parecia longínqua, pouco

pensada, agora se torna mais próxima. Pensar na morte de pais, parentes e amigos

remete imediatamente a refletir sobre a sua. O retorno a uma prática religiosa passa

a ser comum neste momento reflexivo da vida e sentida como necessária para

muitos, como um meio de manter o equilíbrio multidimenisonal desse complexo

processo que é a velhice. No entanto, não é a idade cronológica que define se

teremos mais probabilidade de morte, pois temos observado um número expressivo

de mortes prematuras por acidentes de trânsito e violência entre os mais jovens. Na

realidade, com mais verões e invernos passamos por meio da sabedoria acumulada

a refletir em torno dos temas que nos conferem algum sentido ou significado e, aos

80 verões, pensar na finitude é muito natural. Não é sem razão que muitos

consideram a velhice como a etapa em que um balanço da vida é necessário e

inevitável.

7.5 A necessidade de conviver com a percepção de “velho” que está no olhar

do outro

Entre os significados construídos ao longo do processo de viver e envelhecer

no ambiente rural do oeste catarinense, um que emerge das histórias de vida destes

seres humanos é a questão de não se perceberem como velhos e sem perspectivas.

Estes narradores não reconhecem o conceito elaborado pela sociedade que os

vincula ao ser humano que vive sem expectativas, tanto pessoais como de trabalho,

já que viveram num ambiente mais estável, onde as mudanças ocorreram de forma

mais lenta e, continuam a desempenhar seus papéis e a morar sozinhos, portanto,

são autônomos e, tomam as decisões sobre a própria vida. Percebem mais sua

condição de velho a partir das imagens produzidas socialmente mediante olhares

externos, ou seja, quando nossas percepções chegam até eles por meio das falas,

expressões e, da mídia, enquanto um produto socialmente construído sobre o

processo de envelhecer.

Como bem expressa Beauvoir (1990), existe uma série de imagens do que é

ser velho, dependendo das diferentes épocas. Da mitologia, da literatura e da

iconografia são destacadas imagens de velhice, que variam de acordo com os
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lugares e os tempos históricos.

Dialogar sobre o que é ser velho perpassa a necessidade de ouvirmos

aqueles que vivem como tal e, a partir de suas percepções, entrever um diálogo com

autores que vêm se propondo a debater este tema e assim tentar fazer emergir

outras possibilidades de interpretação para diferentes contextos sociais. Neste

sentido, para Santos e Meneghin (2006), ser velho é uma consequência dos anos

que passaram e da vida que tivemos e, o posicionamento do ser humano frente a

esta situação define como cada um viverá este momento de sua vida, seja não

aceitando o processo de envelhecer, fator que pode desencadear angústias e

dificuldades para viver plenamente a velhice, ou pela aceitação desse novo

momento do viver como algo inerente a vida, onde os desafios são vários, e buscar

a superação das dificuldades e adaptações necessárias para vivê-la plenamente,

sem que façamos uma negação do próprio eu, é fundamental. Não se trata de

acomodar-se e esperar o tempo passar, mas de aceitá-lo como mais um momento

do processo de viver, dessa riqueza e densidade de experiências que é a vida, pois,

somente envelhece quem teve a oportunidade de viver muito; de reconhecê-lo como

um momento de novas possibilidades e sentidos, no qual é possível viver, com

motivação, novos sonhos, projetos, alegrias e novas relações.

Velhice é um destino, e quando ela se apodera da nossa própria
vida, deixa-nos estupefatos [...] quando adultos, não pensamos na
idade: parece que essa noção não se aplica a nós [...] a velhice é
particularmente difícil de assumir, porque sempre a consideramos
uma espécie estranha: será que me tornei, então, uma outra pessoa,
enquanto permaneço eu mesma? (BEAUVOIR, 1990, p. 347).

Os narradores deste estudo não negam a velhice, percebem-na como uma

continuidade da vida e, consideram-na um privilégio. Nesse momento as vivências

ao longo da jornada são destacadas como o que os permitiu chegar ao hoje se

valorizando. Ao remeterem seu olhar para o passado e ao voltarem este mesmo

olhar para o presente, o fazem com satisfação, pois em sua memória figura a

questão da superação das dificuldades e da conquista de uma melhor condição de

vida, sem negar e, muitas vezes, sem perceber a passagem dos anos. O que os faz

refletir e indagar: envelhecemos? Se sim aos olhos dos outros. Nós nem

percebemos.
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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 [...] Planto minha mandioca, minhas batatas doces.
(Parreira, 81 anos).

A fala anterior destaca que a manutenção de projetos futuros, nos quais o

idoso estabelece a perspectiva da continuidade e de uma ação pró-ativa frente ao

que lhe interessa, garante a este condições de envelhecer sem se vincular ao papel

de idoso frágil e dependente. Manter-se autônomo e dono da própria vida é fator

indispensável para uma velhice com qualidade e sob um novo conceito, no qual

envelhecer significa ter oportunidade de continuar a viver com perspectivas, projetos

e satisfação, num novo tempo, dentro desse complexo processo que é a vida. O

número de anos vividos, se mais ou se menos, não estabelecem quem nós somos e

o que podemos ou devemos fazer, mas o como e onde vivemos, bem como o que

fizemos ao longo da vida e, a sociedade em que estivemos inseridos interferem no

modo que envelhecemos. Esses fatores constituem uma rede de significações que

nos permitem fazer um olhar desnudando os preconceitos estabelecidos em torno

do tema. Desta forma, encontrar idosos com mais de 80 anos, vivendo de forma

autônoma e independente, num meio marcado pelas privações e trabalho árduo, nos

faz questionar algumas problemáticas postas como verdades quando situamos o

debate do envelhecimento focando a questão apenas nos aspectos biológicos. Os

narradores deste estudo possuem limitações físicas, doenças crônicas e utilizam

várias medicações, mas isto não os impede de continuar a projetar e concretizar

novos sonhos e de sentirem-se felizes e saudáveis.

Desta forma, ao refletirmos sobre as percepções arraigadas em nosso modo

de compreender o ser humano velho, nos defrontamos com uma questão essencial

que é como vivemos a totalidade da vida, o percurso, e, em particular, este momento

e, dentro deste contexto, como é para cada ser humano sentir-se com mais anos

vividos que a maioria da população e, conviver com a velhice que está posta no

olhar dos outros. Os narradores do estudo relataram que não sentiram o tempo

passar, pois, no dia a dia, sua vontade e determinação para continuar a

desempenhar as atividades de interesse continuam iguais ao de um adulto ou jovem
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qualquer, mas, o que realmente denuncia para eles que a velhice de certa forma

chegou é o corpo, com sua lentidão. Neste sentido, o corpo, conforme afirma

Gaiarsa (1986), é deveras um delator. Vejamos essa situação retratada no relato da

narradora Rosa, como segue:

Olha, ser velho hoje parece que a gente nunca chega ao fim, com a
convivência que a gente tem, parece que não chega ao fim. Mas a
gente sente que é velha né, mas afinal vai levando. Sim, parece que
a gente nunca chega um dia que vai morre por ser velho... acho que
os outros é que acham né? E saber que a gente chega lá né (se
refere à morte). Às vezes, as ideias tão mais nos outros, né? Eu, pra
mim, assim, a idade que a gente sente que tem né, é no corpo, mas
afinal vai levando igual. É que às vezes a gente não tem mais as
pernas correndo daquele jeito. Mas a cabeça não envelheceu. O
espírito, como que eu digo, esse nunca envelhece, tanto que me
representa assim... que se eu entrasse numa sala de aula, eu não
teria medo de tocar o barco. Mas o corpo cansa um pouquinho mais.
(Rosa, 79 anos).

Ao situarmos o envelhecimento como um processo multidimensional,

observamos que há uma diversidade de fatores que de forma complementar dão a

tônica de como cada ser vive a velhice e como a percebe. Porém, a capacidade de

manter-se realizando as atividades do dia a dia como já destacado, se apresenta

como questão central no processo do idoso perceber-se como velho ou não, ou seja,

se continuam desenvolvendo as atividades cotidianas com independência não

percebem o tempo passar. No entanto, para manter os níveis de independência o

idoso depende diretamente de habilidades corporais como força, amplitude de

movimento, flexibilidade. Quando são privados dos movimentos necessários, o

corpo figura como um delator da condição de velho, pois, limita sua autonomia.

Conforme bem expõe Featherstone (1994), é preciso reconhecer que o ciclo

de vida consiste numa série de vivências relacionadas entre si e um todo integrado

e, para muitos idosos é no corpo, e por meio desta relação do eu, com meu corpo, o

outro e o mundo, que o idoso vive sua velhice e é reconhecido pelos outros. O corpo

é o veículo do ser no mundo e, ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um

meio definido, confundir-se com certos projetos e empenhar-se continuamente neles

(MERLEAU-PONTY, 1994, p. 122). A definição do autor expressa claramente as

motivações de narradores, pois é por meio deste corpo, que por vezes possibilita

vivências e por outras limita, que estes anunciam a nós sua percepção de velhice.
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Hoje, o debate em torno da questão do corpo tem sido focado num

movimento midiático que estimula a busca de um padrão, nas quais as imagens de

um corpo esculpido, fortalecido, ágil, capaz de amplos e variados movimentos são

fartamente disseminadas em jornais, revistas, televisão e anúncios, mas, são

imagens da juventude, período em que a saúde e a beleza dos corpos se

apresentam como ideal a ser alcançado por todos. Este ideal, porém, distancia-se

da realidade do corpo envelhecido.

Vivemos num corpo e este é a condição que nos dá acesso ao mundo. Mas,

para os idosos, ele figura mais como um meio que garante a tão almejada

independência e autonomia e se constitui como uma possibilidade de sentir-se no

mundo que se concretiza e se modifica com o passar dos anos. Com a história de

vida de cada um, entre o vivido e o não vivido, o presente e o passado, o corpo do

idoso aparece marcado pelas vivências, estórias e histórias, e estas marcas lhes

identificam como seres humanos que viveram muitos verões e invernos.

A velhice é inerente ao processo da vida, do mesmo modo que o
nascimento, o crescimento, a reprodução e a morte, eventos comuns
a todos os seres vivos. Mas nem por isto ela é aceita [...]. E a velhice
acontece no corpo, mas em que corpo se não sabemos defini-lo, se
não o conhecemos, se não sabemos ouvi-lo? (BLESMANN, 2004, p.
30).

Sabemos que a velhice é vivida num corpo, que é cultural, social, histórico e

relacional. Para o idoso é fácil perceber e sentir as marcas do tempo na pele, na

coloração dos cabelos, na perda da força muscular, elasticidade, flexibilidade, no

acúmulo de estória e histórias do passado e, nos anos vividos a mais que os

demais. Todas essas experiências vividas no processo de envelhecer constituem

uma sabedoria diferente sobre o processo da vida como um todo, um conhecimento

oriundo das vivências e oportunidades de compartilhar e viver tantos anos em

família e na comunidade. Torna-se desnecessário discutir qual é o centro da

questão, se o corpo ou a velhice, pois, como já destacava Beauvoir (1990) “a

certeza é que a velhice é vivida no corpo e, uma vez que sabemos que ela o habita,

o corpo, esse estranho, se inquieta.”

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
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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.’ Mas no resto assim, faço tudo, só
mais devagar. Acho difícil dizer o que é ser velho hoje... acho que o
idoso vive mais e melhor. Eu gosto daqui por que sou livre, por que
saio pra caminhar, tenho meu trabalho e minhas coisas. Um dia eu
caminho até as filhas, outro, nos filhos. (Terra, 85 anos).

Em alguns momentos de diálogo nos pareceu que tanto o idoso ou a idosa

voltavam o olhar para si próprios impregnados das percepções externas, sutilmente

nos informando que nosso olhar é que tem categorizado este momento e não

aqueles que vivem esta realidade. Reforçando o que já apontava Beauvoir (1990)

sobre o idoso sentir-se velho por meio das visões e interpretações dos outros, sem

ter experimentado sérias mutações, interiormente, o velho não se identifica com a

etiqueta que se cola nele e, em alguns casos, não sabe mais quem é. Neste sentido,

Orquídea nos relata que: “Parece que é mentira que tenho esta idade [...] Se não

fosse esta dor eu estaria boa, me sentiria como uma mocinha desceria ate lá em

baixo na minha cunhada, iria passear mais, tem dias que eu até tento, mas minhas

pernas não me deixam caminhar”.

Blessmann (2004) destaca que atualmente se constatam mudanças de

atitudes importantes nas diferentes sociedades frente ao envelhecimento, através do

reconhecimento de uma série de potencialidades que contribuem para que seja

redimensionado o lugar social do idoso. O movimento de revisão dos estereótipos

associados ao envelhecimento na sociedade contemporânea resulta numa nova

imagem de idoso. Com o aumento da expectativa de vida, e das taxas de sobrevida,

crescem as oportunidades de realização e satisfação do idoso, deixando-se de

categorizar a velhice pelo ócio. Começam, assim, a despontar novas percepções da

velhice, caracterizadas por movimento, participação e responsabilidade pessoal de

cada pessoa no processo de envelhecer de forma bem sucedida.

Se envelheci? Olha! De anos eu envelheci... Agora de espírito e
trabalho assim não me dou conta ainda, porque eu tenho a nora que
leciona de manhã, e daí em casa não tem ninguém, ela vem de
meio-dia senta na mesa e come, então eu faço tudo. No restante,
continuo convivendo, conversando, com uma, com outra. Chego à
comunidade e uma vem cumprimenta, a outra vem e diz: ‘ó
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Madalena, mas o dia que tu não tá na igreja, parece que não tem
celebração’; então a gente tem convívio não é. E isso, olha, não é
todo mundo que tem. Se não tivesse tudo isso, aí a gente, sei lá,
perdia o ânimo, eu acho. (Rosa, 79 anos).

Assumir uma postura de compartilhar a vida, de manter as relações e os

grupos de convívios, bem como a mente aberta para novas aprendizagens, são

fatores indispensáveis para aqueles que almejam viver bem a velhice. Debert (2004)

destaca que os velhos de hoje não querem mais cadeira de balanço. Eles querem

sair, passear, aprender e conviver. Essa nova geração rompeu com a imagem de

que não podiam nada, pois era tudo reprimido: sexualidade, beleza, moda, lazer,

esporte, aprendizado e, na atualidade, mostram para a sociedade que podem

realizar muitas conquistas, exercitando sua cidadania e pleiteando que seus direitos

sejam garantidos.

Santos e Meneghin (2006) destacam que a sociedade está revisando suas

percepções sobre o que é ser velho hoje. No entanto, ainda não conseguiu criar

mecanismos para, de fato, valorizar este ser humano que viveu anos a mais e que

reside no ambiente rural. Alguns dispositivos em forma de políticas e programas têm

assumido um papel importante na melhoria das condições de vida deste segmento,

mas ainda não romperam com certa invisibilidade que permeia as populações rurais.

O contexto político e econômico visualiza o idoso como um problema quando

consideram suas diferentes necessidades, para o Estado, pelo crescente número de

idosos e, frente a isso, o desafio de assegurar acesso a serviços como saúde e

assistência social. Já para a sociedade e a família, pela necessidade de se

responsabilizar pelo cuidado quando os tempos encontram-se tão reduzidos, em

função da rotina de trabalho, e, para além do cuidar, ter de compartir suas vidas com

alguém que possui outros tempos, que se relaciona com o grupo familiar permeado

pelas lembranças do passado, pode gerar conflitos na convivência multigeracional.

No entanto, em outras situações, idosos vivem numa realidade onde há uma

boa integração entre as gerações familiares e a valorização da sua história de vida

minimiza os conflitos, pois enquanto lhes cabe o papel de conselheiro no seio da

família e na comunidade, sua vida fica impregnada de valor e significado. Vejamos o

que coloca a narradora Rosa sobre esta questão:
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Enquanto que tu é útil pra alguma coisa, ai que bom que é. E a gente
tem tanta experiência na vida, assim tenho todos os filhos casados,
com filhos, né. E qualquer coisa que as crianças tem vem pedir:
‘mãe, o nenê lá em casa está assim, assim, assado, o que a mãe
acha?’ Então a gente com a experiência, já assim mais ou menos,
tem uma noção e pode ir ajudando a família e a comunidade, porque
não? (Rosa, 79 anos).

A valorização do idoso, sob uma nova forma de olhar e perceber, segundo

Baltes e Smith (1995) poderia ser utilizada pela sociedade, considerando toda

sabedoria acumulada pelas vivências ao longo da vida, uma especialização

cognitiva rara e difícil de ser atingida por muitos. A sabedoria seria o resultado do

processo de revisão de vida e poderia ser alcançada na velhice, sendo o maior

ganho dessa fase da vida, uma vez que permite ao indivíduo ir além das perdas

vividas no processo de viver e envelhecer e se ocupar de um novo papel, refletindo

em torno do que a humanidade pode resgatar do passado para repensar o presente.

Essa sabedoria acumulada ao longo dos anos transcende da sua experiência

de vida e se apoia no vivido, no interpretado, no confabulado, mediante o cotidiano

trilhado e aparece ao longo das histórias de vidas dos idosos deste estudo, entre as

idas e vindas da pesquisadora. Há que se pensar porque, ainda hoje, parte da

sociedade nega ao idoso a possibilidade de contribuir, utilizando a sabedoria

acumulada. Esquece que irá envelhecer e não reconhece que pode aprender com

ele. E este olhar, muitas vezes imposto pela própria família ou meio é difícil de

aceitar.

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 que 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...
(Terra, 85 anos).

O velho que vive no ambiente rural do oeste é um ser humano que passou

por muitas dificuldades no processo de assegurar sua permanência na terra e

organizar sua família para viver neste ambiente, venceu grandes desafios e superou

muitas dificuldades. Portanto, se considerarmos estas vivências, reconhecemos que

este ser humano contém ricas experiências, saberes e conhecimentos para contar e

socializar, pondo a sociedade a refletir.
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Precisamos é valorar estes velhos que nos falam e confidenciam como foi viver

em outras épocas. Esses viram o seu meio se transformar e permaneceram nele,

viveram e envelheceram ali, sem perder a capacidade de continuar a contribuir

expondo pontos de vista do vivido que só aquele que viveu pode contar. Nosso estudo

contribuiu no resgate da dignidade desses velhos, garantindo-lhes um papel central na

história regional ao recontar sua trajetória de vida como desbravador. No entanto,

para que possam continuar a ter uma participação ativa na comunidade onde moram,

independentemente de suas limitações, respeitando seus direitos e favorecendo a

melhor adaptação a esse novo momento de vida, precisam ter a autoestima elevada

enquanto população rural e um papel social que os legitime como seres humanos.

Algumas estratégias têm sido desenvolvidas no sentido de melhorar a

autoestima do velho que vive no ambiente rural, como a garantia de serviços e

cuidados, bem como o acolhimento destes quando necessitam da assistência. Estes

serviços foram garantidos por meio das políticas implantadas ao longo dos últimos

anos, mas, ainda temos um grande caminho para re-significar o papel deles frente à

sociedade e valorar estes seres humanos que viveram muitas privações e dificuldade

ao longo do processo de viver e colonizar o oeste catarinense. O estudo em questão

garantiu-lhes uma possibilidade de participar e se fazer ouvir, o que já figurou para eles

como uma oportunidade de serem mais respeitados como livres cidadãos brasileiros.

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? (Terra, 85 anos).

O que percebemos é que estes idosos sentem-se valorados pela sociedade

local e regional, bem como pela sua família, por terem uma trajetória de vida na qual

está incluída uma parcela de responsabilidade pelo desenvolvimento e progresso

regional, ser um desbravador ou desbravadora do oeste catarinense figura como um

valor social. Tanto o idoso quanto a idosa tem sua memória impregnada por

sentimentos de grandeza, de reconhecimento pela trajetória de suas vidas, se
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consideram como aqueles que desbravaram as matas num território íngreme e

trouxeram o progresso por meio do trabalho árduo, para uma região esquecida. Ser

velho para o idoso ou a idosa que viveu e vive nesse ambiente rural significa

conviver com a percepção de velhice que está no olhar do outro, da mídia e da

sociedade. Para eles, envelhecer não está impregnado de sentidos de dificuldade,

limitação, exclusão, não aptidão, mas, sim de valoração e manutenção de um papel

social no meio rural onde vivem, com reconhecimento da comunidade local. Mas,

sentem no dia a dia a influência das externalidades, seja pelas novas tecnologias ou

a urbanidade crescente e, se preocupam com as formas de manter as populações

mais jovens nesse meio.
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CAPÍTULO VIII

8 VIVER A VELHICE NO AMBIENTE RURAL COMO UM NARRADOR

CONTEMPORÂNEO

Compreendemos ao longo do processo de pesquisar e construir a tese que o

processo e o modo de viver de cada ser humano permitiu que alguns vivessem mais

que outros e, portanto, possuíssem mais vivências, estórias e histórias a nos contar.

Estas memórias revisitadas despertaram nosso interesse mais do que a idade

cronológica dos personagens. O fato de terem 50 ou 80 anos, 60 ou 70 anos tornou-

se indiferente e, independentemente de sentirem-se velhos/ idosos, ou não, coube a

eles nos dizer como foi viver a vida enquanto um ser humano que viveu o suficiente

para falar dessa etapa da vida pela qual ainda não passamos e, principalmente, num

contexto diferente da maioria, o rural. Em vários momentos observamos que a

satisfação expressa pelo desbravador ou desbravadora estava vinculada com a

questão de terem impulsionado o desenvolvimento e o progresso da região. Nesse

sentido, por vezes, ao longo do processo, se puseram a pensar e refletir sobre a

vida contemporânea, e esta, por vezes, causou-lhes estranhamento. A violência, a

tecnologia na produção, o êxodo dos familiares, a baixa autoestima, o culto ao novo

e ao moderno, entre outras questões, lhes desafiam a pensar qual é seu papel na

atualidade.

8.1 Aproximações entre o conceito de contemporâneo de Agambem e o idoso

enquanto um narrador da contemporaneidade

O que é e a que nos remeteu pensar este tema vinculado à contemporaneidade?
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Poderia a população idosa contribuir efetivamente no resgate e no debate do que

está posto como papel social para os velhos na atualidade? Para contribuir e

entrever neste diálogo resgatamos o texto do filósofo italiano Giorgio Agamben

sobre o que é ser contemporâneo, que propõe uma forma de interpretar e

compreender o que seria esta tal contemporaneidade.

Agamben (2009) propõe que para ser contemporâneo do seu tempo é

necessário que guardemos uma relação ambivalente com o presente, não

simplesmente de adesão cega aos fatos, nem de completa negação deles, de uma

radical contra-facticidade. Mas, contemporâneo é aquele que adere ao presente,

tomando dele, ao mesmo tempo, distância. Nas palavras do autor:

A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o
próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma
distâncias; mais precisamente, essa á a relação com o tempo que a
este adere através de uma dissociação e um anacronismo. Aqueles
que coincidem muito plenamente com a época, que em todos os
aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos
porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem
manter fico o olhar sobre ela. (AGAMBEN, 2009, p. 59).

Por outro lado, outra dimensão da condição de ser contemporâneo ao tempo

presente, à época em que o ser humano está situado, é a relação com o passado. Pois,

somente a capacidade de ver no presente as pegadas do arcaico que resistem ao

tempo, e que, dessa maneira, tornam o passado contemporâneo, é que permite uma

cabal compreensão da epocalidade em que se vive, inclusive (ou talvez principalmente)

com relação ao passado não-vivido que reclama que sua potência seja atualizada.

Por fim, para o autor, não basta simplesmente ter um confronto aberto e

ambíguo com o que nos acontece, enquanto atitude que deve caracterizar a relação

do ser humano com a sua época. Mas ser contemporâneo implica também ter a

capacidade de transcender a presentidade, conseguir ver o escuro na luz e a luz no

escuro para transcendê-la a partir de uma conexão com o presente e, de maneira

singular com o passado. Para ele:

[...] o contemporâneo não é apenas aquele que, percebendo o
escuro do presente, nele apreende a resoluta luz; é também aquele
que, dividindo e interpolando o tempo, está à altura de transformá-lo
e de colocá-lo em relação com os outros tempos, de nele ler de
modo inédito a história, de ‘citá-la’ segundo uma necessidade que
não provém de maneira nenhuma do seu arbítrio, mas de uma
exigência à qual ele não pode responder. (AGAMBEN, 2009, p. 72).
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Dessa forma, quando os idosos relataram o que é ser velho no hoje, o que

entendem por vida boa e saúde no tempo do agora, como o trabalho se constitui

numa marca central de sua identidade, o fazem tomando um distanciamento do

tempo passado, pois nos privilegiam confidenciando os sentidos e significados do

que foi sua vida no ambiente rural de Chapecó vinculada ao relato da história, da

memória, do vivido e não vivido.

Os desbravadores desse estudo, ao relatar suas vidas, fizeram um exercício

contínuo de seres contemporâneos e reflexivos, pois se puseram a todo o

momento num vai e vem de memórias e reflexões sobre o agora e o que já foi, e

cada volta feita ao passado foi, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre o presente e

e a necessidade de pensar soluções para as problemáticas atuais.

Ao longo da tese procuramos entrever um debate com autores que vem

trabalhando esse tema, construindo uma rede de significações e aproximações entre

as falas dos seres humanos e as concepções, porém mantendo a atenção no foco

de luz e nas trevas, na possibilidade de reler a história relatada pelos idosos e citá-la

para refletir as questões do estudo e apontar novos caminhos, trazendo por vezes

luz às trevas do hoje e por outras trevas às luzes, refletindo em torno do que

permeou o viver e envelhecer no ambiente rural do oeste catarinense. Conforme

Agamben (2009, p. 72) a ação do contemporâneo se dá mediante um movimento

ambíguo: “é como se aquela invisível luz, que é o escuro do presente, projetasse a

sua sombra sobre o passado, e este, tocado por esse facho de sombra, adquirisse a

capacidade de responder às trevas do agora.”

Pensamos as problemáticas em torno da velhice rural na atualidade

considerando o que Agamben (2009, p. 70) já proferia:

Que a via de acesso ao presente tem a forma de uma arqueologia
que não regride, no entanto, a um passado remoto, mas a tudo
aquilo que no presente não podemos em nenhum caso viver e,
restando não vivido, é incessantemente relançado para a origem,
sem jamais poder alcançá-la. Já que o presente não é outra coisa
senão a parte do não vivido em todo o vivido e, a atenção dirigida a
este não-vivido é a vida do contemporâneo, ser um ator social
contemporâneo significa, Nesse sentido, voltar-se a refletir sobre um
presente em que jamais estivemos.

Nesse sentido, enquanto pesquisadora, mantive o olhar atento ao presente,

porém, sem perder a lógica da origem dos fatos, que nesse estudo está posto pela
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história de vida de cada desbravador e desbravadora.

Retomando a questão do processo de envelhecer no mundo contemporâneo,

podemos dizer que este ocorre de forma diferente para cada ser humano numa

relação de muitas dimensões e relações. Isto quer dizer que esta vivência não tem

tempo definido para se instalar ou começar. Cada ser humano se percebe no tempo

do novo estado de ser, situado em um tempo transcorrido da vida, de acordo com

indicativos sociais, históricos, culturais e ambientais impostos pela própria sociedade

a qual pertence. Beauvoir (1990, p. 15) “diria que como 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”.

Colocamos em pauta ao longo da tese a questão do que é ser ‘velho’ e viver

no ambiente rural nesta sociedade contemporânea, porém, ouvindo as vozes dos

seres humanos que viveram este momento da vida. Eles, idosos, velhos, seres da

terceira idade, termos criados ao longo dos anos para categorizar, dicotomizar ou

normalizar a vida, não nos interessaram como marcadores, pois entendemos o viver

deste momento como um processo construído continuamente.

Como diria Beauvoir (1990), para compreendermos a realidade e a

significação da velhice, é, portanto, indispensável examinarmos o lugar que é

destinado aos velhos, que representação se faz deles em diferentes tempos, em

diferentes lugares. O interesse desse confronto é que ele permitirá, senão dar, ao

menos entrever uma resposta para algumas questões essenciais: O que há de

inelutável na condição dos velhos? Em que medida a sociedade é responsável por

ela? Qual o papel social desse ser humano? Nesse movimento percebemos que

dialogar e sentar aos pés dos idosos para ouvir o que é ser um velho ou uma velha

que nasceu e viveu no ambiente rural até a atualidade, tornou-se um processo

intenso de dar voz àqueles que vivem este momento existencial e numa condição de

minoria, de legitimar a sua participação na história da região e, ainda, refletir sobre

sua condição.

Os colonizadores do oeste catarinense tem se apresentado com reflexões

contemporâneas em torno do viver e envelhecer no ambiente rural, aproveitando as

experiências do passado e assumindo posturas propositivas em comunidade,

participando de grupos, prestando cuidados e interpretando as situações da

atualidade de forma crítica. O trecho a seguir reforça os aspectos do
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contemporâneo:

Contemporâneo é aquele que mantém o olhar fixo no presente, para
nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são
para quem deles experimenta contemporaneidade, obscuros.
Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver esta
obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas
trevas do presente. (AGAMBEN, 2009, p. 62).

Percebemos esse movimento ambíguo com o presente no relato das histórias

de vida dos desbravadores do estudo e também uma constante necessidade de

lançar luz sobre o passado e de transcender a sua epocalidade. Esse movimentar-

se se deu mediante algumas premissas:

1) Para eles a relação com o presente está mediada pelo imperativo do

progresso, que guarda uma íntima relação com a ética do trabalho, com o

reconhecimento que a comunidade lhes confere pelas contribuições enquanto

desbravadores do oeste catarinense. Vejamos esta situação posta na história da

desbravadora Rosa:

Acho assim ó, nós desenvolvemos a região, como desbravadores,
mudamos a paisagem, produzimos, construímos as cidades e
modificamos a região, primeiro tirando a mata, fazendo madeira,
depois produzindo grãos e no final com as integrações, produzindo
porco e aves para as empresas. Foi muito o que fizemos, não acha?
Da época que nós viemos não dá para saber como que a cidade
cresceu tanto; 60 anos atrás não era nada e agora essa potência de
indústria, universidades e comércio. Como pode? Pelas mãos do
trabalho desses desbravadores, né? (Rosa, 79 anos).

Considerando que o modelo econômico-social está focado na produção de

capital e, que para tanto a aptidão para o trabalho e a capacidade enquanto ser

humano produtivo é o que o valoriza e o legitima como um ser necessário e que tem,

portanto, um papel social, o velho, muitas vezes, na sociedade contemporânea fica

numa condição periférica. Nesse estudo, porém, observamos uma condição

diferenciada, uma autoestima elevada vinculada ao que fizeram no passado e a

continuidade de atividades laborativas no presente, porém não sem se preocupar

com as inovações dessa época e o que fazer para acompanhá-las. Ainda, os

narradores desse estudo não deixaram de realizar as atividades que estão

habituados, apenas os fazem num tempo mais lentificado; ainda participam e se

envolvem nas atividades da comunidade, fator que lhes confere sensação de bem-
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estar.

2) Os desbravadores justificam que viver no presente é melhor que no

passado no que tange às facilidades, acesso à água encanada, energia elétrica,

sistema de esgoto e todas as políticas e serviços de atenção a saúde oferecidos aos

idosos na atualidade. Vejamos o que a desbravadora Rosa relata em sua história de

vida sobre esta questão:

Depois veja uma coisa antigamente um velho que vivia 60 e poucos
anos era bom já, agora tudo mundo vai viver uns 90 ou mais, mas
veja tudo o que oferecem para nós, são os encontros, as políticas
assim pra cuidar, os direitos e também o que aprendemos, o que é
bom para a gente assim com mais idade né? Bom, bom e a luz,
água, banheiro, geladeira para conservar, minha nossa a vida ficou
mais fácil. Olha vamos viver muito mais então temos que ter o que
fazer. Aqui na roça temos sempre alguma coisinha para trabalhar,
mas me parece que podíamos fazer mais sabe. (Rosa, 79 anos).

Eidt (2009), que conta em seu livro a história de um desbravador chamado

Alfredo, de etnia alemã, destaca que em dado momento ele percebe que nem tudo

que reflui para o passado é melhor. Este desbravador dava o devido valor às

descobertas da ciência, uma vez que guardava de modo vivo e forte em sua

memória, as tragédias do mundo pioneiro, que na atualidade poderíam ser

resolvidas pela tecnologia.

Se tivessem recursos na época, ninguém precisaria se aviltar em
face da dor e do sofrimento da jovem. Lembrava-se do irmão Jacó,
que, atordoado, teve de casar com uma solteirona estéril, só para
satisfazer a sociedade. Fosse agora, poucos reparariam na sua
condição de ‘solo’, e igualmente sua esposa poderia usufruir das
tecnologias modernas da fertilização. (EIDT, 2009, p. 351).

Os desbravadores do estudo se situam almejando acompanhar esse

movimento de progresso, de evolução, que muitas vezes compreende o presente

como melhor que o passado, porque esse é o curso inexorável da história.

Reconhecem que esse movimento acontece porque o ser humano é um ser que se

constitui essencialmente a partir das relações, do convívio e do trabalho, da

atividade produtiva. Por outro lado, eles tomam distanciamento do presente a partir

de certo anacronismo com o que eles vêem acontecer que se referencia na sua

história de vida.
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3) Se por um lado o progresso foi importante e trouxe possibilidades para

viver com mais qualidade, por outro lado, trouxe problemáticas complexas para as

pequenas propriedades no ambiente rural. Uma delas diz respeito à dificuldade de

acompanhar a evolução tecnológica e os novos modos de produção; outra é a

evasão dos jovens do ambiente rural, principalmente nas pequenas propriedades,

nas quais a produção ainda é feita de forma mais artesanal, o que dificulta e

desestrutura a organização da agricultura familiar. Ainda há que se destacar que a

população vive uma crise de autoestima.

Eidt (2009) relata que Alfredo, em torno da década de 90 e o ano de 2000

sente a velocidade da modernidade despedaçar todo o arcabouço de sua vida, uma

vez que quase não dava conta de assimilar tantas metamorfoses na vida cultural e

social. Acompanha a dificuldade de seus filhos em dar conta de produzir seguindo

os novos modelos de produção impostos pelas empresas, e têm de conviver com os

outros, abandonando as terras para trabalhar de empregado em empresas.

No passado, os desbravadores do estudo foram homens e mulheres que

promoveram e sustentaram com seu trabalho um projeto de desenvolvimento e

agora se vêem sem condições de acompanhar as mudanças tecnológicas no

modelo de produção e ao perceberem as dificuldades se põe a refletir sobre

possibilidades de fazer o enfrentamento dessa questão. Vejamos o que o

desbravador Parreira colocou sobre esta questão:

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, mas esse pouco era bastante e desenvolvemos
essa região. Agora precisamos de ajuda para acompanhar essa
evolução. (Parreira, 81 anos).

A população rural desse estudo clama por uma atenção política voltada às

necessidades de acompanhar as demandas impostas pelas tecnologias e o mercado

para que possam garantir alguma sustentabilidade e se manterem nesse meio,

como pequenos proprietários rurais, com um modelo de produção focado na
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agricultura familiar e num terreno onde não é possível trabalhar com maquinário,

pois a terra é íngreme e com muitas pedras.

Este desejo de desenvolvimento para o ambiente rural, muito bem colocado

na fala do desbravador, como assegura Figueiredo (2008), se materializaria, por um

lado, com a criação de mais empregos, com o surgimento de pequenas indústrias no

meio rural, pela maior variedade de serviços, infra-estruturas e equipamentos, o que

geraria satisfação em torno das necessidades básicas, além das novas formas de

assistência para a produção, gerando assim condições financeiras para que as

populações se mantenham no meio rural. Por outro lado, os idosos estão cientes de

que o desenvolvimento, para o meio rural, é agora identificado por ações de

proteção à natureza e ao meio ambiente, com a preservação das características

tradicionais das áreas rurais e ainda com a promoção do turismo. Nesse sentido, o

Estado precisaria mediar estas duas posições, procurando assentar o

desenvolvimento das áreas rurais em aspectos como a agricultura (que não deixou

de ser o elemento central das medidas e programas para estas áreas) e a promoção

de atividades de recreação e lazer.

Este desenvolvimento tem agora uma preocupação crescente com as

questões associadas à preservação da natureza, do ambiente e das áreas rurais

como um todo, mas, em muitos casos, essencialmente baseada nas percepções dos

urbanos. Ainda, podemos dizer que, de um modo geral, as visões dos residentes

locais não estão sendo levadas em consideração no planejamento dos programas e

medidas institucionais para as áreas rurais, sejam eles de proteção ambiental, sejam

de promoção do desenvolvimento. Assim, ouvir as necessidades das populações

rurais torna-se imperativo para conhecer a realidade e planejar ações que

contemplem ambas as expectativas, de populações urbanas e rurais.

Fica claro que enquanto não se planejar políticas que reorganizem o mundo

rural das pequenas propriedades, a partir das expectativas dos que vivem nesse

meio, com um planejamento que dê conta de garantir boas condições de vida e

valorizem essa população pelo trabalho e papel exercidos, ficará cada vez mais

difícil mantê-los nesse local. Vejamos na história de vida da desbravadora Rosa a

preocupação manifestada quanto às dificuldades em manter os jovens da família no

meio rural.
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Já a juventude de hoje, quer trabalhar e no final do mês ter o
dinheirinho dele, ao invés na roça, na terra, tem que esperar a safra,
a colheita e eles não tem paciência, às vezes não chove e não dá. Aí
não tem e eles querem acompanhar a evolução que deu, novo modo
de vida, vê quem tem chiqueirão de porcos, aviários, morre os
velhos, quem é que vai cuidar? Ninguém! A maioria dos jovens não
ficam mais nas pequenas propriedades!Braçal ninguém faz mais. É
só com as máquinas e, aí, num terreno que nem o nosso, como
fazer?Só o grande fica! (Rosa, 79 anos).

Eidt (2009) relata que Alfredo (personagem de seu livro) fica surpreso ao

perceber que os jovens abandonam a casa dos pais por achá-las demasiadamente

maçantes e pouco atrativas. O mundo externo lhes é mais excitante. Nos lugares

estranhos, transformaram-se em receptáculos vazios, acessíveis a tudo. Acabam por

instaurar uma cortina entre o velho e o novo e cortam completamente a raízes.

Agem segundo os desejos de seu coração e não se preocupam em formar uma

família. A desbravadora Rosa expõe com clareza esta percepção dos jovens: “Hoje

querem trocar tudo pelo novo, se tivessem a ideia de cuidar as coisas que cada um

tem, sem precisar trocar tudo. O valor está em saber cuidar. O moderno é o mais

bonito, aquilo que é antigo, já se entende como sem utilidade.”

Conforme Valente e Figueiredo (2003), o crescimento econômico, dominante

nas últimas décadas, acentuou o fosso entre espaço desenvolvido/espaço

subdesenvolvido, entre espaço urbano/espaço rural e entre futuro/passado. Este

paradigma e a sua implementação se traduziu numa certa marginalização das áreas

rurais mediante os processos de urbanização/modernização, o que resultou na

atribuição de um papel secundário a estas áreas e numa consequente diminuição da

população (êxodo rural).

Atualmente temos uma preocupação com a problemática do mundo rural,

principalmente no que tange à necessidade de um desenvolvimento integrado e o

aumento da cooperação e envolvimento dos agentes locais no planejamento.

Tentando solucionar os problemas das áreas rurais, algumas políticas e

instrumentos foram definidos visando garantir a disponibilidade de recursos para o

desenvolvimento socioeconômico, a viabilidade do setor agrícola, a diversificação

das atividades não agrícolas, tentando salvaguardar os recursos naturais e o

ambiente. Mas, observamos que nessa região este movimento ainda se dá de forma

incipiente.
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4) Por outro lado, eles percebem que há elementos do passado que resistem

e se tornam relevantes no presente, justificando assim sua permanência. Uma delas

foi o envolvimento com a comunidade e a manutenção de um papel social nesse

meio. Observamos que os papéis sociais se re-configuraram com o passar dos anos

e os velhos assumiram outras responsabilidades na sociedade, sem perder a lógica

da contribuição.

Nós ajudamos até hoje, por exemplo, tem um doente, ou tem uma
mulher que ta doente, que as coisa dificultam, então a gente ajuda,
uma faz o pão, a outra lava a roupa, a outra vai limpa a casa e assim
vai. Fizemos um rodízio pra ajudar [..] Eu ainda hoje trabalho em
casa, um pouquinho lá fora, na horta, com as bicharadas, com as
crianças e um pouquinho faço tricô, crochê, na comunidade.[..] Às
vezes vou no grupo de idoso, outras em Chapecó pra visitar minha
filha que ta lá, depois nós temos a pastoral da mulher, então a gente
se reúne assim um sábado sim, um sábado não, como o grupo da
pastoral. (Rosa, 79 anos).

Esta capacidade de se sentir responsável pelo cuidado aos demais do grupo

lhes confere um perfil humanista e um papel social importante, reforçando que as

experiências do passado ainda são frutíferas para pensar soluções na atualidade.

Entre tantas privações, estes idosos perceberam que uma vida em comunidade e

com auxílio mútuo facilitava a superação das dificuldades. Então, cada um sempre

procurava contribuir de alguma forma, construindo amplas redes de relações.

Resende e Neri (2005) já destacavam que o modo como cada um vive está

fortemente relacionado com o contexto social onde está inserido e a sua história de

vida. O que as pessoas almejam é viver bem, com qualidade de vida,

independentemente de sua idade. A convivência com as pessoas com mais verões e

invernos de vida está oferecendo, atualmente, à sociedade uma oportunidade de

quebrar preconceitos e tabus, bem como refletir em torno das relações. Uma

preocupação presente frente a esta questão expressa por eles foi a redução do

diálogo entre as famílias e a individualidade dos seres humanos. Eles apontam que

os projetos de vida se dão mediante o foco na unidade, no ‘eu’ e não no comunitário.

Eidt (2009) situa que Alfredo, com 80 anos, resolveu fazer uma viagem até o centro

comunitário de sua cidade e o que foi observando ao longo do caminho fez-lhe

pensar que: “[...] o tempo estava dissipando, pouco a pouco, o sentimento de graça

da época em que a vida comunitária havia sido vivida em sua plenitude.” (EIDT,

2009, p. 358).
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A desbravadora Rosa situa a preocupação em relação à falta de convivência

e cita elementos da modernidade que, na sua opinião, podem estar motivando este

afastamento:

Temos uma preocupação com a evolução da internet e computador,
eles se enfiam lá o dia inteira e não saem mais de lá, não se tem
diálogo, mais nada. A tecnologia tem o lado bom, lá pode buscar
textos, mensagens e tudo. Nós tínhamos que tirar tudo da idéia, hoje
aquilo facilita. Mas quando os jovens estão lá e eles não escutam
nada. Impressionante! Acho que temos que resgatar os valores da
família e da comunidade, a capacidade de sentar numa roda e
conversar sobre os problemas, não ficar o dia na frente de uma
caixa. (Rosa, 79 anos).

Eidt (2009) destaca que seu personagem vê desaparecer, aos poucos, as

qualidades que julgava necessárias aos seres humanos, como ouvir, dialogar e

respeitar. Evidenciava em sua fala todo o desencanto com o enfraquecimento do

papel dos pais na educação dos filhos, como na p. 330: “Quando penso que criamos

14 filhos sob o mesmo teto, ensinando-lhes o trabalho, o respeito e os limites

necessários, convenço-me, cada vez mais, de que os novos casais estão se

desresponsabilizando da tarefa de educar os filhos.”

A preocupação com a manutenção da instituição família e sua organização,

bem como do sentido da comunidade, da coletividade é algo que lhes inquieta

quando observam as formas de se relacionar e conviver na atualidade.

5) Por fim, eles entendem que o futuro pode ser melhor, principalmente se

considerarmos o momento político e econômico que o Brasil vive, mas, tensionam

questões que vão além do pensamento hegemônico colocado, que se justifica

apenas pelo crescimento econômico, embora este apareça como elemento central

das preocupações quanto ao futuro. Entre as questões leventadas destacam-se a

preocupação com o tipo de alimentação, com a necessidade de humanizar a

população, cuidar do meio ambiente e preservar o manancial de água existente na

região, como um bem da humanidade, além de soluções para diminuir a exploração

e a especulação das empresas em torno do que produzem. Preocupam-se com a

necessidade de diminuir a violência. Refletem sobre como podemos resgatar a

autoestima da população rural. Estes, entre outros elementos, demonstram que os

desbravadores desse estudo têm conhecimento e se preocupam com as

problemáticas vivenciadas na atualidade. Vejamos alguns relatos:
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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. (Parreira, 81 anos).

O maior número das empresas tem o lado bom e ruim, bom porque
gera muito emprego e o povo precisa mesmo. Agora por outro lado
fazem muita especulação, ganham muito em cima do nosso produto,
exploram. (Rosa, 79 anos).

Este contexto permitiu aos desbravadores do estudo viver no ambiente rural

com um reconhecimento que lhes confere um papel social até os dias de hoje e uma

necessidade constante de lançar luz sobre o passado e de transcender a sua

epocalidade, pensando questões do presente e do futuro. Esta geração viveu num

momento histórico diferente do agora, no qual foram valorizados pelo papel

desempenhado. Porém, ao longo do estudo, uma questão nos provocou e inquietou:

como poderíamos construir socialmente um novo sentido de valorização e

reconhecimento para que o adulto de hoje, nosso idoso de amanhã, permaneça no

ambiente rural e com a autoestima elevada? Talvez pudéssemos problematizar um

papel social que vincule nossos velhos à função de cuidar e guardar o meio

ambiente. No tópico seguinte vamos problematizar esta questão.

8.2 Idosos enquanto guardiões do meio ambiente: um papel social para

aqueles que ainda vivem no meio rural

Os idosos desse estudo viveram uma relação com meio ambiente,

inicialmente, de degradação: a maior parte das colônias eram cobertas de mata

virgem que, inicialmente, eram derrubadas e, depois, queimadas, para que

pudessem fazer as primeiras lavouras. Este processo rústico era percebido como

desenvolvimento, pois, aos poucos iam surgindo as estradas que facilitavam o

deslocamento, as vilas e as cidades, e com elas o sertão de mato e com pouca

densidade populacional foi se modificando.
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Aí começamos a roçar e fazer estrada a picão e com serrote, abrindo
um pouco. A gente derrubava o mato e fazia tudo fogo. [...].
Queimava tudo lá no mato, guaviruva, batinga, tudo fogo, não tinha
(expressão de inconformado). Aí quando dava a gente plantava
milho, feijão e trigo... (Parreira, 81 anos).

Os desbravadores do estudo falam do desmatamento, na atualidade, com

certa insatisfação pela forma como foi feito, sem nenhum planejamento e nenhuma

prioridade; lamentam ter derrubado tudo e demonstram uma consciência em relação

à preservação do ambiente.

Hoje nós conservamos 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. (Parreira, 81 anos).

Essa questão aparece de forma conflituosa, pois, ao mesmo tempo em que

esta ação de abrir fronteiras para a produção e desenvolvimento da região lhes

conferiu um papel social importante na história do oeste catarinense, como

desbravadores, seres humanos do trabalho, de valor, hoje não garantirá aos filhos,

que estão entrando na fase do envelhecimento, um papel social relevante e, nem

sua manutenção no meio rural, visto que estas pequenas propriedades estão sendo

absorvidas por produtores maiores. A produtividade não é boa, nem o valor do

produto e, a população rural vive uma crise de autoestima, porque tudo o que se

traduz como moderno, novo, desenvolvido tem sido vinculado ao urbano. Vejamos

esta situação expressa na fala do narrador Parreira.

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. (Parreira,
81 anos).

São pequenos agricultores, num terreno acidentado e com muita dificuldade



253

para produzir, e não encontram mais formas para garantir a permanência de suas

famílias neste meio. Embora se tenha vínculo, há necessidade de condições dignas

para permanecer neste local. Assim, algumas questões emergem provocativas:

como valorar esses humanos? Como problematizar esta questão central?

Veiga (2004) coloca que há pelos menos duas grandes dimensões na

atualidade que atuam de forma contraditória sobre os possíveis destinos das áreas

rurais. A dimensão econômica, que envolve as cadeias produtivas, comércio e fluxos

financeiros, que age essencialmente no sentido de torná-las cada vez mais

periféricas, ou marginais, quando comparadas às grandes dinâmicas que alimentam

o crescimento da economia global e, simultaneamente, a dimensão ambiental, que

envolve tanto as bases das amenidades naturais, quanto fontes de energia e

biodiversidade, que agem essencialmente no sentido de torná-las cada vez mais

valiosas à qualidade da vida, ou ao bem-estar, como preferirem. Foi somente no

período mais recente que as condições naturais do desenvolvimento humano

passaram a fazer parte da agenda das relações internacionais.

Talvez pudéssemos começar uma reflexão com o que Figueiredo (2008)

coloca sobre as inúmeras transformações que ocorreram nas áreas rurais em todo o

mundo ocidental e que conduziram ao desaparecimento do mundo rural como o

conhecemos durante muito tempo. Este desaparecimento tem, por outro lado,

proporcionado a sua redescoberta por parte essencialmente das populações não

rurais, que se sustenta numa crescente valorização da função ambiental que o

mundo rural parece poder desempenhar na atualidade, assim como se materializa

na sua crescente procura e consumo. Efetivamente, nos últimos anos tem crescido o

reconhecimento, tanto social como institucional, de que o mundo rural é um

patrimônio e um valor a se preservar para benefício da sociedade, tendo em conta

as várias funções e oportunidades que possui.

Gostaríamos de lembrar que o espaço rural que muitas vezes procuram os

urbanos, não para viver, mas para encontrarem lazer e fazer um reencontro, ainda

que longínquo, com as suas raízes, não é um espaço natural, mas um espaço

construído e que foi profundamente alterado pelas atividades humanas. A busca de

uma harmonia perdida não pode remeter apenas para um passado que já não existe

e que, aliás, nem sempre foi tão harmonioso, mas precisa dialogar com os que ainda

vivem neste ambiente. A revitalização das sociedades rurais, situação emergente,
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tem se dado pela oferta destes espaços como zonas de lazer aos que procuram por

meio delas aproximar-se da natureza. Não se pode ignorar, porém, a percepção e as

aspirações dos que ainda aí ocupam o território, sob pena de num futuro próximo,

este meio se tornar numa área deserta (NOBRE, 2001).

Para além da natureza rural não ser toda a natureza, ela não diz respeito

somente e, sobretudo principalmente a população rural. Existe outro olhar sobre o

ambiente e sobre a natureza e os recursos rurais que tem se revelado mais

importante que o olhar de quem vive no meio rural é o das populações urbanas e o

olhar do Estado. É precisamente este (duplo) olhar exterior que institui as áreas

rurais como ambiente a se preservar (FIGUEIREDO, 2003 A).

Os habitantes do espaço rural veem na sua herança ambiental funções

distintas daquelas que os visitantes tanto valorizam. Manter a qualidade ambiental

poderá ser compreendido como uma recusa ao desenvolvimento da área de

residência de alguns, em benefício do que esperam as populações urbanas, que do

ponto de vista de quem vive no meio rural já se encontram privilegiadas, em termos

de desenvolvimento econômico. Mais ainda, os residentes das áreas rurais

habituaram-se a ver as áreas de residência como espaços produtores de alimentos

e matérias-primas, sendo difícil para eles perceberem o sentido das funções que os

urbanos atribuem a estas áreas, o que gera crises de autoestima e conflitos de

entendimento (FIGUEIREDO e VALENTE, 2003).

A terra aqui na região 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. (Parreira, 81 anos).

Contraponto à questão posta anteriormente, Figueiredo (2008) relata que em

dado momento anunciamos o desaparecimento do rural como espaço dotado de

dinâmicas próprias, ao mesmo tempo em que previmos o seu renascimento como

mundo recriado ou reinventado, segundo legitimidades, interesses e necessidades

que lhe são estranhas. Os programas e medidas de desenvolvimento rural não
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parecem inclinar para a promoção de uma conservação viva do rural, o que nos leva

à conclusão de que estamos também perante uma reinvenção do rural, que pode, se

não tomadas as devidas medidas, como ouvir a opinião e os interesses das

populações rurais, beneficiar apenas os interesses urbanos. Nesta linha, a

devolução dos espaços rurais aos seus habitantes parece tornar-se um imperativo

cada vez maior, mas de que forma fazer isto ainda não se sabe.

A gente olha ao redor aqui em nossos morros e temos muito mato
ainda, mato nativo, vem por ele! E fora esse é eucalipto e pinho. Olha
eu acho que hoje tem tanto incentivo, o governo ajuda dando o bolsa
família, vale gás e outros e, porque não pode dar um incentivo para
aquele que trabalha, para manter as populações que estão no meio
rural, nas pequenas propriedades, deixem seus morros cobertos com
as matas, melhorem as nascentes e assim o volume de água e aí
quem sabe pensar o turismo, outros produtos, podíamos, os mais
idosos, ganhar um incentivo para cuidar do ambiente e a família a
assistência para produzir coisas diferentes e ganhar dinheiro com a
terra e ficar aqui. Como fazer? Não sei, mas dava para começar a
pensar né? (Rosa, 79 anos).

Cabe destacar que durante o século XX a dinâmica da economia rural dos

países que mais se desenvolveram passou por três grandes etapas. Na primeira ela

era determinada por riquezas naturais como solo fértil, madeira ou minérios. Essas

vantagens comparativas não desapareceram, mas foram sendo substituídas por

outros fatores de produção, como mão de obra barata, frouxa regulamentação e

debilidade sindical. Todavia, nas últimas duas décadas do século XX as principais

vantagens comparativas voltaram a ser as riquezas naturais, mas de outro tipo como

os encantos do contexto rural, sua beleza paisagística, tranquilidade, silêncio, água

limpa, ar puro, produção de alimentos orgânicos, todas ligadas à qualidade do

ambiente natural. A possibilidade de participar integralmente dessa terceira geração

do desenvolvimento rural é diminuta para localidades que tenham se comprometido

anteriormente com sistemas produtivos primário-industriais de negativo impacto

ambiental. Além disso, as regiões mais dinâmicas do Primeiro Mundo, leia-se aqui

aquelas que geram mais postos de trabalho, não são as essencialmente urbanas,

nem as essencialmente rurais, mas sim aquelas nas quais as adjacências entre

espaços urbanos e rurais se fazem de forma mais intensa. Exatamente aquelas

regiões que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

(OCDE) classificou como significativamente rurais, nas quais entre 15 e 50% dos

habitantes vivem em localidades rurais (VEIGA, 2004).
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Estamos frente à necessidade de pensar as políticas de desenvolvimento

para o meio rural que satisfaçam as necessidades dos residentes de ambos

ambientes, rurais e urbanos e que pensem prioridades de desenvolvimento

vinculando aproximações entre estes contextos. Avançamos de uma situação em

que as políticas de desenvolvimento rural eram entendidas unicamente como

políticas de desenvolvimento agrícola para um cenário em que o turismo e a

preservação do ambiente são alvo das atenções. Assim, as necessidades estruturais

dos habitantes podem ser ofuscadas pelas aspirações dos que visitam estas áreas.

É certo que o turismo poderá constituir-se numa atividade de renovação do papel

das áreas rurais, contudo, isoladamente poderá originar choques culturais e sociais,

devido, sobretudo, à existência de duas concepções contraditórias perante um

mesmo território. Nesse sentido, vale dialogar sobre o papel social da população que

deseja permanecer no meio rural e cabe ao estado assumir o encaminhamento

desta questão (FIGUEIREDO e VALENTE, 2003).

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! (Parreira,
81 anos).

O mundo rural adquire, deste modo, cada vez mais um valor simbólico, que

decorre essencialmente de algumas das características que mais demarcaram esse

mundo e que funcionam como uma espécie de quadro de referência para os

indivíduos urbanos: uma espécie de reserva da memória do passado. A diversidade

cultural e ambiental que a área rural possui é um grande atrativo, sobretudo se

levarmos em conta que as sociedades urbanizadas e modernas estão cada vez mais

homogêneas. A valorização e preservação das diferenças se tornam um diferencial,

constituindo as áreas rurais como ilhas de diversidade e memória (FIGUEIREDO,

2008).

As novas funções do mundo rural em relação à sociedade e às novas

interdependências que aquelas originam, só poderão ser asseguradas se também
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estiverem asseguradas as condições básicas para uma vida digna dos seus

habitantes e autoestima elevada em relação ao papel social destes em relação à

humanidade. A legitimidade das necessidades dos habitantes desse novo mundo

rural baseia-se no reconhecimento da função desses como principais protetores da

reserva natural e cultural que as áreas rurais representam, enquanto guardiões do

meio ambiente. Vejamos um relato da desbravadora Rosa que se vincula a esta

questão;

Talvez a gente, nós que somos mais velhos e, que conhecemos cada
pedacinho dessa terra pudéssemos contar como era e a partir daí
alguns políticos verem o que dava para fazer, acho que os mais
antigos iriam gostar de assumir assim o cuidado das matas e da
nossa terra, né? Como plantar e cuidar, como manter tudo isso ao
redor (mostra os morros cobertos de mata) para os demais. Cada
pedaço de terra teve seus desbravadores e agora podia ser assim
um cuidador (risos) que nem de um velho. E olha que a terra é velha,
né? Assim como uma figura que se constrói que nem o desbravador.
(Rosa, 79 anos).

Esse debate instigante entre urbano e rural, bem como possibilidades de

novos papéis sociais para a população rural que problematizamos nesse breve

ensaio ficará em aberto para que possamos trabalhar com mais profundidade em

novo projeto de pesquisa, possivelmente num pós-doutoramento ou num projeto de

longa duração mantido por algum órgão de fomento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho tratou da trajetória de brasileiros idosos, descendentes de

imigrantes italianos e poloneses que colonizaram o oeste catarinense na qualidade

de desbravadores destas terras, dadas as particularidades que este grupo

apresenta.

Nossa caminhada nos trouxe ao momento de fazer o fechamento deste

trabalho, não como algo que se encerra, mas que descortina outras possibilidades

de estudos e aprofundamentos. Para tanto, resgatamos aqui algumas ideias que nos

acompanharam ao longo da construção da tese enquanto elementos norteadores da

síntese que nos propomos a fazer.

A questão velhice vem se colocando como uma agenda prioritária no

planejamento das políticas públicas, uma vez que as demandas geradas por esta

nova realidade trazem implicações sociais complexas para a sociedade,

principalmente se considerarmos as várias faces da velhice no Brasil. Vivemos num

país plural no sentido da cultura, dos modos de vida e da diversidade de povos, o

que nos dá o status de uma terra com riquezas mil, mas nos impõe desafios mais

complexos, visto que precisamos estar atentos a esta diversidade se almejamos

garantir a cidadania na amplitude dos direitos civis, políticos e sociais ao povo

brasileiro. Somos brancos, negros, pardos, indígenas, homens, mulheres, jovens,

adultos, crianças, velhos, estudados, analfabetos, ricos, pobres, cultos, sensíveis,

embrutecidos, mas todos brasileiros em busca de uma boa vida. Outro fator que

caracteriza e diferencia as diversas faces da velhice são as desigualdades

vivenciadas pelos idosos quanto ao acesso à educação, saúde, alimentação, cultura

e lazer, além, é claro, da densidade vivida em meio às histórias, lutas e conquistas

dessa terra chamada Brasil. Nessa tempestade de possibilidades, nosso estudo se

propôs a fazer um olhar mais atento à face da velhice que responde pelo nome de

desbravadores do oeste catarinense, populações idosas que colonizaram a região e
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construíram suas vidas nesse território e que, ainda hoje, vivem nesse meio, mais

precisamente na região rural do município de Chapecó.

Concordamos com o pressuposto de que toda ação humana é perpassada

por significados e produção de sentidos, ou seja, no dia a dia de nossas vidas e das

relações sociais, nos posicionamos frente a nós mesmos e aos outros, interpretando

e repensando nossas ações, num processo contínuo de construção e reconstrução

de novos significados e sentidos sobre o mundo no qual vivemos. Portanto, ao longo

dessa densidade vivida pelos desbravadores, no ato de colonizar, viver e envelhecer

neste território, suas vidas foram sendo transformadas de acordo com a influência

que o macro contexto social, econômico, cultural e ambiental exerceu sobre suas

vidas e, nesse sentido, a possibilidade de fazer o registro de suas histórias de vida

num contar e recontar o ontem a partir do hoje, resgatado pela nossa tese,

constituiu-se num processo de valoração da vida, fator fundamental para o ser idoso

ou a idosa.

Procuramos, ao longo da tese, fazer uma escuta sensível e comprometida

com as narrativas que nos foram confiadas e, por meio do rico material empírico,

compreendemos os significados de viver e envelhecer enquanto um migrante rio-

grandense reconhecido como desbravador na região de Chapecó. A interpretação

desse material, composto pelas narrativass de vida dos idosos, nos mostrou que a

velhice, mais do que ser uma identidade atribuída socialmente, se configura a partir

da história de vida de cada um e numa perspectiva de autorreconstrução contínua,

na qual aprendizagem e novos desafios constituem possibilidades de novos papéis

sociais para esta população.

O material empírico da tese enriqueceu a história, pois, permitiu um recontar,

reconstruir esse caminho, incluindo essa minoria que tinha muito a dizer sobre essa

época. Humanizamos a história com suas narrativas. O território do oeste

catarinense foi quase que totalmente ignorado por espanhóis e lusitanos e, somente

após disputa com a Argentina é que foi agregado ao Brasil. O impulso migratório do

Rio Grande do Sul em direção a Santa Catarina se deu motivado essencialmente

pelo acesso à terra. Esses migrantes, descendentes de camponeses italianos,

poloneses e alemães, vislumbraram uma possibilidade de vida nova nessa região,

influenciados pelas propagandas das companhias colonizadoras.

Cabe destacar que as empresas colonizadoras tiveram um papel importante
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em todo processo de ocupação e transformação do que na primeira metade do

século XX era chamado de sertão catarinense. Essas empresas, ao lotearem e

venderem as terras, transformaram o espaço regional, a partir de uma perspectiva

privada, sendo a terra a mercadoria, ao mesmo tempo em que desalojaram

indígenas e caboclos para instalar um processo de produção mercantilista. A

atuação das colonizadoras atendeu aos objetivos do estado e das autoridades da

época, que buscavam, de alguma forma, trazer a ‘ordem’, o ‘progresso’ e a

‘civilização’ para territórios esquecidos pelos governos da época. O espaço era

aproveitado para a produção de bens, especialmente, alimentos e matéria-prima

para o mercado interno, a partir de uma organização social própria. Essa tarefa foi

confiada aos migrantes rio-grandenses, que tinham a técnica para a produção dessa

matéria-prima, em terrenos acidentados, visto que as gerações anteriores provinham

de lugares com território semelhante na Europa. Eram contadinos, seres humanos

do campo, que faziam da sua vida um culto de amor à mãe-terra. Eram identificados

pelos governantes como homens e mulheres trabalhadores, ordeiros, civilizados e

civilizadores, qualidades não atribuídas aos grupos locais. Nesse processo de atrair

os migrantes, as empresas organizaram amplas propagandas publicitárias, criando

um imaginário idílico em torno do que se encontraria ao chegar ao oeste, um lugar

abençoado no qual o desbravador faria a ‘América’, ou seja, enriqueceria fácil. No

entanto, estas promessas não se concretizaram, pois, quando aqui chegavam,

encontravam um sertão nativo, despovoado, sem estradas, escolas, hospitais,

igrejas e outros bens necessários para uma vida com as mínimas condições. Além, é

claro, de toda a exploração vivenciada ao longo das décadas, ora pelas empresas

colonizadoras, ora pelos atacadistas e, mais tarde, pelas integrações.

Dessa forma, como Radin (2006) expõe, difundia-se a ideia da expansão da

pequena propriedade, nos moldes praticados pelas colonizadoras, não apenas para

‘ocupar efetivamente a terra’ ou ‘incorporá-las à cultura’, mas para que se

desenvolvessem atividades econômicas, no intuito de promover o ‘progresso’, o

crescimento econômico do Estado e o ‘engrandecimento da coletividade’. A terra

seria a base da produção da riqueza e, por isso, a agricultura, e ‘não o

industrialismo’, seria o caminho para alcançar tal fim. A pequena propriedade,

voltada à agricultura familiar, praticada pelos migrantes, faria com que novos

métodos de cultura se desenvolvessem e produzissem uma realidade diferente tanto
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do latifúndio, quanto das práticas das populações caboclas. No entanto, na década

de 80, com tanta produção primária, a região tornou-se um celeiro para o

desenvolvimento das grandes indústrias alimentícias e hoje é reconhecida

nacionalmente pela fundação de empresas como Sadia, Aurora e Perdigão

Os idosos desse estudo, desbravadores do oeste catarinense, se constituíram

enquanto seres humanos vinculando o sonho da nova vida ao acesso à terra. Ao

tecermos a história de colonização do município de Chapecó, a partir da década de

40, ilustrando-a com as trajetórias de vida desses personagens, relacionando o

contexto micro com o macrossocial, econômico, cultural e histórico, inserimos esses

desbravadores no âmago dessa história regional, garantindo-lhes um lugar de

destaque. Observamos que todo este complexo vivido por estes que ora foram

identificados como aqueles que trouxeram o progresso, ora como aqueles que

exploraram o ambiente natural, desmatando e fazendo queimadas, por outros foram

apontados como aqueles que, mediante a ocupação do território, excluíram os

caboclos e, ainda, em alguns momentos, figuraram como explorados pelas

companhias colonizadoras e pelos atacadistas, é a densidade viva que

encontramos, ainda hoje, na memória desses migrantes, seja ele um idoso ou uma

idosa.

A vida cotidiana desses homens e mulheres era centrada no trabalho na

lavoura, nos cuidados com os animais, nas atividades comunitárias, nos filós, nas

rezas dominicais e no convívio com a vizinhança. Ao longo das histórias de vida,

outros elementos centrais da vida desses desbravadores foram emergindo dos seus

relatos, como as maiores dificuldades enfrentadas pelas mulheres para se adaptar

ao meio, seja pela sobrecarga de trabalho na horta, lavoura, na moradia, cuidados

dos filhos, preparo dos alimentos e confecção das roupas ou pelo modo patriarcal de

organização familiar, que lhes cerceava a possibilidade de um papel mais pró-ativo

frente às decisões tomadas em relação aos negócios e a família. Ficou evidente que

o trabalho se constituía no elemento central da organização das vidas desses

desbravadores, na qual se destacavam as longas jornadas e o desgaste físico

resultante do trabalho braçal. Ainda, evidenciaram em seus relatos a forte relação

com a terra, enquanto elemento que garantia os bens e alimentos necessários para

a família, e destacaram também os intensos laços com a etnia, família e vizinhança.

Embora a proposta da tese tenha sido tratar a trajetória dos migrantes rio-
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grandenses, esse processo de ocupar e colonizar se entremeia com a história de

outros povos, como os caboclos e indígenas. Cabe destacar que a região oeste de

Santa Catarina possui uma dívida histórica com essa população e, ao longo do

estudo, chamamos a atenção para essa questão. Como já posto, Renk (2006) afirma

que a colonização representou uma transformação acelerada que introduziu valores

externos, deixando a população local sem muitas alternativas, era adaptar-se ou ser

excluída.

Os indígenas e caboclos foram importantes desbravadores das florestas, pois,

cada vez que eram expulsos de um território adentravam mais a mata, abrindo

picadas e clareiras, explorando as regiões não habitadas por europeus ou

descendentes, Nesse sentido, de certa forma, favoreceram a continuidade da

colonização e, continuamente, após abrirem caminhos para os colonos eram

dominados e expulsos de suas terras tendo que se deslocar para lugares mais

longínquos, dando lugar para o processo de expansão da agricultura mercantil.

Os caboclos e colonos estabeleciam relações diferentes com a terra. Os

primeiros eram seminômades, viviam de uma economia de subsistência, de pouco

impacto sobre o meio ambiente. Moravam em casebres de tábua lascada e chão

batido, sua alimentação era a mais primitiva possível, à base de feijão, farinha e

canjiquinha de milho. Já os colonos residiam em casas permanentes, produzindo

gêneros de subsistência e mercantilizáveis, eram agentes de acumulação e

consumo que impulsionavam as atividades comerciais, manufatureiras e industriais.

Esses diferentes modos de produção criaram um abismo entre as comunidades,

gerando conflitos.

Como destaca Renk (2006), a colonização resultou em diferentes itinerários

para cada grupo. Aos italianos o acesso e apropriação da terra, pela compra, lhes

permitiu a reprodução do campesinato que já exerciam no seio das suas famílias, o

que possibilitou a alguns alargar as fronteiras com o passar dos anos, inclusive se

deslocando a outros estados e regiões para adquirir mais terras. Outros

colonizadores se envolveram com o comércio ou a indústria, como uma

possibilidade de reconversão de um capital em outro. Os caboclos foram expulsos

das terras em que eram posseiros e coube-lhes a luta diária no trabalho com erva-

mate. Outros foram adentrando a mata, se deslocando para terrenos cada vez mais

íngremes, até quase desaparecerem. Micro-histórias que se constituíram imbricadas,



263

envolvidas, entremeadas umas nas outras, marcadas por tensão, conflitos,

interesses e exclusão de um povo, numa relação de luta pela terra e pelo território,

em que o interesse do estado e o projeto de progresso se sobrepuseram aos

posseiros.

Devemos salientar que nosso trabalho começou com um objeto cujo escopo

era mais restrito, dada a necessidade de conhecer como se dava o processo de

viver e envelhecer no meio rural. No entanto, conforme a aproximação com os

idosos do estudo foi se aprofundando, e conforme alargávamos nossas imersões no

contexto, fomos percebendo que suas memórias estavam impregnadas de um

cenário muito rico em relação ao contexto histórico de colonização, os conflitos e a

luta para viver e se fixar nesse território. Nesse sentido, dedicamos parte da tese

para resgatar e registrar de forma rica e detalhada a trajetória de vida desses

desbravadores. Como destaca Bosi (2004), as histórias de vida, longe da

unilateralidade que muitos advogam, fazem intervir pontos de vista contraditórios,

pelos menos distintos entre eles, e aí se encontra a sua maior riqueza. Esse

processo de resgatar e registrar garantiu que pudéssemos construir uma rede de

significados sobre o processo de viver a velhice no meio rural de Chapecó, segundo

as narrativas dos desbravadores.

Ao longo do processo de registrar as histórias de vida e, da tese como um

todo, sentimos o que Bosi (2004, p. 17) evidencia ao afirmar que: “quando se trata

da história recente, feliz o pesquisador que se pode amparar em testemunhos vivos

e reconstituir comportamentos e sensibilidades de uma época!”. Chegamos nessa

etapa do trabalho sentindo essa felicidade anunciada por Bosi, pois, tivemos

narradores que testemunharam sobre a história de colonização de Chapecó,

descrevendo comportamentos, vivências, relações e vários movimentos de uma

época, de uma forma sensível e comprometida com o ato de narrar e contar.

Dessa forma, no sentido de reconstruir sensibilidades e comportamentos de

uma época, a primeira parte da tese procurou fazer uma descrição detalhada do que

foi viver enquanto um desbravador ou desbravadora do oeste e como é ser velho

hoje com esta densa história permeando suas vidas e impregnando-a de

significados e sentidos. Ao longo da tese nos deparamos refletindo sobre uma frase

de Beauvoir (1990, p. 664) que provoca reflexões em torno de como deveria ser este

momento da vida para que pudéssemos continuar sendo humanos: “seria uma idade
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diferente da juventude e da maturidade, mas possuindo seu próprio equilíbrio e

deixando aberto ao indivíduo um grande leque de possibilidades”.

As possibilidades observadas para estes idosos que viveram a saga da

colonização, e que hoje, em suas comunidades, são reconhecidos como

desbravadores, foram sendo descortinadas ao longo do estudo. Inicialmente

destacamos os significados atribuídos pelos idosos e pelas idosas ao ser e viver a

velhice nesse meio.

Observamos que os idosos desbravadores do oeste catarinense possuem

uma autoestima elevada em relação ao papel social que desempenharam ao longo

da vida no seu território e região, o que, de certa forma, os mantêm no ambiente

rural, pois, foi lá que construíram suas vidas e é lá que se sentem valorados

enquanto seres que promoveram o desenvolvimento de uma região, antes

esquecida e isolada. O movimento de desbravar e colonizar, bem como os feitos

realizados neste processo impregna suas vidas de sentido.

Um dos significados construídos pelos narradores do estudo sobre o processo

de viver e envelhecer nesse meio é de que o trabalho foi a marca central da

identidade do desbravador e desbravadora. Conforme Renk (2006), este seria um

elemento estruturante da organização interna do grupo, pois toda a vida dos

desbravadores e as atividades do dia a dia e ao longo dos anos eram planejados em

torno do eixo central do ‘laborar’. Ainda, que a família, a vizinhança e os grupos de

convívio teriam sido a rede de apoio que favoreceu a permanência desses idosos no

meio rural. Fatos relatados como bom convívio com família, amigos e comunidade

se configuraram como fatores de proteção para a velhice bem sucedida dos

desbravadores. A saúde significa um bem para viver a velhice em sua plenitude e

sem ela torna-se difícil assumir uma atitude positiva mediante o envelhecimento.

A religiosidade se apresentou como uma dimensão central na vida dos idosos

enquanto uma forma para o enfrentamento dos problemas cotidianos no processo

de viver a velhice e a proximidade com a morte. Na realidade, com mais verões e

invernos passamos a refletir em torno dos temas que nos conferem algum sentido

ou significado e, aos 80 verões, pensar nas perdas é natural. Dessa forma, a

religiosidade pode agregar serenidade e tranquilidade para viver as vicissitudes das

perdas, algo comum neste momento da vida.
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Entre os significados construídos ao longo do processo de viver e envelhecer

no ambiente rural do oeste catarinense, outro que emergiu das histórias de vida

destes seres humanos refere-se à questão de não se perceberem como velhos e

sem perspectivas, uma vez que não reconhecem o conceito elaborado pela

sociedade que os vincula ao ser humano que vive sem expectativas, tanto pessoais

como de trabalho. Isso porque eles viveram num ambiente mais estável, onde as

mudanças ocorreram de forma mais lenta, e continuaram a desempenhar seus

papéis e a morar sozinhos, portanto, são autônomos e tomam as decisões sobre a

própria vida. Percebem mais sua condição de velho a partir das imagens produzidas

socialmente pelos olhares externos.

No entanto, ao longo da construção do relato de suas histórias de vida,

durante o processo de narrar, ler o relato, refletir, complementar e validar o texto da

sua trajetória de vida, fizeram um exercício de reflexão, re-significando a própria

vida. Seus olhares se voltaram para o passado, buscando repensar questões da

atualidade, num movimento contemporâneo.

Esse movimento observado nas narrativas dos desbravadores nos levou a

refletir sobre outra questão: oderia a população idosa contribuir efetivamente no

debate em torno do que está posto como papel social para os velhos na atualidade?

Como se movimentam entre a memória do vivido e não vivido para refletir o

presente. Conseguem se posicionar enquanto homens e mulheres do seu tempo,

sem perder a capacidade de manter um olhar no passado para refletir a atualidade?

Agamben (2009) propõe que para ser contemporâneo do seu tempo é

necessário que guardemos uma relação ambivalente com o presente, não

simplesmente de adesão cega aos fatos, nem de completa negação dele, de uma

radical contra-facticidade. Mas, contemporâneo é aquele que adere ao presente,

tomando dele, ao mesmo tempo, distância. Aqueles que coincidem muito

plenamente com a época, que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente,

não são contemporâneos.” Nesse sentido, os desbravadores desse estudo

conseguiram manter um confronto aberto e ambíguo com o passado e o presente,

enquanto uma atitude que deve caracterizar a relação do ser humano com a sua

época. Acreditamos que tanto o desbravador como a desbravadora, ao relatarem

suas vidas, o fizeram num exercício contínuo de seres contemporâneos e reflexivos.

Primeiramente, para eles, a relação com o presente está mediada pelo
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imperativo do progresso que guarda uma íntima relação com a ética do trabalho,

com o reconhecimento que a comunidade lhes confere enquanto desbravadores do

oeste catarinense. Assim, eles justificam que o presente é melhor que o passado

porque nos situamos em um constante movimento de progresso, de evolução e,

ainda, que agora têm mais facilidades para viverem, como água encanada, energia

elétrica, cuidados de saúde e aposentadoria. Por outro lado, eles tomam

distanciamento do presente a partir de certo anacronismo com o que eles veem

acontecer que não se referencia na sua história de vida. Nesse presente, se situam

almejando acompanhar esse movimento de progresso, de evolução, mas, o que

relatam são dificuldades para fazê-lo, seja pelas rápidas mudanças no que tange às

novas tecnologias e processos de produção, seja pela exigência do mercado

consumidor.

No passado se constituíram como homens e mulheres que promoveram e

sustentaram, com seu trabalho, um projeto de desenvolvimento para a região e

agora se veem sem condições de acompanhar as mudanças tecnológicas no

modelo de produção. Ainda, percebem que há elementos do passado que resistem e

se tornam relevantes no presente, justificando assim sua permanência nesse meio.

Um deles foi o envolvimento com a comunidade e a manutenção de um papel social

nesse espaço. Observamos que os papéis sociais se re-configuraram com o passar

dos anos e os velhos assumiram outras responsabilidades na sociedade, como o

aconselhamento e a manutenção dos grupos comunitários para apoiar a

comunidade local em situações emergenciais, sem perder a lógica da contribuição.

Por fim, eles entendem que o futuro pode ser melhor, principalmente se

considerarmos o momento político e econômico que o Brasil vive. Mas, tensionam

questões que vão além do pensamento hegemônico colocado, que se justificam

apenas pelo crescimento econômico, embora este apareça nas preocupações

quanto ao futuro. Questões como a necessidade de rever a forma de produção dos

alimentos para garantir uma alimentação mais saudável para a população,

preocupação com a necessidade de humanizar as relações, minimizar situações de

violência e estimular a paz, bem como a preocupação com a necessidade de criar

mecanismos para manter as populações no meio rural, cuidando do meio ambiente

e preservando o manancial de água existente, são alguns elementos que

demonstram uma atitude contemporânea dos desbravadores, homens e mulheres
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de sua época.

Abordamos ainda um pensamento reflexivo em torno dos olhares que ambas

as populações, urbanas e rurais, fazem sobre esse meio e entrevemos um diálogo

com autores que tensionam esta questão, acreditando que estamos frente à

necessidade de pensar políticas de desenvolvimento para o meio rural que

satisfaçam as necessidades dos residentes dos dois ambientes, rural e urbano, e

que pensem prioridades de desenvolvimento, vinculando aproximações entre estes

contextos. Esse debate instigante entre urbano e rural fica em aberto para outros

ensaios.

Ao longo da tese outras questões foram sendo suscitadas. Acreditamos que

estas poderão ser aprofundadas em estudos futuros. Entre elas, destacamos a

relação entre urbano e rural no que tange às expectativas de cada um frente a este

contexto. Seriam os idosos e/ou as populações rurais possíveis protetores da

reserva natural e cultural que as áreas rurais representam, se constituindo enquanto

guardiões do meio ambiente?

Outra problemática em aberto é a relação e o impacto do processo de

colonização na devastação das florestas. Quais as mudanças que a prática dos

colonos migrantes causou no meio ambiente com o desenvolvimento da agricultura

familiar? Também merece investigação mais profunda a reação dos migrantes às

práticas das companhias colonizadoras e o papel desempenhado pelas

comunidades em relação aos compromissos públicos. Teriam elas substituído o

Estado no oferecimento do ensino e atividades assistenciais?

Por fim, outro aspecto em aberto liga-se ao capital cultural produzido por essa

experiência de colonização, centrada na agricultura familiar. Em que sentido, no

presente, ele poderia ser utilizado, seja para a definição de políticas públicas ou para

a produção agroecológica, como alternativa ambiental e de geração de renda?

(RADIN, 2006). Ainda, como melhorar a autoestima da população rural, promovendo

sua permanência nesse meio? Também merece atenção a questão de como

poderíamos estender políticas de saúde, transporte, lazer, entre outras, para os

ambientes rurais, sem que se mantenha a lógica de deslocar o cidadão para o meio

urbano em busca desses serviços. Como destacava Thompson (2002, p. 27): “A

história oral pode resultar não apenas na mudança de enfoque, mas também na

abertura de novas áreas importantes de investigação”. Fato que ocorreu com nosso
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estudo ao longo de sua concepção e desenvolvimento, permitindo que chegássemos

ao final podendo apontar novas problemáticas e possibilidades de pesquisas.

Finalizando, gostaríamos de socializar que vivenciamos o que Bosi (2004)

destacava em seu texto, sobre o fato de que narrador e ouvinte participam de uma

aventura comum e provam, no final, um sentimento de gratidão pelo que ocorreu: o

ouvinte, pelo que aprendeu e o narrador, pelo justo orgulho de ter um passado tão

digno de rememorar quanto o das pessoas ditas importantes.

Enquanto pesquisadora, desço as cortinas desse ato da minha vida deixando

a seguinte mensagem àqueles que confiaram a mim o relato de suas vidas: Grazie

ai miei amici e amiche ad opera di esploratori che mi hanno dato questa vita

l'onore, di socializzare, condividere ed essere parte della loro traiettorie. Sono

qui per voi!28 Já pelas desbravadoras e desbravadores do estudo destacamos o

que lhes parece fazer mais sentido: Olha cara mia, solo noi sapemo le cose que

habemo passato29 (grifo nosso).

                                                            
28 Obrigado aos meus amigos e amigas desbravadores que pelas mãos da vida me concederam essa

honraria, de conviver, compartir e fazer parte das suas trajetórias. Estou aqui por vocês!
29 Só nós sabemos o que passamos!
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ANEXO I: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário em uma

pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento.

Este é um projeto de doutorado vinculado ao Programa de Pós-Graduação

em Saúde Coletiva da UNIFESP, que será realizado pela pesquisadora Fátima

Ferretti Tombini e que terá como orientadora a professora desse programa Dr. Ana

Cristina Passarella Brêtas; com o tema “Envelhecer de migrantes no ambiente rural

de Chapecó: “solo noi sapemo le cose que habemo passato”. Tem como objetivo

compreender o significado do processo de envelhecer no contexto rural do oeste

catarinense por meio de relatos e representações de vida destes idosos, utilizando

como instrumento de coleta de dados as entrevistas e as observações com o diário

de campo.

Sua participação é voluntária e não obrigatória, o seu termo de consentimento

pode ser retirado sem prejuízos.

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

Eu, _______________________________________, portador do RG nº

_____________________, abaixo assinado, concordo em participar do projeto de

doutorado acima citado, como seres humanos. Fui devidamente informado e

esclarecido pela pesquisadora sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos,

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-

me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que

isto leve à qualquer penalidade e também a manutenção de minha identidade

preservada.

Chapecó, SC, ___/___/_______.

Nome: ___________________________________________________________.

Assinatura:___________________________________________________.



281

ANEXO II: CONSENTIMENTO PARA USO DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS E

GRAVAÇÕES

Título da pesquisa: ENVELHECER DE MIGRANTES NO AMBIENTE RURAL DE

CHAPECÓ: “SOLO NOI SAPEMO LE COSE QUE HABEMO PASSATO”.

Pesquisadora: Fátima Ferretti Tombini

Eu, ____________________________________________________________

permito que o pesquisador relacionado acima obtenha fotografia, filmagem ou

gravação de minha pessoa para fins de pesquisa científica/ educacional.

Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa

possam ser utilizadas na tese e, posteriormente poderão ser publicados em aulas,

congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. Porém, minha

pessoa não deve ser identificada pelo nome.

As fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a propriedade do grupo de

pesquisadores pertinentes ao estudo e sob sua guarda.

Assinatura_______________________________________________________
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ANEXO III: QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA: ENVELHECER DE

MIGRANTES NO AMBIENTE RURAL DE CHAPECÓ: “SOLO NOI SAPEMO LE

COSE QUE HABEMO PASSATO”- UNIFESP-2009

A) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SERES HUMANOS ENTREVISTADO:

A.1.Nome do Entrevistado

A.2.Endereço (localidade) Cidade Telefone CEP

A.3. Sexo/Idade/escolaridade/ tempo (anos) que mora nesta cidade (localidade)

A.4.Atualmente qual é o seu estado marital? (filhos/ quantos/ quantas pessoas vivem

em sua casa)

A.5.Nome do Entrevistador Data da Entrevista

B) QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA

B.1.Poderia me explicar como foi que o(a) senhor(a) ou seus antecedentes vieram

morar aqui em Chapecó e porque, como era o acesso até estas cidades

antigamente e hoje?

B.2.O(A) senhor(a) é proprietário(a) da terra, quantos alqueires/hectares possui? De

onde provem o sustento da família hoje e quantas pessoas contribuem e como?

B.3. O senhor (a) mora nesta região a muito tempo, nos conte um pouco sobre a

história daqui e como foi se fixar nesta terra. O que significa para o senhor(a) viver

aqui?

B.4. Fale da sua vida, como foi envelhecer aqui, construir e formar uma família,

permanecendo aqui? O senhor(a) acha que envelheceu? Por quê?

B.5. Conte o que lhe manteve durante tantos anos no ambiente rural, o que mais
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contribui para que viva aqui neste local?.

B.6. Na opinião do(a) senhor(a) o que é ter saúde e para ter saúde a pessoa precisa

de quê, e o senhor(a) se sente com saúde? Por quê?

B.7- O que é para o senhor (a) uma vida boa? E o que mais contribui para que sua

vida seja boa?

B.8- Costuma sair de casa? Para quê? Convive com quem? Como é a comunidade,

vizinhança e demais relações em família?

B.9- O que é para o senhor (a) ser velho no mundo de hoje, o que pensa a respeito

disto.

B.10- Atualmente o(a) Sr.(A) trabalha? Que tipo de trabalho (ocupação) o(a) Sr.(a)

teve durante a maior parte de sua vida? Os filhos moram por aqui? Qual a opinião

de vocês com relação a esta escolha?

B.11- Como gostaria de ser lembrado e que mensagem gostaria de deixar registrado

sobre você, sua vida e sua história.


