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"As terras hoje estão, fracas, mas a terra nunca se acaba. O colono sabendo cuidar, ela nunca se acaba. "

"o que conta não é essa química, esse adubo... E o capricho do colono que gosta da terra, que gosta do trabalho. "

Este artigo tem por objetivo fazer uma análise das representações acerca da identidade camponesa, num
universo heterogêneo, onde diversas categorias de identificação são possíveis, relacionadas às condições objetivas de
reprodução social do campesinato, e onde critérios de ordem étnica, embora não circunscritos ao meio rural, são
usados para distinguir grupos de colonos pela origem nacional, opondo-os, coletivamente, aos brasileiros, rotulados
como caboclos.

Os preceitos contidos nas frases em epígrafe são comuns nos depoimentos de indivíduos definidos no âmbito
da comunidade rural do médio Itajai-Mirim (SC) como colonos fortes. Eles delineiam, de modo significativo,
pressupostos de ordem moral que fazem parte do universo de características que marcam a iden tidade camponesa,
numa região fortemente afetada pela industrialização dos municípios próximos e pela conseqüente descaracterização
da sociedade rural tradicional. Refletem, principalmente, uma forma subjetiva de afirmar a identidade social do colono,
na qual são ignoradas ou menosprezadas as condições objetivas de reprodução social.

Não pretendo discutir aqui a conceituação teórica de camponês, objeto de muitos trabalhos (cf. Shanin, 1971,
1980; Mintz, 1972; Silverman, 1979 etc.) e ainda não inteiramente resolvida, e muito menos tenta enquadrar os
camponeses nos parâmetros generalizadores de uma ou outra das conceituações, ou excluí-los, porque a maioria deles
combina à sua atividade agrícola um trabalho assalariado. O capitalismo não pressupõe, como regra, o
desaparecimento dos camponeses. No caso desse campesinato, a demanda de mão-de obra pela grande indústria
regional significou um transformação da economia camponesa que ampliou diferenciação interna da população rural
serra destrua sua especificidade social, traduzida na identidade genérica de colono.

Em trabalho anterior (Seyferth, 1984) chamei atenção para o significado da categoria colono, tomando como
objeto de análise pequenos proprietários rurais do município de Guabiruba que são também operários (1). No presente
trabalho são retomadas algumas questões ali apenas esboçadas e outras que são relevantes para a construção das
identidades camponesas, a partir das representações e atitudes que os colonos, genericamente definidos, têm acerca da
sua condição social. Foram duas etapas de pesquisa, baseadas em entrevistas e histórias de vida, realizadas entre 1980
e 1984. A primeira foi no município de Guabiruba, situado à margem esquerda do rio Itajaí-Mirim, distante pouco
mais de 50 km do litoral e apenas 10 km da cidade de Brusque. Essa área foi povoada predominantemente com
imigrantes alemães católicos procedentes do Grão-Ducado de Baden, entre 1862 e o início deste século. Além dos
badenses, entraram também alemães da Pomerânia e de Schleswig-Holstein, italianos do Norte (Trento e Tirol) e uns



poucos (luso-) brasileiros. É um município cuja economia se baseia na agricultura e na pequena indústria, onde as
propriedades rurais são muito pequenas (cerca de 62% delas têm menos de 10 hectares). Grande parte da população
ativa do município é composta de indivíduos que têm dupla ocupação - são trabalhadores urbanos (operários da
indústria têxtil, em sua maioria) que se deslocam diariamente para a vizinha cidade de Brusque ou para a mais distante
cidade de Blumenau, mantendo também uma pequena propriedade onde cultivam produtos destinados à subsistência da
família e, eventualmente, ao comércio.

A outra etapa da pesquisa foi realizada no distrito de D. Joaquim (ex-Cedro), no município de Brusque, à
margem direita do rio Itajaí-Mirim. Apesar da proximidade com Guabiruba, esse distrito guarda algumas características
próprias, como a existência de propriedades agrícolas um pouco maiores (no município de Brusque aproximadamente
50% delas têm entre 10 e 50 hectares), a presença de descendentes de imigrantes alemães não identificados como
badenses e um número maior de descendentes de italianos. À primeira vista, tal distinção pode parecer insignificante.
Afinal, esses colonos são quase todos descendentes de imigrantes europeus, seus ascendentes foram submetidos ao
mesmo regime de colonização dirigido pelo Estado, são em parte operários nas mesmas fábricas etc. Concretamente,
porém, o maior tamanho das propriedades em D. Joaquim faz com que ali se concentrem os chamados colonos fortes.
Apesar disso, Guabiruba e D. Joaquim têm muita coisa em comum: seus habitantes são genericamente reconhecidos
como colonos e seus antepassados participaram do mesmo processo histórico de colonização e implementação de uma
sociedade camponesa baseada na pequena propriedade familiar. Guardadas as pequenas diferenças, na verdade formam
uma única comunidade rural, dividida pelo rio Itajaí-Mirim.

Na literatura antropológica sobre campesinato, o termo comunidade rural quase sempre está referido à aldeia
camponesa. O conceito pode incluir características como tipo e tamanho do povoamento, tipo de ocupação do espaço,
tipos de relações sociais que se supõem existentes na aldeia enquanto grupo social primário, relações com a cidade (e,
nesse caso, a comunidade é definida a partir de suas diferenças em relação ao meio urbano) etc. (Cf., por exemplo,
Redfield, 1960; Galeski, 1972; Silverman, 1979; entre muitos outros autores). Nesse caso, não convém retomar os
debates e polêmicas em torno do terno, mas apenas explicitar que a área de pesquisa, antes definida, constitui uma
comunidade, mas não pode ser tomada corno sinônimo de aldeia, ou vila. O sistema de colonização teve como
característica o povoamento rural disperso em fileiras, mantendo certa regularidade na distribuição de lotes. A
implicação sociológica mais óbvia da palavra colônia, definida pela população local, em termos amplos, como
sinônimo de comunidade rural, tem a ver com formas específicas de distribuição do trabalho, de organização da
produção, de organização social etc., peculiares a um grupo social que compartilhou uma história comum de imigração
e colonização.

O povoamento do Vale do Itajaí-Mirim foi iniciado em 1860, com a fundação da colônia Itajaí (Brusque) - um
empreendimento do Estado. Até 1874 ali foram assentadas apenas famílias de imigrantes procedentes de diversos
estados alemães. A partir de 1875 entraram também imigrantes italianos e, em menor número, franceses e poloneses. A
região, assim, foi predominantemente ocupada por alemães e italianos; poucos brasileiros participaram do processo de
povoamento. Cada família recebeu, por compra a prazo, um lote de aproximadamente 25 hectares, formando-se uma
sociedade camponesa com economia baseada no sistema de policultura com criação de pequenos animais e gado para
produção de leite. O processo de assentamento de imigrantes, como em todo o Vale do Itajaí, teve continuidade até a
década de 1920, mas em fins do século passado a maior parte das terras já havia sido ocupada. Nessa época já se
delineava a crise fundiária decorrente da escassez de terras para estabelecimento da segunda e terceira gerações de
colonos. O estabelecimento das primeiras indústrias têxteis ocorreu na última metade do século XIX; a ampliação
delas, com a conseqüente demanda de mão-de-obra, deu-se após a Primeira Guerra Mundial. Trabalhadores-
camponeses, que hoje formam a maioria da população rural, começaram a ter existência social da década de 1920.

Não cabe aqui uma análise mais aprofundada do processo de colonização, marcado, em alguns momentos, por
conflitos com o Estado e, no todo, pelas dificuldades decorrentes do assentamento em lotes de 25 hectares, demarcados
em terrenos acidentados e às vezes impróprios para o cultivo, e pelos problemas relacionados à comercialização dos
produtos coloniais. De qualquer modo, o passado comum, relatado como experiência pioneira, repleta de dificuldades e
lutas, é um dos elementos fundamentais na elaboração da identidade do colono.

Colono como categorimonolífica e idealizada



"Na roça malandro não arruma nada. "

No seu significado mais geral, o termo colono designa habitantes da zona rural dedicados ao trabalho agrícola,
mesmo que esta não seja sua única ocupação. Ainda como categoria genérica, serve para identificar descendentes de
imigrantes cujas famílias tradicionalmente se dedicam à agricultura. Estes são, porém, conceitos de senso comum,
usados pela população em geral - urbana e rural. Ninguém na região usa o termo camponês - seja em português,
alemão ou italiano.

Em Guabiruba, por exemplo, onde um dialeto alemão (o "badense") é falado no cotidiano familiar, ninguém
emprega a palavra Bauer (camponês) para identificar o pequeno proprietário rural. Ele é chamado Kolonist (colono),
termo cuja gênese remonta ao início da colonização, no século XIX - pela adaptação para o alemão de uma categoria
administrativa. Ou seja, os imigrantes e seus descendentes adotaram como definidora da sua identidade social uma
categoria classificatória que lhes foi atribuída pela administração colonial: para o Estado, eram colonos todos aqueles
que recebiam um lote de terras em áreas destinadas à colonização. Trata-se, portanto, de uma categoria administrativa,
reflexo da política de colonização, apropriada pelos imigrantes e usada até hoje como identidade básica mais geral dos
agricultores de origem européia, sendo dela excluídos aqueles chamados de caboclos ou brasileiros. Concretamente,
colono é a categoria designativa do camponês, mesmo quando este possui outra ocupação além da agricultura, e sua
marca registrada é a posse de uma colônia (mesmo reduzida em tamanho) - a pequena propriedade familiar (2).

O reconhecimento de diferentes categorias de colonos não diminuiu o significado mais geral atribuído ao
termo, tomado como sinônimo de pequeno proprietário rural, e regido por valores específicos, entre os quais se
destacam a dedicação ao trabalho, a natureza da produção e o passado comum de colonizadores da região. Os
primeiros valores estão implícitos nas três citações em epígrafe: o trabalho duro, a dedicação à terra identificam o bom
e verdadeiro colono, cuja virtude maior é ser um produtor de alimentos. As representações sobre o "bom colono"
incluem também um ideal de independência e liberdade percebido em frases como:

"O colono é dono da terra onde planta. Não tem patrão. "

"Ninguém manda no colono. Mesmo quem precisa arrendar, planta o que quer e vende pra quem quer. "

"O colono é dono do seu nariz; faz o seu horário."

"A roça é o divertimento do colono."

Afirmações como estas se situam no plano ideológico de construção de uma identidade genérica, coletiva, em
oposição a uma identidade de assalariado (ou operário) que, paradoxalmente, também marca um grande número de
pessoas classificadas como colonos. De qualquer forma, a simbologia acionada nos discursos sobre essa identidade
camponesa se refere ao trabalho e à liberdade: constrói a imagem do colono que, ao contrário dos assalariados puros,
tem liberdade: de escolha, porque não tem patrão nem horário; embora exerça um ofício que exige dedicação, trabalho
árduo, conhecimento tradicional, amor à terra etc. Estes são temas comuns às ideologias camponesas tradicionais,
como pode ser verificado, por exemplo, em Redfield (1960) ou Mendras (1984).

A ênfase num camponês idealizado e cheio de virtudes morais, porém, é apenas uma das facetas dos discursos,
que também apontam para a dominação exercida por outras classes sobre o campesinato e para as dificuldades de
manter a condição de pequeno proprietário agricultor. Nesse caso, o colono se apresenta como um indivíduo explorado
por entidades distantes, como o "governo" que impõe uma política agrícola injusta, o "comerciante" que impõe os
preços ou, ainda, o "empresário" que especula com terras.

O governo e os comerciantes são acusados de dificultar a atividade produtiva dos colonos, desvalorizando o
trabalho agrícola pelo alto custo do plantio e pelo baixo preço das mercadorias. Mas as críticas mais veementes são
dirigidas aos que, não sendo colonos e muito menos agricultores, compram terras na área rural. Chamados de
"tubarões", são acusados de especular com a terra, transformando-a em mercadoria cara e inacessível ao verdadeiro
camponês. Torna-se perceptível, nesse contraste com os chamados "tubarões", a importância da questão fundiária na
região, que ameaça dramaticamente a existência desse campesinato.



Certamente a escassez de terras tem pouco a ver com a especulação dos "tubarões" ou com a compra de sítios
por representantes da classe média urbana, com objetivo de lazer. O número de sítios ou chácaras, cujos proprietários
não são colonos, é pequeno, a concentração de terras praticamente não existe na área estudada e os informantes não
souberam identificar tantos "tubarões" assim. Na verdade, numa região onde a maior parte das propriedades rurais tem
menos de 20 hectares, qualquer citadino que possua mais do que isso e não utilize a terra para plantar transforma-se
em "tubarão", "especulador", alguém que quer burlar o governo para não pagar impostos.

Os colonos se identificam por oposição aos assalariados como patrões de si mesmos, livres, exercendo uma
atividade árdua com dedicação e produzindo para alimentar a humanidade; mas também se opõem a uma outra classe
de citadinos, avaliados negativamente porque são considerados proprietários moralmente ilegítimos de terras que
mantêm incultas.

Uma das marcas da identidade social, portanto, é a legitimidade da posse da terra por uma classe que se
considera capaz de produzir por causa das suas qualidade morais e do seu saber tradicional. A compra de terras por
pessoas alheias ao meio rural aparece como ameaça diante da situação fundiária local, que leva ao assalariamento da
maioria dos filhos dos camponeses, pela extrema valorização da propriedade. Como será mostrado adiante, ter a
propriedade privada de uma colônia tem sido a característica por excelência do mais legítimo dos colonos - o colono
forte.

O mito do apego à terra tem sido acionado para distinguir os colonos dos citadinos, mas a identidade desse
campesinato tem como suportes fundamentais o pioneirismo dos antepassados, a propriedade privada da terra, o
trabalho familiar e a policultura.

A maior parte daqueles que se identificam como colonos formam a terceira, quarta ou quinta geração de
descendentes de imigrantes alemães e italianos que povoaram a região a partir de 1860. A questão do pioneirismo
emerge nos discursos com forte conotação étnica, mas o que interessa em primeiro lugar, na elaboração da identidade
genérica, diz respeito à própria constituição da sociedade colonial. Laboriosas famílias de imigrantes pioneiros, que se
estabeleceram na floresta hostil, longe de qualquer civilização, construíram para si e seus descendentes uma
comunidade próspera, à revelia do descaso governamental - eis a imagem do passado mais evocada hoje. Os
antepassados, assim, são apresentados como pioneiros em tudo: abriram picadas, venceram florestas, construíram
casas, capelas, cemitérios, escolas, lutaram contra os bugres, superaram epidemias, cultivaram a terra só com a enxada,
enfrentando as enchentes do rio, e venceram por sua capacidade e amor ao trabalho, herdado e aprendida na terra de
origem, e passado aos descendentes - os atuais colonos! Nessa imagem, a comunidade aparece como produto do
trabalho e dos ideais dos primeiros colonos.

Deve ser observado que o ideário do pioneirismo não é exclusivo dos colonos - afinal, cidades como Blumenau
e Brusque surgiram das primeiras linhas coloniais demarcadas, respectivamente, nos rios Itajaí-Açu (1850) e Itajaí-
Mirim (1860). Faz parte de discursos étnicos mais amplos, compartilhados por descendentes de imigrantes alemães,
italianos, poloneses etc., que povoaram parte do Sul do Brasil. Mas os colonos consideram que são eles que guardam
as tradições desses antepassados, em sua maioria de tradição rural na sua terra de origem e no Brasil, perpetuando um
modo de vida e valores morais estabelecidos no ciclo pioneiro da imigração. Nesse sentido, são comuns os relatos
familiares sobre a vida dura dos avós e bisavós, que deixaram sua pátria em busca de melhores condições de existência
e acabaram isolados da civilização, em plena floresta, sem qualquer apoio governamental. A valorização do passado
pioneiro - como um passado de luta - acentua o fator trabalho como elemento característico do colonizador:

"Quando os primeiros chegaram precisaram lutar muito, era tudo mato, só na enxada, na força basta. Não tinha máquina, não tinha
arado, mal podia arranjar um boi pra puxar madeira. Precisaram fazer as casas de qualquer jeito, os ranchos, tudo no braço, um ou outro vizinho
ajudando. Eles lutavam sozinhos e deu resultado. Quem não dava pro trabalho, não estava acostumado, precisava ir embora. "

"Não dar para o trabalho" tem um significado bem preciso nesse contexto: é uma referência aos imigrantes que
não provinham do meio rural, que não eram camponeses e, portanto, estavam desacostumados ao trabalho duro!

As narrativas sobre a vida pioneira repetem as historiogratias locais, comuns ao Sul do Brasil, que fazem o
elogio da colonização e do imigrante trabalhador, produtivo e diligente (cf. Seyferth, 1988), que trouxe prosperidade e
civilização onde só havia floresta, cobras e índios.



O pioneirismo dos antepassados serve para reforçar as virtudes do trabalho duro, sem o qual não existe o
camponês. É esse o sentido da frase "na roça malandro não arruma nada". Os depoimentos contêm relatos sobre
trajetórias de famílias bem-sucedidas desde a primeira geração porque "lutaram muito", assim como existem algumas
estórias de fracassos atribuídos ao casamento interétnico, ao vício do alcoolismo ou ao desinteresse dos filhos pelo
trabalho agrícola. No primeiro caso, os elementos que compõem as narrativas são indicadores dos critérios que
identificam o camponês. Afirmam sua identidade atual através da idealização do modelo de colônia auto-suficiente do
ciclo pioneiro, cujo sucesso resultou da divisão do trabalho entre todos os membros da família, da inquestionabilidade
da autoridade paterna, da solidariedade entre vizinhos e parentes, da capacidade de trabalho dos imigrantes e de seus
descendentes. Nessa composição de identidade há um forte componente étnico, que será analisado mais adiante. Mas
dois outros elementos do discurso também são muito fortes - a questão da auto-suficiência (associada à prática da
policultura) e o uso freqüente da palavra luta como sinônimo de trabalho.

O uso simbólico da imagem da colônia como um microcosmo auto-suficiente está associado ao passado. A
colônia ideal, nesse caso, produz os alimentos necessários à subsistência da família - portanto, supõe-se que contenha
uma horta, um pomar, porcos, aves, vacas para produzir leite, as roças plantadas pelo menos com os produtos básicos
(milho, cana-de-açúcar, aipim, batata, forragem etc.), um engenho ou atafona (para produção de açúcar, fubá etc.), um
espaço próprio para os animais (estábulo, galinheiro) e uma área construída para estocar a produção. Engenhos e
atafonas desapareceram do meio rural; hoje é mais comum a presença da estufa de fumo. No entanto, são acionados
como representativos da prosperidade passada, quando as famílias eram mais numerosas e, como corolário, havia
"mais gente para trabalhar". O desaparecimento dos engenhos foi claramente atribuído à diminuição do número de
filhos, o que remete a outra característica considerada peculiar aos colonos - o trabalho familiar.

A policultura e a divisão cuidadosa do trabalho entre todos os membros da família eram usados como sinais
diacríticos da identidade social e étnica, imperativos de sobrevivência tradicionais, critérios mínimos - juntamente com
a posse da terra - para atribuir a alguém a condição de colono.

"Plantar para o gasto", em muitos casos, torna-se a característica mais evidente da condição de colono, e o
define primordialmente como um produtor de alimentos para si e depois, se possível, para os outros. A opção por um
cultivo exclusivamente comercial é descartada categoricamente:

"Nenhum colono vai largar urdo pra plantar uma coisa só. Isso é coisa pra fazendeiro, pros grandes. Fumo não se come. "

Argumentos como este surgem das críticas a agrônomos e extensionistas rurais que tentam impor
modificações, com pretensões racionalizadoras. Não há propriamente uma recusa à modernização, mas apenas a
preservação da policultura como essencial à sobrevivência face à instabilidade da política agrícola, além do seu valor
simbólico como marca da identidade: "O verdadeiro colono planta de tudo um pouco, toda a família trabalhando."

As narrativas de fracassos, por outro lado, servem para confirmar a regra: quem não "luta", não colhe e,
portanto, perde sua condição de colono, na medida em que contraria uma qualidade moral - a ética do trabalho. Nesse
contexto, "lutar" significa labutar na roça, dedicar-se ao trabalho mesmo em condições adversas, até porque "a terra
nunca se acaba".

As representações dos colonos contêm alguns elementos que costumam fazer parte das discussões teóricas
sobre o campesinato (cf. Shanin, 1971; Redfield, 1960; Foster, 1967 etc.), evidenciando-se nelas, por exemplo, a posse
da terra, o trabalho familiar, a dominação (expressa nas críticas à política agrícola e aos empresários). Mas o que
ressalta nessa identidade mais geral é o fato de ela englobar o conjunto de características de uma das frações do
campesinato - a dos colonos fortes, representantes mais próximos, no imaginário local, dos pioneiros, e portadores da
tradução.

O reconhecimento de um conjunto de categorias diferenciadoras e representativas de um universo heterogêneo
e mutável não diminui a importância dessa identidade construída por oposição a outras categorias de trabalhadores. As
categorias que remetem à diferenciação interna, observáveis na comunidade, contêm o termo colono devidamente
adjetivado ou acompanhado da indicação da ocupação considerada acessória.



A multiplicidade de categorias classificatórias e a questão da terra

"Por aqui ninguém vende terras, e quando quer vender não é vargem, é morro que não serve pra nada. Mesmo que os filhos quisessem
não dava, só resta a fábrica. "

Discutindo as definições de campesinato, Mintz observa que "as in an egalitarian society in which some are
more equal than others, there are many peasant societies where some peasants are more 'peasant-like' than others"
(Mintz, 1973: 94). Essa afirmação se aplica aos colonos do Itajaí-Mirim em muitos sentidos. As várias identidades
camponesas, ideologicamente definidas, têm uma correspondência nos aspectos econômicos da diferenciação social.
Assim, numa comunidade rural marcada pela mudança social, existem aqueles que são mais camponeses que os outros,
dependendo da quantidade de terra que possuem. Nesse contexto, a categoria colono é decomposta em muitas outras:
colonos fortes, colonos fracos, colonos arrendatários, colonos operários, colonos alugados. Tal classificação reflete as
condições objetivas de reprodução social e está diretamente ligada à questão fundiária.

Pode-se começar pela definição de cada uma delas, tal como aparecem nos contextos das entrevistas. A
categoria privilegiada - tomada como modelo do camponês ideal - é a do colono-forte, ou seja, aquele que possui a
propriedade de terras suficientes para se reproduzir sem que um dos membros da família tenha de-recorrer a alguma
atividade assalariada. É aquele que tem uma colônia-padrão, com tamanho aproximado ao do antigo lote colonial de
25/30 hectares. Os colonos-fortes são, portanto, os "verdadeiros" camponeses porque têm uma só ocupação: a
agricultura ou, mais especificamente, a policultura. E o Kolonist no seu significado mais tradicional, que conseguiu
preservar a tradição camponesa de sua família numa comunidade onde hoje é minoria. A reprodução desse grupo de
colonos-fortes está diretamente relacionada à questão da herança da terra. Não pretendo fazer aqui uma análise dessa
questão, que já abordei em outro texto (cf. Seyferth, 1985), mas é necessário dizer que a condição de colono-forte só
pode ser assegurada mantendo-se a propriedade indivisa. Esse fato tem uma implicação óbvia: mesmo nas famílias de
colonos-fortes, existem jovens adultos solteiros que exercem atividades assalariadas fora da propriedade familiar. É
por isso que o aspecto importante para definir o colono-forte é o tamanho da colônia e/ou a fertilidade das terras
disponíveis, não importando muito a proletarização - necessária - de uma parte dos membros da família. A
proletarização é, afinal, um primeiro passo para evitar o parcelamento da colônia, cuja conseqüência seria transformar
todos os herdeiros em outra categoria de colonos. O fato de ter filhos trabalhando numa fábrica não tira do colono-
forte a sua condição social; faz parte das estratégias que permitem, em certo sentido, manter a propriedade indivisível
(ou quase).

Existe consenso entre os colonos sobre o que deve ser uma colônia ideal: 25 ou 30 hectares de terras, contíguas
ou não (3), permitem que uma família viva exclusivamente da agricultura e pequena criação, com base no trabalho
conjunto de seus membros. É isso que caracteriza os colonos-fortes. Não têm empregados permanentes e nem todos
puderam modernizar seu equipamento (4), mas obtêm uma renda familiar anual com safras para a venda, além de
cultivar para a subsistência muitos produtos que só excepcionalmente são vendidos. Colônias menores, principalmente
com menos de 10 hectares, já não permitem um padrão de: vida de colono-forte, levando os membros da família a
buscar um trabalho assalariado que permita complementar a renda. Ao fazer referência a esta alternativa, a palavra
"obrigado" aparece com freqüência nos discursos. E como se aos colonos não restasse outra opção: eles sempre são
"obrigados" a ir para a fábrica.

"Meus filhos gostavam de ficar na roça, mas ter todos na colônia, aí não dá. Eu sou obrigado a botar pra fora, pra fábrica, que o
terreno é pouco."

"Os filhos até trocava a fábrica pela roça, eles não gostam da fábrica não, mas vão lá porque precisa, são obrigados porque eles vê que
aqui não adianta ficar todo mundo, a terra não dá pra todos. "

Naturalmente, em outros contextos do discurso essa fatalidade de ter de se transformar em operário é
relativizada. Porém, sempre que o assunto é a terra, a escassez desta é apontada como causa determinante da opção
dos filhos pelo trabalho assalariado. Se por uma questão de viabilidade da reprodução do colono-forte a colônia não
pode ser dividida entre todos os filhos, aqueles que não herdam a terra devem necessariamente ser encaminhados desde
cedo para outra atividade. Nesse caso, permanecem na colônia até o casamento, como trabalhadores assalariados, e sua
contribuição às atividades agrícolas é parcial ou esporádica.



A presença de operários no grupo doméstico não altera a conceituação do colono-forte no que respeita ao
fundamental dessa categoria - terras suficientes e não-dependência do trabalho assalariado. Os filhos começam a
trabalhar na fábrica ainda solteiros, permanecendo na colônia até o casamento, mas seu salário não é necessário à
subsistência (como é o caso dos colonos-fracos), embora seja incorporado à renda familiar. Quase sempre se destina à
compra de material de construção e outros itens considerados indispensáveis para o casamento, já que só um dos filhos
casados permanecerá na casa dos pais. Aqui se delineia outra peculiaridade do colono-forte: ele é capaz de garantir aos
filhos pelo menos um terreno e uma casa para morar (ainda que não possa dar terra de cultivo para todos). Isso não
significa que os filhos solteiros vão ter controle sobre seus salários, como mostram esses depoimentos:

"Meu pai construiu cinco casas de material para cada filho, cada filho uma casa, e nós trabalhamos tudo junto, tudo pra uma caixa só. "

"A falta de terra é o problema. Eu tenho bastante terra, tudo terra de vargem, terra boa. Mas tenho cinco filhos e duas filhas. Ainda só
dá pra mim e pro filho que está comigo. Os outros quatro foram trabalhar na fábrica, tão tudo casado hoje. Não acham muita vantagem mas o que
eles vão fazer, eles têm que se conformar... Eu dei pra eles um chão, dei um chão de vinte por trinta metros e a casa, que no fim das contas era
dinheiro deles, de solteiros, que era guardei pra isso. "

Um detalhe se destaca na conceituação do colono-forte: para essa categoria não basta ter terra em quantidade
suficiente, mas principalmente preservar a colônia enquanto unidade de produção, utilizando um sistema de
transmissão do patrimônio que evita o parcelamento da propriedade. São os colonos-fortes os que maior interesse têm
em preservar a tradição de certos mecanismos de herança que permitem excluir parte dos herdeiros potenciais de uma
colônia (5). Os arranjos de herança permitiam a algumas famílias camponesas manter aquilo que consideram o modelo
padrão do sistema colonial, ainda que idealizado - a propriedade de 25 hectares, cultivada pelos membros do grupo
doméstico. É idealizado na medida em que uma propriedade desse tamanho nunca foi suficiente para assegurar a
continuidade da condição camponesa para todos os filhos. Mesmo no passado, as regras do sistema de colonização
dificultavam obter mais de uma concessão por compra: um lote por família era tudo o que um imigrante poderia obter,
mesmo requerendo terras para um filho em idade de casar. A escassez é sempre enfatizada, mas existe a possibilidade
de compra de pequenas parcelas de terra, apesar dos discursos condenando aqueles que vendem suas terras ou parte
delas. A frase "quem tem terra não vende" ou, pelo menos, não deve vender, "a não ser para um parente", é muitas
vezes apenas retórica. Existem casos de colonos-fortes que conseguiram ampliar suas propriedades comprando terrenos
de dois, três hectares, ou pouco mais, parceladamente e com certas dificuldades. Dificuldades, fazem questão de
afirmar, superadas graças às boas colheitas, trabalho duro e solidariedade dos parentes. Mas se existem colonos
dispostos a vender e outros tantos que podem comprar terras, isso não é indício de uma possível concentração por
parte: dos colonos-fortes. E tão-somente mais um recurso para fugir à proletarização, como mostra esse depoimento:

"Se eu fosse ficar só com a terra do papai eu podia tirar o cavalo da chuva, só o que eu ganhei de herança, se eu não comprasse mais
terra, meu Deus, era já tinha fugido. Se eu não tivesse conseguido comprar uris terrenos logo depois que casei, e isso já faz tempo, tinha que
pegar minha mochila, porque aqui hoje ninguém vende. É por isso que a minha colônia hoje dá pra nós viver bem, melhor que esse meu irmão aí,
que está na fábrica. "

Compras e vendas de terras entre colonos envolvem sempre transações de pequena monta. Um colono-forte
pode comprar mais de um terreno ao longo de sua vida, mas ninguém tem condições de comprar uma colônia. Os
dados do censo agropecuário de 1980 confirmam essa realidade: no município de Guabiruba só 14 estabelecimentos
agrícolas têm entre 50 e 100 hectares, e apenas quatro têm mais de 100 hectares; no município de Brusque 22 têm entre
50 e 100 hectares e 10 têm acima de 100 hectares. Os colonos entrevistados fizeram questão de afirmar que essas
propriedades maiores não pertencem a colonos, mas a empresas industriais, ou a pessoas que detêm a comercialização
e/ ou o beneficiamento de produtos agrícolas, como o arroz e a mandioca. Estes podem até ser filhos e netos de
colonos, mas seu enriquecimento ocorreu no exercício de atividades que nada têm a ver com a tradição camponesa.
Alguns dos colonos-fortes entrevistados acusaram tais proprietários de imóveis rurais de especular com a terra,
aumentando artificialmente o seu valor, o que torna a mesma cada vez menos acessível aos verdadeiros colonos.

"A falta de terra, isso aí é um problema de muito tempo. Mas agora está mais difícil. E se tem um terreno aí que um colono não pode
comprar pra ele viver em cima, então vêm aqueles grandão de fora e pega tudo. Se o colono podia dar por aquele terreno um preço que ele podia
pagar, vem outro grandão de fora e dá mais. Assim aconteceu com esses vizinho meu, que tinha um terreno ali. O chefão de Guabiruba veio lá e
arrematou, comeu aquele terreno todo, ele comprou não pra plantar, ele joga aquele dinheiro no terreno pra não pagar imposto. E ele já tem
terreno lá em Guabiruba que ele pode botar cinco famílias trabalhando em cima... Os grandes faz a terra cara e os pobres não podem comprar.
O que é colono, colono mesmo, não pode pagar... É por isso aí que no nosso lugar tem tanto colono de meia a meia, metade do tempo na fábrica,



metade na roça."

Na prática, apesar dos problemas evidenciados no depoimento acima, que apontam para atividades de
especulação consideradas ilegítimas, para uns poucos colonos-fortes existe o recurso de aumentar a propriedade com a
aquisição de terras. O fato de essa compra ser em pequenas quantidades tem duas causas. Em primeiro lugar, a
disponibilidade de renda é sempre limitada; em segundo lugar, aqueles que se dispõem a vender são colonos
proletarizados que possuem poucas terras, ou indivíduos que abandonaram inteiramente as atividades agrícolas. Estes,
na maioria dos casos, são herdeiros de parcelas insuficientes para se tornarem colônias produtivas.

A propriedade de uma colônia ideal, mesmo atomizada em muitas roças descontínuas no espaço rural, é o
elemento marcante da identificação do colono-forte. Possuir uma escritura - o documento legitimador da propriedade -
é fundamental e indispensável. O arrendamento e outras formas de posse - legais ou não - são admitidas, mas também
são indicadoras de "fraqueza", a não ser que a parcela arrendada seja ínfima em relação à propriedade. Um colono-
forte pode ter arrendado um pedaço de terra, desde que esse arrendamento não seja crucial para sua subsistência. Nesse
caso, é comum o argumento da ilegitimidade da terra inculta para justificar o recurso do arrendamento: "É melhor isso
(arrendar) do que ver por aí uma terra abandonada."

Essa ênfase na propriedade da terra como condição marcante da identidade do colono em geral não é apenas
retórica. Em Guabiruba praticamente só existem colonos proprietários e todos os entrevistados foram unânimes em
condenar qualquer outra forma de posse. No município de Brusque mais de 80% dos colonos têm a propriedade da
terra que cultivam e menos de 4% são apenas arrendatários (cf. Censo Agropecuário, IBGE, 1980). Mas a dependência
do arrendamento (total ou parcial), ainda que produtivo e compensador em alguns casos, classifica qualquer colono
como fraco.

A diferenciação entre colonos fortes e fracos, portanto, passa em primeiro lugar pela questão da terra. Mas se a
primeira categoria é monolítica (não existem colonos mais ou menos fortes, todos eles são donos de colônias
suficientemente grandes para assegurar um padrão ideal de vida camponesa), a segunda contém uma gama variável de
subcategorias, nas quais o principal elemento identificador ainda passa pela questão da terra, mas acrescido daquelas
características que são a marca da "fraqueza". No seu sentido mais geral, a categoria colono-fraco define camponeses
que têm mais de uma ocupação, que são camponeses em tempo integral mas não dispõem de uma colônia padrão, que
dependem do cultivo em terras que não lhes pertencem (seja na forma de arrendamento, seja pela simples ocupação de
terras incultas). A dicotomia simples entre fortes e fracos prevalece em Guabiruba, onde arrendatários e alugados
praticamente não existem. Ali os colonos-fracos são os colonos-operários e a "fraqueza" se exprime pela insuficiência
de terras, mas não é necessariamente indicadora de desigualdade social. Colonos-fracos são aqueles que precisam
recorrer ao trabalho assalariado porque suas colônias não rendem o suficiente para garantir a subsistência de suas
famílias:

"Se é um colono forte que terce tudo como meu pai... Com aquele tratorzinho; assim como vai ganhando vai gastando, e ele faz aquela
safra grande, passa duro alguns meses que não tem ganho nenhum, mas depois quando faz a safra é a segurança. Mas como nós aqui, o melhor
que tem é a fábrica, não tem outra saída pela falta de terra e falta de condições. "

Na verdade, o rendimento do trabalho assalariado é quase sempre considerado como substituto da renda obtida
com a chamada "safra" - isto é, a colheita destinada à venda. Essa safra pode ser de fumo, aipim (destinada às
cooperativas e fecularias), batata etc., e nem sempre o lucro obtido se destina às necessidades de consumo imediato.
Estas são cobertas principalmente pela venda, aos pouquinhos, todas as semanas, dos excedentes dos alimentos,
assegurados pela prática da policultura associada à criação de animais domésticos. Concretamente, a diferença entre as
duas categorias se situa nesse plano: os colonos-fortes fazem sua safra e dela obtêm dinheiro, enquanto os colonos-
fracos são assalariados e recebem dinheiro todos os meses. Mas todos praticam a policultura e a criação (em
proporções diferentes, é claro) necessárias à subsistência. Nesse sentido, são todos colonos. As diferenças refletem as
condições objetivas de reprodução no âmbito da colônia - a existência dessas duas categorias de colonos não significa
uma dicotomia em duas classes sociais. Camponeses e operários se confundem no espaço rural e a desigualdade se
coloca a partir de outro recorte: os verdadeiramente "fracos" são aqueles que deixam de ser colonos - operários que
residem na área rural, mas que possuem apenas "um chão de casa".

No Itajaí-Mirim, portanto, existem duas categorias de colonos definidas em relação à disponibilidade de terras



para lavoura e pelas atividades exercidas pelos membros da família:

a) colonos-fortes - são proprietários de uma colônia-padrão com área entre 20 e 30 hectares, que obtêm pelo
menos uma safra anual (cultivo comercial) e mais a produção de subsistência com base na policultura e criação de
animais, cujos excedentes são comercializados em pequenas quantidades. O adjetivo forte expressa exatamente essa
situação. Não é necessariamente um indicador de melhor situação econômica e social, medida pela renda familiar.
Apesar disso, em algumas entrevistas é possível perceber alguma diferenciação dentro dessa categoria: entre os que
têm terras suficientes, são considerados mais fortes aqueles que comercializam de tudo um pouco, todas as semanas,
na cidade, vendendo a uma freguesia mais ou menos fixa. Estes têm um ganho em dinheiro mais ou menos constante
ao longo do ano e não são dependentes da "safra". Os menos fortes são os plantadores de fumo, que dependem de
financiamento bancário para o plantio, estão presos às regras ditadas pelas companhias de cigarros e têm ganhos em
dinheiro anuais ou semestrais, quando parte da colheita é paga antecipadamente. Nesse caso, são os riscos que contam
na diferenciação: para conseguir empréstimos o colono empenha sua propriedade e, além disso, o plantio de fumo,
apesar da existência de seguro, tem maiores complicações. Mas uma safra de fumo também pode garantir uma renda
anual tão boa quanto a daqueles colonos-fortes que vendem seus excedentes semanalmente. Além disso, nenhum
plantador de fumo abandona a policultura, embora a pratique com menor intensidade.

b) colonos-fracos - o grupo mais numeroso é o de colonos-operários - a maioria da população rural. São
aqueles colonos que possuem terras de lavoura em pequena ou média quantidade (nos padrões locais) e por isso têm
membros da família que trabalham como assalariados nas indústrias locais ou de cidades próximas. A maioria deles
não tem "safra" (ou, quando têm, esta não é suficiente para assegurar uma renda compatível), e a policultura atende,
principalmente, à subsistência do grupo doméstico, só excepcionalmente produzindo excedentes para venda. Quanto
maior a dependência do trabalho assalariado, mais fraco é o colono. A incorporação ao mercado de trabalho industrial
quase sempre é atribuída a algum imprevisto, como a perda de uma safra, o esgotamento do solo, o parcelamento da
colônia entre os herdeiros, as dificuldades de recomposição das mesmas por compra, o alto preço das terras etc. De
qualquer modo, na definição do colono-fraco, o elemento apontado é sua "fraqueza" específica relacionada à posse de
terras insuficientes para manutenção da condição social exclusiva de colono.

"Eu fui pra fábrica porque nós tava muito fracos esse tempo atrás nós tava mais fraco do que hoje. "

Variações de frases como essa são comuns. No caso específico, o informante tentava justificar sina opção pelo
trabalho assalariado numa indústria têxtil, após perder sua safra de fumo numa enxurrada que também inutilizou para a
lavoura parte de suas terras. A necessidade de pagar a dívida contraída num banco para financiar o plantio teria forçado
o assalariamento, num esforço adicional para aumentar a renda. Sua intenção era trabalhar na indústria
temporariamente, um outro argumento bastante comum entre colonos-operários. Na prática, tal volta à condição pura e
simples de colono raramente ocorre; ou melhor, ela acontece com a aposentadoria, expressa na frase "depois de velhos
somos todos só colonos outra vez".

O segmento de colonos-operários não é homogêneo: a quantidade de terras possuídas e o número de
assalariados em cada família variam bastante e a diferenciação interna depende desses dois fatores. O assalariamento
não significa que as rendas familiares de todos os colonos-operários sejam inferiores às dos colonos-fortes. A posse de
pelo menos 10 hectares (caso de, aproximadamente, 25% das famílias) e mais dois ou três indivíduos assalariados
podem assegurar uma renda até superior à de muitos colonos-fortes. Mas tal situação não é permanente: o ciclo de
desenvolvimento do grupo doméstico faz com que a renda diminua na medida em que os filhos se casam e constituem
sua própria unidade doméstica. Assim, a dicotomia colonos-fortes/colonos-fracos não é necessariamente indicadora de
desigualdades sociais. Nem por isso os colonos-operários remediados deixam de ser incluídos na categoria genérica
dos fracos, exatamente porque não são camponeses iguais aos fortes.

A desigualdade aparece muito mais nas outras subcategorias, mais exatamente no caso dos alugados, tapeceiros
e arrendatários. Os colonos-fortes não têm empregados permanentes e nem todos adotam algum tipo de modernização
do equipamento agrícola. A mão-de-obra é familiar, a não ser em períodos curtos e em casos excepcionais, quando
pagam um trabalhador para auxiliar na colheita ou na fabricação artesanal de farinha de mandioca e de milho.

A utilização de mão-de-obra agrícola paga evidencia outra subcategoria de colonos-fracos, que recebem a
denominação de alugados. Não constituem um grupo numeroso, segundo informações obtidas na região, sendo difícil



precisar seu número exato. Não são trabalhadores rurais em tempo integral. "O alugado é o mais pobre dos colonos,
não tem nenhuma terra para plantar" - esta é a definição mais geral atribuída àqueles que não possuem colônia e
necessitam complementar sua renda trabalhando, temporariamente, para outro colono, não mais que três ou quatro
horas por dia. São operários que residem na área rural e seu trabalho é requisitado apenas nos períodos de
intensificação das atividades produtivas nas colônias "fortes".

Outro indicador de "fraqueza" é a condição de arrendatário, devida à extrema valorização da propriedade da
terra entre os colonos. Na maioria dos casos, as terras arrendadas não pertencem a colonos, e um terço da produção
fica com o proprietário como forma de pagamento. Em Guabiruba não existem arrendatários e em D. Joaquim poucas
famílias subsistem apenas nesse sistema. E mais comum utilizar o arrendamento como uma forma de aumentar a área
plantada, sobretudo para aqueles que não possuem uma colônia plena e pretendem subsistir só com a agricultura.
Mesmo assim, é um recurso limitado, dada a escassez de terras para arrendar.

Ao recorrer às terras de terceiros (6), porque não tem uma propriedade ou porque sua propriedade é
insuficiente, o colono-arrendatário passa a ser classificado como colono-fraco, preso a uma situação considerada
precária e dependente. Só escapam a essa classificação aqueles poucos colonos-fortes que, mesmo possuindo uma
colônia dentro dos padrões idealizados, aumentam sua produção arrendando pequenas parcelas. Tal tipo de
arrendamento é ocasional e não implica a contratação de alugados: no momento da pesquisa constatamos apenas dois
casos. As parcelas arrendadas são muito pequenas e o eventual aumento de trabalho é absorvido pelos próprios
membros da família.

Percebe-se, nesse caso, a importância da idealização da colônia-padrão na classificação social dos colonos. Ao
arrendar uma pequena parcela de tenras, um colono-forte, ao contrário dos demais, não se torna fraco. Também não é
visto como um especulador ou alguém motivado pelo lucro, mas apenas como um colono exemplar, que procura
aumentar sua renda para dar aos filhos condições para o casamento (7).

Finalmente, existe uma última categoria de colono-fraco, objetivada pela incorporação do ofício de tapeceiro às
atividades produtivas da família, desde meados da década de 1970. A produção de tapetes rústicos em teares de
madeira - manual em todas as suas etapas - envolve principalmente as mulheres e crianças. Tem pouca rentabilidade e
ocupa tempo (dadas as suas características), mas não exige treinamento especializado e, por isso mesmo, tornou-se
mais um recurso para aumentar a renda familiar de colonos-fracos. Pela natureza do trabalho e o tempo exigido para
realização das múltiplas tarefas a ele relacionadas, tecer tapetes com resíduos têxteis é a última alternativa de ganho
para colonos que não possuem terras suficientes e não conseguem colocar os filhos no mercado de trabalho indus trial,
ou que não querem trabalhar fora da propriedade.

A classificação nas categorias forte e fraco está diretamente relacionada à condição camponesa. Na versão
nativa, a primeira indica o camponês de fato e por direito e a segunda o camponês por direito, alguém que descende de
imigrantes pioneiros, que pertence à comunidade, mas que por circunstâncias alheias à sua vontade não tem meios de
sobreviver apenas como colono.

As muitas subcategorias de colonos-fracos, por sua vez, são construídas a partir da natureza da atividade não-
agrícola adotada, sempre considerada "complementar", embora na prática a complementariedade esteja invertida. Há,
portanto, uma diferenciação interna reconhecida pelos próprios colonos através de um conjunto de categorias e
subcategorias classificatórias, mas isso não significa que tal diferenciação seja pensada como desigualdade, pois os
termos forte e fraco não expressam, necessariamente, uma dicotomia de classe - todos, de alguma forma, são colonos,
descendentes de imigrantes europeus que compartilham uma história comum de pioneirismo.

A hierarquização das categorias, nas representações de colonos fortes e fracos, tem pouco a ver com critérios
de natureza estritamente econômica (embora seja reflexo da atividade econômica): trata-se de saber quem é mais ou
menos camponês e, nesse caso, a identidade camponesa mais legítima é a rio colono-forte, que só tem um ofício, o de
agricultor. Mas os outros membros da comunidade que ainda mantêm alguma atividade agrícola não são inteiramente
excluídos de uma categorização mais geral de camponês. A classificação dos colonos comporta um continuum onde os
colonos fortes se situam no extremo mais camponês e o alugado no extremo oposto, no limite mínimo da condição
camponesa, alguém mais próximo do proletariado puro, que não possui sequer uma fração de colônia para plantar para



si, mas que ainda se dedica a uma atividade "da colônia". Todas as demais subcategorias de colono-fraco ficam no
meio-termo entre camponês e proletário, dependendo da intensidade da sua atividade agrícola que, por sua vez, está
relacionada à quantidade de terras possuída pela família. Na versão nativa das diferenças, a "fraqueza" é medida pelo
peso da atividade agrícola na renda familiar - quanto maior a dependência do trabalho assalariado, mais fraco é o
colono!

Nos limites da comunidade, os operários e outros assalariados perdem o direito de ser identificados como
colonos quando já não têm qualquer participação na agricultura. Por outro lado, não faltam referências aos fazendeiros
como uma categoria diversa de produtor rural, como nesse depoimento de um colono-forte de D. Joaquim:

"Eu tenho um irmão lá em cima que tem oito estufas e tem dois ranchos grandes, que ele lida com lavoura, gado, serraria... Tem
empregado, ainda tem coisa arrendada. Ele virou fazendeiro já... " (8)

Aqui aparecem definidos os limites entre um colono-forte e um produtor rural de maior escala, que possui
empregados e múltiplas atividades, e onde o trabalho familiar já não é suficiente para dar conta das atividades
produtivas. Nessa concepção, o colono-forte realmente representa o máximo de "campesinidade" - para além disso, se
torna "fazendeiro" e, tal cosmo os que se proletarizaram integralmente, deixa de ser percebido como um igual.

Colonos e cablocos: a definição étnica da categoria colono

"Brasileiro não serve pra esse serviço de colono."

Esta afirmação, juntamente com as duas frases em epígrafe no início deste trabalho, reflete a clivagem étnica
entre os colonos e aqueles que chamam de, caboclos ou brasileiros. Num contexto de interação multiétnica bastante
complexo, esta não é a única clivagem possível, mas certamente é a mais importante no meio rural. Existem diversas
identidades étnicas em jogo, todas relacionadas à origem nacional dos ascendentes, e não circunscritas ao meio rural -
alemães, italianos, polacos (ou poloneses), badenses etc. - mas a categoria colono também assume um forte
componente étnico quando confrontada com a categoria caboclo, que desqualifica socialmente o pequeno produtor de
ascendência açoriana ou luso-brasileira (9).

O principal argumento para não considerar os caboclos como iguais diz respeito à terra: para os colonos, os
brasileiros não sabem e não querem "cuidar da terra", e tampouco gostam do trabalho - portanto, "não servem" para o
ofício de agricultor. A maneira como concebem a sua identidade social e étnica passa não só pelas características
básicas da sua condição de camponeses pequenos proprietários, como por sua condição de descendentes de imigrantes,
diferentes de uma outra categoria definida pelo termo caboclo.

As características determinantes da sociedade rural do Itajaí-Mirim se prendem à natureza da pequena
propriedade familiar, à colônia, em seu sentido restrito, como unidade econômica e social básica (Sobre essa questão
conceituai, cf. Galeski, 1972; e Shanin, 1980). O colono se identifica tomando como critérios a terra e o trabalho
(familiar).

"o colono precisa de terra sua, porque esse negócio de aluguel de terra não dá... Mas terra só não chega. Porque a terra mal cuidada
não tem produção. É só ver aí na entrada da Guabiruba esses caboclo meio preto que vive aí. Quem não crida da terra não colhe... "

Nesse depoimento aparecem os três elementos que, interrelacionados, são a base mais geral da identidade do
colono: a propriedade da terra, uma concepção específica do trabalho e a etrücidade (10). O peso maior da identidade
étnica, associada à origem nacional e ao pioneirismo, importantes na qualificação mais geral da categoria de
identificação (colono), obscurece a diferenciação interna percebida, sobretudo, nas muitas categorias de colonos-
fracos.

A oposição entre colonos e caboclos é marcada nos discursos dos primeiros por uma concepção de trabalho
etnicamente fundamentada. Em primeiro lugar, não concebem o brasileiro/caboclo como bom camponês, e consideram
o "trabalho familiar" na colônia como exclusivo dos descendentes de imigrantes. Não se trata apenas de julgar o
caboclo ineficiente, atrasado, improdutivo, preguiçoso, cachaceiro, indivíduo que não sabe cuidar da terra e outros
tantos estereótipos de uso corrente na região. Nem de acentuar exclusivamente o pioneirismo dos primeiros colonos,



cuja conseqüência foi civilizar uma floresta inóspita e habitada por bugres - concepções correntes e constantemente
acionadas para justificar a desqualificação dos caboclos na comunidade. No contexto cio pioneirismo, os colonos se
afirmam como descendentes de imigrantes que trouxeram o progresso a uma. região inculta, enquanto os brasileiros
chegaram muito depois, para usufruir os benefícios do trabalho alheio. Esse tipo de argumento é usado pelos colonos
em geral, mas tem um peso maior para os descendentes de alemães, pois seus antepassados foram os primeiros
colonizadores do Vale do Itajaí. Pioneirismo, portanto, é uma questão de grau e, nesse sentido, os ascendentes alemães
são considerados pioneiros mais legítimos que os italianos, por exemplo, fato que denota a existência de diferenças
étnicas no próprio segmento dos colonos. Mas se o pioneirismo pode ser pensado em termos de quem colonizou
primeiro, também está associado ao fator trabalho e ao povoamento através do assentamento em linhas coloniais.
Nesse sentido, os demais imigrantes, que receberam lotes nas inúmeras picadas abertas na floresta, também foram
pioneiros, "lutaram" com as adversidades, obtiveram "resultados", ajudaram a construir a comunidade, num processo
de trabalho do qual participaram todos os membros da família.

A ênfase no "trabalho familiar" como fator distintivo entre colonos e caboclos aparece nos discursos sobre o
pioneirismo, atribuindo-se a ele o sucesso da colonização. A participação da mulher e dos filhos nas atividades
agrícolas - o "trabalho de todos" - é considerado peculiar aos colonos e inexistente entre os caboclos. Segundo as
concepções locais, entro, os brasileiros só os homens trabalham, e muito menos do que deveriam! Os colonos
acreditam que a mulher cabocla "não trabalha na roça", ou melhor, que na sociedade (luso-) brasileira a mulher não
trabalha. O "não trabalhar", aqui, significa não participar das atividades produtivas. Os estereótipos aparecem com
mais força quando o assunto é o casamento. A condenação aos casamentos com caboclos se faz a partir dos
estereótipos sobre a preguiça feminina, sobre este "não trabalhar", como nessa fala de um colono-forte:

"Quando casa gancha tudo, as filha ganha tudo, a vaca também. Isso é o costume, os rapaz tem que dar a gaiola e as menina o que vai lá
dentro. É o dote. E se o camarada casa com uma caboclinha lá de baixo, tem de comprar tudo... É só aqui que usa isso. Quer dizer, o colono
alemão, o brasileiro já não tem isso. Na colônia alemã isso é de muito tempo, vê aí meus filhos; quando casaram as noivas trouxeram tudo, e eles
entraram na casa deles com dinheiro... Já o caboclo é aquela coisa, as mulher não trabalha, fica tudo por conta do homem, que já não é grande
coisa... "

Depoimentos como esse deixam claras as diferenças culturais, especialmente aquelas relacionadas à família e à
herança. O casamento interétnico aparece como ameaça à própria reprodução social, dadas ás diferenças de costumes e
estilos de vida, utilizadas como limites entre os dois grupos. Mas ao lado de critérios objetivos - envolvendo, no
exemplo dado, costumes relacionados ao casamento - existem outros, mais subjetivos e mais facilmente acionados
pelos colonos para marcar as diferenças. O principal deles diz respeito à ascendência étnica, a origem, invariavelmente
incluída nas definições clássicas de grupo étnico e comunidade étnica, desde Max Weber.

No caso das identidades étnicas específicas, o valor simbólico da origem tem grande importância e remete à
noção de Stammverwandschaft (origem comum étnica) utilizada por Weber (1971) como um dos critérios para definir
a comunidade étnica. A origem, então, se destaca como sinal unívoco da identidade de colono, sobretudo quando
outros elementos de diferenciação são pouco visíveis. Tem duplo significado: o primeiro, mais geral, em que "ser de
origem" (descender de imigrantes europeus) é a condição para se qualificar como colono; o segundo especifica a
origem étnica/ nacional e, nesse caso, são reconhecidas diferenças dentro do próprio segmento dos colonos. A
distinção mais importante, contudo, é aquela estabelecida entre colonos em geral e caboclos ou brasileiros - estes
considerados como indivíduos desenraizados, sem origem. A vocação para o trabalho (no caso, para o trabalho
agrícola) é claramente atribuída a uma origem étnica concebida geneticamente. Nessa concepção, o "caboclo que não
tem origem" também não tem apego ao trabalho e à terra. As opiniões de colonos sobre essa questão são sempre
taxativas - a falta de origem tem como corolário a malandragem, sinônimo de preguiça, indolência:

"É caboclo, é malandro!"

A crença subjetiva na "origem" estabelece os limites da comunidade, fundamentada na semelhança de
costumes, modos de vida, hábitos alimentares e religiosos etc., atribuídos aos colonos em geral. Tal crença é reforçada
por outros sinais, igualmente subjetivos, e que dizem respeito à terra: consideram que o colono tem apego à terra e,
por ser um camponês descendente de europeus, dá valor à propriedade, não tem o instinto nômade do caboclo. Os
verbos "cuidar", "fixar", "enraizar", são comumente empregados para fazer as distinções, como nos seguintes
depoimentos:



"O caboclo? Esse aí não tem raízes, não trabalha, está hoje aqui, outro dia lá. Larga até a terra que é dele pra ficar só na ilusão da
fábrica. "

"A família já está no Brasil há mais de cem anos; meu bisavô veio aí, pequeno, veio pra se fixar na terra. "

"Bom colono é o alemão, até o italiano... Não é como o caboclo, que não tem raízes e deixa tudo por conta de Deus... Brasileiro é assim
mesmo, joga a semente e se crescer o pé de milho ele colhe e come, senão deixa assim mesmo, não dá uma capinadinha, uma melhoradinha na
roça... Brasileiro não serve para esse serviço de colono. "

"Caboclo, tijucano, é tudo a mesma coisa, não querem nada com o trabalho, não cuidam do que é seu."

Esses depoimentos (os dois primeiros são de colonos de origem italiana; os dois últimos, de colonos de origem
alemã) refletem o quanto o passado pioneiro de imigrantes europeus serve como parâmetro para uma identidade
idealizada de um camponês étnico. Supõem que a dedicação e o amor ao trabalho, a eficiência, a habilidade, enfim,
todas aquelas qualidades que os tornam diferentes e melhores que os caboclos decorrem da sua condição de
descendentes de povos europeus. Esse sentimento de superioridade é particularmente forte entre aqueles que têm
ascendência alemã, mas também está presente nos demais; e os estereótipos sobre os caboclos são acionados
principalmente quando falam sobre casamento e trabalho agrícola. Não faltam referências à decadência de colonos que
casaram com caboclas, e a colonas que, casadas com caboclos, trabalham o dobro para compensar a preguiça do
marido. A distinção entre os dois grupos, segundo expressam os habitantes "de origem", estaria visível no confronto
entre uma colônia e uma terra ocupada por família cabocla - portanto, na aparência da casa, das terras das plantações e
na existência de hortas e jardins? Os caboclos, dizem, fazem no máximo uma roça.

A categoria colono, enquanto designativa de uma identidade mais geral, traz em si um forte componente étnico,
tão importante quanto aqueles elementos que fazem o "bom" camponês. Mas assim como existem colonos fortes e
fracos, a categoria (em seu aspecto étnico) pode ser decomposta em várias subcategorias, que remetem às origens
nacionais dos imigrantes e até a identidades regionais. O pertencimento a cada. uma das identidades étnicas é definido
a partir de elementos como a língua falada no âmbito das relações familiares, os hábitos alimentares e outros costumes,
os estereótipos associados à condição étnica etc. Distinguem-se, desse modo, alemães, italianos e polacos e, entre os
alemães, os badenses.

Os descendentes de poloneses, que existem em número pequeno no meio rural, são designados por uma
categoria pejorativa - polaco. De modo geral, são considerados indivíduos de grande apego ao trabalho, lutadores, mas
pouco inteligentes, atrasados e falsos. A estereotipia sobre os polacos gira em torno do caráter. Não são discutidas suas
qualidades como colono e nem v são dadas explicações, nem mesmo para a falha de caráter unanimemente atribuída
aos poloneses: a falsidade. À indagação sobre por que são falsos, respondem apenas com a reafirmação do julgamento:
"O polaco é falso e pronto." Desqualificados pelos "outros" como polacos, esses camponeses identificam-se como
colonos de origem polonesa (portanto, poloneses) tão eficientes e trabalhadores quanto os demais, ciosos dos valores
morais da sua nacionalidade - a fé católica e a v dedicação ao trabalho.

Os alemães são a maioria da população, especialmente em Guabiruba. A utilização da língua alemã no meio
familiar, certos padrões alimentares, além de outras características, peculiares à ideologia étnica teuto-brasileira (como
a concepção de que a eficiência e a incapacidade de trabalho decorrem da germanidade, o ideário da Wohnkultur -
hábito de morar bem, de viver bem), são os elementos que, na opinião dos colonos de origem alemã, os distinguem
dos demais.

Os descendentes de italianos têm concepções parecidas: eles também se identificam pela utilização de dialeto
italiano e fazem questão de se definir como os mais eficientes e produtivos. Mas o critério fundamental para atribuição
da identidade étnica, nos três casos, é a origem dos antepassados - todos os outros indicadores de identidade
mencionados são secundários e, no universo das representações, apenas materializam as diferenças.

Apesar das marcadas distinções regionais existentes nos países de origem dos imigrantes, subsistiu no Itajaí-
Mirim apenas a categoria badense. O município de Guabiruba ostenta uma estatística que o aponta como local de
maior concentração de badenses fora da Alemanha - condição reafirmada nas festas comunitárias. Essa ênfase numa
identidade regional é pouco comum entre descendentes de alemães no Sul do Brasil. No caso, o único elemento capaz



de, objetivamente, distinguir os badenses dos demais colonos de origem alemã é o seu dialeto. Falar "uma língua que
ninguém entende", segundo supõem, torna-os diferentes, e assim sua identidade tem sido reafirmada no plano
comunitário e utilizada folcloricamente pelo poder local. O elemento diferenciador mais concreto empregado pelos
demais colonos para distinguir os badenses é a prática da Realteilung - herança compartilhada, costume ao qual
atribuem a excessiva diminuição das colônias em Guabiruba.

A língua, a suposta capacidade de trabalho pré-determinada pela condição étnica etc., são, na verdade, critérios
para auto-identificação como membros de um dos grupos. Para identificar os outros, porém, são usados estereótipos
que nada têm a ver com os sinais objetivos de diferenciação étnica - como já mostramos no caso dos poloneses.
Assim, para italianos e alemães, o polaco se distingue e é inferiorizado por sua "falsidade"; na opinião dos alemães, os
italianos são excessivamente espalhafatosos, gananciosos e "pão-duros"; e os italianos acham os alemães uns
gastadores que não pensam no futuro. A ilustração disso não deixa dúvidas quanto à força dos estereótipos:

"Os italianos, eles guardam mais o dinheiro, eles vivem na miséria e dentro da sujeira, trabalham feito uns loucos pra guardar o
dinheiro. Eles não empatam o dinheiro, não procurara melhorar, é só ganância... "

"O italiano é pão-duro, mas isso não quer dizer que o alemão seja mão-aberta. Se precisar botar uma cortina na janela, o alemão já
bota e o italiano diz que não pre-cisa,.bota uma janela de pau e está bom. "

"O alemão trabalha pra ver e o italiano pra esconder, porque o italiano pega o dinheiro e guarda e o alemão pega o dinheiro e constrói.
"

Os depoimentos são de colonos de origem alemã e basta invertê-los para que se tenha a fala dos italianos,
como nesse exemplo:

"O italiano e o alemão são tudo a mesma coisa, têm mais coragem pra ir atrás das coisas, são trabalhadores, cuidam da terra. Só tem
uma coisa: o alemão é assim meio gastador, se tem dinheiro na mão logo arruma jeito de gastar com alguma coisa. O italiano já economiza mais,
mas tem aqueles que são uma desgraça, só querem guardar o dinheiro. E guardar o Pinheiro só não adianta, precisa é comprar terra. É pra isso
que o italiano guarda."

Os depoimentos acima deixam claro que esses estereótipos não desqualificam como aqueles que são atribuídos
aos caboclos - apenas constituem formas mais freqüentes de marcar as diferenças, mais até do que um elemento de
identificação tão óbvio como a língua. Tampouco existem argumentos contra os casamentos interétnicos entre alemães
e italianos. Afinal, ambos se situam no mesmo plano, qualificados como colonos.

Esse nivelamento, porém, não quer dizer que inexistam hierarquizações de ordem étnica. Numa interpretação
hierárquica, cada um dos grupos, etnocentricamente, se situa em primeiro lugar. Nesse caso, o estereótipo da falsidade
deixa o polaco sempre em terceiro lugar, para italianos e alemães. Assim como os italianos se situam em primeiro
lugar por saberem economizar e preservar a integridade de seu patrimônio, os alemães o fazem porque usam o produto
do seu trabalho para ter uma vida melhor! Mas nenhum deles tem qualquer dúvida sobre o lugar do caboclo nessa
hierarquia: ele simplesmente não é pensado como colono!

O fato notável acerca das manifestações de etnicidade nesse contexto multiétnico está na pouca freqüência com
que o fenótipo é utilizado como elemento distintivo. A aparência física só existe como critério explícito para distinguir
o caboclo quando os colonos mencionaram as duas ou três famílias negras estabelecidas na área rural. Estas se
transformaram em exemplo de tudo o que um colono não deve ser - uma antítese, portanto, da categoria colono e
extremo máximo de "caboclização". Mas o número de negros e mulatos é muito pequeno nos dois municípios onde se
realizou a pesquisa e, por isso mesmo, caracteres fenotípicos como cor da pele, forma e cor dos cabelos etc., têm
pouca importância quando se estabelecem os limites étnicos de cada grupo.

O emprego de um critério fenotípico pode se dar de forma indireta, observável no uso bastante comum do
diminutivo "brasileirinho" para designar os caboclos (11) - numa referência explícita à baixa estatura. O uso do
diminutivo, por sua vez, tem maior significado na medida em que a condição de brasileiro também é assumida pelos
colonos, no sentido da cidadania.

A classificação por categorias étnicas, através de um conjunto de características culturais e de um sistema de



representações que privilegia a origem nacional e uma história compartilhada de um processo de colonização, mostra
como é difícil codificar uma identidade mais geral de colono. Ao lado de todas aquelas qualidades assumidas como
identificadoras da condição camponesa, a identidade social do colono também possui atributos étnicos, compartilhados
por diferentes grupos classificados como alemães, italianos, poloneses (polacos) e até badenses. Na diferenciação
étnica interna, em nenhum momento a legitimidade camponesa de cada um desses grupos foi posta em dúvida pelos
demais, embora sejam admitidas diferenças entre eles, que supõem, em certos momentos do discurso, uma hierarquia
étnica. Assim, mesmo no seu conteúdo étnico, a categoria de identificação (colono) vem sendo construída, desde muito
tempo, por oposição ao caboclo - um camponês despojado da sua condição social por critérios de ordem étnica.

Conclusão: as ambigüidades da identidade coletiva idealizada

"O colono só fica folgado quando emagrece".

Ao se auto-identificarem, os colonos procuram legitimar, e de certa forma racionalizar, um modo de vida rural
que consideram tradicional. As representações sobre a condição camponesa, valorizando a propriedade da terra, a
policultura e a liberdade, porém, não conseguem escapar às contradições por ela impostas, que estão além da
percepção da dominação exercida por representantes de outras classes. A naturalização da liberdade do pequeno
proprietário rural se sobrepõe à consciência da dominação, observada nas críticas dirigidas aos comerciantes, aos
especuladores e a uma entidade onipresente como o governo, ou no desalento com os rumos da mudança social. Os
colonos, assim, se autodefinem como possuidores de liberdade de escolha, por não estarem submetidos a uma
hierarquia de chefes e patrões, a um horário de trabalho. Mas essa suposta liberdade (que tanto pode acentuar a vida ao
ar livre, a inexistência de horários de trabalho ou a condição de patrão de si mesmo) esbarra nas contradições geradas
pelo sistema de produção que tem por base o trabalho familiar e a policultura com criação de; animais (12).

A idéia de liberdade - mais do que tudo, de ser livre para tomar suas decisões - aparece especificamente em
oposição aos assalariados, especialmente aos da indústria, realidade que está presente no cotidiano rural através dos
colonos-operários. Só que estes se incluem (e são incluídos) na categoria colono, refletindo as ambigüidades de uma
identidade coletiva cujo modelo ideal é a fração dos colonos-fortes - a mais provida de "campesinidade". Temos,
assim, uma realidade bastante heterogênea, reduzida pela ideologia a uma realidade em bloco, única, expressa por
símbolos e práticas que valorizam o modo de vida camponês. Os colonos supõem ser produtores livres, mas uma parte
substancial desses colonos são assalariados de fato, e dos seus salários depende sua reprodução social enquanto
membros de uma comunidade que pretende ser camponesa. A liberdade, para os colonos-operários, se traduz na
prática da policultura, e, portanto, na produção de alimentos para o autoconsumo familiar - símbolo maior a acionado
para diferenciá-los do simples operário.

Mas se a policultura com criação, por um lado, aparece nas representações como marca registrada da prática
camponesa e símbolo de auto-suficiência e liberdade, por outro lado constrange, escraviza o colono ao trabalho, não
lhe deixa tempo livre. Dependendo do contexto, o "trabalho duro" tanto pode ser sinônimo de a engrandecimento
moral, virtude camponesa por excelência, como exprimir o caráter escravizante de uma atividade pouco lucrativa e
desprestigiada pelas outras classes.

Podemos perceber mais claramente as concepções contraditórias sobre a liberdade quando o assunto é o tempo
de trabalho (sempre levando em conta a identidade genérica). O colono dispõe do seu tempo como quer, não está
sujeito a um relógio de ponto etc., mas:

"A vida do colono é a mais difícil que existe. Não tem hora do meio-dia, não tem chuva, não tem nada, nem domingo, nem férias..."

Em resumo, os colonos se concebem como donos do seu tempo, porém nunca têm tempo livre, situação
exemplificada pelo conteúdo metafórico da frase em epígrafe. O operário tem férias, e cumprido o seu horário de
trabalho pode dispor do seu tempo como quiser; o colono não tem "folga" porque, para assegurar sua independência,
sua liberdade, precisa cuidar da sua colônia, dos seus animais, todos os dias.

No contraste com os assalariados, especialmente com os operários, aparece outro argumento vinculado à
questão da liberdade - ser livre também significa respirar ar puro do campo, não se contaminar com a poeira densa que
se desprende dos fios, dentro das fábricas (13).



A forma assumida pela identidade social, nesse caso, remete a um paradoxo: construída, em primeiro lugar, em
oposição aos assalariados, em especial aos operários da indústria têxtil, ela engloba muito reais famílias cujos membros
são empregados em fábricas do que camponeses em tempo integral; construída., em segundo lugar, por critérios de
ordem étnica, exclui aquele segmento do campesinato denominado caboclo, inclusive os caboclos classificáveis como
colonos-fortes.

As mudanças econômicas e sociais provocadas tanto pela saturação do modelo colonial como pela ampliação do
parque industrial do Vale do Itajaí, ocorrida nos últimos 30 anos, transformaram a colônia (em seu sentido amplo) num
mundo de colonosoperários, onde os colonos-fortes vão ficando cada vez mais raros.

A condição camponesa (mesmo parcial), por sua vez, só pode ser assegurada através da colocação dos filhos no
mercado de trabalho industrial. A proletarização aparece nos discursos como desgraça inevitável e como necessidade -
conforme se pode ver nas definições das várias subcategorias de colonos. Por outro lado, nesse universo de
contradições, os filhos que manifestam preferência pelo trabalho na fábrica são recriminados e os industriais são
acusados de induzir os jovens à proletarização.

De qualquer forma, proletarização traz mudança, percebida sobretudo como o desaparecimento daqueles
elementos constitutivos de uma colônia tradicional, marcas do colono-forte: a drástica redução do número de engenhos
de farinha e açúcar, redução do tamanho dos estábulos ou desaparecimento deles em algumas propriedades, descuido
com o pomar, presença de capoeira etc.

A implantação de um sistema de transporte coletivo, incentivada pelos industriais nos últimos anos, por sua
vez, tornou o emprego na fábrica mais atraente. A bicicleta era o meio de transporte mais comum entre a fábrica e a
colônia - demorado e cansativo. O ônibus encurtou o tempo de deslocamento, facilitando a dupla ocupação. Mas é
considerado uma ameaça ao modo de vida camponês porque permite que os proletarizados em geral permaneçam na
comunidade, sem retornar ao trabalho agrícola, podendo perturbar o modelo tradicional de transmissão do patrimônio,
acelerando a divisão das propriedades. Por isso mesmo, a fábrica é pensada como ameaça à própria existência desse
campesinato, embora família alguma possa prescindir dos empregos gerados por ela. Tal ameaça pode ser percebida
em expressões como:

"Agora tem ônibus na porta. Adeus colonos, acabou-se."

"A fábrica levou todo mundo. "

Percebe-se aí o desalento dos colonos em relação às transformações que estão ocorrendo na comunidade e o
conflito gerado pela necessidade de encaminhar os filhos para outra ocupação. Não faltam alusões aos filhos jovens
que se deixam iludir pelo salário mínimo pago pelos empresários; mas também não faltam depoimentos de jovens
proletarizados que gostariam de voltar à condição de colono em tempo integral.

Tudo isso revela a pressão exercida sobre essa população por parte das indústrias, interessadas nessa mão-de-
obra jovem, não-qualificada e com poucas perspectivas de se manter na agricultura. Os colonos têm um sentimento
ambivalente em relação à fábrica, na medida em que ela atrai os jovens para uma ocupação não-agrícola mas também
permite que a boa tradição se perpetue. A condição de operário, nessa situação ambígua, não pode ser estigmatizada,
mas a condição privilegiada é a do colono. Por isso mesmo, as recriminações não são dirigidas aos industriais pelo fato
de estes facilitarem a proletarização e o fazerem da forma menos dispendiosa, oferecendo transporte barato ou gratuito
em vez de pagar bons salários (14). Existe, sim, um forte sentimento de injustiça diante do que consideram o
desprestígio da sua profissão. Nesse tipo de discurso, o confronto é entre o colono - que cultiva a terra e faz um
trabalho braçal - e os "doutores", os "estudados", cuja sobrevivência depende daqueles que plantam alimentos.
Oposição como esta tem antes um propósito demonstrativo da importância da atividade agrícola. A responsabilidade
pelo desprestígio, e conseqüentemente pela proletarização, cabe aos governos, à falta de preços mínimos, à ganância
dos intermediários.

A questão da injustiça do Estado para com "os pequenos", "os colonos", aparece em praticamente todas as
entrevistas - cobrando uma política agrícola mais coerente em relação aos interesses daqueles que produzem no campo,



para evitar a "fuga dos filhos para a fábrica". A crítica ao Estado aparentemente deixa em segundo plano a grande
questão, constantemente ressaltada na identificação das várias categorias de colonos - a escassez de terras. O
argumento usado, ainda na lógica da injustiça, é inevitável: sendo uma profissão desprestigiada, não havendo uma
política justa, os colonos ganham muito pouco e não têm condições de assentar todos os filhos em terra própria.

Os colonos assumem a condição de um profissional desprestigiado, que tem um retorno financeiro desprezível
para uma atividade desgastante. Esse sentimento de desprestígio, e mais as referências à proletarização, contudo, não
significam a desvalorização da condição de colono, privilegiada enquanto identidade social e étnica. Apesar do
descontentamento com a baixa lucratividade da produção agrícola, não há dificuldades em encontrar um herdeiro para
a colônia, nem mesmo diante da influência do modo de vida urbano, intensificada pela presença dos colonos-operários.
Basta lembrar que a posição social mais importante é aquela ocupada pelos colonos-fortes - o que revela, de certa
forma, a importância atribuída à tradição (a que não significa necessariamente uma renúncia à modernização).

Nesse caso, existem um diálogo com os representantes de agências governamentais que dão assistência aos
pequenos produtores, um reconhecimento da importância da escolarização, da mecanização etc. - porém sem que os
costumes e práticas tradicionais sejam esquecidos, especialmente aqueles relacionados à transmissão do patrimônio, ao
casamento, ao cuidado com a terra, à policultura. O conhecimento técnico, portanto, não é desprezado, e a televisão e
outros meios de comunicação são amplamente aceitos como fontes de informação modernas. Mas de modo algum a
vida urbana é considerada melhor. Os colonos afirmam que o conhecimento técnico aprendido de fora, através da
orientação dos agrônomos, ou mesmo da escola, não substitui o aprendizado formal dentro da família: é no âmbito da
colônia que o colono aprende a "cuidar da terra".

Apesar das contradições e ambigüidades que cercam as representações sobre sua condição, os colonos
constituíram uma identidade social coletiva, com duas dimensões. Num plano mais geral, ela opõe os colonos aos
citadinos, em especial aos operários; numa dimensão mais específica, étnica, opõe os colonas aos caboclos - que
podem ou não ser camponeses mas não são reconhecidos como iguais. Essa identidade coletiva legitima todos os
membros da comunidade rural, embora as diferenças entre as diversas categorias classificatórias sejam reconhecidas.
São categorias problemáticas, que revelam a transformação social decorrente da crise fundiária que vem se agravando
nas duas últimas gerações. A reprodução do campesinato local depende dramaticamente da proletarização da maioria
dos membros da comunidade. Simbolicamente, uma parte dos que se proletarizam pode assumir uma identidade mais
geral, ainda que na condição de colonos-fracos. O cultivo de uns poucos hectares de terra, a criação de alguns animais,
legitima a aspiração de permanecer colono. A ideologia, portanto, reafirma e renova a crença na especificidade social
de um grupo que acredita no seu próprio valor, justificado pela tradição.

As representações acerca da identidade coletiva enfatizam o pertencimento de todos os tipos de colono à
comunidade rural - mesmo diante de uma categoria de definição problemática como a dos colonos-operários - ela
própria heterogênea diante da grande variação no tamanho das propriedades. A reafirmação da condição camponesa se
faz num universo de contradições, não só por causa da natureza própria do campesinato, mas também em face da
realidade da proletarização, que atinge a todos - fortes e fracos.

A forma como constroem sua identidade social, porém, tende a minimizar a importância do assalariamento na
reprodução social. Pelo menos na ideologia, imaginam a proletarização como passageira e ilusória (uma referência aos
baixos salários pagos pelas indústrias), e se permitem afirmar categoricamente:

"A fábrica é uma grande ilusão. É moda!"

 

NOTAS

1 - Trata-se daqueles trabalhadores que na literatura especializada são conceituados como worker-peasants, e cuja atividade é designada como
part-time farming - isto é, operários que se dedicam em tempo parcial à lavoura na pequena propriedade familiar (cf. Franklin, 1969).

2 - Nas regiões catarinenses povoadas com o objetivo de colonização, formaram-se comunidades camponesas onde a unidade fundamental, a
pequena propriedade familiar, recebeu o nome de colônia (cf. Seyferth, 1974). O modelo idealizado de colônia é o lote-padrão do sistema de
colonização da segunda metade do século XIX - com 25 hectares. É uma palavra com duplo significado: designa, ao mesmo tempo, toda a área



rural ocupada pelos colonos e também sua parcela mínima, a propriedade de cada colono.

3 - No sistema de linhas coloniais, os lotes demarcados eram unidades contíguas. Atualmente muitas colônias não têm essa característica. Existe a
área onde se localizam a casa, estábulos, galinheiro, pomar, horta etc. (sempre juntos no mesmo terreno), mas os terrenos onde são feitas as roças
muitas vezes estão espalhados em pequenas parcelas. Isso é decorrência tanto das partilhas entre herdeiros como da compra de pequenas parcelas
de terra, nem sempre disponíveis próximas da área de moradia.

4 - A utilização de crédito bancário para compra de insumos e equipamentos não é recurso utilizado por todos os colonos-fortes. Os plantadores de
fumo, que têm á intermediação das grandes empresas de cigarros, são os que mais costumam fazer empréstimos. Existem colonos-fortes que
modernizaram seu equipamento, com a compra de microtrator e outras máquinas de pequeno porte e: custo relativamente baixo, mas a maior parte
ainda mantém o uso do arado com tração animal. Não se trata de uma resistência à modernização ou de valorização da tradição. Evitam os bancos
com. medo de hipotecar a propriedade.

5 - Existem três tipos mais comuns de exclusão de herdeiros: a) as mulheres em geral não herdam terra (para os descendentes de italianos essa é
uma regra rígida; entre os alemães há certa flexibilidade e às vezes o herdeiro da colônia pode ser uma mulher); b) o herdeiro pode ser o
primogênito ou o filho caçula (mais freqüentemente este último); c) o herdeiro pode ser escolhido pelo pai. Além disso, são comuns os
entendimentos entre os irmãos, que fazem arranjos os mais diversos, incluindo até a compra de parcelas por um deles (cf. Seyferth, 1985).

6 - Nas entrevistas não aparecem referências diretas à ocupação de terras. O Censo Agropecuário de 1980, apontando para a condição legal das
terras, informa que no município de Brusque 5,8% das terras são ocupadas - isto é, cultivadas por pessoas que, com consentimento ou não dos
proprietários, nada pagam por seu uso. Para o município de Guabiruba não existe registro dessa forma de ocupação. As constantes acusações de
especulação com terras atribuídas a empresários industriais dos dois municípios e a insistência em condenar o que chamam "terras abandonadas"
(no caso, não plantadas ou não utilizadas por colonos) são indícios do reconhecimento da legitimidade dessa prática.

7 - Nos casos que examinamos, os filhos eram adolescentes e adultos - um momento de plena exploração das respectivas colônias. A referência ao
casamento está relacionada à prática da residência neolocal. Assim, a principal obrigação dos pais é assegurar aos filhos a propriedade de uma casa
e respectivo terreno - dotação mínima para um homem em idade de casar.

8 - O colono em questão se refere a um irmão que possui uma propriedade com aproximadamente 100 hectares no município de Vidal Ramos,
ainda no Vale do Itajaí-Mirim. Esse dado, e mais a observação sobre as oito estufas de fumo, dão a medida do que é "virar fazendeiro": nenhum
colono-forte teria capital para construir tantas estufas; a maioria deles tem apenas uma.

9 - Poucas famílias de brasileiros participaram do processo de assentamento em linhas coloniais. Deve ser observado que essa categoria não
designa exclusivamente pequenos proprietários rurais, mas qualquer brasileiro de origem lusa das classes trabalhadoras urbanas. Às vezes o termo
caboclo é substituído por tijucano - numa alusão ao município de Tijucas, que forneceu parte da mãode-obra para a indústria de Brusque a partir
da década de 1930.

10 - Termo empregado no sentido de enfatizar a condição de pertencimento a um grupo étnico (cf. Glazer e Moynihan, 1975). Os colonos não
formam exatamente um grupo étnico, mas as várias frações que usam a identidade de colono se identificam etnicamente e, no conjunto, se opõem
etnocentricamente, através da origem, aos outros, classificados como caboclos.

11 - Como o termo caboclo, brasileirinho é uma categoria pejorativa, estereotipada, muito próxima da categoria Eidechse, empregada nas décadas
de 1930 e 1940 - época em que as famílias caboclas começaram a se estabelecer na região. Conhecida pelos mais velhos, mas de uso pouco
freqüente hoje, Eidechse (a palavra alemã para lagarto) servia para acentuar o estereótipo da preguiça.

12 - Grignon (1975) aponta para o "hibridismo" do camponês, ao mesmo tempo trabalhador e patrão - a contradição fundamental da condição
camponesa, mas não a única.

13 - Tecelagens e fiações constituem os segmentos mais importantes do parque industrial de Brusque; elas absorvem a maior parte da mão-de-obra
não-especializada de origem rural. A poluição pela poeira e pelas tintas, nesse caso, constitui argumento importante contra a proletarização.

14 - Sendo parte de um contingente de trabalhadores não especializados, empregados, em sua maioria, na indústria têxtil, os jovens recebem salário
mínimo.
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