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RESUMO  
 

O processo de modernização da agricultura é responsável por profundas transformações no 

seio de pequenas comunidades rurais. Mudanças que podem ser visualizadas em âmbito 

econômico, social e espacial, cujos significados são percebidos nas manifestações da memória 

presente no cotidiano dos atores envolvidos. Instiga, portanto, saber: como os agricultores que 

vivenciaram e vivenciam o processo de modernização da agricultura configuram sua memória 

coletiva em espaços de vivências, de tradições e de costumes e (re)significam as dinâmicas 

vividas, transformando as comunidades? Partindo desse ponto, o objetivo geral da presente 

pesquisa de tese foi analisar os significados dessas mudanças a partir da percepção dos atores 

envolvidos nesse processo, por meio de suas vivências diárias e na configuração da memória 

individual e coletiva que se manifesta sob diferentes formas no presente. Para responder ao 

problema de pesquisa e atender ao objetivo proposto, os objetivos específicos foram divididos 

conforme segue: a) Analisar as vivências dos agricultores em relação ao processo de 

modernização da agricultura, sobre como era a vida na comunidade antes da década de 1960; 

b) Compreender como esses agricultores percebem as transformações vividas pela 

comunidade desde a modernização da agricultura e como isso interfere na percepção que eles 

têm sobre a imagem da comunidade; c) Compreender como se dá o processo de construção da 

memória coletiva na comunidade; d) Analisar dinâmicas de potencialização da memória 

coletiva como estratégias de construção de novas ruralidades. O principal aporte teórico para 

este tipo de investigação é encontrado em autores que se dedicam ao entendimento da 

memória, esta compreendida, para os fins desta pesquisa, pela sua capacidade de trazer o 

passado para o tempo presente em constante processo de reconfiguração, o que lhe confere 

seu caráter dinâmico. A memória, pela sua capacidade de formar um elo entre o passado e o 

presente, constitui-se numa ferramenta para desvendar a identidade dos atores e, desta forma, 

memória e identidade são importantes aliadas para que sejam atribuídos novos significados ao 

território que esses atores pertencem. A metodologia utilizada foi a história de vida, com 

abordagem qualitativa em pesquisa etnográfica. Como recorte empírico, foi escolhida a 

comunidade rural de Linha Acre, devido às suas características e pela familiaridade da autora 

com essa localidade. A memória revivificada  por diferentes manifestações, tais como: a 

comida, a cultura, as tradições, os objetos e em demais registros mnemônicos analisados 

nesses dois anos de convívio na localidade, permitiu desvendar traços da identidade, 

relacionados tanto aos componentes étnicos desses indivíduos como às “marcas” de 

campesinidades ainda presentes, mesmo que com novos significados, no cotidiano dessas 

famílias e da comunidade, que se colocam como importantes elementos a serem considerados 

em processos que visam ao desenvolvimento rural. 

 

Palavras-chave: Modernização da agricultura. Campesinato. Agricultura familiar. Memória 

individual e coletiva. Novos significados do rural. 
 

 

 

 

 
 



 

 

ABSTRACT  
  

The agricultural modernization process accounts for profound changes within small rural 

communities. Such changes whose meanings are perceived in the manifestations of memory 

present in everyday life of the players involved, can be seen in the economic, social, and 

spatial sphere. Therefore, it needs to be established how agricultural workers who have 

experienced and are experiencing the process of agricultural modernization, are shaping their 

collective memory in spaces of experiences, traditions, and customs, and (re)signify the 

experienced dynamics, transforming communities. From this standpoint, the general goal of 

this research was to analyze the meanings of said changes on the basis of the perception of 

players involved in this process by means of their daily experiences and in the shaping of both 

individual and collective memory that reveals itself under different forms in the present. In 

order to address the research problem and meet the goal proposed, the specific goals were 

divided as follows: a) analyze the experiences of agricultural workers with relation to the 

process of  agricultural modernization, that is, what life in the community looked like before 

the 1960s; b) understand how said agricultural workers perceive changes that the community 

has lived through since the modernization of agriculture and how this interferes with the 

perceived image of the community; c) understand how the collective memory building 

process arises in the community; and d) analyze the dynamics of the collective memory 

potentiation as a strategy for building new ruralities. The main theoretical contribution to this 

kind of investigation is found in authors who are committed to understanding the memory 

which, for the purposes of this research, is understood through its ability to bring the past to 

the present in a constant memory reshaping process, which gives it its dynamic nature. 

Memory due to its ability to form a link between the past and the present is a tool to unveil the 

identities of players and, as a result, memory and identity are important allies in giving new 

meanings to the territory to which said players belong. The method used was life history with 

a qualitative approach to ethnographic research. The rural community of Linha Acre was 

chosen as an empirical cutoff since this author is familiar with said place and due to its 

characteristics. The memory revivified by such different manifestations as food, culture, 

traditions, objects, and other mnemonic registers analyzed over these two years of interaction 

with the community allowed us to uncover such identity traits related to the ethnical 

components of these subjects as “traces” of campesinities still present in the daily life of these 

families and community, even though they have new meanings, as important elements to be 

considered in processes aimed at rural development.   

 

Key words: agricultural modernization. Peasantry. Family farming. Individual and collective 

memory. New meanings of the rural.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Esta tese é resultado de um estudo que teve como objetivo principal conhecer e analisar 

as mudanças decorrentes do processo de modernização da agricultura, que vem alterando o 

cotidiano de famílias de produtores rurais e de comunidades como a de Linha Acre, Cândido 

Godói-RS, a partir dos significados atribuídos pelos atores que vivenciaram e ainda vivenciam 

de forma direta ou indireta seus efeitos. Significados percebidos por meio de suas vivências 

cotidianas manifestadas na configuração da memória individual e coletiva percebida sob 

diferentes formas no presente. 

A inserção de novas formas de produtividade agrícola relacionadas à modernização da 

agricultura vem alterando significativamente o relacionamento do homem com os recursos 

naturais, contribuindo para a introdução de uma mentalidade industrial no campo. A produção 

de commodities passou a representar uma das alternativas do País para suprir a necessidade de 

geração de divisas.  

Contexto que remete à imagem de pujança da agricultura brasileira, pensando-a 

enquanto cadeia produtiva, com seus resultados anuais enaltecidos pelos meios de 

comunicação devido a sua relevância nos saldos da balança comercial e participação 

significativa na composição do Produto Interno Bruno - PIB. Fato que talvez remeta a 

interpretações de entusiasmo que se alinham às correntes que enxergam resultados 

econômicos e sociais caminhando na mesma direção. Contudo, já se sabe que os ganhos 

auferidos na agricultura decorrentes do processo de modernização não são iguais para todos, 

ou seja, não é um processo homogêneo. Faz-se necessário, portanto, revisar alguns pontos 

relacionados aos impactos sociais desse processo, já que são esses os aspectos percebidos 

diretamente na vida das famílias de produtores rurais e nas comunidades em que vivem. 

As transformações em comunidades rurais, como a que foi pesquisada, manifestam-se 

de diferentes formas. Talvez a mais visível e reiteradamente debatida e estudada seja o êxodo 

rural, causado pela emigração de populações tanto para outras regiões produtivas em busca de 

terras mais baratas como para os nichos urbanos, ocasionando verdadeiro “inchamento” das 

cidades. Mas, pode-se apontar outras mudanças, que estão relacionadas a questões mais sutis, 

por exemplo, a redução do próprio sentimento de comunidade, explicado pela gradativa perda 

de proximidade entre os membros que a compõe, que passam a adotar comportamento de 

cunho mais individualista, em que os vínculos relacionados à vida em comunidade vão sendo 

paulatinamente reduzidos.   
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Adotando um posicionamento bastante crítico a respeito dos efeitos negativos 

relacionados ao processo de modernização da agricultura, Massuquetti (1998) percebe o 

agravamento da situação dos agricultores que tiveram de migrar para o meio urbano. Além da 

dificuldade para conseguir colocação no mercado de trabalho, também sofreram com os 

aumentos de preços dos alimentos. Isso configura a típica contradição desse processo. Ao 

mesmo tempo que se alicerça na Revolução Verde, fundamentada na ideologia de produção 

de alimentos em alta escala para a erradicação da fome no mundo, por outro lado, “expulsa” 

famílias que conseguiam suprir suas necessidades nutricionais por meio da agricultura de 

subsistência, elevando, portanto, a precariedade tanto do meio rural como do meio urbano.  

Considera-se, entretanto, que os efeitos associados a esse processo de modernização da 

agricultura possam não ser percebidos da mesma forma para todos os agricultores que 

permaneceram residindo em comunidades rurais como a que foi pesquisada. A inserção 

tecnológica e as mudanças na renda e padrão de consumo derivados desse processo talvez 

sejam assimilados de forma positiva pelos agricultores e seus familiares. A tecnologia, sob 

essa ótica, pode ser vista como responsável pela liberação de uma parcela da mão de obra 

familiar para ocupar-se em outras atividades da propriedade ou, até mesmo, em atividades 

remuneradas, o que se traduz em aumento de renda e talvez seja percebido como uma 

possibilidade de maior aproximação com valores materiais e simbólicos associados a padrões 

de consumo moderno.  

Por isso, este trabalho de tese norteia-se pela necessidade de analisar os significados do 

fenômeno de modernização a partir dos atores, pois, como pensar o rural na atualidade sem 

levar em consideração sua construção histórica, as vivências e as percepções dos agricultores? 

Para Wanderley (2009), esses são verdadeiros patrimônios, que precisam ser preservados e 

valorizados. Pensamento que não dialoga com linhas teóricas que visualizam o 

desaparecimento do rural (visão de Lenin1, 1982, por exemplo) e sua integração com o meio 

                                                           
1 Para Lênin (1982, p. 112-119), o conjunto de contradições existentes no interior do campesinato constitui o que 

Lênin denominou de desintegração do campesinato, ou descamponização, que significa a destruição radical do 

antigo campesinato patriarcal e a criação de novos tipos de população rural. A desintegração do campesinato 

provoca um desenvolvimento de grupos extremos, em detrimento do campesinato médio. O primeiro deles é a 

burguesia rural ou o campesinato rico, que engloba cultivadores independentes, proprietários de 

estabelecimentos industriais-comerciais, etc. O outro tipo novo é o proletário rural, a classe dos operários 

assalariados que possuem um lote comunitário, envolve o campesinato pobre, como o assalariado agrícola, o 

diarista, o peão, o operário da construção civil ou qualquer outro com um lote de terra. E, o elo intermediário 

entre os dois tipos de campesinato anteriores é o campesinato médio, considerado sob os desígnios da economia 

mercantil como o grupo menos desenvolvido. Em função das relações sociais desenvolvidas pelos camponeses 

médios, eles oscilam entre o grupo superior, em torno do qual gravitam e apenas uma pequena minoria de 

favorecidos consegue penetrar, e o grupo inferior, para onde os empurra todo o processo de evolução social.  

Assim, ocorre o fenômeno especificamente próprio da economia capitalista, o fenômeno de eliminação dos 

camponeses médios e a intensificação dos extremos, denominada descamponização.  
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urbano e outras que se apoiam na ideia do fim do modo de vida camponês, havendo completa 

ruptura com a história camponesa (ABRAMOVAY, 2007).2 Wanderley (2009) não comunga 

com esse pensamento. Para ela, as transformações ocorridas no meio rural não são 

homogêneas e não significam o fim de certos espaços ou grupos sociais. As tradições 

relacionadas ao modo de vida camponês seriam o laço que mantém vivos sentimentos de 

pertencimento ao lugar, visão que está imbricada ao direcionamento da presente pesquisa de 

tese.  

Ao encontro desse entendimento, o presente trabalho de tese está orientado pela 

compreensão de que o meio rural pode ser (re)significado a partir da valorização da memória 

dos atores associada ao modo de vida de seus antepassados. Isso se manifesta na vida 

cotidiana dessas famílias e nas demais relações coletivas, como um elo vivido no presente que 

permite a reprodução, a manutenção de conhecimentos e de experiências, sendo, assim, 

importante para o reconhecimento da própria identidade desses indivíduos e grupos sociais. 

A memória percebida pela sua interseção entre indivíduo/cultura permite ampliar sua 

propriedade estática de conservar informações, conferindo-lhe um aspecto dinâmico que 

possibilita pensar a sociedade no presente por meio de sua relação com o passado, decifrando 

o que somos hoje e o que já fomos. O que também pode ser compreendido como a construção 

das identidades que se traduzem pelo sentimento de pertencer a algum lugar. A memória flui 

livremente nas relações sociais através da interação permanente e inconsciente entre a 

realidade objetiva e subjetiva dos indivíduos.  

Memória, como acervo de lembranças, não é um mero produto resultante do acúmulo de 

vivências, mas um processo que se faz no presente para atender às necessidades do presente. 

O passado não é, portanto, conservado pela evocação das lembranças, mas reconstruído numa 

dimensão presente (BARRETO, 2007). 

Devido ao entendimento de que projetos que visam buscar novos significados ao meio 

rural devam ser construídos, levando-se em consideração as especificidades dos atores 

envolvidos, em processos do tipo down-up, tem-se como premissa deste estudo de que é na 

memória desses atores e da comunidade que podem ser encontrados elementos que ajudam a 

desvendar paulatinamente sua identidade. Para melhor assimilar o que é memória e dar 

                                                           
2 Conforme o autor, as sociedades camponesas são incompatíveis com o ambiente econômico onde imperam 

relações claramente mercantis e o ambiente onde se desenvolve a agricultura familiar contemporânea é aquele 

que vai asfixiar o camponês, obrigando-o a se despojar de suas características constitutivas. Se o campesinato 

pode ser definido por sua integração parcial a mercados imperfeitos, sua capacidade de sobreviver no interior de 

sociedades capitalistas será extremamente precária, em função de que o mercado acaba substituindo o código 

que orienta a vida camponesa, e por aí rouba a possibilidade de sua reprodução social (ABRAMOVAY, 2007). 
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suporte à pesquisa junto à comunidade de Linha Acre, foram usados autores como Le Goff 

(1994), Giddens (2013) e  Halbwachs (2006).  

O passado que se faz presente no cotidiano desses indivíduos foi analisado com o que 

Nora (1993) chama de “os lugares da memória”, que podem ser encontrados na familiaridade 

dos objetos que compõem a memória bibliográfica dos indivíduos, conforme ensina Bosi 

(2013). Além disso, a memória se faz presente em lugares como a comida, as tradições e os 

costumes, cuja revisão de literatura se deu com base em Martins (2012), Thompson (1998), 

Menasche (2009), Seyferth (1982), entre outros. 

A memória também precisa ser compreendida a partir daquilo que não é dito ou não e 

tão facilmente percebido. É o que Pollak (1982) denomina como a memória do silêncio, 

referindo-se a fatos que, normalmente, não são rememorados em conversas cotidianas, mas, 

num processo de reconstrução mnemônica podem trazer situações relacionadas à origem em 

que estes fatos ocorreram. Essa seria uma possibilidade de retorno ao passado ou Ursprung 

(retorno às origens), entrelaçando passado, presente e futuro, conforme apresentado por 

autores que procuram compreender o pensamento de clássicos como Walter Benjamim, Henri 

Bergson e Friedrich Nietzsche, cuja linha de interpretação sobre a memória está pautada na 

sua capacidade de estar em permanente reconstrução e, assim, ao trazer o passado para o 

presente, traçar diferentes rumos para o futuro. 

A visualização da memória dos atores e da comunidade (memória individual e coletiva) 

por meio de diferentes ângulos de observação, como os que foram utilizados para a 

construção desta tese, contribui para o entendimento de aspectos relacionados à identidade do 

território estudado. Território compreendido para este estudo pelo uso que os atores fazem 

dele. Indo, portanto, além das barreiras impostas pela limitação da geografia, configurando o 

que Santos e Silveira (2001) atribuem à formação de elos entre as diferentes dimensões que o 

compõe.  

A fim de melhor compreender o problema de pesquisa que surge a partir dessas 

reflexões que aproximam memória, identidade e território, buscaram-se elementos em 

publicações recentes a respeito dessa temática. 

Estudos sobre grupos étnicos representados por comunidades remanescentes de 

quilombolas e comunidades indígenas configuram-se, na atualidade, como importantes 

segmentos da sociedade. Devem ser levados em consideração em pesquisas que se debruçam 

ao entendimento das especificidades que compõem as características mais profundas dos 

atores que fazem parte de localidades que passaram por processos de transformações 

decorrentes da inserção capitalista, uma vez que exercem resistência a modelos de cunho 
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hegemônico por meio da preservação de aspectos ligados a sua cultura. Esses aspectos estão 

permanentemente presentes na memória desses sujeitos e na vida comunitária através dos 

mecanismos mnemônicos que permitem que o passado faça parte do presente.   

Pereira e Pereira (2010, p.6) fazem uma reflexão sobre o papel da memória na 

re(construção) da identidade em comunidades remanescentes de quilombolas, cujo significado 

vai além dos fatores ligados ao sentimento de pertencimento desses indivíduos a determinado 

território. No caso específico desses grupos sociais, a memória “ganha uma dimensão de 

direitos de cidadania na medida em que procura incluir, como proprietários coletivos das 

terras, setores alijados do processo histórico”. Nesse sentido, a memória se estabelece como 

propulsora da manutenção de elementos que são capazes de reconstruir e, ao mesmo, tempo 

preservar a historicidade desses grupos, servindo, dessa forma, como aliada à luta pelo direito 

de cidadania e de reconhecimento de sua identidade social.  

Dessa forma, a memória cultural se estabelece como uma das principais ferramentas 

nesses processos de reconstrução da memória, pois se trata de grupos desconsiderados pela 

historiografia oficial. Ao não se enquadrarem às concepções de branqueamento e de 

europeização da sociedade brasileira, ficaram relegados às camadas que não puderam contar 

sua própria história. Pensando no rural brasileiro, Ratts (2003, p. 5), reportando-se à Região 

Nordeste do Brasil, mas podendo associar a outras regiões brasileiras, diz que, nos últimos 40 

anos, percebe-se maior efervescência nas reivindicações dos índios e dos negros. Os índios, 

procurando recuperar sua indianidade e a demarcação de suas terras e, os negros, 

considerados ausentes ou desconsiderados como segmento étnico diferenciado, igualmente 

voltam à cena como sujeitos políticos.  

Memória e identidade também se conectam ao refletir-se sobre a preservação das 

tradições entre os povos indígenas. Bergamaschi e Schneider Medeiros (2010) analisam a 

importância da educação como instrumento na recuperação e na preservação das tradições, 

dos costumes e saberes dos ancestrais, cujas práticas servem para afirmar a identidade étnica 

indígena. 

Conforme as autoras, a educação escolar indígena no Brasil esteve pautada numa 

espécie de plano civilizador desenvolvido por ordens religiosas, em especial a Companhia de 

Jesus, que visava reunir esforços para “cristianizar, civilizar e europeizar os povos autóctones, 

considerados por eles sem Fé, sem Rei e sem Lei”. É partindo dessa contextualização 

histórica que  
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[...] observa-se hoje uma “indianização” das escolas nas aldeias, por meio de 

práticas que buscam na memória, na tradição, nos saberes ancestrais e no ensino de 

história a afirmação de suas identidades étnicas, fazendo dessa instituição e das 

práticas que nela desenvolvem possíveis aliadas de luta. (BERGAMASCHI e 

SCHNEIDER MEDEIROS, 2010, p. 55). 

 

 

Nessa perspectiva, concorda-se com a defesa feita por Favareto (2007) de que a 

evolução das ideias científicas voltadas ao desenvolvimento rural devem necessariamente 

extrapolar os limites dos “muros do campo científico” e ir em busca de interpretações de 

visões de agentes internos e externos. Dessa forma, é possível pensar que o território pode ser 

re(significado) a partir de situações como as mencionadas acima, que somente podem ser 

despertadas com a valorização ou percepção de elos entre o passado e o presente compondo a 

memória dos atores que fazem parte do território. 

Aceita-se, portanto, que o desenvolvimento de localidades, como a de Linha Acre, dá-se 

a partir da junção de fatores exógenos e endógenos que exercem influência no território. É 

justamente na interação entre esses dois polos que se pode pensar na interpretação dos lugares 

como um dos pontos de maior relevância desta análise, uma vez que são vistos, conforme 

Santos (1996), como intermediários “entre o Mundo e o Indivíduo”, o que se configura, de 

acordo com esse mesmo autor, 

 

[...] uma realidade tensa, um dinamismo que se está recriando a cada momento, uma 

relação permanentemente instável, e onde globalização e localização, globalização e 

fragmentação são termos de uma dialética que se refaz com frequência. As próprias 

necessidades do novo regime de acumulação levam a uma maior dissociação dos 

respectivos processos e subprocessos, essa multiplicidade de ações fazendo do 

espaço um campo de forças multicomplexo, graças à individualização e 

especialização minuciosa dos elementos do espaço: homens, empresas, instituições, 

meio ambiente construído, ao mesmo tempo em que se aprofunda a relação de cada 

qual com o sistema do mundo. Cada lugar é, à sua maneira, o mundo. (SANTOS, 

1996, p. 314). 

 

 

Isso não significa, entretanto, que haja uma supervalorização do local, como se este 

fosse capaz de responder sozinho à complexidade de elementos que compõem o território. Ao 

contrário, deve-se pensá-lo como uma das forças que se coloca entre o global e o regional. 

Deve ser analisado e compreendido, portanto, como um espaço de vivências cotidianas em 

que os indivíduos se conectam por meio da materialidade presente nas relações de trabalho e a 

imaterialidade dos valores simbólicos que os identificam, tais como: os objetos, a comida, as 

tradições, entre outros.  

Ainda com o objetivo de maior familiarização com o problema de pesquisa, foi 

realizada uma pesquisa exploratória, conforme relatado na sequência.  
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Cabe ressaltar, inicialmente, que o tema da pesquisa fez e faz parte do cotidiano da 

autora da presente tese, que, ao longo da sua vida, ouviu narrativas de seus pais a respeito das 

dificuldades que seus antepassados enfrentaram quando vieram para o Brasil, abrindo 

“picadas” em zonas de difícil acesso e em condições desfavoráveis à produção agrícola, além 

de narrativas relacionadas às práticas de ajuda entre os moradores da comunidade.  Assunto 

que foi, ao longo de sua vida acadêmica, causando maior inquietação e curiosidade científica, 

culminando em desejo de maior aprofundamento investigativo. A escolha da comunidade 

rural de Linha Acre também possui caráter pessoal, uma vez que a autora desta pesquisa de 

tese nasceu nessa comunidade. Mesmo tendo saído em tenra idade dessa localidade, manteve, 

principalmente na infância, convívio com os avós paternos e maternos, demais parentes e 

moradores da referida comunidade, participando do seu cotidiano e de suas atividades 

culturais, mantendo, inclusive, a compreensão do dialeto alemão Hunsrückisch ainda usado na 

comunidade nos dias atuais.  

A pesquisa exploratória foi realizada no segundo semestre de 2014. Para as questões 

relacionadas à percepção dos moradores sobre a comunidade rural onde moram e com os 

moradores do meio urbano, foram usadas questões abertas, incentivando uma conversa mais 

informal. Para as informações relacionadas à involução do quantitativo de habitantes e 

estabelecimentos comerciais, foram colhidos depoimentos de alguns moradores idosos de 

Linha Acre, por terem vivido tais transformações da comunidade.  

Uma comunidade que guarda na lembrança tempos de dificuldade narrados pelos 

antepassados que migraram em busca de terras para o cultivo e lugar seguro para morar, e 

também tempos de pujança devido à dinâmica da economia local. Contudo, na atualidade, 

percebe-se um misto de orgulho e de tristeza. Orgulho pelo que já foram e, portanto, estariam 

capacitados para recuperar tal status, e tristeza por perceberem o esvaziamento da 

comunidade, principalmente em função da falta de interesse por parte dos mais jovens, que, 

segundo os entrevistados, não percebem oportunidades no local. 

Segundo os relatos de alguns moradores, na década de 1950, a comunidade tinha uma 

população estimada de 600 pessoas; contava com duas serralherias, um “bolicho”, um 

moinho, (que atendia também moradores das localidades vizinhas), um posto de gasolina; 

uma escola de ensino fundamental. Na igreja, eram rezadas missas todos os domingos. O 

salão de bailes era o segundo mais frequentado da região, perdendo somente para o salão de 

Cândido Godói, atual município ao qual pertence a comunidade. Outro dado narrado pelos 

moradores entrevistados é de que, na década de 1960, a comunidade de Linha Acre (que então 

pertencia ao Município de Giruá) havia sido cotada para ser emancipada e receber a paróquia, 
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o que não aconteceu, remanescendo a casa canônica, que foi construída com o objetivo de 

atender às exigências para tornar a igreja de Linha Acre uma paróquia.  

Atualmente é uma comunidade vista de forma pejorativa por moradores do meio 

urbano, que apontam seu potencial desaparecimento. A comunidade possui, nos dias atuais, 

uma população estimada pelos moradores, de 240 pessoas, o que representa mais ou menos 60 

famílias. A escola está inoperante há muitos anos. O comércio local se restringe a uma 

cooperativa que atende somente às demandas dos produtores rurais na compra de insumos e 

uma casa que trabalha com salgados e pizzas, que funciona no prédio da antiga escola. Na 

igreja, as missas são raras, apenas em datas comemorativas e, aos domingos, as práticas 

religiosas são realizadas graças à dedicação de um ministro da eucaristia, que realiza cultos e 

procura atender, na medida do possível, outras demandas religiosas da comunidade A antiga 

casa canônica serve como local para reuniões dos moradores e o salão de bailes é usado para 

festas da própria comunidade.  

Procurando associar o que foi possível observar na comunidade com as teorias de 

urbanização do rural, constatou-se que,  na comunidade rural onde foi realizada a pesquisa, 

existe um aparente distanciamento com o urbano, tanto no que se refere às questões mais 

práticas do cotidiano e ao acesso ao comércio como questões mais subjetivas, relacionadas ao 

modo de vida dos citadinos, possíveis de serem percebidas através de comentários 

relacionados à forma como se comparam aos moradores do meio urbano, passando a ideia de 

certa inferioridade. A mesma comunidade que outrora era vista como ícone de prosperidade, 

hoje se percebe como atrasada? 

Ao mesmo tempo em que se verifica, por parte de alguns moradores, uma nostalgia pelo 

que a comunidade já foi no passado, além de comparações pejorativas em relação ao meio 

urbano, pôde-se constatar a empolgação da maioria das famílias por estarem participando de 

um projeto de produção de hortas orgânicas. Estaria essa comunidade rural buscando novos 

significados? 

A partir do que foi explorado sobre a comunidade rural de Linha Acre e conjuntamente 

à revisão teórica embasada numa linha de pensamento defendida por autores como: Ploeg 

(2008), Schneider (2003), Silva (1996), Ianni (1996), Wanderley (2009), entre outros, foi 

possível construir o problema de pesquisa deste trabalho de tese. 

São autores que visualizam a heterogeneidade desse modelo e a urgência de encontrar 

alternativas viáveis para o rural, compreendidas por ações que visem o restabelecimento da 

autonomia dos indivíduos. Compreendendo-se que essa autonomia possa promover a 

emancipação dos atores envolvidos, tem-se como premissa que tais perspectivas estejam 
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intrinsecamente conectadas ao entendimento da construção do território a partir da base, em 

que as diferentes territorialidades (cultura, religião, hábitos, dialetos, saberes tracionais, 

comida, etc), manifestadas por meio da memória dos indivíduos e do lugar, sejam valorizadas 

e consideradas em projetos de desenvolvimento rural. E, compreendendo-se também que 

processos derivados de ações do tipo “top down”, que são responsáveis por conflitos e 

distorções e causadores de profundas transformações no cotidiano dos indivíduos e das 

comunidades, foi possível chegar ao problema de pesquisa que deu origem a este trabalho de 

tese: como os agricultores que vivenciaram o processo de modernização da agricultura 

configuram sua memória coletiva em espaços de vivências, de tradições e costumes e 

(re)significam as dinâmicas vividas, transformando as comunidades?  

Partindo desse ponto, o objetivo geral da presente pesquisa de tese foi analisar como os 

agricultores, que vivenciaram e ainda vivenciam, de forma direta ou indireta, os efeitos do 

processo de modernização da agricultura que vem sendo responsável por significativas 

mudanças na comunidade em que vivem, configuram sua memória coletiva em espaços de 

vivências, de tradições e de costumes e (re)significam as dinâmicas vividas, transformando a 

comunidade. Os objetivos específicos foram divididos conforme segue: a) Identificar as 

vivências dos agricultores em relação ao processo de modernização da agricultura, sobre 

como era a vida na comunidade antes da década de 1960; b) Compreender como esses 

agricultores percebem as transformações vividas pela comunidade desde a modernização da 

agricultura e como isso interfere na percepção que eles têm sobre a imagem da comunidade; 

c) Compreender como se dá o processo de construção da memória coletiva na comunidade; e, 

d) Analisar dinâmicas de potencialização da memória coletiva como estratégias de construção 

de novas ruralidades.  

Conforme já mencionado, como recorte empírico para avançar na reflexão acerca da 

relação entre o processo de modernização da agricultura e a memória dos agricultores, foi 

escolhida a comunidade rural de Linha Acre, pertencente ao Município de Cândido Godói- 

RS – Brasil (Figura 1), que faz parte da região da Grande Santa Rosa. A economia dessa 

comunidade depende substancialmente da produção agrícola de commodities, principalmente: 

soja, milho e trigo, além da produção leiteira também inserida na lógica industrial, o que 

interessa à pesquisa pelo fato de ter-se como objetivo conhecer, junto aos atores, como era o 

modo de vida antes desse modelo produtivo se tornar predominante na região de estudo. 
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Figura 1 – Localização geográfica do Município de Cândido Godói -RS 

 
       Fonte: IBGE-base cartográfica 2010 e DAER-RS 2014 - Elaborado por Mizael Dornelles, em 2015. 

 

Com relação ao recorte temporal, como na pesquisa exploratória realizada em 2014, 

foram relatadas reclamações dos moradores sobre a falta de algo escrito sobre a história do 

lugar. Optou-se por, como ponto de partida, iniciar o capítulo que mostra os resultados da 

pesquisa, com a origem da comunidade rural de Linha Acre, que se deu com a vinda dos 

imigrantes alemães saídos das “colônias velhas”, para os quais já não restavam mais 

alternativas de reprodução social, como fora para seus antecessores que vieram na primeira 

leva de imigrações. Para esse grupo, a região Noroeste do Rio Grande do Sul representou uma 

importante possibilidade de aquisição de lotes de terra que permitisse recomeçar a vida e até 

mesmo possibilitar a transferência de condições materiais aos seus descendentes, conforme 

fora relatado pelos entrevistados idosos em relação aos pioneiros que iniciaram a colonização 

de Linha Acre em 1916. 

Contudo, pelo fato de ter-se como eixo principal de análise compreender a percepção 

dos atores a respeito das mudanças econômicas, sociais e espaciais advindas com a 

modernização da agricultura, a década de 1960 representa esse ponto de inflexão, pois é nesse 

período que é possível perceber os efeitos mais significativos decorrentes da introdução de um 

novo modelo de produtividade agrícola, alicerçado nos princípios da Revolução Verde, 

segundo a qual o uso da terra devia ser maximizado para atender à demanda de alimentos em 
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nível mundial. A modernização dos meios de produção agrícola foi a forma encontrada para 

adquirir constantes ganhos em termos de rendimento com a inversão de capital na agricultura.  

No que diz respeito aos procedimentos metodológicos, para atingir tanto o objetivo 

geral como os objetivos específicos e responder ao problema de pesquisa apresentado, os 

mesmos foram construídos com a utilização da história de vida como principal técnica de 

coleta de dados, abordagem qualitativa e pesquisa etnográfica.  

Partindo da necessidade de maior familiaridade com a localidade estudada, iniciou-se, 

em 2014, observação junto à comunidade de Linha Acre, com o objetivo de ir desvelando o 

fenômeno, à medida que a pesquisadora fosse captando, através da sua sensibilidade, mundos 

interiores que começam a tornar-se externos com o convívio e a confiança dos entrevistados e 

outros moradores da localidade, e fossem aos poucos se conectando com a proposta de estudo 

e pudessem, dessa forma, se sentir estimulados a conversar sobre suas lembranças e 

percepções a respeito do fenômeno vinculado ao problema de pesquisa.  

Salienta-se que, pelo fato de ter-se escolhido uma comunidade com qual a autora deste 

trabalho de tese possui vínculos, optou-se por iniciar a pesquisa com a realização de uma 

espécie de entrevistas-teste com moradores da comunidade com os quais possui laços de 

parentesco, o que permitiu o aprimoramento das questões norteadoras, justamente por 

entender-se que tais questões só passam a fazer sentido à medida que os entrevistados lhes 

dão vida.  

Com relação à técnica para coleta de dados, para obter-se os relatos orais, foi utilizada a 

história oral, por reconhecer-se que a memória, como já mencionado anteriormente, não está 

em algum lugar do passado, mas faz parte do presente, pois o comportamento dos indivíduos 

está sempre sendo influenciado pela transferência dos saberes dos antepassados, conforme 

enfatizado por Minayo (2016, p. 12), “as sociedades vivem o presente marcado pelo passado e 

é com tais determinações que constroem seu futuro, uma dialética constante entre o que está 

dado e o que será fruto de seu protagonismo”. Bosi (1983) contribui com a afirmativa de que 

a história oral junto com a valorização da memória ganhou espaço no campo das ciências 

humanas, como metodologia de pesquisa.  

A mesma autora enaltece ainda que o vínculo com o passado está intrinsecamente 

ligado à formação da identidade dos indivíduos e valoriza o sentimento de pertencer a algum 

lugar. “A arte na narração não está confinada nos livros, seu veio épico é oral. O narrador tira 

o que narra da própria experiência e a transforma em experiência dos que o escutam.” (BOSI, 

1983, p. 43).  
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Nesse sentido, para que fosse possível beneficiar-se tanto da memória individual como 

da memória coletiva, optou-se pela realização das entrevistas em dois momentos: no primeiro, 

as conversas foram realizadas individualmente, seguindo um roteiro de questões 

(APÊNDICES A, B, C e D), conforme grupo de interesse: idosos3, produtores que ainda se 

encontram ativos na atividade rural e produtores que fazem parte do grupo de orgânicos; no 

segundo momento, foram realizadas conversas com a formação de grupos, com a presença de 

membros da família de diferentes gerações, em que foi possível captar também a percepção 

dos mais jovens sobre a comunidade, além de elementos mais sutis relacionados à 

transferência da memória entre as gerações.  

É importante salientar que, durante as conversas, manteve-se uma postura de respeito 

em relação aos narradores, permitindo que a memória pudesse fluir livremente, trazendo até 

mesmo lembranças que não são objeto de conversas cotidianas, mas que, ao serem 

estimuladas, provocam emoções ao recordarem-se de momentos da vida relacionados a 

questões mais difíceis de serem narradas, como foi o caso das narrativas ligadas à violência 

que sofreram na escola por parte dos professores. Para situações como essas, Ferreira e Souza 

Grossi (2008) chamam a atenção para a sensibilidade do pesquisador ou da pesquisadora em 

perceber a linguagem do corpo. “Há uma polissemia de sentidos que o documento oral 

engendra: expressões faciais, gestos, timbre e tonalidade de voz, formas de respiração, 

regularidades das pausas, etc.” (FERREIRA e SOUZA GROSSI, 2008, p. 46).  

Além das conversas com a utilização de roteiro de questões e do convívio com grupos 

familiares, a coleta de dados também se deu por meio de conversas informais, participação em 

eventos da comunidade e em localidades próximas (meio urbano e rural) e em reuniões do 

grupo de orgânicos realizadas pela Associação Rio-grandense de Empreendimentos de 

Assistência Técnica e Extensão Rural/Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural - 

Emater/Ascar-RS. Com relação à identificação dos atores, ressalta-se que optou-se pelo 

anonimato. Para fins de demonstração dos resultados da pesquisa, foram utilizadas apenas 

nomenclaturas que remetem ao grupo que pertencem: Idosos, Tradicionais e 

Tradicionais/Orgânicos.  

Ainda sobre os procedimentos metodológicos usados para a realização desta pesquisa, 

cabe mencionar que, devido à necessidade de maior convívio com os atores da pesquisa, por 

ser necessário compreender e assimilar suas percepções sobre o fenômeno, compreendeu-se 

                                                           
3 O grupo de entrevistados Idosos foi dividido conforme classificação do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) -  Grupo 1: idosos jovens, pessoas que têm entre 60 e 70 anos de idade; Grupo 2:   

medianamente idosos, pessoas a partir de 70 até 80 anos de idade; e Grupo 3: muito idosos acima de 80 anos.  
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adequado utilizar-se a pesquisa etnográfica como suporte às técnicas utilizadas, uma vez que 

tal pesquisa, segundo Severino (2007, p.119), “visa compreender, na sua cotidianidade, os 

processos do dia-a-dia em suas diversas modalidades”.  

Há de se salientar, entretanto, que o convívio foi facilitado pela familiaridade da autora 

com a comunidade na qual nasceu e mantém vínculos, fato que certamente permitiu aos 

entrevistados externar com maior liberdade suas lembranças e percepções. Além disso, 

também se deve mencionar que a autora se fez acompanhar por sua mãe nas conversas com os 

idosos, os quais se sentiram mais à vontade na presença de alguém que também faz parte de 

suas memórias e pela compreensão do dialeto Hunsrückisch, o que deu maior fluidez ao 

processo de reconstrução de suas memórias.  

Além desta Introdução, em que se buscou apresentar os elementos mais gerais, que 

serviram como aporte ao melhor entendimento do problema de pesquisa apresentado e que 

culminou em pesquisa realizada junto à comunidade rural de Linha Acre – Cândido Godói - 

RS, o presente trabalho de tese está dividido em quatro capítulos e a conclusão.  

O Capítulo 2, As transformações do rural no contexto da modernização da agricultura, 

inicia como uma revisão teórica sobre a modernização da agricultura, já que esse é o ponto de 

inflexão considerado no problema de pesquisa, num processo percebido como responsável por 

introduzir significativas transformações, que vão desde o jeito de produzir e comercializar até 

o modo de vida dos indivíduos que começam a assimilar hábitos e costumes mais associados 

ao urbano. Na sequência, é realizada uma revisão teórica sobre o campesinato, em que foram 

priorizadas correntes de pensamento que defendem diferentes visões no que se refere à origem 

do campesinato no Brasil, isso dentro do contexto das questões agrárias brasileiras e servindo 

como ponto de encontro às linhas conceituais relacionadas à agricultura familiar. A escolha de 

tais vertentes teóricas se justifica pelo perfil dos atores da pesquisa, que são agricultores 

familiares e donde se espera que sejam encontrados fragmentos de um modo de vida mais 

associado ao campesinato. Instigando, portanto, a refletir sobre esse tema a partir de 

diferentes interpretações do meio rural na atualidade: algumas que enxergam a urbanização do 

meio rural pelo trasbordamento do modo de vida urbano no rural e outras, às quais esta 

pesquisa de tese afilia-se, em que os atores são capazes de protagonizar novos significados ao 

rural com a introdução de alternativas como a produção orgânica, a pluriatividade e o 

autoconsumo.  

Por compreender-se que a memória seja capaz de vivificar o passado nas relações entre 

os indivíduos e em ações cotidianas, e este seja o elo para conhecer-se como era o modo de 

vida dos atores que fizeram parte da pesquisa antes das modificações advindas com a 
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modernização da agricultura, bem como saberes dos antepassados que ainda se fazem 

presentes na vida das famílias e da comunidade, o capítulo 3, Memória, cultura e sociedade: 

construindo as bases teóricas para a análise das memórias camponesas, foi construído de tal 

forma que seja possível, inicialmente, assimilar-se a base conceitual sobre memória, 

procurando identificá-la como elemento transformador da sociedade, devido a sua 

permeabilidade nas diversas dimensões que compõe o ser humano. Nesse sentido, vai ao 

encontro do que se propõe com esta pesquisa de tese, que é justamente adentrar-se em espaços 

mais profundos das relações entre os indivíduos, despertando até mesmo a origem de 

construções que foram estabelecidas em bases de poder e supressão de liberdades individuais. 

A fim de contribuir com o encaminhamento da pesquisa realizada na comunidade rural de 

Linha Acre, também foi realizada revisão de literatura buscando captar diferentes lugares em 

que a memória possa manifestar-se, tais como: comida, costumes e tradições.  

O capítulo 4, Um olhar histórico, econômico e sociológico sobre o território 

pesquisado, contempla revisão de literatura que visa a facilitar a compreensão de quem são os 

atores que compõem a pesquisa. Buscou-se, num primeiro momento, recuperar aspectos 

ligados à formação do território do qual a comunidade estudada faz parte e a origem de visões 

estereotipadas com relação ao caboclo e do trabalhador nacional, que serviram como 

justificativa para a vinda do imigrante europeu ao Brasil. Na sequência, são apresentadas, a 

partir de uma visão econômica, algumas transformações que modificaram a fisionomia da 

região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Foram escolhidos os setores: suinocultura, 

soja e produção de máquinas e implementos agrícolas, entre os quais foram encontradas 

vinculações que justificam sua importância para a historicidade da região, bem como para a 

economia alicerçada na produção de commodities. Ainda, com o objetivo de compreender-se 

um pouco mais sobre quem são esses atores, também se buscou um olhar sociológico sobre a 

região da qual a comunidade rural de Linha Acre faz parte. Foram analisadas “marcas” 

deixadas pelos imigrantes alemães, uma vez que esta é a origem étnica do grupo pesquisado. 

Para isso, foram escolhidos dois segmentos de análise: a linguagem e o trabalho.  

O capítulo 5, A memória como tempo de reviver o processo de modernização da 

agricultura e desvendar os significados atribuídos pelos atores, tem como objetivo apresentar 

os resultados da pesquisa realizada na comunidade rural de Linha Acre – Cândido Godói- RS. 

O capítulo foi dividido de acordo com os objetivos específicos estabelecidos para este estudo. 

Na primeira seção, fez-se um esforço para recuperar alguns aspectos relacionados à origem de 

Linha Acre, uma vez que foi constatada em pesquisa exploratória, a ausência de registos sobre 

sua história. Tal resgate se deu com base nos registros mnemônicos dos entrevistados, em 
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especial os mais idosos. Na segunda seção, foram apresentadas as percepções dos atores sobre 

suas vivências com o processo de modernização da agricultura e como isso se reflete na 

imagem destes sobre a comunidade em que vivem.  A seção segue ainda com uma análise a 

respeito da forma como a comunidade vem construindo sua memória e como ela serve para 

desnudar a identidade dos indivíduos através das “marcas” que os vinculam a sua etnicidade e 

estereótipos relacionados à preservação da cultura alemã. E, finalmente, são apresentados os 

resultados da pesquisa realizada junto aos moradores que fazem parte do grupo de produção 

orgânica, em projeto que está sendo desenvolvido pela Emater/Ascar-RS, desde 2015, na 

comunidade de Linha Acre.  

Por fim, na Conclusão, são traçadas algumas reflexões finais, procurando abrir espaços 

para futuras pesquisas direcionadas ao desenvolvimento regional e rural e que se pautam na 

percepção dos atores e seu protagonismo ao atribuir novos significados ao território.  
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2  AS TRANSFORMAÇÕES DO RURAL NO CONTEXTO DA MODERNIZAÇÃO 

DA AGRICULTURA 

 

Conforme constatado em pesquisa exploratória realizada pela autora deste trabalho de 

tese na comunidade rural de Linha Acre, ela vem passando por um processo de significativas 

mudanças em termos econômicos, sociais e espaciais. Realidade vivenciada, por esta e por 

outras localidades, devido ao fortalecimento do modelo agroexportador predominante na 

região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Caracteriza-se pelo uso intensivo de 

tecnologias para a produção de commodities, dentro da mesma lógica industrial de escala 

produtiva. Portanto, é responsável pela liberação de mão de obra do meio rural, uma vez que 

substitui o trabalho manual pelo uso de máquinas, além do uso de insumos que, ao encurtarem 

os ciclos produtivos, inserem o produtor rural na dinâmica capitalista que visa a aumentar 

gradativamente os resultados econômicos inserindo métodos que objetivam artificializar a 

natureza.  

Diante desse cenário, o que instiga esta pesquisa é compreender como os indivíduos que 

permaneceram na localidade percebem as mudanças advindas com a modernização da 

agricultura. Certamente elas não se limitam à esfera produtiva, mas possuem ramificações no 

cotidiano das famílias e na vida social desses moradores, que se veem compelidos a interagir 

com diferentes racionalidades que introduzem gradativamente características relacionadas ao 

modo de vida mais próximo ao urbano. Fato que conduz a interpretações de que esteja 

havendo uma urbanização do meio rural e isso levaria ao seu desaparecimento.  

O direcionamento desta pesquisa de tese está pautado na compreensão de que haja 

constante troca entre diferentes modos de vida, sem que isso represente, entretanto, a 

supressão de culturas, e sim a existência de um hibridismo que seja responsável pela presença 

de elementos propulsores na busca por alternativas e novos significados ao território ao qual 

esses atores pertencem. E é a partir dessa visão que esta pesquisa se defronta com a relevância 

de conhecer a base conceitual sobre agricultura familiar e campesinato. É na esteira dessa 

estrutura familiar que serão encontrados os significados mais profundos que servem para 

explicar como tais unidades familiares, mesmo que modificadas, conseguiram manter-se ao 

longo do tempo, e são capazes de engajar-se em projetos como a produção orgânica, que traz 

implícito o desejo de melhorar a qualidade de vida de seus membros e da comunidade como 

um todo.  

A fim de fornecer uma leitura que demonstre encadeamento de ideias, o presente 

capítulo foi divido em três seções. Na primeira, procura-se recuperar alguns conceitos sobre o 
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processo de modernização da agricultura, primeiramente, em nível mundial e, posteriormente 

como esse processo se deu no Brasil. A linha de condução teórica adotada baseia-se em 

interpretações críticas, que estão em sintonia com os objetivos de análise propostos para esta 

tese. 

A segunda seção apresenta, a partir da leitura de autores que se debruçam sobre a 

compreensão das especificidades das questões agrárias brasileiras no que diz respeito a 

diferentes pontos de vista sobre a origem do campesinato, uma visualização da relação entre 

campesinato e a agricultura familiar, que servem como base para as análises decorrentes da 

vivência junto à comunidade escolhida para esta pesquisa, constituída por agricultores 

familiares. 

E, finalmente, a terceira seção está dedicada à revisão de literatura que propicie refletir 

sobre as transformações que o meio rural vem passando a partir de interpretações que 

visualizam seu desaparecimento e, outras, sua continuidade. Esta última, compreendia pela 

valorização de especificidades atribuídas ao modo de vida camponês que, mesmo 

transformado, faz parte do cotidiano dos agricultores familiares.  Pensando nas possibilidades 

dos atores atribuírem novos significados ao território em que vivem e sentem pertencer, a 

seção também traz uma linha de correntes de pensamento dedicada ao estudo do 

desenvolvimento rural a partir de ações que considerem a participação efetiva dos atores, tais 

como: a pluriatividade e a produção orgânica dentro dos princípios da agroecologia, sendo a 

mesma usada tanto para aumentar a renda dos produtores como para melhorar a qualidade dos 

alimentos ingeridos pela família através da produção para o autoconsumo, como será 

apresentado no último capítulo desta tese. 

 

2.1  Um olhar sobre o fenômeno da modernização da agricultura 

 

A linha de entendimento desta pesquisa a respeito do tema modernização da agricultura 

é de que se trata de um fenômeno que deve ser compreendido a partir de visões que 

extrapolam o direcionamento puramente econômico. Isso significa ampliar o ângulo de 

observação, enaltecendo as modificações sociais que fazem parte desse processo histórico de 

constante transformação e redefinição das relações sociais, em que é possível perceber, pelo 

lado da produção, a adaptação dos agricultores às novas técnicas produtivas e maior 

integração ao meio urbano, decorrente de alterações nas rotinas de trabalho desses indivíduos. 

Pelo lado das relações cotidianas, a manutenção de um modo de vida enraizado na unidade 

familiar, com especificidades que, ao contrário das visões que preconizam o desaparecimento 
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do rural, solidificam-no e o capacitam a buscar alternativas econômicas e sociais, valorizando 

justamente aquilo que as correntes economicistas associam a algo retrógrado.  

Para melhor compreender esse processo que levou a profundas mudanças no seio de 

comunidades rurais como a Linha Acre, julga-se importante, num primeiro momento, 

mencionar alguns pontos que tentam captar a lógica econômica que desencadeou esse 

processo de inserção tecnológica nas lavouras, modificando, inclusive, a forma de 

dimensionar a agricultura em termos de participação na geração de riqueza bruta. E, num 

segundo momento, apresentar questões relacionadas às mudanças de cunho social associadas 

a este mesmo fenômeno.  

No que diz respeito aos aspectos de ordem econômica, é importante lembrar que a 

revolução industrial seguida pela expansão do sistema capitalista foram importantes 

acontecimentos para conduzir a Humanidade a etapas de desenvolvimento que não teriam 

sido possíveis sem o aperfeiçoamento milenar de práticas agrícolas.  Fonte única ou principal 

de riqueza, a agricultura pôde acumular por todos os meios os capitais preliminares 

indispensáveis à formação da nova ordem industrial. Pôde dispensar a mão de obra excedente 

em quantidades capazes de ceder força de trabalho a baixos salários para as novas fábricas 

que começavam a erguer-se nas cidades e, assim, contribuir para a criação de um mercado 

interno apto a consumir uma crescente variedade de produtos. A agricultura precisou, 

portanto, integrar-se com a indústria para atender às necessidades de consumo de uma 

população que, além de crescer em termos quantitativos, também vinha adquirindo novos 

hábitos de consumo em função da crescente migração para os centros urbanos 

(GUIMARÃES, 1982). 

No final do século XVIII, a estrutura produtiva baseada no trinômio ferro-carvão-

máquinas a vapor não conseguia mais sustentar os níveis de produção exigidos pela expansão 

globalizante do capitalismo. Uma segunda revolução industrial fez-se necessária para atender 

aos interesses do capital.  Nesse momento, foi determinante o papel da ciência, por isso é mais 

corretamente denominada revolução científico-tecnológica, que moldou a história do 

capitalismo e da sociedade moderna (MORAES, 2003).   

As mudanças decorrentes dessa união entre ciência e tecnologia foram significativas. 

Um dos exemplos mais marcantes desse período é o aperfeiçoamento da medicina devido ao 

impacto no declínio das taxas de mortalidade, o que representou maior longevidade e 

crescimento demográfico. “Dessa forma, o mundo foi se tornando mais rápido, mais próximo, 

mais sadio, com um crescente número de habitantes, cuja tendência foi concentrar-se nos 

centros urbanos.” (MORAES, 2003, p. 147).  
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A partir de um posicionamento crítico em relação à revolução técnico-científica, Santos 

(1996) a interpreta como um processo que  

 

se acelera quando, praticamente ao mesmo tempo, o homem se descobre como 

indivíduo e inicia a mecanização do planeta, armando-se de novos instrumentos para 

tentar dominá-la. A natureza artificializada marca uma grande mudança na história 

humana da natureza. (SANTOS,1996, p.17).  

 

 

A revolução científico-tecnológica vem alterando, sem dúvida, de forma significativa as 

relações de produção agrícola. Guimarães (1982, p. 83) reconhece a superioridade dos 

métodos e processos modernos em relação aos tradicionais. Para esse autor, o elemento 

propulsor é a transformação das forças produtivas, permitindo que a agricultura desse “passos 

à frente no sentido da melhoria de sua produtividade e do aumento de sua produção. Em todas 

as vezes que isso aconteceu, a agricultura abandonou uma parcela de suas características 

artesanais, substituindo-a por uma nova característica industrial”. 

Numa visão mais generalista, pode-se associar o progresso da agricultura à evolução da 

economia mundial e industrial. Existem, contudo, especificidades relacionadas à atividade 

agrícola que precisam ser consideradas, pois são elementos que a diferenciam das demais 

atividades.  

Para explicar a introdução de técnicas industriais na agricultura, os autores Goodmann, 

Sorj e Wilkinson (1990, p.5) desenvolvem o conceito de apropriacionismo, cuja “tese central 

é a incapacidade histórica do capital industrial e transformar o sistema agroalimentício, da 

produção agrícola até o consumo final do alimento, como um todo unificado”.  

Segundo esses autores, a agricultura tem-se constituído no principal entrave à imposição 

de um processo de produção capitalista unificado no sistema que compõe a produção agrícola, 

impondo limites à sua capacidade de transformar de forma revolucionária os meios de 

produção.  

Embora o apropriacionismo tenha produzido mudanças nas características genéticas 

de organismos vivos através de técnicas de hibridização, os processos biológicos 

subjacentes à produção rural continuaram a ser determinados fundamentalmente por 

condições ambientais com base na terra. (GOODMANN, SORJ e WILKINSON, 

1990, p.8). 

 

 

Essa constatação se aproxima dos ensinamentos de Santos (1996). Para esse autor, 

mesmo que os homens tenham a capacidade de transformar as forças da natureza, ela ainda 

lhes impõe limites, forçando-os a adaptarem-se. Os avanços tecnológicos não conseguem 

promover um controle da natureza. “Hoje, o homem não comanda as intempéries, mas tem 

conhecimento prévio de sua eclosão.” (SANTOS, 1996, p.101).  
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Contudo, compreende-se que a expansão do agronegócio denota que o aumento de 

produtividade decorrente da introdução do novo padrão de produção agroalimentar impõe sua 

superioridade no que se refere à geração de resultados econômicos, inserindo, portanto, novos 

paradigmas no meio rural. Para efeito de ilustração, menciona-se o exemplo apresentado pelos 

autores Goodmann; Sorj e Wilkinson (1990) sobre os Estados Unidos, onde as safras tiveram 

elevação de 97% no período entre 1950 e 1981, sendo que as terras cultivadas tiveram 

aumento de somente 3% e com redução de 63% da mão de obra empregada no processo 

produtivo. Cenário que redireciona a questão agrária de uma realidade histórica em que era 

necessário haver excedentes de mão de obra para o “gerenciamento dos excessos de produção 

gerados pelas inovações mecânicas e químico-genéticas” (GOODMANN; SORJ e 

WILKINSON, 1990, p.10). 

No mundo inteiro, a agricultura tem expandido suas forças produtivas mediante a 

introdução de novos processos e métodos, que se traduzem, em última análise, na substituição 

de insumos naturais por insumos artificiais e na substituição da força humana pela força 

mecânica.  

Ao analisar a evolução da economia agrária brasileira em direção ao capitalismo 

moderno, Fernandes (1979) visualiza traços de dependência frente às economias centrais, o 

que teria impedido que a mesma pudesse transformar-se de forma significativa. Segundo esse 

autor,  

o crescimento econômico dos polos ‘modernos’, urbano-comerciais ou urbano-

industriais, passou a depender, de forma permanente, da captação de excedentes 

econômicos da economia agrária, organizando-se uma verdadeira drenagem 

persistente das riquezas produzidas no ‘campo’, em direção às cidades com funções 

metropolitanas. A revolução urbana condenou, portanto, a revolução agrícola. 

(FERNANDES, 1979, p.108;109). 

 

 

A economia agrária teria servido, portando, como transferidora de riquezas para outros 

setores, sem que ela mesma tivesse condições de utilizar os recursos gerados em benefício 

próprio, dificultando assim seu desenvolvimento.  Tais resultados do setor agrário permitiram 

que, na passagem do século XIX para o século XX, o Brasil passasse por mudanças no que se 

refere à modernização da vida social, apresentando-se, entretanto, de forma contraditória, 

devido ao enraizamento de estruturas “excludente e hierarquizada, nas quais o passado 

escravista e patriarcal, o precário exercício da cidadania e a restrita participação eleitoral eram 

os obstáculos mais evidentes” (MORAES, 2003, p. 149). 

Procurando refletir sobre essas mudanças, Queiroz (1976) explica que foi a pujança do 

setor cafeeiro que serviu como base ao processo de transformação na dinâmica da vida 
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econômica e social do Rio de Janeiro e de São Paulo em fins do século XIX. Segundo a 

autora, os fazendeiros do café passaram a adquirir bens de consumo de luxo para demonstrar 

que não eram “atrasados” e estavam em sintonia com a nova maneira de viver ditada pela 

industrialização europeia. O comércio e os serviços conheceram então grande 

desenvolvimento – estas cidades se tornaram centros de um consumo muito diversificado.4  

Na mesma linha de entendimento, Moraes (2003) salienta que foram as atividades 

agrícolas regionais que impulsionaram a expansão e a materialização de um mercado interno, 

possibilitado, primeiramente, pelo capital acumulado neste setor e, depois, por tornar-se 

mercado consumidor dos produtos industrializados, além do efeito multiplicador decorrente 

da atividade agrícola na economia como um todo por meio do desenvolvimento do setor de 

transportes, atração de imigrantes e estímulo à entrada de capital estrangeiro. 

Nas décadas posteriores à crise de 1929, o setor agropecuário deixa de ser o principal 

segmento da economia, uma vez que esta teria evoluído para uma economia urbanizada e 

industrializada, alcançado novo padrão de desenvolvimento, sustentado pelos setores 

econômicos urbanos e industriais voltados ao suprimento das necessidades dos consumidores 

domésticos, cujo mercado estava em expansão (SZMRECSÀNYI, 1997). Furtado (2003) 

entende isso como um deslocamento do centro dinâmico, ou seja, o dinamismo econômico 

passa de uma economia tipicamente agroexportadora para uma economia voltada ao mercado 

interno.  

A expansão do mercado interno, representado tanto pelo consumo das famílias como 

pelo consumo de bens de produção, relacionados às cadeias agroindustriais, refletem-se no 

desenvolvimento da produção agropecuária, aumentando os vínculos entre a indústria e a 

agricultura. Conforme Szmrecsànyi (1997, p.71), “a partir da década de 1950 o setor 

agropecuário do Brasil passou a constituir um importante mercado para os produtos 

industrializados no país – primeiro apenas para os bens de consumo, e depois também para os 

                                                           
4 Celso Furtado apresenta duras críticas em relação aos efeitos negativos do consumo de bens de luxo em países 

como Brasil, em estágio mais atrasado de desenvolvimento e, portanto, dependentes dos países centrais. Segundo 

ele, o consumo de bens de luxo reduz a capacidade para poupar desses países, comprometendo seu crescimento. 

Em suas palavras: “[...]assim como os grupos sociais de baixas rendas tendem a imitar, em seus padrões de 

consumo, aqueles que lhes estão por cima na escala social, os países pobres tendem a copiar as formas de vida 

dos ricos”. (FURTADO, 1952, p. 210). Além disso, chama a atenção para outro fator limitador do crescimento 

desses países: a redução da capacidade para importar devido às características de elasticidade desses produtos. O 

autor explica que “a demanda de objetos de consumo que esses países importam apresentam elevados 

coeficientes de elasticidade-renda. É o caso dos artigos manufaturados em geral e em particular dos artigos de 

consumo durável ... {também} os países em etapas iniciais de desenvolvimento dependem em grande parte das 

importações para o suprimento de bens de capital. [...] A causa última do desequilíbrio está na disparidade entre 

o crescimento da renda e o da capacidade para importar. É, portanto, indispensável, se se quer corrigir o 

desequilíbrio, que se modifique a estrutura da produção no sentido de aumentar as exportações ou de substituir 

importações. (FURTADO, 1952, p. 221/222) 
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bens de produção”. O ritmo da industrialização e da urbanização no Brasil se deu, portanto, 

pelas transformações na produção agropecuária. 

 

A crescente produtividade da mão-de-obra empregada no setor agropecuário 

aumentou a disponibilidade dos produtos de origem vegetal e animal por habitante, 

possibilitando o abastecimento em níveis relativamente satisfatórios, não apenas de 

uma população urbana cada vez mais numerosa (e, em alguns casos, cada vez mais 

rica), mas também de um crescente número de indústrias compradoras e 

transformadoras de seus produtos. (SZMRECSÀNYI, 1997, p. 72). 

 

 

A modernização da agricultura brasileira deve ser analisada, segundo Delgado (2005), 

sob a ótica de dois processos distintos e que ocorreram em diferentes momentos. O primeiro 

refere-se à transformação na base técnica da agricultura e o segundo, à formação do 

Complexo Agroindustrial-CAI.  

A transformação dos meios de produção usados na agricultura se deu, conforme o 

mesmo autor, em três momentos. O primeiro teria sido caracterizado pelo aumento 

significativo no uso de tratores, além do consumo de NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio), 

incremento que, segundo o mesmo autor, foi estimulado e incentivado pelo governo brasileiro 

através da combinação de dois fatores: a) um sistema de crédito direcionado ao setor; b) um 

conjunto de medidas macroeconômicas responsáveis pela indução das transformações na base 

técnica da agricultura. Além disso, também deve-se considerar a participação crescente de 

investimentos feitos por empresas norte-americanas. No segundo momento, ocorre a 

industrialização dos processos de produção rural, com a implantação dos setores industriais de 

bens de produção e de insumos básicos destinados à agricultura. E no terceiro, a fusão de 

capitais intersetoriais (DELGADO, 2005). 

O mesmo autor, em um estudo sobe a questão agrária no Brasil, explica que a proposta 

de modernização agrícola defendida por Delfim Neto, e por toda uma geração de economistas 

e econometristas da USP, identificava-se com a perspectiva de que o desenvolvimento agrário 

ocorreria quando as funções da agricultura fossem devidamente cumpridas. Tais funções 

seriam: 

a) Liberação de mão-de-obra a ser utilizada no setor industrial, sem diminuir a 

quantidade produzida de alimentos; b) criação de mercado para os produtos da 

indústria; c) expansão das exportações e d) financiamento da parte de capitalização 

da economia. (DELGADO, 2005, p. 55). 

 

 

O Estado optou pelo modelo modernizante da agricultura, acreditando que o campo 

fazia parte de um projeto de crescimento da produção industrial e, para tanto, precisava 
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incentivar o cultivo de culturas que fossem capazes de superar seu “atraso”, gerando 

resultados superavitários na balança comercial. 

O discurso oficial era de que as políticas agrícolas que visavam a modernizar os meios 

de produção no campo elevariam o padrão de vida das populações que viviam no meio rural, 

o que lhes permitiria elevar seu padrão de consumo. A modernização era vista como a forma 

de atingir o crescimento econômico e, por conseguinte, era apresentada como símbolo de 

progresso e de desenvolvimento (MATOS e PESSOA, 2011). 

A modernização da agricultura arquitetada pelo Estado, com o intuito de dinamizar a 

produção agrícola do País (mesmo existindo diversas posições contra essa modernização), 

iniciou no sul do Brasil, nos anos 1950 e, velozmente, atingiu outras regiões. Em pouco mais 

de dez anos de investimentos do governo para modernizar o campo brasileiro, os resultados 

começaram a aparecer, sobretudo na produção de commodities, como a soja. Esse grão tomou 

o espaço de diversas culturas tradicionais, devido à demanda internacional (BRUM, 1988). 

Nas décadas posteriores a 1950, o crescimento da industrialização da agricultura, 

segundo Guimarães (1982), foi determinante na promoção de mudanças, que foram 

percebidas tanto nas relações de cunho doméstico como também nas transações entre a 

agricultura com outros setores da economia com a formação do CAI, que pode ser definido 

como: 

um conjunto formado pela sucessão de atividades vinculadas à produção e 

transformação de produtos agropecuários e florestais. Atividades tais como: a 

geração destes produtos, seu beneficiamento/transformação e a produção de bens de 

capital e de insumos industriais para as atividades agrícolas; ainda: coleta, a 

armazenagem, o transporte, a distribuição dos produtos industriais e agrícolas; e 

ainda mais: o financiamento, a pesquisa e a tecnologia, e a assistência técnica. 

(MÜLLER, 1989, p.45). 

 

 

Nesse sentido, pode-se compreender que a definição de complexo agroindustrial 

comunga com a interpretação funcionalista da agricultura, uma vez que a análise da 

agricultura a partir de suas funções “parte da evidência de que o desenvolvimento das 

atividades agrárias, depende do desenvolvimento das atividades não-agrárias”, assemelhando-

se, portanto, ao conceito de CAI (MÜLLER, 1989, p.45). 

De acordo com Guimarães (1982), os vínculos entre a agricultura e a indústria 

ocorreram em duas fases: fase espontânea e fase dirigida. Na fase espontânea, as relações 

entre a agricultura e a indústria se restringiam a operações de troca livre, em que a agricultura 

vende produtos primários e compra produtos manufaturados. Nessa fase, os vínculos entre a 

agricultura e a indústria são indiretos e pouco importantes. E, na fase dirigida, a agricultura 

passa a escoar a maior parte de sua produção para a indústria.  
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Pressupõe-se aí a presença de uma agricultura industrializada, consumidora de 

insumos modernos, assim como de uma indústria relativamente desenvolvida, 

dispondo de um setor apto a fornecer-lhe esses insumos; e, de outro setor com uma 

capacidade processadora pronta para absorver quantidades razoavelmente 

importantes da produção agrícola. (GUIMARÃES, 1982, p.117). 

 

 

O que interessa reter, entretanto, nessa conceituação é que a agricultura não é mais vista 

de forma isolada, mas a partir desse complexo de bens, serviços e infraestrutura que envolvem 

agentes diversos e interdependentes, o que está em sintonia com as concepções americana e 

europeia sobre o que se compreende por agribusiness. Compreensão que se dá na relevância 

do setor agrário a partir do desempenho da cadeia produtiva, e não pela produção agrícola em 

si, pois esta isoladamente é a que possui menor participação na produção total, o que pode ser 

visto nos dados apresentados por Müller (1989, p. 46):  

 

entre 1910 e 1965, o valor da produção agrícola no complexo rural norte-americano, 

reduziu-se de 54% para 14%, ao passo que os dos insumos industriais elevou-se de 

11% para 21% e o de processamento e distribuição, de 35% para 68%. Enquanto 

isso, a mão-de-obra agrícola caiu de 45% para cerca de 8% da população 

economicamente ativa dos Estados Unidos.  

 

 

Em termos relativos de composição da riqueza gerada pelo setor agrário, o mesmo autor 

conclui que tenha havido verdadeira subordinação da agricultura à indústria. O que está em 

consonância com a perspectiva de investigação e análise desta pesquisa de tese, pois vincula-

se a correntes teóricas que compreendem esse processo de sujeição da agricultura à indústria 

como um entrave ao desenvolvimento rural por desconsiderar o ônus social que se estabelece 

pela imposição de práticas do tipo up-down. Na sequência, são apresentados pontos de vista 

de alguns autores que se debruçam sob essa perspectiva e servem como apoio à análise da 

pesquisa de campo para este trabalho de tese. 

Em estudo sobre o progresso técnico na agricultura, Silva (1990, p. 16) explica que a 

tecnologia é, antes de qualquer outra interpretação, uma relação social. Para esse autor, “a 

tecnologia é o conjunto de conhecimentos aplicados a um determinado processo produtivo. 

Ora, sabemos que no sistema capitalista o objetivo da produção é o lucro; portanto a 

tecnologia que lhe é adequada é aquela que permite gerar mais lucro”. Tais alterações podem 

ser interpretadas como um enfraquecimento no que se refere à autonomia dos produtores 

rurais no processo de tomada de decisão, uma vez que a inserção de tecnologias, insumos de 

produção, novas formas de manejo do solo, entre outros, retira o poder decisório sobre o que 

produzir, quanto produzir e como produzir da esfera doméstica para a esfera externa, pois são 

recebidas de forma indireta mediante visitas dos técnicos, que representam as agroindústrias, 
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dos fornecedores de insumos, nas assembleias de associados, no caso de cooperativas, entre 

outros. Considera-se que tal mudança no processo de tomada de decisão seja responsável por 

importantes transformações sociais, que poderão ser percebidas no transcorrer dos relatos 

orais dos entrevistados da comunidade rural de Linha Acre.  

O mesmo autor enfatiza que a modernização da agricultura incentivada pelo Estado foi 

conservadora e dolorosa. Conservadora por ter seguido a mesma lógica que a agricultura 

brasileira vem utilizando desde sempre, ou seja, beneficiando alguns produtores e áreas em 

detrimento de outros e dolorosa em função das contradições sociais geradas pela expansão do 

capital, o que se traduz na destruição da economia camponesa, que teria ocorrido em dois 

processos,  

um de destruição da economia natural, pela retirada progressiva dos vários 

componentes que asseguravam a “harmonia” da produção assentada na relação 

Homem-Natureza (e suas contradições); e o outro, de uma nova síntese, de 

recomposição de uma outra “harmonia” –também permeada por novas contradições 

– baseada no conhecimento e controle cada vez maior da Natureza e na possibilidade 

da reprodução artificial das condições naturais da produção agrícola. Essa passagem 

se denomina industrialização da agricultura. (SILVA, 1990, p. 3). 

 

 

Para Kageyama et al (1987), o resultado desse prolongado processo de modernização 

seria a subordinação da natureza ao capital, representado pela liberação gradativa das 

condições naturais, que poderiam ser fabricadas sempre que fosse necessário. A agricultura 

seria transformada num ramo da indústria e intrinsecamente ligada ao atendimento dos 

interesses do capital.  

Entretanto, conforme apresentado anteriormente, o setor agropecuário guarda 

especificidades que não são totalmente compatíveis ao que se entende por industrialização, ou 

seja, existem limites naturais aos quais a produtividade do setor ainda é dependente. Por isso, 

concorda-se com Szmrecsànyi (1997) ao considerar que, para o processo de industrialização 

da agricultura, não se deva usar o termo incorporação, como se no setor agropecuário tivesse 

ocorrido simplesmente uma substituição do trabalho pelo capital. O termo que julga mais 

apropriado para descrever essa inserção tecnológica nos processos produtivos na agricultura é 

adaptação.  

O ponto de maior interesse para essa reflexão de tese, contudo, está relacionado aos 

efeitos sociais que envolvem o fenômeno da modernização da agricultura, cuja linha de 

entendimento é de que tenha duas faces distintas: ao mesmo tempo que insere alguns 

agricultores numa dinâmica de mercado global, aumenta o espaço que separa os que 

conseguem adequar-se a essa nova realidade e aqueles que simplesmente ficam à margem 

desse processo, uma vez que, para esse grupo, não foram pensadas alternativas. Entre estes, 
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estão muitos agricultores que tinham uma quantidade de terras insuficiente para a produção 

em escala. Terra que, para o modelo de subsistência, atendia às necessidades da família, mas 

não satisfazia aos anseios da expansão do capital.  

É a partir dessa perspectiva que Balsan (2006, p.128) observa que a modernização da 

agricultura apresenta objetivos que se chocam com o que se compreende por desenvolvimento 

rural. Nas palavras da autora, “a modernização indica a capacidade que tem um sistema social 

de produzir a modernidade e o desenvolvimento se refere à vontade dos diferentes atores 

sociais (ou políticos) de transformar a sua sociedade”. Ou seja, o processo de 

desenvolvimento rural deve levar em consideração as especificidades das regiões, 

compreender suas origens, sua história e sua identidade. O que só é possível por meio de 

ações que levem em conta a trajetória de vida e da memória dos atores que fazem parte do 

território. 

Martine (1991) afirma que um dos argumentos mais usados pelos defensores do modelo 

de modernização da agricultura, quando são levantadas questões de cunho social, como o 

êxodo rural, é o de que o meio rural deve passar por um processo natural de urbanização, 

seguindo o modelo americano e canadense. Comparação que, segundo o autor, é inadequada, 

devido a três fatores em especial.  

O primeiro fator estaria relacionado à estrutura fundiária desses países, que se 

configurou por uma organização social mais igualitária no período anterior à modernização. O 

segundo aspecto está relacionado ao desenvolvimento tecnológico desses países, que foi 

realizado de forma progressiva ao longo de 50 anos, diferentemente do Brasil, que importou 

pacotes tecnológicos que tiveram de ser adaptados à realidade brasileira.  

Outro ponto mencionado pelo autor vincula-se à temporalidade da revolução mecânica e 

da revolução química. A revolução mecânica começou, naqueles países, na década de 1920, 

permitindo que o fator trabalho excedente pudesse ser gradativamente absorvido pela 

indústria. E a revolução química, ocorrida na década de 1960, teve um caráter apenas 

complementar às transformações que já estavam em curso há quatro décadas.  

Além disso, o Brasil estava atravessando, nesse período, sua revolução demográfica, 

provocada, principalmente, pela redução das taxas de mortalidade, o que gerou um estoque 

populacional difícil de ser absorvido em atividades produtivas, tanto no meio rural como no 

urbano.  

Um último fator considerado por Martine (1991) está ligado à produção e distribuição 

de alimentos: o processo migratório campo-cidade, ao mesmo tempo que aumenta o número 

de consumidores, reduz o número de produtores de alimentos. Problema que, para os 
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defensores da modernização, seria facilmente resolvido pela demanda desses “novos 

consumidores” por produtos industrializados produzidos nos complexos agroindustriais. Mas 

numa visão mais realista desse processo, percebe-se aí um fator de exclusão social, uma vez 

que grande parte dessa população que emigrou do meio rural não teve como inserir sua mão 

de obra no mercado de trabalho. Esse fato contribui para o inchamento dos grandes centros 

urbanos, aumentando gradativamente a precariedade das condições de sobrevivência desses 

indivíduos, para os quais não foram implementadas políticas de inclusão social. 

Indo nessa mesma linha de interpretação, ao refletir sobre as transformações nas 

sociedades tradicionais, Wanderley (2009) destaca as que estão relacionadas à vida social 

local, percebidas pelo processo de emigração do campo para a cidade, provocado, de certa 

forma, por um projeto de industrialização que necessita multiplicar reservas de mão de obra 

para a indústria. Ou seja, a agricultura estaria subordinada aos interesses da expansão do 

capital. A modernização da agricultura, segundo a autora, reforça e aprofunda a dependência 

da produção agrícola em relação aos insumos industriais, além de ligá-la cada vez mais aos 

interesses e necessidades dos mercados consumidores urbanos.  

Nesse sentido, tende-se a aceitar as linhas de interpretação que visualizam uma 

constante interação entre o rural e o urbano. Os espaços estão cada vez mais abertos e mais 

próximos. A dinâmica da vida cotidiana dos agricultores inseridos no contexto de uma lógica 

global permite permanente troca entre os citadinos e os moradores do meio rural, fazendo com 

que haja uma verdadeira mescla entre tais modos de vida. Não é mais possível falar em 

espaço rural e espaço urbano como ambientes nitidamente distintos, o que não significa 

sobreposição de culturas, mas a compreensão de que nessa nova realidade existem 

especificidades que precisam ser analisadas e interpretadas. Especificidades que, para este 

estudo junto aos moradores da comunidade rural de Linha Acre, estão relacionadas à 

existência de um modo de vida associado ao campesinato enraizado na estrutura dos 

agricultores familiares.  

 

2.2 Transformações da agricultura familiar no contexto da modernização da agricultura 

 

Mesmo que algumas correntes teóricas associem o campesinato ao atraso, em uma 

construção de imagem retrógrada, a linha de entendimento deste estudo está alicerçada na 

ideia de que o maior patrimônio a ser preservado no meio rural é a unidade familiar. É nela 

que são mantidos os saberes dos antepassados manifestados por meio da memória que está 

presente no cotidiano.  
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Nessa nova configuração do meio rural, em decorrência das mudanças advindas com a 

modernização da agricultura, considera-se importante conhecer como os atores diretamente 

envolvidos nesse processo significam as transformações que se fazem presentes tanto no 

núcleo familiar como na comunidade em que vivem.  

Para auxiliar na compreensão desses significados, levando-se em consideração que o 

perfil dos entrevistados para esta pesquisa se dá por agricultores familiares descendentes de 

imigrantes alemães que vieram para o Brasil em busca de terra e melhores condições de vida 

para sua reprodução familiar, espera-se que sejam encontrados fragmentos de um modo de 

vida mais associado ao campesinato. Sendo, portanto, relevante revisar, num primeiro 

momento, alguns aspectos sobre a origem do campesinato no Brasil. E, num segundo 

momento, características desse modo vida, que, imbricadas na agricultura familiar, denotam 

estruturas familiares hibridas, ou seja, com elementos tanto do homo economicus como do 

homo social. 

 

2.2.1 A questão agrária no Brasil: breve reflexão sobre as origens do campesinato 

 

Na formação histórica do capitalismo no Brasil, desde o período colonial, observa-se a 

predominância da exploração ligada à grande propriedade rural. Conforme indica Prado Jr. 

(2000), a concentração da propriedade fundiária que caracteriza a estrutura agrária do País 

desde aquele período expressa a forma mercantil como o território foi ocupado, em que a 

população era dividida em duas categorias: de um lado, estavam os empresários e dirigentes 

dos negócios, de outro, os trabalhadores e fornecedores de mão de obra. Como o principal 

recurso natural oferecido era a terra, naturalmente, sua exploração se deu pela categoria da 

sociedade que detinha o poder econômico, que se dedicava ao fornecimento de produtos 

primários aos mercados europeus.  

O uso da terra se dá, dessa forma, em função de interesses puramente mercantis. O dono 

da grande propriedade rural se dedicava à produção de produtos valorizados pelo mercado e 

mantinha um comportamento muito mais de negociante do que de agricultor. Ele “cuida da 

sua plantação porque sabe que dela é que hão de sair os grãos de ouro que lhe fazem a 

fortuna” (PRADO JR., 2000, p. 51). E para a população trabalhadora, restava participar da 

atividade produtiva com o fornecimento de mão de obra e, quando possível, utilizar um 

pedacinho de terra para o cultivo de produtos para a subsistência de sua família. 

Sobre a pequena propriedade rural, Prado Jr. (2000, p.76) acredita que ela também 

esteja subjugada aos interesses da grande propriedade. Ele ilustra seu ponto de vista com um 
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exemplo sobre a concessão de incentivos à produção de trigo: em 1948, o governo federal 

concedeu um incentivo fiscal para incrementar a produção do cereal no Rio Grande do Sul. O 

objetivo era aumentar a produção nacional e reduzir a vulnerabilidade externa. O mais 

correto, segundo o autor, seria direcionar tal política aos produtores familiares, imigrantes 

italianos, que se dedicavam às atividades de triticultura, pois, mesmo produzindo em escala 

reduzida, eram responsáveis por metade da produção gaúcha. Indispensável mencionar que 

possuíam experiência nessa área.  

O que aconteceu, no entanto, foi o favorecimento de grandes produtores rurais e pessoas 

que nada tinham a ver com a atividade agrícola, tais como: comerciantes, industriais, médicos, 

engenheiros, entre outros, que se sentiram atraídos pela alta rentabilidade possibilitada pelos 

incentivos governamentais. E a situação dos pequenos produtores ficou inalterada. Conforme 

o autor, “os modestos e tradicionais triticultores e pequenos proprietários das colônias, nada 

receberam, e continuaram como dantes” (PRADO JR., 2000, p. 77). 

O exemplo apresentado demonstra que a situação do pequeno produtor que possui um 

pedacinho de terra se confunde com a do trabalhador rural, uma vez que as duas categorias 

possuem origem semelhantes e fazem parte do mesmo contexto de exploração assentado na 

concentração da propriedade fundiária. E é justamente devido a essas relações de sujeição 

impregnadas nessa estrutura que Prado Jr. defende a inexistência da categoria camponeses na 

agricultura brasileira. 

Em Queiroz (1976, p.26), encontra-se um posicionamento diferente. Ela não nega a 

existência de campesinato no Brasil, ao contrário disso, segundo sua interpretação, sempre 

teria havido uma camada de “campesinato livre, coexistindo tanto com as fazendas 

monocultoras, quanto com as fazendas de criação de gado e tendo a seu cargo a produção de 

abastecimento para estas empresas e para os povoados”, mas ao mesmo também reafirma o 

caráter de subordinação e dependência desses grupos familiares em relação às camadas 

detentoras de poder.  

Economicamente define-se, pois, o camponês pelo seu objetivo de plantar para o 

consumo. Sociologicamente, o campesinato constitui dentro de uma sociedade 

global – subordinação econômica, política e social. A camada superior tanto pode 

ser constituída por uma camada senhorial, quanto por camadas urbanas. (QUEIROZ, 

1976, p.30). 

 

 

E complementa dizendo que, no Brasil, “o que sempre existiu foi um campesinato, isto 

é, um conjunto de camponeses ocupando na sociedade global uma posição de inferioridade 

socioeconômica e política” (QUEIROZ,1976, p.30). 
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Ainda em relação à subordinação como uma das principais características relacionadas à 

origem do campesinato brasileiro, Garcia Jr. (1989) apresenta de forma esclarecedora 

aspectos que demonstram, a partir do olhar dos que vivenciaram esse processo de sujeição, 

detalhes sobre o relacionamento entre o senhor de engenho e os moradores, e demais 

categorias, entre elas, o pequeno produtor rural.  

Após a absolvição da escravatura, a parte essencial do trabalho nos engenhos era 

realizada por moradores, para os quais a residência era o que mais importava. “Ao pedir 

morada, quem o fazia já demonstrava não ter escolha melhor, para onde ir: não tendo meios 

de organizar sua existência social, vinha pedir ao Senhor que os fornecesse, ou mesmo que as 

organizasse para si.” (GARCIA, JR. 1989, p.38; 39). 

Os senhores de engenho, por sua vez, faziam uso de seus patrimônios fundiários para 

formar o que o autor chama de “clientela de indivíduos submetidos a laços de dependência”, 

que assegurava não somente a força de trabalho de que necessitavam, mas também o 

reconhecimento de seu poder. Portanto, o significado dos moradores para o senhor era: a. o 

número de indivíduos para o trabalho; b. a representação social, porque só quem detinha 

grande patrimônio fundiário atraía e mantinha moradores e c.  a representação simbólica, que 

é a identificação por esses indivíduos do seu senhorio, do seu poder.  

A dependência dos moradores em relação ao senhor era total. Garcia Jr. (1989) explica 

que, mesmo que eles dispusessem de um pedacinho de terra para o plantio de sua subsistência, 

era o proprietário da terra quem decidia o que podiam plantar e, para impor seu poder usavam 

até mesmo de violência física. Situação que mantinha os moradores em permanente sujeição. 

Por isso, adquirir um pedaço de terra era sinônimo de liberdade para eles. 

Além da categoria moradores, o mesmo autor explica o significado de trabalhador 

alugado e agricultor. O primeiro pode trabalhar para vários patrões durante o mesmo ciclo 

agrícola, portanto é livre para negociar o valor de seu trabalho. A categoria agricultor está 

relacionada aos trabalhadores familiares que possuem entre 10 e 100 ha de terra. Mas, mesmo 

sendo proprietários de pequenos lotes, dependiam da grande propriedade, seja para arrendar 

uma parte da terra, seja para servir como força de trabalho para complementar a renda da 

família. Ainda que gozassem da condição de libertos (tão almejada pelos moradores), 

prevalecia uma relação de dependência e subordinação com os grandes proprietários de terra.  

Para melhor compreender essas relações de sujeição, faz-se necessário analisar alguns 

pontos relacionados à acumulação capitalista no Brasil. Conforme Wanderley (2009, p.116), a 

partir dos anos 1930, o processo de acumulação capitalista entra numa nova fase, à qual está 

vinculada a redefinição de alianças políticas entre as classes dominantes, criando condições 
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internas para uma acumulação “mais sólida, que favorecerá progressivamente a instalação e a 

expansão de empresas multinacionais no País”. Isso não significa, entretanto, que a fração 

agroexportadora perdesse sua importância econômica e política nessa nova correlação de 

forças que se constitui a partir de 1930. 

Com a crise dos anos 1930, o Estado não eliminou os grandes proprietários da nova 

composição do poder, pelo contrário, foram sustentados por medidas protecionistas que 

visavam “blindá-los” dos efeitos da grave crise econômica da época. As principais 

consequências dessa postura do Estado foram: a manutenção de trabalho não proletarizado e a 

reprodução da grande propriedade rural. 

No que diz respeito à força de trabalho, é importante registrar que sob diferentes formas, 

o morador, o colono, o parceiro e o arrendatário trabalhavam em terras pertencentes aos 

grandes proprietários e transferiam para estes, também sob diversificadas formas, o excedente 

de trabalho que produziam. Em outros termos, pode-se dizer que todos viabilizavam a grande 

propriedade, na medida em que assumiam, por meio do trabalho familiar, total ou 

parcialmente, o custo de sua própria reprodução e, portanto, os riscos relacionados à atividade 

agrícola.  

A continuidade do crescimento extensivo na grande propriedade necessitava que 

houvesse disponibilidade de terras cultiváveis. A expansão da produtividade precisou que as 

fronteiras agrícolas fossem dilatadas em busca de terras mais férteis que garantissem a 

manutenção física das culturas de exportação, além de conter os movimentos em defesa da 

não proletarização da força de trabalho na agricultura, que, no final dos anos de 1950, 

intensificaram-se. Questões que deram origem ao movimento camponês e contribuíram à 

opção do governo militar pelo projeto de “modernização conservadora” da agricultura 

brasileira, que, a partir de 1964, intensifica-se em oposição à proposta de reforma agrária 

defendida por um grupo de intelectuais e políticos que conseguiam perceber o ônus social 

decorrente de ações governamentais voltadas à manutenção de privilégios dos grupos de 

poder existentes. 

Um dos efeitos relacionados a esse processo que inseriu a agricultura brasileira nessa 

concepção de aceleração da produtividade ditada pelos mercados produtores de commodities 

pode ser observado em comunidades rurais como a que foi pesquisada, que vem passando por 

um processo de esvaziamento populacional devido à emigração de famílias em busca de 

alternativas. 

O que comunga, contudo, com os objetivos desta pesquisa reside na compreensão da 

dinâmica cotidiana dos produtores familiares que permaneceram nessa localidade. Ao mesmo 
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tempo que se veem em permanente processo de adaptação às novas condições de mercado, 

inserindo-os numa lógica de maximização de resultados econômicos e isso influencie na 

aquisição de elementos culturais associados ao urbano, mantém certos comportamentos que 

os identificam com o modo de vida camponês herdado dos antepassados e revivificado por 

meio da memória que se faz presente na vida diária. E é justamente nesse aparente paradoxo 

que esta pesquisa visualiza a presença de potencialidades no sentido de que esses atores 

consigam atribuir novos significados ao território que pertencem.  

 

2.2.2  A agricultura familiar analisada sob o ponto de vista da presença de um modo de 

vida camponês  

 

Sobre a interpretação de Prado Jr. (2000) em relação à inexistência de um campesinato 

na agricultura brasileira, Wanderley (2009) explica que uma questão revisada sobre a proposta 

desse autor, que é unânime, é que a mão de obra camponesa, mesmo formando a força de 

trabalho das grandes explorações, é constituída por uma característica a que Caio Prado Jr. 

praticamente não fez alusão, qual seja: o caráter familiar dessa força de trabalho. Esse é o 

ponto central desta seção: aceitar como premissa básica desta pesquisa de tese que um modo 

de vida mais associado ao campesinato possa ser encontrado no cotidiano das famílias e nos 

fragmentos mnemônicos dos moradores da comunidade rural pesquisada e, a partir disso, seja 

possível conhecer a identidade dos sujeitos e da comunidade. Esses elementos são 

considerados essenciais para desenhar novos rumos em espaços rurais que sofreram mudanças 

significativas com a modernização da agricultura e precisam olhar sua realidade sob novos 

ângulos de observação e entendimento sobre si mesmos.  

Tal caráter familiar da força de trabalho é destacado por Wanderley (2009, p.157) ao 

estudar as características de uma sociedade camponesa. A autora afirma que a estrutura 

familiar camponesa visa a atender, primeiramente, às necessidades de subsistência de seus 

membros e, em segundo lugar, está a garantia de reprodução da exploração familiar pelas 

gerações futuras. “Da conjugação desses dois objetivos resultam suas características 

fundamentais: a especificidade de seu sistema de produção e a centralidade da constituição do 

patrimônio familiar.” Ou seja, a unidade de produção camponesa guarda especificidades que a 

diferencia de unidades tipicamente capitalistas. O sustentáculo da exploração camponesa está 

na manutenção da propriedade, pois sem ela correria o risco de sucumbir ao proletariado, seja 

urbano ou rural, representando o fim da transferência intrageracional de seu modo de produzir 

e de viver.   
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Em estudo realizado na região Nordeste do Brasil, mas que pode estar associado a 

outros contextos regionais, Sabourin (2009) contribui a essa revisão sobre o entendimento das 

características do campesinato ao apontar elementos comuns encontrados em comunidades 

camponesas. Entre eles, destaca-se o pertencimento e a ajuda mútua. Para esse autor, uma 

comunidade camponesa existe também em função de um sentimento de pertencer a um lugar 

e a um grupo, ou seja, existe uma identidade coletiva que se fortalece pelo compartilhamento 

de saberes, práticas e, sobretudo, valores que a constituem. A ajuda mútua é identificada nas 

relações de reciprocidade que são estabelecidas a partir de práticas que vão desde o 

relacionamento entre vizinhos, gerando laços de amizade, como o compadrio e 

apadrinhamento, até a ajuda aos membros da comunidade em ações que visam a beneficiar 

tanto alguma família em particular ou a comunidade como um todo, gerando laços de 

amizade, aliança e confiança.  

Os elementos mais importantes do campesinato e que constituem, portanto, sua 

principal característica, estão ligados ao modo de vida camponês, o que, para Abramovay 

(2007), pode ser entendido como se o campesinato tivesse deixado suas “marcas” no 

território, com a permanência de valores imateriais que aproximam os indivíduos por 

simbologias que lhes fazem perceber que pertencem àquele lugar. Tais valores impregnados 

no cotidiano das pessoas talvez expliquem por que os indivíduos resistem em aceitar 

mudanças vindas de fora e mantêm hábitos e costumes similares aos seus antepassados. 

Conforme o autor, 

na verdade, só há especificamente campesinato onde um código de conduta 

partilhado comunitariamente, também por setores antagônicos seja estruturador da 

vida social. A pequena comunidade exige um comportamento cujas normas 

ultrapassam as regras jurídicas envolvidas simplesmente na troca de mercadorias. 

(ABRAMOVAY, 2007, p. 121). 

 

 

O mesmo autor destaca que a racionalidade econômica do campesinato é 

necessariamente incompleta porque seu ambiente social permite que outros critérios de 

relações humanas (que não as econômicas) sejam organizadoras da vida. “[...] mais que um 

tipo econômico, o camponês representa, antes de tudo, um modo de vida [...]” 

(ABRAMOVAY, 2007, p.111). 

E enfatiza que uma das características do campesinato seja sua fusão entre a unidade de 

produção e de consumo que opera em torno da estrutura familiar.  Assim, Abramovay (2007) 

define dois traços básicos do campesinato sob o ponto de vista econômico: 1) a integração 

parcial aos mercados; 2) o caráter incompleto desses mercados.  
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Conforme o autor,  

 

Essa dupla caracterização indica, de um lado, a exposição permanente do 

campesinato à força de mercado, sua existência como parte de um conjunto social ao 

qual se subordina, mas ao mesmo tempo aponta para a particularidade da integração 

social camponesa: ela é parcial, indicando não só que parte da subsistência vem da 

autoprodução, mas também uma certa flexibilidade nas relações com o mercado, do 

qual o camponês pode frequentemente se retirar, sem, com isso, comprometer sua 

reprodução social. (ABRAMOVAY, 2007, p. 114). 

 

 

Nesse sentido, salienta-se que, para este estudo de tese, o elo entre campesinato e 

agricultura familiar foi inspirado nos ensinamentos de Polanyi (2000), uma vez que para esse 

autor a natureza humana está ligada às relações sociais e não à lógica do homo economicus, 

maximizador e barganhador, conectando-se, portanto, à linha de entendimento da presente 

pesquisa de tese. 

A descoberta mais importante nas recentes pesquisas históricas e antropológicas é 

que a economia do homem, como regra, está submersa em suas relações sociais. Ele 

não age desta forma para salvaguardar seu interesse individual na posse de bens 

materiais, ele age assim para salvaguardar sua situação social, suas exigências 

sociais, seu patrimônio social. (POLANYI, 2000, p.65). 

 

 

Em consonância com a interpretação do autor e procurando aprofundar a reflexão sobre 

o campesinato como unidades de reprodução familiar que se mantiveram ao longo do tempo e 

foram se adaptando às condições sociais e econômicas em que estão inseridas, 

Wanderely(2009) analisa quatro aspectos relacionados às suas características que precisam ser 

consideradas em estudos que percebam a atualidade de suas estruturas sociais, a saber: 1º. 

sistema de policultura-pecuária; 2º horizonte das gerações; 3º. sociedades de 

interconhecimento e a autonomia relativa das sociedades rurais e 4º. pluriatividade, trabalho 

externo e tamanho da propriedade. 

Quanto ao primeiro, a autora destaca que o sistema de policultura-pecuária apresenta 

combinação tradicional de diferentes técnicas, que foi se aperfeiçoando para adaptar a 

produção agrícola às técnicas que foram introduzidas ao longo do tempo, mas sem que isso 

representasse perda de autonomia na gestão da propriedade (WANDERLEY, 2009, p.157). 

O segundo aspecto vincula-se ao horizonte intertemporal das gerações, uma vez que a 

manutenção da família campesina está diretamente relacionada à possibilidade de 

transferência de saberes dos antepassados, unindo presente, passado e futuro.  Nas palavras de 

Wanderley (2009): 

para enfrentar o presente e preparar o futuro, a agricultor camponês recorre ao 

passado, que lhe permite construir um saber tradicional, transmissível aos filhos e 

justificar as decisões referentes à alocação dos recursos, especialmente do trabalho 
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familiar, bem como a maneira como deverá deferir no tempo, o consumo da família. 

O campesinato tem, pois, uma cultura própria, que se refere a uma tradição, 

inspiradora, entre outras, das regras de parentesco, de herança das formas de vida 

local, etc. (WANDERLEY, 2009, p.160). 

 

 

A maior riqueza da família campesina está, portanto, na possibilidade de transferir e 

perpetuar seu modo de vida através da memória presente no cotidiano e repassada de forma 

imperceptível às gerações futuras.  

O terceiro elemento apontado pela autora está relacionado à autonomia relativa das 

sociedades rurais, cuja ideia de interconhecimento vincula-se ao enraizamento das famílias 

campesinas nos territórios onde vivem e consequente desenvolvimento de laços de 

sociabilidade que se estendem à comunidade. Sobre a autonomia, a autora diz que: 

 

mesmo nas sociedades rurais tradicionais, a autonomia é sempre relativa. A 

necessidade de reservar parte de seus recursos para as trocas com o conjunto da 

sociedade e para atender às suas imposições por introduzir no interior do próprio 

modo de funcionamento do campesinato, certos elementos que lhe são, 

originalmente externos. (WANDERLEY, 2009, p.161). 

 

 

Ou seja, mesmo havendo produção para autoconsumo, o sistema de preços exige que as 

famílias coloquem à venda uma parte de sua produção, que não necessariamente constitui um 

excedente, e sim uma necessidade em manter as condições mínimas a sua sobrevivência e 

consequente reprodução.  

Situação que, na visão da Chayanov (2014), não retira desses grupos familiares sua 

condição de campesinos ou, em outros termos, continuam sendo unidades de produção não 

capitalistas. Mesmo que haja relacionamento com o mercado, o trabalho é familiar e, sem a 

presença da categoria econômica salário, não se pode falar em racionalidade capitalista. De 

acordo com o autor:  

a teoria econômica da sociedade capitalista moderna é um sistema complexo de 

categorias econômicas – preço, capital, salário, juro, renda -, todas elas estreitamente 

ligadas umas às outras, determinando-se mutuamente e funcionalmente 

interdependentes. Se se tirar uma pedra desta construção, todo o edifício desmorona. 

(CHAYANOV, 2014, p. 103). 

 

 

O quarto e último aspecto relacionado às características do campesinato diz respeito à 

pluriatividade, trabalho externo e tamanho da propriedade. Elementos que, segundo a autora, 

não constituem a desagregação da agricultura camponesa, pois podem ser estratégias 

utilizadas pelas famílias camponesas para garantir sua reprodução. Com relação ao tamanho 

da propriedade, a autora lembra que não é a dimensão de terra que define a agricultura 

camponesa, e “sim suas relações internas e externas” (WANDERLEY, 2009, p. 163). 
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Observa-se, portanto, que o elemento central que perpassa todas as características do 

campesinato apontadas é a família. Para Queiroz (1976), esse é o ponto que diferencia o 

campesinato de outras unidades de produção agrícola. A exploração familiar, em regra geral, 

dedica-se ao atendimento das necessidades essenciais de seus membros, o que se dá pela 

divisão das tarefas entre o grupo doméstico, que formariam uma espécie de equipe de trabalho 

que asseguraria a subsistência de todos os membros. Essa “combinação família-empresa faz 

com que se estabeleça uma comunidade de posse e uma comunidade de consumo, além da 

comunidade de trabalho, sob a autoridade de um membro, que é o pai da família”. A mesma 

autora observa que essa divisão de tarefas entre os membros da família pode passar a ideia de 

uma aparente uniformidade entre as famílias camponesas. Ela enfatiza, entretanto, que é 

apenas na aparência, pois os grupos camponeses se distinguem em diversos níveis e divisões e 

o campesinato, de modo geral, nunca foi nem homogêneo e nem igualitário (QUEIROZ, 

1976, p.18). 

Diante do que foi mencionado a respeito dos aspectos que procuram identificar e 

compreender as características do campesinato e ligando-os ao perfil das famílias que fizeram 

parte da pesquisa realizada na comunidade rural de Linha Acre,  que se dá por famílias que, 

em média, possuem 16 ha de terra, nas quais a atividade produtiva se dá com a divisão do 

trabalho entre os membros da família, pressupõe-se que possa haver relação entre agricultura 

familiar e um modo de vida desses atores que guarde elementos do campesinato. Faz-se 

necessário, portanto, revisar visões teóricas que se debruçam sobre tal perspectiva.   

Os autores Plein e Filippi (2011, p. 106) destacam que a agricultura familiar é oriunda 

do campesinato, mas com diferente forma de organização e de formato. “Isso não significa 

que a agricultura familiar seja algo inteiramente distinto ou completamente diferente. Ao 

contrário, a agricultura familiar tem as suas origens históricas no campesinato, porém ela é 

uma superação das formas camponesas.” 

Salienta-se que o entendimento de Wanderley (2009) está mais conectado ao eixo 

norteador desta pesquisa de tese, uma vez que, para esta autora, o agricultor familiar 

apresentaria uma identidade híbrida, por acumular as funções de proprietário da terra, de 

gestor e de trabalhador.  Tal identidade talvez possa ser explicada por sua origem dentro do 

campesinato. Por isso, a importância de compreender os elementos que aproximam e afastam 

os conceitos de campesinato e agricultura familiar.  

Refletindo sobre os conceitos atribuídos à categoria agricultura familiar, Wanderley 

(2004, p. 43) salienta que “existe certa dificuldade, do ponto de vista teórico, em atribuir um 

valor conceitual à categoria agricultura familiar que se difundiu no Brasil, sobretudo a partir 
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da implantação do Pronaf”. Para alguns a agricultura familiar é vista a partir da tipologia do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar-Pronaf e, para outros, como 

um grupo de agricultores aptos em adaptar-se às exigências do mercado. O debate, segundo a 

autora, 

gira em torno da constituição desse ator social: trata-se da reprodução pura e simples 

de um campesinato “tradicional” com sua forma específica de funcionamento e de 

reprodução ou da emergência de um novo “personagem” na atividade agrícola e no 

meio rural, capaz de responder às exigências da sociedade e do mercado modernos, 

frequentemente vistos como “gestados” pela própria ação do Estado? No primeiro 

caso, deve-se perguntar: a inserção desses camponeses na sociedade moderna não 

termina por provocar mudanças significativas nos traços característicos do 

campesinato tradicional? O que muda? No segundo caso – os agricultores que se 

formam a partir dos estímulos das políticas públicas – não se corre o risco de 

desconhecer e negar sua própria história? Não seria esta uma história camponesa? 

(WANDERLEY, 2004, p.43). 

 

 

Os questionamentos levantados pela autora se conectam à ideia de que práticas 

cotidianas de reciprocidade e ajuda mútua em pequenas comunidades rurais façam parte de 

um modo de vida herdado dos antepassados e que se identificavam com o campesinato. Daí se 

origina o argumento que se conecta às questões norteadoras desta pesquisa de tese, qual seja: 

de que tais práticas expliquem a adaptação parcial da agricultura familiar ao modo de vida 

mais associado ao capitalismo, ou seja, de que não tenha ocorrido uma mudança inexorável 

do camponês tradicional para o agricultor moderno, mas a ocorrência de pontos de ruptura 

simultâneos a elementos de continuidade estre essas duas categorias sociais.  

Isso significa dizer que os agricultores familiares, na atualidade, têm uma identidade 

híbrida, e não podem ser reconhecidos, portanto, como uma reprodução do camponês 

tradicional, pois passaram por um processo de adaptação que lhes exigiu profundas mudanças, 

mas sem que perdessem a principal referência, que é o trabalho familiar. “A família continua 

sendo o objetivo principal que define as estratégias de produção e de reprodução e a instância 

imediata de decisão.” (WANDERLEY, 2009, p. 190). 

Obviamente, sem o intuito de responder o que permanece e o que muda no campesinato 

e na agricultura familiar, a autora propõe um exercício analítico sob as perspectivas: 

subsistência; indivisibilidade do rendimento; herança de saberes e pluriatividade.  

O primeiro item analisa a suposição de que os pequenos trabalhadores rurais familiares 

estabeleçam, de forma subjetiva, um equilíbrio entre a quantidade de esforço empreendida na 

realização das tarefas e o resultado obtido com o produto, que seria medido em termos de 

satisfação das necessidades de consumo da família. O investimento na atividade agrícola 
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estaria, nesse caso, limitado a esse balanço entre esforço e resultado. Segundo Wanderley 

(2009, p.191), 

ora, os mecanismos de subordinação e de enquadramento dos agricultores familiares 

provaram, pelo seu sucesso em todos os países, que eles podem demonstrar uma 

importante capacidade de investimento, tanto maior quanto são efetivamente 

integrados aos mercados modernos. Isso não impede, no entanto, que a subsistência 

familiar, inclusive sob a forma de autoconsumo, e a diversificação da atividade 

permaneçam objetivos constantemente renovados.  

 

 

Ou seja, a inserção dos agricultores familiares nos mercados globais não indica que o 

uso da terra e da mão de obra familiar seja exclusivamente para a produção de bens 

comercializáveis. O agricultor familiar pode aumentar a renda colocando produtos no 

mercado ao mesmo tempo que produz outros que visem atender às necessidades nutricionais 

da família.  

A segunda questão é de que no momento que o agricultor familiar se integra às 

condições modernas de mercado, devido à necessidade de destinar recursos para fins 

diferenciados (juros, empréstimos bancários, compra de máquinas, insumos, entre outros), a 

indivisibilidade do rendimento estaria destituída.5 Sobre isso a autora argumenta que mesmo 

que haja divisão dos resultados, na estrutura interna “os resultados da produção continuam 

sendo percebidos pela família como um rendimento indivisível” (WANDELEY, 2009, p.192). 

O terceiro ponto considerado está vinculado à diferença de percepção do tempo pelo 

camponês e pelo agricultor moderno. Enquanto que, para o camponês, o passado e a 

valorização das tradições expressam extrema relevância e até mesmo de sustentação da 

família e da comunidade, o agricultor moderno estaria mais preocupado com o futuro, 

colhendo informações com os técnicos das agroindústrias e fornecedores de insumos, além de 

usar ferramentas estatísticas para traçar cenários futuros.  

Sobre o tema pluriatividade, a autora reitera o que já foi mencionado anteriormente, 

afirmando que estratégias de pluriatividade estão ligadas à possibilidade de aumento de renda 

da família por meio da diversificação, com a garantia de reprodução desse grupo familiar.  

                                                           
5 O autor russo Alexander V. Chayanov explica que a exploração camponesa é determinada pelo equilíbrio entre 

a satisfação das necessidades da família e o esforço relacionado ao trabalho. E por serem unidades não 

capitalistas, o resultado do trabalho é indivisível. Nas palavras do autor: “Uma análise mais aprofundada permite 

chegar aos seguintes resultados: o produto do trabalho familiar, único e indivisível, e, por conseguinte, a 

prosperidade da exploração familiar, não aumenta de maneira tão marcada como o rendimento da exploração 

capitalista influenciada pelos mesmos fatores. Com efeito, o trabalhador camponês, ao tomar consciência do 

aumento da produtividade do trabalho, não deixa de equilibrar mais cedo os fatores econômicos internos de sua 

exploração, isto é, diminui a autoexploração da sua capacidade de trabalho. Satisfaz as exigências da família de 

maneira mais completa despendendo menos trabalho e diminuindo, portanto, globalmente, a intensidade técnica 

da sua atividade econômica.” (CHAYANOV, 2014, p. 110) 
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Seria, portanto, uma forma de otimização do espaço com elevação de graus de liberdade ao 

estabelecimento familiar.  

Aceita-se, portanto, que a agricultura familiar vista sob a ótica da presença de um modo 

de vida camponês reveste-se de significados que, ao afastá-la de uma lógica puramente 

capitalista, apresenta características que podem ser importantes ferramentas para a construção 

de projetos alternativos que valorizem as especificidades manifestadas nas famílias e que 

repercutem no modo de vida comunitário por meio da participação efetiva dos atores, 

atribuindo-lhes papel de protagonistas e transformadores da própria realidade. 

  

2.3  As transformações no rural: desaparecimento ou (re)significação? 

 

Considerando as transformações no meio rural apresentadas até aqui, pode-se deduzir 

que as mudanças no modo de vida dos agricultores se traduzem em novos usos do território, o 

que é melhor compreendido se for assimilada a ideia de que os vínculos desenvolvidos entre a 

agricultura e os demais setores da economia, por permitirem constantes trocas que vão muito 

além das relações puramente comerciais, transformam o cotidiano de comunidades e famílias.  

Para alcançar os objetivos da pesquisa realizada na comunidade rural de Linha Acre, 

entende-se que seja apropriado revisar as características relacionadas ao rural e suas relações 

com o urbano, bem como as possibilidades que se apresentam na atualidade para o meio rural, 

como as atividades não agrícolas, a produção orgânica e a produção para o autoconsumo. 

Possibilidades que compõem a sequência de análise junto à comunidade pesquisada.  

Reportando-se à intensificação do fenômeno urbano-industrial no século XIX, Moraes 

(2003) considera que o cotidiano da sociedade contemporânea fora definitivamente 

modificado, sendo o desenvolvimento da Europa o referencial de modernidade de grande 

parte do mundo ocidental, ou seja, o exemplo de civilização se materializou nos grandes 

centros urbanos. O moderno se relaciona, portanto, às cidades, em contraponto ao campo, 

onde predominava a tradição, o conservadorismo e a rusticidade: 

 

os núcleos envolvidos pelo novo universo urbano-industrial em construção 

começaram a surgir a partir do século XIX. A atração realizada por essas cidades 

sobre os homens foi muito forte, quase incontrolável. Os progressos materiais 

beneficiaram os núcleos urbanos, com a possibilidade de emprego, comunicação, 

informação, educação, abastecimento, cura de doenças, higiene e bens de consumo. 

A materialização do progresso estava nas cidades e não no campo. (MORAES, 

2003, p.148). 
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Conforme Queiroz (1979, p.170),  

 

a partir de fins do século XIX, as cidades brasileiras serão mais ou menos 

“aburguesadas”, mais ou menos diferenciadas e heterogêneas internamente, mais ou 

menos afastadas do meio rural, conforme este meio rural seja maios ou menos rico e 

progressista. Não é possível, pois, compreender o desenvolvimento ou não de uma 

cidade brasileira, nessa época, sem investigar a que meio rural pertence.  

 

 

A industrialização e a urbanização no mundo ocidental implicaram, assim, na 

transformação do gênero de vida urbano. Um novo gênero de vida (vindo da Europa) teria 

chegado ao Brasil ainda no século XIX, antes de sua industrialização, portanto. Ela 

complementa dizendo que “não se trata de uma urbanização, pois esta se liga intimamente à 

industrialização, e sim da difusão cultural de um gênero de vida, o gênero de vida burguês 

ocidental que é eminentemente citadino” (QUEIROZ, 1979, p.169). 

Esse pensamento está em sintonia com Lefebvre (2015, p. 12). Segundo esse autor, 

“quando a industrialização começa, quando nasce o capitalismo concorrencial com a 

burguesia especificamente industrial, a Cidade já tem uma poderosa realidade”, que não se 

limita às características relacionadas às atividades comerciais. Seu dinamismo está vinculado 

às riquezas imateriais, o que lhe confere um modo de vida diferenciado. 

Queiroz (1979) defende a hipótese de que, em torno de 1820, tenha havido no Brasil um 

processo de difusão de um gênero de vida relacionado à sociedade burguesa, ou seja, um 

modo de vida citadino burguês, o que não significa urbanização, pois ocorreu mais um século 

antes de o País entrar efetivamente em seu processo de industrialização. Tal “gênero de vida 

diferencia a população urbana não apenas segundo níveis econômicos, mas muito mais ainda 

culturalmente, sendo que as camadas superiores adotam como sinal distintivo o requinte e um 

arremedo de cultura intelectual”. As cidades burguesas continuam, contudo, subordinadas ao 

campo, uma vez que dependem da riqueza gerada no meio rural, o que significa que o 

empobrecimento do meio rural poderia levar os aglomerados citadinos à decadência 

(QUEIROZ, 1979, p. 169). 

Os estudos sobre a temática que envolve o rural e o urbano, conforme Rosa e Ferreira 

(2013, p. 188) se intensificaram nas décadas de 1950 e 1960, contendo ainda nesse período 

“um forte viés dicotômico, ou seja, abordava a realidade rural e urbana levando em 

consideração duas organizações totalmente distintas, de maneira que a existência de uma 

excluía a da outra”. Atualmente, é cada vez mais aceito que as relações entre o campo e a 

cidade não devam ser antagônicas, mas ao contrário, aceita-se que estejam inter-relacionadas, 
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o que significa também compreender que ambas, ao fazer parte do mesmo espaço, sejam 

mutuamente influenciadas (WANDERLEY, 2009). 

Propõe-se pensar, portanto, que, se o processo de modernização da agricultura está 

inserido numa lógica global de reprodução do capital, e seja possível analisar as relações entre 

o rural e o urbano a partir de diferentes formas de interpretação, algumas que visualizam a 

absorção do rural pelo urbano e outras que compreendem que haja interação entre o meio 

rural e o meio urbano, mas com a manutenção de especificidades que, se compreendidas e 

valorizadas, podem representar oportunidades de revitalização desses espaços. 

Na linha de entendimento que visualiza a total absorção do rural pelo urbano, visão que, 

salienta-se, é contrária à que se defende nesta pesquisa, pode-se citar o pensamento de Ianni 

(1996, p. 52). Para esse autor, a globalização e o poder do capital hegemônico teriam 

transfigurado o modo de vida no mundo agrário, transformando-o de acordo com as 

exigências da indústria e do meio urbano. Para o autor, “tudo o que é agrário dissolve-se no 

mercado, na reprodução ampliada do capital, na dinâmica do capitalismo global”, o que 

significaria que a industrialização e a urbanização entrariam de forma progressiva no 

ambiente rural e este seria inevitavelmente absorvido pelo urbano.  

Aproximando-se dessa ideia, Silva (1996, p. 1) argumenta que o rural “[...] só pode ser 

entendido como um continuum do urbano [...]”. Constatação sustentada em observações 

empíricas feitas pelo autor, nas quais foi presenciado que o meio rural brasileiro, nas últimas 

décadas, apresentou um processo de urbanização acelerada. Por um lado, essa urbanização 

seria resultado de um real e expressivo incremento das atividades industriais na agricultura, 

integrando-a ao restante da economia, a ponto de não poderem mais ser diferenciados os 

setores de fornecimento de insumos ou de compra de produtos e, por outro, o 

transbordamento do mundo urbano no espaço rural. O autor denomina as expressivas 

transformações que o espaço rural vem passando usando o termo “urbanização do campo”. 

Diante desse cenário, Silva (1996) concebe o rural brasileiro como “rurbano”. Nesse rural, as 

características que demarcam a polaridade dicotômica encontram-se diluídas pelo avanço da 

urbanização. Sendo assim, seria somente uma questão de tempo para que o rural fosse 

superado pelo transbordamento do mundo urbano levando a sua total transformação.  

Santos (1996) defende a perspectiva de aproximação entre o campo e a cidade em 

função da constante modernização e tecnicização da agricultura. O autor enfatiza que,  

 

com a globalização, a especialização agrícola baseada na ciência e na técnica inclui 

o campo modernizado em uma lógica competitiva que acelera a entrada da 

racionalidade em todos os aspectos da atividade produtiva, desde a reorganização do 
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território aos modelos de intercâmbio e invade até mesmo as relações interpessoais. 

A participação no mundo da competitividade leva ao aprofundamento das novas 

relações técnicas e das novas relações capitalistas. (SANTOS, 1996, p. 242). 

 

 

A citação acima se aproxima do pensamento de Lefebvre (2002) sobre a sociedade 

urbana, pois, segundo suas interpretações, a industrialização transforma a realidade urbana 

corroendo a cidade devido à expansão do tecido urbano, o que não se relaciona, segundo 

Sobarzo (2006), somente à malha urbana de ruas e edificações, mas a uma racionalidade que 

se vincula à lógica das relações de troca. A cidade e o campo compreendidos a partir de suas 

tradicionais funcionalidades estariam se encaminhando, portanto, à completa subordinação a 

essa sociedade urbana.  

(...) De agora em diante, o urbano é abstrato unicamente sob o título de abstração 

científica, isto é, legítima. O conhecimento teórico pode e deve mostrar o terreno e a 

base sobre as quais ele se funda: uma prática social em marca, a prática urbana em 

via de constituição, apesar dos obstáculos que a ela se opõem. (LEFEBVRE, 2002, 

p. 28). 

 

 

O urbano visto dessa forma está associado a um modo de vida que se expande com o 

aprimoramento de meios de transporte e comunicação. Segundo Endlich (2013, p. 20), “os 

investimentos urbanos, o modo de vida urbano que extrapola as cidades, demonstram que, 

historicamente, o urbano atinge o rural. Há predomínio da mentalidade econômica e domínio 

monetário, imposições dos interesses urbanos”, o que significaria, segundo a autora, a 

constituição de uma nova condição de vida com transformações no cotidiano da sociedade 

que conduziriam gradativamente à formação de uma sociedade urbana.  

Há de se ter cuidado, contudo, para evitar conclusões simplistas e superficiais que 

apontem para a homogeneização desses espaços. Mesmo que haja maior fluidez e inter-

relação entre o rural e o urbano, permanecem distinções e contradições que se expressam por 

peculiaridades, como a temporalidade e o relacionamento com a terra, que guardam 

diferenciações que se manifestam no cotidiano desses grupos sociais e, por conseguinte, no 

seu modo de vida. Bagli (2013) apresenta algumas especificidades sobre essas diferentes 

percepções.  

A concepção de tempo no rural é mais associado a uma lógica de aproximação com a 

natureza, ligadas ao plantio, à colheita, à poda, aos períodos de safra e entressafra, além da 

rotina de ordenha, pastagem e outras tantas tarefas relacionadas à lógica natural. O que não 

significa a inexistência do tempo determinado pelos interesses do capital, uma vez que o uso 

de tecnologias permite interferir nos ciclos naturais, acelerando a produção de insumos e 

alimentos. Mas, segundo a autora “a tecnologia contribui, mas não promove o domínio 
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completo da natureza, especialmente no que diz respeito à produção agrícola”, ou seja, “a 

temporalidade do capital não suprime a temporalidade natural” (BAGLI, 2013, p. 85). 

O cotidiano da vida urbana está relacionado a uma lógica capitalista determinada pela 

rapidez dos acontecimentos, um tempo mecânico conduzido pelo relógio que controla todas as 

movimentações diárias dos indivíduos. Por isso, o tempo mais lento do rural também se 

transforma em mercadoria, pois exerce atração sobre os citadinos que procuram alternativas a 

sua realidade diária mais tensa.  

A terra apresenta diferentes significados de acordo com sua funcionalidade. Para o 

morador do meio rural, representa seu sustento, o meio para garantir sua sobrevivência e da 

família. É sobre ela que irá plantar e colher alimentos que permitam sua reprodução social. 

Para o citadino, a terra não é trabalho, mas é sobre ela que ele irá construir sua habitação, e é 

sobre ela que as edificações que garantem sua sobrevivência serão construídas.  

Mesmo guardando características distintas, é inquestionável que o que se entende por 

rural e por urbano esteja passando por profundas transformações, que não ocorrem de forma 

repentina, e sim com a constituição de áreas de transição e contato entre esses espaços que, ao 

mesmo tempo que assumem novas características, usam o mesmo espaço territorial. Os 

interesses e rotinas dos atores pertencentes aos espaços urbanos e rurais confundem-se, 

tornando os limites desses dois espaços imprecisos, criando condições para “se pensar numa 

nova unidade espacial que contém, contraditoriamente, os dois espaços – o urbano e o rural – 

superpostos, amalgamados e intrinsecamente relacionados, razão pela qual são agora espaços 

urbanos/rurais” (SPOSITO, 2006, p.122). 

Indo na mesma direção, Bagli (2013, p. 97) acrescenta que a incorporação de hábitos 

urbanos no cotidiano do meio rural não significa de forma alguma homogeneizar esses 

espaços. Para a autora, a plasticidade do capital permite que espaços diferenciados sejam 

incorporados e ajustados às determinações impostas. “Pensar a urbanização total da sociedade 

seria pensar a homogeneização dos espaços. Estes não se homogeneízam, se fortalecem pelas 

suas peculiaridades.” 

Assumindo que o meio rural guarda especificidades que o diferencia do meio urbano e 

afastando peremptoriamente qualquer perspectiva que interprete as transformações pelas quais 

o rural vem passando como uma forma de homogeneização desses espaços, a sequência da 

seção procura aprofundar as questões levantadas anteriormente sobre as relações entre o rural 

e o urbano. Dessa forma, amplia a reflexão para interpretações que se direcionam às linhas 

teóricas de desaparecimento do rural e outras que analisam o novo rural sob a ótica das 
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oportunidades que tais relações podem representar em espaços que sofreram significativas 

modificações, como a comunidade rural pesquisada.   

Conforme já mencionado, as mudanças no rural decorrentes do processo de 

modernização da agricultura, caracterizado pela integração entre indústria e agricultura, estão 

associadas à ideia de desaparecimento do rural, que se daria pelo transbordamento do modo 

de vida urbano no meio rural.  Por isso, a importância de revisar as teorias que deram origem 

a tais interpretações por servirem como base ao melhor entendimento de visões críticas que se 

conectam aos objetivos da pesquisa, pois se debruçam sobre perspectivas antagônicas às de 

desaparecimento do rural, por se pautarem, não somente na continuidade do meio rural, mas 

na sua valorização frente às opções apresentadas com a construção do que se compreende 

atualmente como novo rural.  

Com base em estudos e debates acadêmicos europeus, o que não lhe confere nenhum 

demérito, uma vez que os processos de urbanização e industrialização, que são a força 

propulsora dessas mudanças, são fenômenos que ocorreram em nível mundial, guardadas, 

naturalmente, as especificidades e características de cada sociedade, Wanderley (2009) aponta 

a existência de duas correntes distintas que procuram explicar as transformações no meio rural 

na atualidade. A primeira, percebe o total desaparecimento do modo de vida camponês no 

ambiente rural. Sob essa ótica, o camponês teria se transformado em típico agricultor a 

serviço do capital.  

Ao analisar essa perspectiva de desaparecimento do rural, Ferreira et al.(2007, p.28) 

explicam que tal ideia compõe o quadro teórico do pensamento clássico das ciências sociais,  

que pressupõe a “hegemonia do industrialismo e da urbanização na civilização moderna”, 

trazendo implícita a associação de modernidade ao urbano e atraso ao rural. O rural estaria 

passando por um processo de transformação devido à modernização da agricultura que, ao 

introduzir o mundo rural numa nova lógica de relações interpessoais e comerciais, teria sido 

responsável por transformar seu modo de vida em algo mais parecido ao urbano, ou o jeito de 

viver dos citadinos, configurando o declínio do rural como conhecido tradicionalmente. Os 

mesmos autores elencam quatro pontos relacionados a essa ideia de declínio do rural, que são 

apresentados de forma resumida a seguir:  

1º. Demografia: o visível esvaziamento dos espaços rurais, decorrente da exacerbada 

emigração, principalmente, pela mecanização da agricultura, relega as pequenas comunidades 

rurais a segundo plano no que diz respeito ao interesse investigativo;  

2º. Redução da participação da agricultura no PIB: com a implementação do CAI, a 

agricultura passa a ser analisada enquanto segmento de cadeia produtiva integrante do 
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conjunto que compõe o Agribusiness, perdendo, portanto, sua autonomia, uma vez que está 

subordinada ao processo de agroindustrialização;  

3º. Proletarização dos grupos rurais: a permanência de formas sociais desintegradas do 

modelo de agricultura moderna, que estariam fadadas à extinção, podendo ser vistas como 

resquícios do passado e, por isso, estariam em processo de transição entre o velho e o novo;  

4º. A homogeneização dos espaços pela generalização da cultura urbana retiraria o 

interesse pelo espaço rural como portador de singularidades. 

Tal processo seria decorrente da dinamização das forças produtivas impulsionadas pelo 

crescimento do capitalismo que, ao introduzir suas estruturas de poder, altera não somente o 

sistema produtivo, mas as sociedades agrárias como um todo, que precisariam adaptar-se às 

novas dinâmicas para sobreviver como unidades produtivas e geradoras de renda familiar. 

Assim, o modo de vida tradicional associado ao rural tenderia ao desaparecimento devido à 

incorporação de um estilo de vida mais parecido com o urbano, fruto das modificações 

trazidas pelos processos de concentração e centralização do capital, que estão em sintonia 

com a lógica de produção de excedente, lucro ou mais-valia, o que explica o uso de técnicas, 

insumos, máquinas, entre outros, que visam à racionalização da produção e consequente 

aceleração da produtividade (IANNI, 1996). 

A segunda perspectiva apontada por Wanderley (2009), sobre a qual convém mencionar 

que o presente trabalho de pesquisa se alicerça, visualiza que os processos globais de 

urbanização, industrialização e modernização da agricultura não tornam o espaço rural 

homogêneo, ao contrário, são responsáveis por introduzir novos significados tanto nas 

relações familiares como da comunidade. Esses significados se fortalecem através de códigos 

de comportamento que identificam um modo de vida, que, mesmo tendo que adaptar-se a 

novas dinâmicas, mantém sua essência, pois é nela que residem os laços de pertencimento 

desses grupos familiares.  

Compreende-se, portanto, que as transformações pelas quais o meio rural vem passando 

não podem ser observadas sob o prisma da uniformização e generalização, como se os efeitos 

da modernização fossem recebidos da mesma forma pelas diferentes composições sociais. 

Carneiro (2013, p. 53) chama a atenção para isso quando afirma que não se deve “falar em 

ruralidade em geral; ela se expressa de formas diferentes em universos culturais, sociais e 

econômicos heterogêneos”.  

Partindo dessa compreensão, a mesma autora apresenta resultados de suas pesquisas 

realizadas em uma aldeia situada nos Alpes franceses, onde analisou as festas realizadas na 

aldeia, sendo possível verificar a existência de duas claras percepções do rural. A primeira 



59 

 

festa é organizada por uma associação formada por um grupo de pessoas que visa, entre 

outros motivos, a aumentar a renda das famílias. Realizam festas do tipo que integra 

agricultores e turistas, valorizando a cultura camponesa e permitindo que os citadinos 

conheçam um pouco mais sobre esse modo de vida.  

A outra festa é organizada pelo escritório de turismo local, na qual também são 

realizados jogos e brincadeiras com os turistas, mas com um foco bem diferente da primeira. 

O objetivo desse evento é mostrar uma espécie de ruptura entre a rusticidade do passado e o 

mundo rural moderno. Conforme a autora, 

 

a “festa da aldeia” tem uma importância fundamental para a reestruturação da 

sociedade aldeã. Trata-se de um ritual que promove articulação entre a representação 

social do “moderno” associado à imagem do “urbano” e a do “tradicional” vinculada 

à imagem do camponês, numa espécie de síntese dos conflitos entre interesses e 

visões de mundo distintas. As “festas da aldeia” assim como as “festas camponesas” 

expressam a crise dos valores do passado ligados à produção agrícola, mas revelam 

também a outra face da moeda. A primeira, mais do que a segunda, proclama, ao 

mesmo tempo, o fim do que entendem por “cultura camponesa” e a retomada de 

certos elementos desta mesma cultura, mas num outro contexto, num outro sistema 

de reconstrução da identidade aldeã quando faz emergir a dominação da lógica 

capitalista sobre os valores da tradicional sociedade aldeã. (CARNEIRO, 2013, p. 

65). 

 

 

As constatações da pesquisa realizada na aldeia dos Alpes franceses servem para 

reforçar a ideia de que as transformações decorrentes dos processos de industrialização, 

urbanização e modernização da agricultura não podem ser analisadas sem levar em 

consideração a percepção dos atores que vivenciaram seus efeitos, pois mesmo aparentemente 

homogênea, a aldeia apresentou significados distintos ao mesmo fenômeno observado.  

Veiga (2004) também se dedica à compreensão das vertentes acadêmicas tradicionais 

que procuram explicar as mudanças no rural e, a partir delas busca por alterativas que se 

alinhem mais à realidade vivida nesse meio na atualidade. Ele inicia sua explanação fazendo 

uma breve revisão sobre duas hipóteses de extremos: a primeira, que defende a completa 

urbanização do rural, defendida por Henri Lefebvre (2002) no início da década de 1970 e a 

segunda hipótese, também lançada no início da mesma década, é defendida pelo geógrafo e 

sociólogo Bernard Kayser (1990), que defende o renascimento do rural. 

Refletindo sobre essas duas hipóteses, Veiga (2004, p. 64) conclui que ambas parecem 

equivocadas. A hipótese de completa urbanização estaria associada a uma visão viciada que 

resume o rural ao agrário, que certamente não teria como sobreviver às mudanças advindas 

com os processos pelos quais o mundo contemporâneo vem passando. Contudo, a noção de 

ruralidade assumira um caráter mais amplo, que segundo o autor, “nunca se resumiu às 
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relações sociais ligadas às atividades agropecuárias, mesmo na curta fase histórica em que 

esse setor econômico foi dominante nos territórios extra-urbanos”. 

A segunda hipótese defende um renascimento do rural, decorrente de alterações 

demográficas que seriam responsáveis por um repovoamento dos espaços rurais, onde o modo 

de vida associado ao meio rural seria revitalizado. Hipótese, portanto, contrária às visões de 

desaparecimento do rural, seria o oposto ao que se entende por êxodo rural. Veiga (2004, p. 

58) considera inapropriada a utilização do termo renascimento para referir-se a um fenômeno 

que não existia no passado. O que estaria ocorrendo, segundo ele, seria um processo de 

transformação e não renascimento, donde extrai uma terceira hipótese: “o mais completo 

triunfo da urbanização engendra a valorização de uma ruralidade que não está renascendo, e 

sim nascendo”.  

Adjacente a essa percepção está a compreensão de que tais transformações sejam 

promovidas pelos atores sociais diretamente envolvidos nesse processo, que buscam 

permanentemente alternativas que garantam, não somente sua permanência no meio rural, 

mas também a melhoria de suas condições de vida. Conforme Schneider e Menezes (2014, p. 

16), tais alternativas traduzem-se num conjunto de iniciativas que valorizam os saberes desses 

agricultores e sua capacidade criativa para propor soluções que otimizem a utilização dos 

fatores de produção disponíveis, conectando-se, portanto, ao conceito de desenvolvimento 

rural, entendido “como um processo geral de mudança na base sociotécnica e econômica da 

agricultura que visa a gerar uma nova forma de relação com a natureza e melhorar a qualidade 

de vida das populações envolvidas”.   

As iniciativas mencionadas acima podem ser associadas à noção de resistência, palavra 

cujo sentido está associado ao entendimento de Ploeg (2008), autor que, ao analisar as 

inúmeras formas que os camponeses encontram para manter suas unidades produtivas em 

situações de vulnerabilidade diante do poder que ele denomina como “império”, conclui que 

resistência se refere à possibilidade de 

 

criar novas unidades de produção e de consumo em campos que deveriam manter-se 

improdutivos ou ser usados para a produção de culturas de exportação em grande 

escala. Em suma, a resistência do campesinato reside, acima de tudo, na 

multiplicidade de respostas continuadas e/ou criadas de uma nova forma para 

confrontar o Império como principal modo de ordenamento. Através de e com a 

ajuda dessas respostas, os camponeses conseguem remar contra a maré. (PLOEG, 

2008, p. 289). 

 

 

É importante frisar, conforme afirmam Schneider e Menezes (2014, p. 18), que não se 

trata de transformações que se dão de forma abrupta, “mas através de processos graduais e 
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contínuos de pequenas mudanças no interior da sociedade”. E é justamente nisso que reside a 

fortaleza desses grupos sociais, que contribuem para a  

 

revitalização dos espaços rurais e reconstrução da ruralidade, ressignificando o que é 

viver no rural pelas sociabilidades que mantêm e constroem, pelas referências 

ambientais de que se apropriam e pela sua inserção num projeto societário de 

sustentabilidade e de desenvolvimento solidário. (FERREIRA et al, 2007, p. 124). 

 

 

Como exemplo dessas ações, pode-se mencionar a pluriatividade e a produção orgânica, 

que permitem reafirmar a importância da agricultura familiar como legado do modo de vida 

camponês herdado dos antepassados e presente na memória cotidiana desses atores que se 

transformam em protagonistas da própria história.  

Sobre a utilização da expressão “agricultura familiar” no contexto brasileiro, Schneider 

(2003, p. 100) explica que teria emergido somente em meados da década de 1990, em função, 

principalmente, de dois fatores. O primeiro, estaria ligado à efervescência de movimentos 

sociais do campo, representados pelo sindicalismo rural, que se dedicava ao enfrentamento 

dos “impactos da abertura comercial, falta de crédito agrícola e queda dos preços dos 

principias produtos agrícolas de exportação”.  Problemas que evidenciavam a necessidade de 

sedimentar o uso do termo agricultura familiar devido a sua capacidade de englobar diferentes 

categorias sociais, mas que tinham o trabalho familiar como principal sustentáculo.  

O segundo fator determinante na afirmação da agricultura familiar foi a legitimação do 

Estado por meio da criação do Pronaf. Conforme o autor, 

 

esse programa, formulado como resposta às pressões do movimento sindical rural 

desde o início dos anos de 1990, nasceu com a finalidade de prover crédito agrícola 

e apoio institucional às categorias de pequenos produtores rurais que vinham sendo 

alijados das políticas públicas ao longo da década de 1980 e encontravam sérias 

dificuldades de se manter na atividade. (SCHNEIDER, 2003, p.100). 

 

 

A combinação desses dois fatores teria ensejado, segundo o mesmo autor, na 

reorientação dos debates acadêmicos, a partir da segunda metade da década de 1990, para 

questões voltadas ao meio ambiente e sustentabilidade, culminando no crescente interesse em 

ampliar estudos voltados à agricultura familiar. 

Inegavelmente, a agricultura familiar vem passando, principalmente nas últimas 

décadas, por profundas mudanças estruturais, sendo a pluriatividade, na visão de Schneider 

(2003), a mais emblemática delas. Antes de abordar as questões propriamente ligadas à 

compreensão do conceito de pluriatividade, o autor retoma os estudos clássicos de Kautsky 
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(1980) e Chayanov (1974), autores que, por terem compreendido, a sua época e em 

sociedades distintas (Alemanha e Rússia), os fenômenos relacionados às transformações 

provocadas pelo capitalismo na agricultura, e em especial no interior da família campesina, 

são atuais e suas obras precisam ser revisitadas sempre que tal assunto for abordado.   

No que diz respeito à forma como se deu o desenvolvimento da agricultura no 

capitalismo, Kautsky (1980) diz que:  

 

[...] quanto mais o lavrador caía sob a dependência do mercado, quanto mais tinha 

necessidade de dinheiro, quanto maior era por conseguinte o excesso de gêneros que 

devia colher e vender, tanto mais tinha necessidade de terra, proporcionalmente ao 

tamanho de sua família, e, permanecendo idênticas as condições de produção, para 

cobrir as suas despesas. Ele não podia modificar à sua vontade o modo de produção 

já estabelecido, não podia aumentar a extensão de sua terra. Mas possuía, no caso de 

família muito numerosa, o recurso de diminuí-la, de afastar do domínio paterno o 

excedente de trabalhadores de que dispunha para pô-los ao serviço de estranhos, 

como empregados de granja, soldados ou proletários urbanos, ou de mandá-las para 

a América a fim de constituírem novo lar. A família camponesa se reduziu, assim, o 

mais possível. (KAUTSKY, 1980, p. 14). 

 

 

O que se deve compreender no pensamento de Kautsky (1980) é que a pequena 

propriedade ou unidades camponesas sobreviviam com a introdução de formas de trabalho 

acessório, que não necessariamente estavam ligadas à agricultura, mas eram formas de 

otimizar a utilização da força de trabalho, já que essa era única mercadoria que conseguiam 

ofertar considerando as novas condições de mercado que se impunham com a implementação 

de uma cultura industrial e, portanto, a destruição do campesinato que tradicionalmente 

conseguia sobreviver com o autoconsumo.  

Conforme já mencionado em momento anterior, Chayanov (1974) apresenta absoluta 

convicção de que a família camponesa, ao fazer um balanço subjetivo entre trabalho e 

consumo, utiliza-se de aspectos organizacionais, como a busca por atividades não agrícolas, 

porque fazem parte das estratégias de sobrevivência e manutenção dos seus núcleos 

familiares.6 

Schneider (2003) enfatiza que a hipótese central do pensamento de Chayanov (1974) se 

sustenta na ideia de que a família é o elemento-chave no processo de tomada de decisão, ou 

                                                           
6 No texto “Para entender o campesinato: a contribuição de A.V. Chayanov, os autores Gerardi e Salamoni 

(2014, p. 166) explicam que do ponto de vista de Chayanov “O camponês formula subjetivamente um balanço 

entre necessidades; podem ser tanto de ordem biológica, como é o caso da alimentação e vestuário, como 

também aquelas impostas social ou economicamente ao grupo familiar. Estas últimas são reflexo da aquisição de 

bens duráveis (maquinaria agrícola, eletrodomésticos, automóvel) e o pagamento de encargos públicos (taxas, 

impostos) passam a fazer parte do consumo familiar”.  
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seja, sem se darem conta disso, são os membros da família que decidem a melhor forma de 

utilização dos fatores de produção a fim de garantir sua permanência no meio rural.  

Para esse autor, a principal contribuição de Chayanov (1974) reside justamente nessa 

identificação da família como centralizadora das decisões relacionadas a sua reprodução 

social. Ponto fundamental para compreender a essência que está por trás da opção que tais 

indivíduos fazem por atividades não agrícolas, tais “estratégias não são derivadas de um 

cálculo aritmético ou de uma racionalidade gerida pelo lucro ou pela acumulação, mas tão-

somente orientadas pelas necessidades que variam ao longo do ciclo demográfico familiar” 

(SCHNEIDER, 2003, p. 107). 

A procura por atividades não agrícolas seria maior quando se configurasse um quadro 

de desocupação relativa da força de trabalho, o que, nos dias atuais, não é incomum no meio 

rural, uma vez que a própria mecanização eleva a quantidade de horas de não trabalho, 

servindo como incentivo para que alguns membros aumentem sua renda ocupando-se em 

outras atividades. Insere-se aqui outro fator que pode estar relacionado à procura por 

atividades não agrícolas. Mais como uma questão a ser pensada do que respondida, talvez seja 

relevante considerar que nem todos os indivíduos que tenham nascido e crescido no meio 

rural estejam necessariamente vocacionados ao trabalho na agricultura e, por isso, possam se 

sentir atraídos por buscar alternativas que lhe configurem maior retorno em termos de 

satisfação profissional.  

Ao refletir sobre a importância das atividades agrícolas e não agrícolas para a geração 

de emprego e renda no meio rural, Norder (2006) aponta três tendências relacionadas ao tema:  

1ª. Mercantilização e externalização do processo produtivo: aumento de contratações de 

serviços de terceiros para executar tarefas que antes eram realizadas dentro da propriedade;  

2ª. Individualização da gestão: as tarefas nas pequenas propriedades rurais estão cada 

vez mais ficando a cargo do pai e/ou de um dos filhos, liberando os demais membros da 

família para se ocuparem com outras atividades dentro ou fora da propriedade;  

3ª. A casa dos pais tende a transformar-se numa espécie de base territorial.  

As tendências mencionadas pelo autor demonstram que a atividade puramente agrícola 

está perdendo seu papel de principal fonte geradora de renda para as famílias de pequenos 

produtores rurais.  

Frente a essa nova realidade do rural brasileiro, deve-se reconhecer que talvez a melhor 

estratégia para revitalizar áreas que apresentem maiores dificuldades no que se refere à 

geração de renda não seja focar unicamente em atividades tradicionais, mas deva-se abrir o 

campo de interesse para a importância de investir em atividades ditas pluriativas.  
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Além disso, também convém chamar a atenção para as novas tendências de mercado 

que estão cada vez mais voltando-se para a aceitação de alimentos produzidos sem a 

utilização de agrotóxicos, cujo sistema produtivo se dá a partir da produção de economias de 

escopo, vinculando-se, portanto, às características da agricultura familiar.  

Norder (2006) afirma que são as bases endógenas que fortalecem a agricultura familiar, 

por diferenciarem-se do modelo de padronização das atividades agrícolas, permitem a 

recuperação da autonomia desses produtores, pois se sustentam justamente naquilo que a 

produção homogeneizadora nega: os saberes locais. Para esse autor,  

 

o reconhecimento da diversidade de processos sociais e tecnológicos nos remete à 

observação das formas de ampliação de autonomia na produção, ou seja, o 

desenvolvimento da produção econômica a partir das condições socioambientais e 

nos repertórios culturais específicas de cada localidade. (NORDER, 2006, p. 65). 

 

 

São práticas que reduzem a vulnerabilidade dos pequenos produtores tanto em relação 

ao mercado fornecedor de insumos como em relação aos saberes vindos de fora, o que 

significa que podem aumentar sua autonomia frente aos mecanismos que tentam 

homogeneizar suas estruturas produtivas.  

Com relação ao conceito de pluriatividade, Schneider (2003, p. 112) define “como um 

fenômeno através do qual membros das famílias que habitam no meio rural optam pelo 

exercício de diferentes atividades não agrícolas, mantendo a moradia no campo e uma ligação, 

inclusive produtiva, com a agricultura e a vida no espaço rural”.  

É importante sublinhar que são decisões que, mesmo decorrentes de diferentes 

contextos exógenos à família, são tomadas pelos seus membros, o que coloca a família no 

centro do processo de tomada de decisão, enaltecendo, portanto, seu papel de agente ativo na 

forma de relacionar-se com o sistema capitalista. Tal relacionamento, se analisado de forma 

superficial, poderia levar à conclusão de que, se a unidade produtiva familiar aufere 

complemento de renda por meio de atividades pluriativas, estaria atendendo aos interesses do 

sistema capitalista, submetendo-se, portanto, à hegemonia global. Mas um olhar mais atento e 

alicerçado nos fundamentos de Chayanov7 será capaz de constatar sensíveis diferenças que 

permitem verificar a existência de relativa autonomia em relação ao capital, podendo até 

mesmo afirmar-se que se tratam de unidades produtivas não capitalistas. 

A pluriatividade, segundo Schneider (2003), só pode ser compreendida se for observada 

a partir de dentro.  

                                                           
7 Ver notas de rodapé 4 e 5. 
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Para entender a complexidade das relações sociais engendradas nesse processo é 

preciso estudar a pluriatividade a partir do modo como é exercida pelos próprios 

agricultores familiares. Dessa forma, é preciso adentrar no ambiente intrafamiliar 

para conhecer melhor os mecanismos pelos quais uma família se torna pluriativa e 

de que modo ela exerce essa pluriatividade. (SCHNEIDER, 2003, p. 115). 

 

 

Na tentativa de contribuir ao debate teórico-analítico para construir um conteúdo 

heurístico ao termo pluriatividade, Carneiro (2006) traça algumas considerações que merecem 

ser anotadas. Inicialmente, a autora lembra que o significado da utilização de atividades não 

agrícolas no meio rural está relacionado a duas vertentes de interpretação. A primeira associa 

essa combinação de atividades agrícolas e não agrícolas à tendência de desaparecimento do 

rural decorrente do processo de urbanização completa da sociedade. A segunda vertente, pelo 

contrário, visualiza essa combinação como um mecanismo de fortalecimento das unidades 

familiares devido à familiaridade desses grupos sociais com esse tipo de prática.  

Sobre o termo pluriatividade, a mesma autora entende que se deve ter cuidado para que 

não seja confundido com atividades não agrícolas, por tratarem-se de práticas comuns “de 

sobrevivência de um campesinato pobre e estruturalmente ameaçado que não consegue 

manter sua família exclusivamente com o resultado da produção familiar”. A pluriatividade 

não é um fenômeno único e homogêneo, a unidade familiar é complexa e nem sempre as 

decisões estão ligadas à atividade agrícola. Uma vez que são indivíduos livres, podem tomar 

diferentes decisões e desejar conduzir suas vidas por caminhos alternativos, o que não 

significa o fim dessas unidades familiares e nem que a renda desses familiares não possa 

contribuir, de certa forma, para a reprodução da unidade familiar no meio rural (CARNEIRO, 

2006, p. 170). 

Para elucidar seu pensamento, a mesma autora apresenta um questionamento bastante 

contundente para pensar-se sobre o tema. Quando o filho ou a filha de agricultores migra para 

a cidade e mantém, evidentemente, atividades não agrícolas, pode-se considerar a renda desse 

membro como pluriatividade? Certamente não existe uma resposta direta e única para tal 

questionamento, mas é importante por reforçar as características de diversidade relacionadas 

às unidades familiares de pequenos agricultores que estão permanentemente em busca de 

alternativas que visem a sua permanência no meio rural.  

Nesse sentido também deve-se considerar as estratégias de fortalecimento do meio rural 

por meio de sistemas produtivos sustentados nos princípios da agroecologia, compreendidos 

como ciência e não como uma prática agrícola. O conceito de agroecologia pode ser 

sintetizado da seguinte forma:  
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e uma ciência que busca o entendimento do funcionamento dos agroecossistemas 

complexos, bem como das diferentes interações presentes nestes, tendo como 

princípio a conservação e a ampliação da biodiversidade dos sistemas agrícolas 

como base para produzir auto-regulação e consequentemente sustentabilidade. 

(ASSIS e ROMEIRO, 2002, p. 76). 

 

 

A ciência agroecológica rompe com o paradigma da químico-mecanização por 

estabelecer uma lógica de maior proximidade e respeito com a natureza, antagônica, portanto, 

ao sistema tradicional. Além disso, resgata saberes desconsiderados pela agricultura moderna 

por trazer, na sua essência, a mesma racionalidade presente nas sociedades camponesas 

tradicionais. Há de se ressaltar que as práticas agrícolas alicerçadas na agroecologia não 

possuem, de forma alguma, um caráter retrógrado. Ao contrário disso, são realizadas com a 

inserção de uma base tecnológica e econômica com “o que há de mais avançado em termos de 

ciência e tecnologia para criar agroecossistemas sustentáveis e de alta produtividade, que 

apresentem características mais semelhantes quanto seja possível às dos ecossistemas 

naturais” (ASSIS e ROMEIRO, 2002, p.76 ). 

A agricultura orgânica compõe uma das práticas agrícolas que se utiliza dos 

fundamentos da ciência agroecológica, o que não significa que guardem o mesmo significado, 

pois, como um sistema produtivo sempre está sujeito às condicionalidades impostas pelo 

mercado, o atendimento dos interesses dos atores envolvidos pode colocar em risco os 

princípios agroecológicos.  

Não restam dúvidas, entretanto, que o sistema de produção orgânica se insere no 

contexto de desenvolvimento rural como uma alternativa de diversificação produtiva que pode 

ser reconhecida como uma estratégia de reprodução das famílias de pequenos agricultores 

devido às possibilidades que se ampliam em termos de renda e redução da pobreza nas áreas 

rurais que se beneficiam por seus efeitos multiplicadores (CAUMO e STADUTO, 2014). 

De acordo com Assis e Romeiro (2002), as perspectivas para o mercado de produtos 

orgânicos são promissoras, condição indispensável para que as possibilidades que se colocam 

aos pequenos produtores rurais se materializem.  Os autores Campanhola e Valarini (2001) 

elencam cinco possíveis fatores que explicam o aumento do consumo por tais produtos, que 

estão resumidos a seguir: 

1ª.  A preocupação dos consumidores principalmente com a sua saúde e a de sua família 

devido aos riscos relacionados à ingestão de agrotóxicos; 

2ª. O envolvimento do movimento ambientalista e de Organizações não 

Governamentais-ONGs defendendo a conservação do meio ambiente, contribuindo para 

induzir a procura por produtos orgânicos; 
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3ª. A influência de seitas religiosas que defendem o equilíbrio espiritual por meio da 

ingestão de alimentos livres de agrotóxicos e produzidos em harmonia com a natureza; 

4ª. A influência junto à opinião pública de grupos que se colocam contra o domínio da 

agricultura em grande escala; 

5ª. A utilização de ferramentas de marketing por parte de redes internacionais de 

supermercados para induzir o consumo de produtos orgânicos.  

A produção orgânica não se limita às suas vantagens em termos econômicos. Por mais 

que seja essa a relação mais conhecida, existem outras formas de praticá-la com significados 

distintos do viés mercadológico, como a produção para o autoconsumo. Mesmo que muitas 

vezes seja desconsiderada no âmbito dos estudos rurais, apresenta grau significativo de 

relevância no cotidiano das famílias de pequenos agricultores rurais.  

Em estudo sobre a “produção invisível” representada pelo autoconsumo, os autores 

Grisa, Gazzola e Schneider (2010, p. 66) dizem que,  

 

[...]diferentemente de outrora quando era qualificado como uma produção 

«marginal» ou «insignificante» do ponto de vista econômico, o autoconsumo é 

tradição recontextualizada que exerce vários papéis junto aos agricultores familiares 

e no mundo rural contemporâneo. Em diferentes contextos sociais e em distintas 

dinâmicas da agricultura familiar é possível observar que, malgrado as mudanças 

tecnológicas advindas a partir das décadas de 1960/1970 e a crescente integração aos 

mercados, esta produção é uma estratégia recorrente.  

 

 

Segundo os mesmos autores, a produção para o autoconsumo, ao contrário de 

desaparecer, pode ser reconhecida como uma estratégia de reprodução e fortalecimento da 

agricultura familiar, recuperando talvez uma das características mais caras vinculada à 

tradição campesina: a autonomia. Sob esse aspecto, é vista como uma forma cotidiana de 

resistência desses grupos sociais contra os mecanismos de mercado.  

A produção para autoconsumo, quando associada à ciência agroecológica, traz ainda 

mais significados. Entre eles pode-se mencionar a recuperação de saberes relacionados à 

maneira como os antepassados desses agricultores se relacionavam com a terra, em que o 

tempo necessário para a maturação dos alimentos era ditado pelo ciclo natural de cada 

produto. Como não existiam agroquímicos, buscavam variadas práticas naturais para melhorar 

a fertilidade do solo e o controle de pragas. Mesmo fazendo isso de forma espontânea, sem se 

darem conta que estavam usando os princípios da agroecologia, marca o modo de vida desses 

agricultores que passam tais ensinamentos de geração em geração, fazendo parte, portanto, da 

memória coletiva tanto das famílias de agricultores como das comunidades rurais na 

atualidade. E é justamente esse o direcionamento que está sendo colocado em prática na 
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comunidade rural de Linha Acre, onde um grupo composto por 25 famílias residentes nessa 

localidade está, mesmo que ainda de forma embrionária, sendo incentivado, por meio de um 

projeto para produção orgânica, a resgatar os saberes dos antepassados, além de tentar 

recuperar o plantio de variedades que não são mais plantadas na comunidade.  

Com base no exposto neste capítulo, pode-se depreender que a questão mais relevante a 

ser aprofundada para os objetivos desta pesquisa está relacionada a essa aparente contradição 

entre um agricultor familiar que, por um lado, parece estar adaptado às diretrizes 

representadas pelas camadas centralizadoras de poder econômico e, por outro, vem mantendo, 

ao longo do tempo, características que o ligam ao campesinato ou suas campesinidades.8  

Diante disso e considerando que realmente haja a presença de um modo de vida mais 

associado ao campesinato no núcleo familiar e nas comunidades rurais, representado por 

práticas de ajuda mútua e reciprocidade, pode-se visualizar esse agricultor familiar como um 

ator social capaz de exercer seu papel transformador? E nesse sentido seria a produção 

orgânica uma forma de revivificar saberes dos antepassados por meio de práticas que 

permitem maior aproximação com a natureza e com os demais membros da comunidade?  

Entendendo-se a existência de especificidades relacionadas ao comportamento desses 

indivíduos, faz-se necessário um olhar investigativo que adentre em camadas mais profundas, 

normalmente imperceptíveis ao viés economicista, o que aproxima o presente estudo ao 

campo das ciências sociais.  

Tendo como base as possibilidades de análise proporcionadas pelo estudo da memória, 

que se manifesta sob diferentes formas: nas tradições, nos costumes, na comida, na 

religiosidade, na linguagem, entre outros, o próximo capítulo é dedicado à revisão de 

literatura sobre a memória, esta compreendida pela sua capacidade de, ao trazer o passado 

para o tempo presente, apresentar novas alternativas para o futuro. 

 

                                                           
8 Termo usado por Woortmann (1990), explicado na seção 3.3. 
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3 MEMÓRIA, CULTURA E SOCIEDADE: BASES TEÓRICAS  PARA A ANÁLISE 

DAS MEMÓRIAS CAMPONESAS 

 

No capítulo anterior, foi apresentada uma revisão conceitual do campesinato e da 

modernização da agricultura, em que também se buscou demonstrar como o modo de vida 

camponês pode ser associado à agricultura familiar. Como o foco da presente tese está voltado 

à compreensão das transformações que ocorreram na comunidade rural de Linha Acre, 

Município de Cândido Godói-RS, foram apresentados ainda elementos relacionados à 

perspectiva da urbanização do rural, instigando a reflexão a respeito da influência do 

capitalismo no modo de vida das famílias e da comunidade.  

Compreende-se, contudo, que o diferencial do presente estudo esteja na busca por 

questões fundamentadas numa investigação que considere conteúdos negligenciados pela 

história oficial, o que significa trazer para o campo de análise registros mnemônicos dos 

atores que vivenciaram esse processo de transformação da agricultura, a partir da experiência 

individual e coletiva desses indivíduos. Por isso, a necessidade de compreender-se as relações 

conceituais vinculadas à memória, que é vista como um fenômeno vivo e em constante 

movimento e que tem a capacidade de modificar o futuro ao construir elos entre o presente e o 

passado.  

O capítulo foi dividido em três seções. A primeira seção foi subdividida em dois 

tópicos. Inicialmente, realizou-se uma breve retrospectiva histórica sobre a forma como a 

memória foi registrada ao longo do tempo, para a qual se utilizou a divisão cronológica 

sugerida por Le Goff (1994): 1. memória étnica nas sociedades sem escrita; 2. da oralidade à 

escrita; 3. a memória medieval; 4. a memória escrita; 5. a memória na atualidade. Como o 

tópico também objetiva compreender os significados da memória, são apresentados elementos 

explicativos que procuram aproximar a memória do objeto da presente pesquisa, que é a 

memória associada aos aspectos da vida cotidiana, inserindo-a, portanto, ao entendimento da 

memória enquanto seu caráter social. Nesse sentido, no segundo tópico foram apresentados 

diferentes pontos de interpretação teórica sobre memória social, conectando-a às relações 

coletivas e individuais. A visualização da memória como elemento transformador da 

sociedade a insere numa perspectiva de pesquisa em que pode ser pensada tanto como sujeito 

como objeto do conhecimento, sinalizando linhas tênues entre memória e história.  

A segunda seção do capítulo foi dedicada à revisão teórica sobre memória cultural, que 

tem como base autores que se debruçam sobre o pensamento nietzschiano, cuja reflexão 

filosófica se direciona a uma visão crítica no que diz respeito às estruturas estabelecidas. 
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Estruturas que podem ter sido construídas a partir da imposição de poder por parte dos grupos 

dominantes, condenando, portanto, as gerações futuras a perpetuar ações fundamentadas em 

distorções da realidade. É nesse contexto que a memória poderia exercer seu papel 

transformador, pois somente através dela que seria possível voltar à origem em que os fatos 

ocorreram e, dessa forma, modificar o futuro, mas para isso teria de estar inserida num 

ambiente a-histórico, com a presença de um espírito livre e questionador.  

Existiria, dessa forma, uma luta constante entre registros oficiais e subterrâneos. 

Depreende-se daí que, nas construções estabelecidas, deva ser considerada a existência de 

relações estereotipadas, que dificultam a aquisição de uma mentalidade questionadora e mais 

aberta ao conhecimento, o que compromete até mesmo as noções de enraizamento, tradições e 

costumes. Nessa interação, também ganha força aquilo que não foi dito ou não é falado, ou 

seja, no silêncio que muitas vezes pode ser interpretado como uma forma de libertar-se do 

passado e não comprometer o futuro com lembranças traumáticas.  

A partir desse entendimento, a terceira e última seção apresenta lugares onde possam ser 

encontrados registros mnemônicos que ajudem a compreender modos de sentir e pensar a vida 

diferentemente daquilo que é visualizado em observações superficiais. Usando a linguagem 

de Bosi (2013), a memória que interessa a este estudo é a que está presente nos 

“microcomportamentos” do cotidiano, nas sutilizas que fazem parte da rotina, que “falam” 

através daquilo que o modo de vida dito moderno nega: nas campesinidades, na comida, nas 

tradições e nos costumes. 

 

3.1 Memória e sociedade: um olhar sobre a memória a partir de uma perspectiva 

histórica 

 

Ao longo da história, os registros mnemônicos foram feitos de diferentes maneiras. 

Desde as sociedades sem escrita em que havia a presença dos guardiões da memória 

representados por “especialistas da memória”, sacerdotes e idosos, passando pelas 

significativas transformações possibilitadas pelo aparecimento da escrita e o poder exercido 

pelo cristianismo na Idade Média, a memória assume, na atualidade, um sentido social que vai 

além de simples transmissão das lembranças. 
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3.1.1  Os registros mnemônicos na história e os significados da memória 

 

Conforme Gastal, Paris Possamai e Silva Negrine (2010, p.94), a palavra memória 

derivaria de Mnemosine, a mãe das musas, na mitologia grega, vista como protetora das Artes 

e da História. Nessas sociedades, segundo os autores, eram os poetas que tinham o “papel 

social de transmitir, por meio do canto e da poesia, as histórias e os conhecimentos que não 

deveriam ser esquecidos, mantendo-os vivos na memória coletiva”.   

Le Goff (1994), ao destacar a importância de revisar como os registros mnemônicos 

vêm se constituindo ao longo do tempo, propõe a seguinte divisão cronológica: 1. memória 

étnica nas sociedades sem escrita; 2. da oralidade à escrita; 3. a memória medieval; 4. A 

memória escrita; 5. a memória na atualidade.  

Nas sociedades sem escrita, havia os guardiões da memória. Eram os “especialistas da 

memória”, desempenhavam a tarefa de manter a memória da sociedade. Mas não eram os 

únicos depositários da memória. Esse papel também cabia, entre outros, aos sacerdotes e aos 

idosos. O autor destaca que a memória transmitida nas sociedades sem escrita não era uma 

memória do tipo palavra por palavra, ou seja, com procedimentos mnemônicos tecnicamente 

estruturados. O que se percebe são práticas de memorização mais livres e, portanto, mais 

criativas.  

O aparecimento da escrita representou significativas transformações na construção da 

memória coletiva, com destaque para o desenvolvimento de duas formas de memória. “A 

primeira é a comemoração, a celebração através de um monumento comemorativo de um 

acontecimento memorável.” (LE GOFF, 1994, p.432). As inscrições em templos, cemitérios, 

praças, entre outros lugares, impunha à sociedade greco-romana a perenidade das lembranças. 

A segunda forma de memória relacionada à escrita é o documento escrito, cujo suporte passou 

por inúmeras tentativas ao longo do tempo: osso, pele, folhas de palmeira, carapaça de 

tartaruga, papiro, pergaminho e papel. O documento escrito guarda duas funções principais. 

Primeiramente a possibilidade de comunicar-se através do tempo e do espaço e a outra é a 

intervenção humana no conteúdo registrado, o que não era possível com a transmissão 

puramente oral. 

Galvão e Batista (2006, p. 417), com base em estudos realizado no campo da oralidade e 

escrita, concluem que, “com a introdução da escrita nas culturas de oralidade primária, 

ocorreram transformações profundas em todas as dimensões da vida social e cultural”, que 

podem ser percebidas na Idade Média com relação à memória coletiva. A difusão do 

cristianismo como religião dominante foi o fato mais marcante na constituição da memória. 
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Le Goff (1994) utiliza o termo “cristianização da memória e da mnemotecnica”, que seria a 

divisão entre uma memória litúrgica e uma memória laica. A própria sobrevivência do 

cristianismo, no que diz respeito aos seus dogmas de fé, está diretamente associada à 

preservação da memória. Deve-se ressaltar que a memória nesse contexto é entendida mais 

como recordação. Seus preceitos são reafirmados nos ritos religiosos que se inserem na vida 

de seus seguidores. Como a frase que é repetida em todas as cerimônias litúrgicas desde a 

Idade Média até os dias atuais: “Este é o meu corpo que vos é dado; fazei isto em minha 

memória” (SOCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL, 1963).  

A memória também se faz presente nas imagens dos santos, em especial dos mártires, 

cujas histórias de vida se impõem como exemplos a serem seguidos e são contadas e 

recontadas nos atos litúrgicos que se realizam em igrejas góticas carregadas de representações 

simbólicas que se infiltram de forma imperceptível na vida cotidiana das pessoas comuns. 

Conforme explicam Santos e Duarte (2010),  

 

a Igreja, ao tentar reger a escrita hagiográfica toma para si o dever de memória para 

com o santo ou santa, tornando-os esteio de sua vivência. Esse dever, consagrando-

se na ritualística própria que lembra o santo – institucionalização de um dia do 

santo, por exemplo –, mas também em práticas prosaicas como nominação de igrejas 

e paróquias – Igreja de São Paulo, Paróquia de São Francisco, Mosteiro de São 

Bento, entre outros – tornam-se meio de cristalizar esses santos e santas como 

marcos do passado cristão e que, portanto, não devem jamais ter seus nomes 

esquecidos. (SANTOS e DUARTE, 2010, p. 3;4). 

 

 

Outro ponto interessante é a associação entre morte e memória que é difundida no 

cristianismo, desenvolvendo nas comunidades cristãs o costume de rezar pelos mortos.  

 

No século IX, sob o impulso de Cluny, uma festa anual foi instituída em memória de 

todos os fiéis mortos, a comemoração dos defuntos, a 2 de novembro. O nascimento, 

no fim do século XII, de um terceiro lugar do Além, entre Inferno e Paraíso, o 

Purgatório, de onde se podia, através de missas, de orações, de esmolas, fazer sair 

mais ou menos rapidamente os mortos pelos quais as pessoas se interessavam, 

intensificou o esforço dos vivos em favor da memória dos mortos. (LE GOFF, 1994, 

p. 387). 

 

 

O mesmo autor apresenta ainda outros aspectos que demonstram o papel da memória na 

sociedade medieval. Entre eles é importante registrar que, na Idade Média, os idosos são 

venerados por serem considerados “homens-memória”. Os registros mnemônicos dos mais 

velhos eram respeitados por manterem vivos os acontecimentos mais importantes que marcam 

a sociedade e por serem responsáveis pela transmissão de suas lembranças. Outro aspecto 

mencionado pelo autor é o uso de técnicas de memorização utilizadas nas escolas. “Saber de 
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cor é saber.” Os alunos eram submetidos a exercícios de fixação dos conteúdos, sendo ainda a 

oralidade mais usada como recurso mnemônico do que a escrita (LE GOFF, 1994, p.389). 

É somente com o aparecimento da imprensa que a transmissão oral perde sua força e é 

substituída pela transmissão escrita, representando verdadeira revolução na memória coletiva 

desde a Renascença até a atualidade.  

Le Goff (1994) destaca que a expansão da memória coletiva da sociedade no século 

XVIII foi impulsionada pela publicação dos dicionários e das enciclopédias, cujos efeitos 

talvez possam ser comparados à utilização de sites de busca como o Google nos dias atuais.  

Mas se, por um lado, as pessoas passam a dispor de uma memória técnica, científica e 

intelectual mais abundante, por outro lado, o mesmo século assiste o afastamento do culto aos 

mortos. Como se a Idade das Luzes desejasse negar a morte. 

 

Do final do século XVII até o fim do século XVIII, assim como na França de 

Philippe Ariès e de Michel Voyelle, a comemoração dos mortos entra em declínio. 

Os túmulos, incluindo os dos reis, tornam-se muito simples. As sepulturas são 

abandonadas à natureza e os cemitérios desertos e mal cuidados. (LE GOFF, 1994, 

p.462). 

 

 

Depois da Revolução Francesa, tanto na França como no restante da Europa, a memória 

dos mortos é retomada devido, principalmente, ao romantismo que enaltece em seu estilo 

cultural a atração por cemitérios. Conforme Le Goff (1994, p.462), “a grande época dos 

cemitérios começa, com novos tipos de monumentos, inscrições funerárias e rito da visita ao 

cemitério”, além dos museus e das bibliotecas que surgem a partir do século XVIII e 

característicos depositários da memória de uma sociedade. O mesmo autor avança em sua 

análise para o século XIX e sinaliza ainda duas relevantes manifestações da memória coletiva: 

a construção de monumentos aos mortos e a fotografia.  

Inspirados pelo espírito de comoção que segue ao término da Primeira Guerra Mundial, 

são erguidos monumentos em homenagem aos mortos. “Em numerosos países é erigido um 

Túmulo ao Soldado Desconhecido, procurando ultrapassar os limites da memória, associada 

ao anonimato, proclamando sobre um cadáver sem nome a coesão da nação em torno da 

memória comum.” (LE GOFF, 1994, p. 462). 

A segunda manifestação apontada pelo autor e enaltecida como revolucionária da 

memória é a fotografia. Ela permite multiplicar a memória, trazendo-a para o seio da família. 

A veracidade visual presente numa fotografia de família exprime um legado social para as 

gerações futuras. Como se o tempo pudesse ser guardado e não se corresse mais o risco de 

lembranças de momentos preciosos serem apagadas da mente daqueles que os vivenciaram. 
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Mas, deve-se levar em conta que uma fotografia compõe apenas fragmentos de momentos 

vividos, pois é “artefato pelo qual se cria e se imagina o passado. Por meio dela, temos um 

acesso limitado ao real. Ela não dá a dimensão precisa daquilo que está retratado. Ela traz, 

ocultamente, uma história, cujos mínimos detalhes são, em sua completude, desconhecidos”. 

O que reforça a importância dos relatos orais, cujos registros mnemônicos são capazes de 

trazer mais elementos explicativos do passado vivido (OLIVEIRA, 2011, p. 44). 

Seguindo a cronologia sobre a constituição da memória sugerida por Le Goff (1994, p. 

469), o último momento refere-se ao desenvolvimento contemporâneo da memória.  Com 

relação ao desenvolvimento da memória técnica e científica, o destaque do século XX coube à 

memória eletrônica, que, apesar de exaltada pela estabilidade que a diferencia da instável e 

maleável memória humana, “é senão um auxiliar, um servidor da memória e do espírito 

humano”. 

Entre as transformações relativas à memória coletiva ocorridas no século XX, 

mencionadas pelo autor, deseja-se destacar o avanço nas ciências sociais no que se refere ao 

entendimento dos conceitos sobre o tema. A memória passa a ser buscada mais nas palavras, 

nos gestos, nos ritos, nos objetos, no olhar, ou seja, menos nos acontecimentos e nos textos e 

mais no comportamento do cotidiano.  

Para Le Goff (1994, p.472), essa nova forma de compreender a memória a insere numa 

perspectiva interdisciplinar. O autor menciona o exemplo da antropologia, dizendo que ela 

encontra na memória uma interpretação conceitual mais adequada à compreensão das 

sociedades ditas selvagens do que na história convencional. A própria história se redescobre 

introduzindo a “antropologia histórica que constituiu um dos desenvolvimentos recentes mais 

interessantes da ciência histórica”.  

O autor destaca que a principal transformação que se dá a partir dessa visão entre 

história e memória é a renúncia de uma temporalidade vista de forma linear, o que significa 

inserir o tempo vivido em suas múltiplas maneiras de enraizamento social, como a tradição, 

os costumes, a religião, a demografia, entre outros. 

Com o objetivo de compreender o significado de memória e aproximá-lo dos objetivos 

da pesquisa, recorre-se aos ensinamentos de Giddens (2013). O autor parte de duas 

considerações. A primeira, refere-se ao observador superficial, que associa a memória a algo 

que pertence ao passado e cujos vestígios que permanecem no corpo dos indivíduos podem 

ser acionados sempre que desejado. A inadequação dessa suposição, segundo ele, dá-se pelo 

simples fato de que a memória pertence ao presente.  “O presente não pode ser dito ou escrito 

sem que se desvaneça no passado.” (GIDDENS,2013, p. 52). 
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A segunda consideração do autor relaciona-se à visão de memória como um 

“dispositivo de lembrança – um modo de recuperar informações ou de relembrar”, perspectiva 

que está em sintonia com a ideia de que passado e presente são separados. A memória seria, 

nesse caso, a faculdade de trazer o passado para o presente. Interpretação que o autor 

considera incompleta ao argumentar que “recordar não é irrelevante, obviamente, para a 

memória, mas não designa o que a memória é” (GIDDENS,2013, p.52). 

A partir das considerações de Giddens (2013), pode-se perguntar, como o fez Bloch 

(2001), o que é o presente? Para esse autor, o presente pode ser definido da seguinte forma:  

 

no infinito da duração, um ponto minúsculo e que foge incessantemente; um instante 

que mal nasce morre. Mal falei, mal agi e minhas palavras e meus atos naufragam 

no reino da memória. São palavras, ao mesmo tempo banais e profundas do jovem 

Goethe: não existe presente, apenas um devir, nichts gegenwarting, alles 

vorübergehend. Condena a uma eterna transfiguração, uma pretensa ciência do 

presente se metamorfoseia, a cada momento de seu ser, em ciência do passado. 

(BLOCH, 2001, p. 60). 

 

 

Giddens (2013, p. 53) complementa dizendo que a constatação de que a memória 

compõe o tempo presente indica uma relação direta entre memória e percepção. Segundo o 

autor, “a percepção é organizada através de esquemas de previsão, mediante os quais o 

indivíduo prevê a nova informação que chega enquanto, simultaneamente, procede à digestão 

mental da velha”. Tais esquemas de previsão seriam, segundo o autor, a forma como o 

passado influencia o futuro. 

Existindo, portanto, uma constante interação entre o mundo objetivo e subjetivo, entre 

consciente e inconsciente, donde desencadeia-se vigorosa ação sensorial, em que os vários 

sentidos do corpo humano entram em ação simultânea. Para exemplificar, basta pensar na 

sensação provocada no corpo todo ao sentirmos o aroma de um alimento preparado com 

algum ingrediente que lembre algo de nossa infância.  

Ao associar memória e percepção, Giddens (2013) possibilita compreender-se de forma 

mais específica como ocorrem as ações mnemônicas que afirmam a memória como algo que 

pertence ao presente.   

Conforme o autor,  

 

se a percepção for entendia como um conjunto de dispositivos de arranjo temporal, 

formado pelos movimentos e orientações do corpo, e formando-os, nos contextos de 

seu comportamento, poderemos entender, por conseguinte, a importância da atenção 

seletiva na conduta cotidiana. (GIDDENS, 2013, p. 55). 
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Essa atenção seletiva não deve ser compreendida, segundo o autor, como se existissem 

filtros que bloqueiam ações sem importância. Essa seria uma interpretação que ele considera 

simplista, pois “trata o indivíduo como um receptor de inputs essencialmente passivo”, o que 

não condiz com a cognoscibilidade simultânea e interrupta que descreve a forma como a 

memória age na vida cotidiana dos indivíduos em suas relações sociais. De acordo com o 

autor,  

a vida comum do dia-a-dia – em maior ou menor grau, de acordo com o contexto e 

os caprichos da personalidade individual – envolve uma segurança ontológica, que 

expressa uma autonomia do controle corporal no âmbito das rotinas previsíveis. 

[...]A geração de sentimento de confiança nos outros, como elemento mais profundo 

do sistema de segurança básica, depende substancialmente de rotinas previsíveis e 

diligentes, estabelecidas por figuras parentais. (GIDDENS, 2013, p. 58). 

 

 

Dessa forma as conexões que envolvem todos os mecanismos associados à memória - 

consciente e inconsciente - não dependem somente daquilo que se desencadeia no âmbito 

individual, mas concomitantemente às ações coletivas que fazem parte de sua vida, com 

ênfase nas práticas rotineiras, que se relacionam à vida comum e seriam responsáveis por um 

sentimento de segurança ontológica, despertado pela previsibilidade das ações e confiança nas 

relações de convívio.  

A perspectiva que interessa ao presente estudo relaciona-se à compreensão da memória 

como um fenômeno social, como algo que faz parte do presente, agindo e interagindo 

continuamente no comportamento diário dos indivíduos. Uma memória viva, portanto, que 

pode ser percebida de diversas maneiras, desde a transmissão oral até as formas mais sutis 

como a linguagem que faz parte da disposição e conservação de objetos e o preparo dos 

alimentos.  

 

3.1.2 A memória como fenômeno social 

 

A memória compreendida pelo tempo vivido no presente, por suas relações e interações 

entre as pessoas e lugares, configura-lhe um caráter social, dificultando e até mesmo 

impossibilitando a atribuição de um conceito para memória social, o que, segundo Gondar 

(2016), pode ser explicado a partir de duas razões. A primeira, é que um conceito traz 

implícita a ideia de algo que se mantenha fixo no tempo. Mas a memória não se encaixa nessa 

perspectiva, pois ela “é, simultaneamente, acúmulo e perda, arquivo e restos, lembranças e 

esquecimento. Sua única fixidez é a reconstrução permanente, o que faz com que as noções 
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capazes de fornecer inteligibilidade a esse campo devam ser plásticas e móveis” (GONDAR, 

2016, p.19). 

A outra razão que dificulta a elaboração de um conceito para memória social seria o fato 

de a memória não poder ser definida integralmente em nenhuma área do conhecimento, o que 

lhe confere características transdisciplinares, cuja proposta é 

 

pôr em xeque a disjunção entre as disciplinas, valorizando pesquisas capazes de 

atravessar os domínios separados. A ideia não é reunir conteúdos, mas produzir 

efeitos de transversalidade entre os diversos saberes. Transversalidade que, 

evidentemente, não toma a síntese por horizonte: não se trata de promover o diálogo 

entre disciplinas em prol de um consenso, de um equilíbrio último em que a razão 

domine o caos. Ao contrário, supõe--se que é justamente do dissentimento que se faz 

a invenção e podem ser geradas as novas ideias. (GONDAR, 2016, p. 22). 

 

 

O que o autor coloca é que assim como a memória é viva também os problemas que 

derivam do campo experimental da memória social estão em constante movimento, e clamam 

por produção contínua de novos conceitos e novas teorias, uma vez que esse constante 

atravessamento em diferentes áreas do saber permite que haja a saudável presença do 

questionamento.  

A compreensão da memória como um fenômeno social deriva dos estudos de Maurice 

Halbwachs,9 uma das mais importantes referências no campo da memória coletiva.  Os 

estudos empreendidos por esse autor representam um novo direcionamento para a noção de 

memória, apresentando os quadros sociais que a compõem.  O indivíduo carrega em si a 

lembrança, mas está sempre interagindo com a sociedade, já que, segundo o autor, “nossas 

lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se trate de 

eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos” 

(HALBWACHS, 2003, p. 30).  

Para Halbwachs (2006), portanto, a memória individual está enraizada em diferentes 

contextos em que diferentes participantes fazem parte, permitindo que haja uma transposição 

da memória individual para memória coletiva, que configura a existência de uma relação 

intrínseca entre a memória individual e a memória coletiva, uma vez que um indivíduo só 

pode recordar de lembranças de um grupo com o qual suas lembranças se identificam.  

 

                                                           
9 Maurice Halbwachs (1877-1945) foi aluno de Henri Bergson (1859-1941), pelo qual foi influenciado no início 

de seus estudos. Lecionou em vários Liceus e, após pesquisar sobre Stendhal e Rembrandt, passou o ano de 1904 

na Alemanha, em Hannover, trabalhando com obras de Leibnitz. A partir dessa estada no exterior, começou a 

romper com a Filosofia e, após refletir muito sobre a emergente ciência da Sociologia, conheceu o sociólogo 

Émile Durkheim (1858-1917), do qual se tornou discípulo (WEBER e PEREIRA, 2010, p.104). 
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Conforme explica este autor, 

 

para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta que estes 

nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha deixado de 

concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos de contato entre uma 

e outras para que a lembrança que nos fazem recordar venha a ser constituída sobre 

uma base comum. (HALBWACHS, 2006, p. 39). 

 

 

Nesse sentido, a memória de um indivíduo seria constituída pela combinação das 

memórias dos diferentes grupos sociais e a sua memória individual.  “O funcionamento da 

memória individual não é possível sem esses instrumentos que são as palavras e as ideias, que 

o indivíduo não inventou, mas que toma emprestado de seu ambiente.” (HALBWACHS, 

2006, p. 72). 

É importante salientar que o pensamento de Halbwachs sobre memória coletiva não 

exclui a possibilidade de haver recordações individuais, o que ele chama de intuição sensível. 

Sobre esse tipo de memória o autor explica que, 

 

ainda que fatos desse tipo sejam muito raros, até mesmo excepcionais, bastaria que 

pudéssemos confirmar alguns deles para estabelecer o fato de que a memória 

coletiva não explica todas as nossas lembranças e talvez não explique por si a 

evocação de qualquer lembrança. Afinal de contas, nada prova que todas as ideias e 

imagens tiradas dos meios sociais de que fazemos parte e que intervém na memória 

não recubram uma lembrança individual como um painel, mesmo no caso em que 

não o percebemos. (HALBWACHS, 2006, p. 42). 

 

 

Em complemento ao seu raciocínio, questiona-se se uma memória assim seria mesmo 

possível, uma vez que, segundo ele, seja “difícil encontrar lembranças que nos levem a um 

momento em que nossas sensações eram apenas reflexos de objetos exteriores[...]”. Seu 

argumento é exemplificado com a primeira infância dos indivíduos, fase da vida que não seria 

possível ser lembrada justamente pelo fato de que ainda não há a presença de manifestações 

típicas de um ser social. Ponto de vista pelo qual foi criticado, principalmente por seu 

pensamento estar centrado, segundo Weber e Pereira (2010), na sua noção da memória como 

social e coletiva, deixando pouco espaço para as lembranças individuais. 

Para exemplificar essa relação entre memória individual e memória coletiva, pode-se 

pensar na história de vida, pois esta é contada por um personagem e gira em torno desse. 

Remete, portanto, à ideia de que se trata de algo eminentemente individual, o que faz sentido 

quando relaciona-se ao significado de indivíduo: 

 

alguém que se tomou isoladamente, extraindo-o do interior de uma coletividade para 

considera-lo em si mesmo, naquilo que o distingue dos demais. Quando se estuda a 
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personalidade do indivíduo, admite-se que os predicados encontrados são 

exclusivamente seus e não ocorrem em nenhum outro, por mais semelhante que 

possa ser, isto é, tanto sua constituição quanto suas qualidades o marcam como 

único, o distinguem dos demais de seu grupo, de sua sociedade. Indivíduo e 

personalidade seriam noções que recobririam aquilo que existe de mais íntimo de 

mais inconfundível em alguém. (QUEIROZ et al, 1988, p. 21). 

 

 

Um dos autores que apresenta posicionamento bastante contundente, no que se refere à 

memória individual e coletiva, é Portelli (1996). Em trabalho de pesquisa que analisa o 

massacre de Civitella Val di Chiana, usa narrativas de diferentes sujeitos sobre o mesmo fato, 

donde conclui que a memória não pode ser coletiva, pois, se assim o fosse, uma só 

testemunha seria suficiente para pesquisar uma cultura inteira.  

A despeito das críticas ao pensamento halbwaschiano no que diz respeito ao pouco 

espaço para as lembranças de cunho individual, compreende-se como inquestionável que a 

memória coletiva, se percebida a partir da interação entre os indivíduos e as tradições, os 

costumes, dialetos, entre outros, confere-lhe um caráter dinâmico, ou seja, está presente nas 

diversas manifestações do cotidiano dos indivíduos e dos grupos sociais, sinalizando contínua 

ligação entre o tempo, o que se traduz na compreensão da identidade do território e da própria 

personalidade dos indivíduos. Identidade que, segundo Frochtengarten (2005, p. 367), é 

moldada pela interação de uma infinidade de influências do ambiente coletivo. Para ele, “o 

passado permanece então em contínua reconstrução pela memória coletiva”, e enfatiza, ainda, 

que está vinculada a “uma participação enraizada dos homens no meio coletivo”. 

A memória, segundo Pollak (1992), seria responsável pela sedimentação de um 

sentimento de pertencimento por permitir ao indivíduo reconhecer-se em determinado lugar e 

a algum grupo social, o que o conduz à compreensão de que a memória possui três elementos 

constitutivos:  os acontecimentos, os personagens e os lugares.  

Com relação aos acontecimentos, o autor divide-os em duas possibilidades: 

  

em primeiro lugar, são os acontecimentos vividos pessoalmente. Em segundo lugar, 

são os acontecimentos que eu chamaria de “vividos por tabela”, ou seja, 

acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente 

pertencer. São acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou mas que, 

no imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é quase impossível 

que ela consiga saber se participou ou não. (POLLAK, 1992, p. 201). 

 

 

Sem dúvida, os acontecimentos vividos pessoalmente são mais simples de serem 

compreendidos, mas mesmo estes sofrem influências externas com o decorrer do tempo, pois 

a memória muitas vezes mistura a experiência vivida com a percepção de outros sobre os 

mesmos fatos.  



80 

 

A memória “vivida por tabela”, mencionada por Pollak (1992, p.201), faz uma 

conotação muito próxima ao entendimento de memória coletiva apresentada por Halbwachs 

(2006), pois desobriga o narrador da necessidade de ser uma testemunha direta dos fatos. Ele 

se torna parte dos acontecimentos por meio da experiência vivida pelo convívio com aqueles 

que os vivenciaram pessoalmente. Além disso, pode-se também receber influência pelo modo 

de vida. Por que não pensar que a continuidade dos hábitos e costumes nas famílias também 

possa ser um tipo de memória vivida por tabela? 

O segundo elemento constitutivo da memória são as pessoas ou personagens. Aqui o 

autor faz uma observação de que tais personagens não são necessariamente conhecidos por 

aquele que recorda, mas podem ter frequentado sua memória de forma indireta, através das 

narrativas de outras pessoas. Para exemplificar, Pollak (1992) usa o caso da França. Mas, 

pensando em momentos marcantes no Brasil, pode-se exemplificar com os 20 anos de 

ditadura militar, pois não é preciso ter vivido esse período e nem ter conhecido pessoalmente 

seus principais personagens para poder fechar os olhos e sentir o gelo que percorre o corpo 

pela sensação de medo e coragem por parte daqueles que ousaram resistir.  

Finalmente, o autor apresenta os lugares como um dos elementos que fazem parte da 

construção da memória por estarem diretamente ligados às lembranças. No âmbito mais 

pessoal, pode ser um lugar da infância, algo que tenha marcado, independentemente se isso 

realmente aconteceu. Como exemplo, optou-se pela narrativa de Blondel (1966) apresentada 

em Halbwachs (2006): 

eu me lembro que uma vez, em criança, ao explorar uma casa abandonada, no meio 

de uma peça escura, de repente afundei até o meio do corpo num buraco, no fundo 

do qual havia água  ─ sei mais ou menos onde e quando isso aconteceu, mas aqui o 

meu saber é inteiramente secundário em relação a lembrança. (HALBWACHS, 

2006, p. 45). 

 

 

O lugar, no caso, a casa da infância, é o meio para desencadear o processo mnemônico, 

sendo que a lembrança dos detalhes da casa torna-se absolutamente desnecessária e, por isso 

perde-se no tempo. O que interessa nesse exemplo é o conjunto de sensações vividas, que 

certamente fizeram parte da construção social desse indivíduo, mesmo que no presente já não 

saiba mais se o fato realmente ocorreu.  

Os elementos constitutivos da memória podem estar associados, portanto, “a 

acontecimentos, personagens e lugares reais, empiricamente fundamentados em fatos 

concretos. Mas pode se tratar também de projeções de outros eventos” ou outras situações 

vivenciadas direta ou indiretamente (POLLAK, 1992, p.3). 
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Ainda com o intuito de aprofundar o entendimento sobre memória, Martins (2007) 

aponta três sentidos principais da memória: lembrar com a acepção de chamar a memória; a 

lembrança provocada e o significado de memória que aparece no termo comemoração.  

O primeiro sentido da memória estaria ligado diretamente ao sujeito em que a 

lembrança ocorre. O agente que rememora e a pessoa são os mesmos. Isso implicaria na 

impossibilidade de referir-se, propriamente, às lembranças dos outros. O que não significa, 

para o autor, que a memória seja individual, uma vez que a memória comum é decorrente da 

soma das lembranças individuais que a constroem.  

A lembrança provocada é o segundo sentido da memória apontado por Martins (2007). 

Essa se manifestaria por estímulos oriundos de documentos e monumentos, que não possuem 

sozinhos a capacidade de lembrar, mas lembram algo em alguém. Pode-se incluir, nessa 

mesma categoria, também os objetos. Ponto que será explorado na terceira seção desse 

capítulo, a partir do pensamento de Bosi (2013).  

O terceiro sentido encontra-se no termo comemoração. A palavra comemorar associa-

se, nesse caso, à ideia de relembrar, mas não somente lembranças relacionadas a algumas 

pessoas, mas de interesse coletivo, para que fatos marcantes da vida em sociedade não se 

percam. Conforme o autor, “lembrar, além de ser um procedimento psicológico e cognitivo de 

indivíduos e um interesse coletivo da sociedade, é também o motivo da efeméride, da 

referência intencional, como a que se dá aqui mesmo, nesse colóquio” (MARTINS, 2007, p. 

39). 

A partir dos sentidos da memória apresentados, pode-se deduzir que a memória 

constitui uma construção coletiva, e são os vínculos existentes entre o sujeito e o grupo ao 

qual pertence que estabelecem a base para que a memória constitua relações entre esses 

mesmos sujeitos, o que irá constituir, em última análise, a própria sociedade. Sendo assim, o 

lugar assume um significado primordial, pois é nele, por meio dele, que se dá o 

reconhecimento dos elementos que servem para acionar os mecanismos mnemônicos das 

estruturas sociais nas quais os sujeitos de identificam e, ao identificarem-se, podem sentir-se 

parte desse espaço social. 

Donde depreende-se que os registros da memória não são necessariamente documentais. 

O corpo serve como depositário de experiências, de saberes, de sensações, de emoções e de 

sentimentos que resultam na formação tanto da identidade individual como do grupo, pela 

influência dessas experiências que são repassadas entre as gerações.  

A memória é, portanto, seletiva, ela não registra tudo, e nem tudo o que é registrado é 

fruto de uma vivência pessoal. Os fatos mais marcantes de uma população não estão 
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necessariamente em sintonia com a cronologia oficial. O que fica registrado são os 

acontecimentos que deixam marcas mais profundas na vida das pessoas e é dessa forma que 

registros mnemônicos herdados passam a fazer parte da vida de indivíduos e de grupos 

sociais, que os reinterpretam de acordo com suas próprias experiências.  

A partir da constatação de que os registros herdados são reinterpretados de acordo com 

as experiências pessoais, Pollak (1992, p.5) deduz mais um aspecto da memória: ela é um 

fenômeno construído. O autor explica que no processo mnemônico existe “uma ligação 

fenomenológica muito estreita entre a memória e o sentimento de identidade”. O que significa 

que a memória é um dos elementos constitutivos desse sentimento, porque é por meio dela 

que se solidificam percepções fundamentais que permitem ao indivíduo reconhecer-se em 

determinado grupo social, conferindo-lhe, dessa forma, uma sensação de “continuidade e de 

coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si”.  

Para elucidar seu pensamento, Pollak (1992) menciona análises feitas por ele ao 

observar as comemorações realizadas na França relativas ao fim da Primeira Guerra Mundial, 

dia 11 de novembro, e da Segunda Guerra Mundial, dia 08 de maio. “O 8 de maio era 

claramente identificado como um feriado qualquer, como um domingo, enquanto no 11 de 

novembro realizavam-se comemorações duplas, alusivas a ambas as guerras.” (POLLAK, 

1992, p. 4). 

Diante dessas observações, dois fatores explicativos são apontados para essa maior 

importância à data que comemora o fim da Primeira Guerra Mundial. O primeiro fator 

relaciona-se à memória mais traumática da Primeira Guerra, em que as memórias individuais, 

somadas à memória das associações de ex-combatentes, trariam maior carga de significado 

em relação a esse fato histórico.  

Além disso, o autor também observou as diferentes percepções por região sobre o 

mesmo fato histórico. Como a França foi libertada por etapas, essa vivência de libertação não 

foi igual para todos os franceses. Os registros da memória estão relacionados, portanto, ao que 

traz maior significado à vida das pessoas e, por conseguinte, à sociedade. 

O estudo apresentado por Pollak (1992) se conecta às conclusões de Pereira e Flexor 

(2010, p.2), autores que, apoiados no pensamento halbwachsiano, afirmam que “construções 

do passado, muitas vezes, são sustentadas por estruturas coletivas e criadas por sujeitos, de 

modo que estes dois movimentos não se excluam, mas se complementem” e, com base nisso, 

questionam: “o quanto do sujeito há na memória social e no lugar material em que ele habita 

ou o quanto desse lugar social se transfere para o sujeito na formação de sua identidade como 

sujeito”.  
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É instigante, portanto, pensar que, numa pesquisa social, a memória assuma os papéis 

tanto de sujeito como de objeto do conhecimento, o que estabelece um elo entre memória e 

história, conforme defendido por Pereira e Flexor (2010). Para esses autores, não é possível 

pensar a memória sem a história ou a história sem a memória, uma vez que esta se cristaliza 

na concretude dos espaços, nas representações e nos objetos que fazem parte do cotidiano.  

Para Barreto (2007), a memória apoia-se sobre um tempo vivido pela cultura, o que 

permite configurar novos significados ao presente ao trazer ao tempo presente conteúdos 

experimentados. A memória, nessa perspectiva, seria essencial ao processo da História, ou 

seja, ambas seriam intrínsecas. O passado seria compreendido como patrimônio a ser 

preservado. Conforme Ianni (1988, p. 81): 

 

o passado sob a forma de patrimônio cultural, religioso artístico, político, 

econômico, ou outra conotação, impõe-se ao presente. Ele não pode ser 

simplesmente esquecido, relegado. Mesmo esquecido, relegado, aparece e reaparece 

no horizonte das pessoas, famílias, grupos ou classes sociais. Os vivos, sem querer, 

queiram ou não, precisam render alguma atenção, ou homenagem, aos mortos; 

apoiar-se ou esquivar-se deles. É verdade que a sociedade presente pode manejar a 

memória do passado: olvidar, relembrar, selecionar, revalorizar ou mesmo vivificar 

o passado. Mas o que não consegue é simplesmente banir o passado, como estranho.  

 

 

Também pode-se pensar numa relação entre memória e história como tempo histórico, 

sendo esse tempo uma construção social que só faz sentido se houver identificação em 

lembranças ou rememorações que se manifestam no presente. Conforme Martins (2007, p. 35-

36):  

a memória é o registro transcendente do tempo que já não mais é, ativado no 

presente pela lembrança que opera o uso dos conteúdos da memória. A experiência 

do tempo afeta cada indivíduo, ao mergulhá-lo na realidade concreta da história 

empírica acumulada em sua sociedade e em sua cultura. A reflexão sobre o tempo 

dota esse mesmo indivíduo da distância analítica que lhe permite transpor a 

experiência do quotidiano para a história, como legado e como processo.  

 

 

O termo “legado” é usado, segundo esse autor, pelo fato de entender que a sociedade 

“herda a realidade do tempo passado”. Além disso, também defende a ideia de que a memória 

faz parte de um processo, pois os indivíduos, ao defrontarem-se com as lembranças de outros 

tempos vividos, transformam tal realidade de acordo com suas experiências. 

Para Nora (1993), história e memória apresentam significados que se opõem. Para esse 

autor, 

a memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em 

permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, 

inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e 

manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações. A 

história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais. 
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A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente; a 

história, uma representação do passado. (NORA, 1993, p. 9). 

 

 

A noção de memória cultural apresentada na próxima seção parte de uma visão que se 

assemelha à apresentada por Nora (1993), uma vez que compreende que a memória necessita 

de um ambiente que consiga libertar-se das amarras impostas pelas construções oficiais que 

foram feitas com base nas interpretações dos fatos por grupos dominantes, perpetuando, 

portanto, visões errôneas por desconsiderarem versões de grupos sociais que foram 

simplesmente deixados à margem ao longo do tempo. Tal pensamento está fundamentado na 

filosofia de Nietzsche (2009), que interpreta que a supervalorização do estudo da história seja 

a principal causa da hipertrofia da memória.  

Para Nietzsche (2003), a história destrói a memória pela rigidez que incapacita os 

indivíduos de experimentarem a felicidade do esquecimento. Como se permanentemente 

tivéssemos uma bola de ferro amarrada em nossas pernas, que nos prendesse ao passado, 

impedindo que esse possa ser revivificado e condenando, dessa forma, o futuro a constantes 

repetições do passado. Somente a presença de um espírito livre e aberto ao novo seria capaz 

de ver a própria existência por outros ângulos de observação e, assim, ao experimentar o 

esquecimento, libertar-se do passado (CAVALCANTI, 2016). 

Essa experiência de felicidade é ilustrada por Nietzsche (2003) ao comparar o 

comportamento dos animais, que seriam mais felizes por precisarem ater-se somente ao 

presente e estarem livres do peso do passado.  

 

Contempla o rebanho que passa diante de ti pastando. Não sabe o que era ontem 

nem o que é hoje: core daqui para lá, come, descansa e torna a correr e assim de 

manhã à noite, dia após dia, qualquer que seja seu prazer ou seu desprazer. 

Amarrado ao piquete do momento, não manifesta melancolia nem aborrecimento. O 

homem se entristece ao ver semelhante coisa, porque se dá ares de importância 

diante do animal e, no entanto, inveja a felicidade deste. (NIETZSCHE, 2003, p. 

19). 

 

 

O animal viveria uma vida a-histórica, por estar absorto no momento presente. Essa 

capacidade de sentir-se de forma a-histórica permitiria viver-se a plenitude do momento, e 

esse guardaria em si toda sua significância. A experiência da felicidade associada ao 

esquecimento é contrastada com a situação do homem ao qual foi delegada a condição de 

lembrar, mais do que isso, de fazer promessas, conforme será apresentado na próxima seção.  

A comparação com o rebanho não deve ser compreendida como uma negação da 

importância da história, ela apenas reforça a ideia do fardo que a sociedade carrega por 
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prender-se de forma exacerbada à história, inibindo o pensamento livre, que seria capaz de 

reconstruir as condições que levaram a construções aceitas como verdadeiras.  

  

O conhecimento do passado, em todos os tempos, só é desejável quando está a 

serviço do passado e do presente e não quando enfraquece o presente, quando 

erradica os germes vivos do futuro. Tudo isso é simples, simples como a verdade e 

disso fica persuadido aquele mesmo que não tem necessidade que lhe demonstrem 

historicamente isso. (NIETZSCHE, 2003, p. 49). 

 

 

Nesse sentido, Nietzsche (2003) identifica três espécies de história: monumental, 

antiquária e crítica. A história monumental guarda uma relação com o passado através de 

grandes monumentos que foram construídos por civilizações antigas, tais como: obeliscos e 

pirâmides. A essa espécie de história, o autor associa dois tipos de indivíduos. Para o 

primeiro, os monumentos suscitariam ação e transformação, exercendo um efeito criativo 

sobre o presente. Para o segundo tipo, a grandeza dos monumentos se transforma em 

contemplação ou veneração, distanciando-os do momento presente e impedindo, portanto, a 

renovação e o nascimento de algo novo no momento presente. No caso do conservador, “a 

história monumental deixa de ser um modelo de ação para se tornar um objeto de idolatria” 

(CAVALCANTI, 2016, p. 256). 

A segunda espécie de história vincula-se à memória antiquária, que se interessa em 

conservar tudo aquilo que permitiu o surgimento das gerações presentes. O presente retira do 

passado tudo o que o fortalece, como as tradições e os costumes herdados dos antepassados, 

numa constante dinâmica entre passado e futuro.  

 

A história antiquária conserva a memória do passado, fortalecendo o presente, mas, 

ao fortalece-lo, abre caminho para seu crescimento e renovação. A herança do 

passado justifica e fortalece o presente, mas é capaz, ao mesmo tempo, de acolher o 

novo, de manter vivo o elo com o futuro, sendo por isso conservada com tanto zelo e 

transmitida às gerações seguintes. (CAVALCANTI, 2016, p. 257). 

 

 

É na terceira espécie de história que é possível ter-se uma visão mais clara no que se 

refere à necessidade de haver verdadeiro rompimento com elementos que forçam a 

manutenção do passado no presente, impedindo seu crescimento. O modo crítico está 

fundamentado numa perspectiva de afastamento do passado, não esquecendo-o, mas 

capacitando o indivíduo para julgar, avaliar e negar situações que bloqueiam a construção de 

um futuro com maior liberdade de escolha sobre a condução de sua própria existência. Esse é 

o entendimento que fundamenta a memória cultural, objeto da próxima seção. 
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3.2 A memória como uma possibilidade de libertar-se do passado e reconstruir o futuro 

 

Partindo do entendimento de que a memória necessita de um afastamento da história 

para que seja possível que haja crescimento individual e coletivo, aceita-se que, para que isso 

ocorra, seja imprescindível negar ou pelo menos questionar construções estabelecidas. É nesse 

espaço de investigação que a memória cultural se estabelece como uma alternativa às 

pesquisas que verdadeiramente desejam conhecer relatos de grupos sociais que foram 

colocados em plano secundário pelos registros oficiais.    

Nunes (2014), ao debruçar-se sobre a obra de Walter Benjamin, explica que o 

pensamento desse autor recebeu forte influência do romantismo, por encontrar nessa visão de 

mundo algo parecido com suas aspirações pessoais, que se fundamentam na volta ao passado 

pré-capitalista, em que, na ótica romântica, as relações entre os indivíduos se davam de forma 

mais afetiva, destoando da lógica capitalista moderna alicerçada no lucro e no individualismo.  

Esse retorno, contudo, não significaria uma nostalgia ao passado, como se as 

construções estabelecidas pelos antepassados fossem melhores em relação às atuais. O que se 

estabelece nessa busca ao passado é a possibilidade de resgatar fragmentos deixados de lado 

pela cultura dominante, o que se traduz numa denúncia dos limites e deformações do 

historicismo. É nesse ponto que o pensamento de Benjamin se aproxima do materialismo 

histórico, uma vez que “a atualização do passado como conceito fundamental do materialismo 

histórico está associado à desmistificação da visão da história como continuum, visão 

resultante da falsa ideia de progresso linear. O continuum do progresso é também o continuum 

da dominação” (NUNES, 2014, p. 38). 

A proposta de Walter Benjamin é um retorno às origens, o que ele denomina de 

Ursprung (salto às origens) justamente para interromper a concepção linear e homogênea 

apresentada pela história universalmente aceita. O Ursprung não significa um simples retorno 

ao passado, mas uma possibilidade de modificá-lo e, assim, converte-se também num espaço 

que se abre para o futuro.  

 

Benjamin volta seu olhar retrospectivo para as gerações passadas, com a finalidade 

de atender os apelos, os ecos das vozes daqueles que foram vencidos pela história, 

pela barbárie, na qual se impõe a cultura ou a tradição triunfante, resultando na 

histografia dos vencedores. (NUNES, 2014, p. 41). 

 

 

Nesse sentido, a memória, ou a rememoração, teria a função de reativar na mente 

daquele que lembra, seja pela vivência pessoal ou por terceiros, lugares de felicidade e de 
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esperança que foram obstruídos pelo desfecho da vida que se inclina ao poder dominante e se 

entrega à aceitação de que nada pôde fazer para mudar, apenas seguir em frente. O Ursprung 

significaria, portanto, libertar esse passado e revivificar essas fontes de esperança no presente.  

Contribuindo a essa análise, Gondar (2016) menciona as limitações impostas pela 

associação da memória às representações. Para esse autor, se a memória for reduzida a 

simples representações, não estaria considerando a sua principal característica, que é 

justamente o fato de tratar-se de uma esfera social viva e em constante movimento. A questão 

que ele considera como de maior relevância é refletir como tais representações surgem, pois 

esse seria o ponto de partida para um posicionamento mais crítico no presente.  

 

As representações não surgem subitamente no campo social, mas resultam de jogos 

de força bastante complexos, envolvendo combinações e enfrentamentos que a todo 

tempo se alteram. Se reduzirmos a memória a um campo de representações, 

desprezaremos as condições processuais de sua produção. Tomaremos como dado 

justamente o que deveria ser explicado: como foi que, em uma certa sociedade e em 

uma certa época, algumas forças se conjugaram para formar uma representação? A 

serviço de que interesses ou de que vontades ela teria se constituído? Que relações 

de poder fizeram com que algumas representações, e não outras, pudessem adquirir 

uma consistência crescente até se tornarem dominantes no campo social? Em suma: 

como e por que essas representações foram inventadas? (GONDAR, 2016, p. 35). 

 

 

A memória social é, portanto, um processo do qual as representações que foram 

cristalizadas e legitimadas pela coletividade fazem parte, ou seja, não explicam o todo, pois a 

memória, segundo o mesmo autor, é constituída por elementos que vão além das 

representações, o que se explica pelo fato de o processo mnemônico estar ligado a um 

conjunto de sensações que não estão sujeitos a representações, sendo impossíveis de serem 

cristalizadas. Para deixar mais clara essa ideia, pode-se pensar nas sutilezas que acompanham 

as lembranças, tais como: a melodia de uma música, o barulho da chuva num telhado de 

zinco, o cheiro da terra molhada, entre tantas outras. São impressões que ficam guardadas na 

lembrança e, se estimuladas, podem remeter a momentos da vida que diferem das 

representações socialmente construídas. 

A compreensão de como surgiram as representações que são visíveis no campo social é 

um processo que requer, antes de mais nada, a observação atenta dos conflitos e das tensões 

existentes. Ou, em outras palavras, compreender quais eram as forças de poder existentes que 

determinaram a legitimação de valores pelos grupos sociais dominantes. A rememoração, 

dentro desse contexto, expressa-se na possibilidade de recuperar um campo de lutas, conflitos 

e também de afetividades, que permitam romper com a mesmidade que se vive no presente 

(GONDAR, 2016). 
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É nesse campo de investigação que a memória cultural está inserida, sendo Jan 

Assmann, egiptólogo da Universidade de Heidelberg, uma das principais referências sobre o 

tema na atualidade Ele tem, no legado do pensamento do filósofo alemão Friederich 

Nietzsche, sua principal fonte de inspiração.10 

 

De acordo com Nietzsche, enquanto no mundo de animais os programas genéticos 

garantem a sobrevivência das espécies, os humanos devem encontrar um meio pelo 

qual manterão sua natureza de forma constante através das gerações. A solução 

desse problema é oferecida pela memória cultural, um conceito coletivo para todo o 

conhecimento, que norteia o comportamento e a experiência na estrutura interativa 

de uma sociedade e que obtém, através das gerações, na prática societária repetida, 

uma iniciação. (ASSMANN, 1995, p. 126; texto traduzido pela autora). 

 

 

Para melhor entendimento de memória cultural, considera-se apropriado revisar alguns 

dos aspectos relacionados ao pensamento Nietzschiano, principalmente no que diz respeito ao 

método genealógico, utilizado para analisar as condições em que os valores morais surgiram.   

Refletindo sobre a origem dos preceitos morais estabelecidos e aceitos socialmente, 

Nietzsche (2009) questiona sobre as condições históricas existentes que permitiram tais 

construções.  

Sob que condições o homem inventou para si os juízos de valor “bom” e “mau”? e 

que valor têm eles? Obstruíram ou promoveram até agora o crescimento do homem? 

Ou, ao contrário, revela-se neles a plenitude, a força, a vontade de vida, sua 

coragem, sua certeza, seu futuro? (NIETZSCHE, 2009, p.83). 

 

 

O instigante e provocativo questionamento feito pelo autor se relaciona às possíveis 

razões que permitiram ao homem tornar-se “um animal capaz de fazer promessas reduzindo-o 

a conviver com as regras impostas pelo seu meio social, a partir de padrões morais 

preestabelecidos, a tornar-se igual entre iguais” (SILVA, 2012, p.10). No momento em que o 

homem faz promessas, ele aceita as regras impostas para que seja possível conviver em 

sociedade, sujeita-se às normas e valores previamente estabelecidos e suas atitudes tornam-se 

previsíveis, o que também pode ser interpretado como um elemento gerador de confiança 

entre os grupos sociais. Conforme o mesmo autor, o processo constitutivo dessa memória não 

se deu, contudo, de forma espontânea. Ele explica que o pensamento nietzschiano associa seu 

surgimento a sacrifícios e até mesmo a violências: “Esse homem de memória previsível, 

                                                           
10According to Nietzsche, while in the world of animals genetic programs guarantee the survival of the species, 

humans must find a means by which to maintain their nature consistently through generations. The solution to 

this problem is offered by cultural memory, a collective concept for all knowledge that directs behavior and 

experience in the interactive framework of a society and one that obtains through generations in repeated societal 

practice an initiation. (ASSMANN, 1995, p. 126 – texto original) 
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constante e necessário aprendeu, através de uma longa trajetória, a tornar-se útil e necessário, 

depois de ter padecido todo um processo de violenta domesticação para poder prometer.” 

(SILVA, 2012, p. 11). 

A construção de uma memória previsível está associada a instrumentos de controle, em 

que os instintos humanos tiveram de ser contidos para que o indivíduo pudesse ser 

reconhecido como bom diante dos critérios de moralidade socialmente determinados, 

assumindo um comportamento que o autor denomina de instinto de rebanho: 

 

instinto de rebanho. – Onde quer que deparemos com uma moral, encontramos uma 

avaliação e hierarquização dos impulsos e atos humanos. Tais avaliações e 

hierarquizações sempre constituem expressão das necessidades de uma comunidade, 

de um rebanho: aquilo que beneficia este em primeiro lugar – e em segundo e 

terceiro – é igualmente o critério máximo quanto ao valor de cada indivíduo. Com 

moral o indivíduo é levado a ser função do rebanho e a se conferir valor apenas 

enquanto função. Dado que as condições para a preservação de uma comunidade 

eram muito diferentes; e, tendo em vista futuras remodelações essenciais dos 

rebanhos e comunidades, pode-se profetizar que ainda aparecerão morais muito 

divergentes. Moralidade é o instinto de rebanho no indivíduo. (NIETZSCHE, 2001, 

p.123). 

 

 

Esse instinto de rebanho, que os indivíduos foram constrangidos a aceitar, denota a 

existência de um processo de construção mnemônica com subtração das liberdades 

individuais, indicando que as tradições e os costumes possam ter sido criados a partir do que 

Nietzsche (2009) denomina de camisa-de-força social: 

 

o autêntico trabalho do homem em si próprio, durante o período mais longo da sua 

existência, todo esse trabalho pré-histórico encontra nisto seu sentido, sua 

justificação, não obstante o que nele também haja de tirania, dureza, estupidez e 

idiotismo: com ajuda da moralidade do costume e da camisa-de-força social, o 

homem foi realmente tornado confiável. (NIETZSCHE, 2009, p.49). 

 

 

O processo constitutivo desse homem confiável também está associado a imposições de 

castigos que tinham como objetivo “tornar o homem um animal de promessas” (SILVA, 

2012, p.10). Com base no pensamento Nietzschiano, o autor explica que  

 

a memória assim como outros aspectos do homem, resulta de grandes embates e 

confrontos que se sobrepõem umas às outras para estabelecer regras de contexto 

social. A aparição da atividade de lembrar nesse processo histórico não foi nada 

pacífica; não houve nada de natural nesse desenvolvimento, mas foi resultante de 

processos cruéis e sangrentos. Esses feitos históricos foram consequência de muita 

violência e muito terror a partir de práticas de torturas, dores e afrontas. (SILVA, 

2012, p. 18). 
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Conforme o mesmo autor, o pensamento nietzschiano interpreta essas formas de castigo 

como práticas que vão além da transformação do homem em um ser domesticado. O castigo 

ou a penalidade teria servido como uma forma de enquadramento social e satisfação de um 

desejo de crueldade inerente aos instintos primitivos do homem. A memória imposta pela dor 

e pelo sofrimento teria servido como instrumento regulador da sociedade, uma vez que, ao 

inibir o esquecimento, conecta a ação dos indivíduos aos valores morais estabelecidos.  

A partir do que foi colocado, pode-se perceber que a compreensão de memória se 

direciona a um novo olhar, diferente da interpretação de memória coletiva defendida pelo 

pensamento halbwachsiano, que estabelece maior relação entre continuidade e estabilidade. 

Conforme Pollak (1989, p. 1): 

 

[...] Halbwachs, longe de ver nessa memória coletiva uma imposição, uma forma 

específica de dominação e violência simbólica, acentua as funções positivas, 

desempenhadas pela memória comum, a saber, de reforçar a coesão social, não pela 

coerção, mas pela adesão afetiva ao grupo, donde, o termo que utiliza, de 

‘comunidade afetiva’.  

 

  

A perspectiva de memória que Pollak (1989, p. 2) propõe analisar situa-se em campo 

oposto a essa visão conciliadora, acentuando “o caráter destruidor, uniformizador e opressor 

da memória coletiva”. Os objetos a serem investigados encontram-se justamente naquilo que a 

memória oficial rejeita, o que é escondido ou colocado em plano secundário, como a voz ou o 

silêncio daqueles que não fizeram parte das construções históricas estabelecidas socialmente. 

É nesse espaço que a memória cultural se estabelece por buscar nas memórias clandestinas 

fragmentos mnemônicos pelos quais seja possível identificar as condições existentes que 

permitiram a formação dessa memória socialmente vista como verdadeira.  

Nessa disputa entre a memória oficial e as memórias subterrâneas, deve-se considerar 

também a força daquilo que não é falado, ou seja, o silêncio. Pollak (1989) utiliza como 

exemplo o caso dos sobreviventes dos campos de concentração que, depois de serem 

libertados, retornam para a Alemanha e para a Áustria. Mas como imaginar retornar à 

normalidade depois de terem vivenciado tamanha degradação humana? O silêncio parece ser 

a melhor estratégia de sobrevida para evitar a perpetuação de uma memória associada a 

sentimentos de vergonha e culpa coletiva, em que as próprias vítimas sentiriam-se culpadas 

por carregarem tais experiências. Conforme o autor,  

 

em face dessa lembrança traumatizante, o silêncio parece se impor a todos aqueles 

que querem evitar culpar as vítimas. E algumas vítimas, que compartilham essa 

mesma lembrança "comprometedora", preferem, elas também, guardar silêncio. Em 

lugar de se arriscar a um mal-entendido sobre uma questão tão grave, ou até mesmo 
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de reforçar a consciência tranquila e a propensão ao esquecimento dos antigos 

carrascos, não seria melhor se abster de falar? (POLLAK, 1989, p.6). 

 

 

O exemplo apresentado possibilita visualizar o nítido esforço de um esquecimento 

coletivo espontâneo e libertador, que objetiva não macular a imagem com lembranças 

associadas a fatos considerados pejorativos àquele grupo social. Por isso, a memória, segundo 

Gondar (2016, p. 32), não deve ser reduzida à identidade, pois “um grupo, uma sociedade, um 

país, também constroem uma imagem sobre si mesmos, e, portanto uma identidade”.    

Outro elemento a ser considerado diz respeito à relação entre memória e os estereótipos 

que fizeram e fazem parte de sua construção. Quanto daquilo que somos ou acreditamos ser é 

forjado por construções estereotipadas?  Esse é um dos temas abordados por Bosi (2013). Para 

a autora, existe um evidente empobrecimento das percepções dos indivíduos, seja por 

preguiça ou má vontade, o fato é que se torna mais fácil aceitar o que já foi dito do que 

desprender esforços ao trabalho árduo da atenta observação do que está ao seu redor. Esse 

enxergar o mundo através das mediações impostas representa inquestionável perda para os 

indivíduos e para a sociedade.  

Bosi (2013) defende que os estereótipos penetram com tal força em nossas percepções 

diárias como se fosse algo biológico, promovendo um imperceptível e perigoso estreitamento 

do campo mental, por condenar a sociedade a repetir concepções equivocadas que se 

alimentam justamente dessa ausência do ato de pensar por si mesmo, fomentando a 

perpetuidade de preconceitos e valores deturpados. Mesmo reconhecendo tratar-se de uma 

tarefa difícil, a autora assinala a necessidade de refletir-se sobre as vicissitudes da opinião e 

estender os ângulos de visão no sentido de vencer os limites estreitos impostos pelas 

construções estereotipadas e empenhando esforços na luta contra o falso, o que significa 

passar da opinião para o conhecimento, numa relação saudável e contínua entre sujeito e 

objeto.  

A viagem de retorno para a retomada do que ficou para trás certamente não é fácil. 

Exige um estado mental que realmente deseje recuperar a consciência sobre si mesmo, 

buscando o que Bosi (2013) denomina de caminhos familiares, que podem ser interpretados 

como lugares de reconhecimento da memória, que são capazes de identificar traços 

biográficos que reconduzam à origem ou ao Ursprung descrito no início dessa seção, 

entrelaçando passado, presente e futuro. Conforme a autora,  

 

dentro da biografia há lugares há alguns momentos privilegiados, o nascimento, as 

crises da juventude, a formatura, o casamento, a chegada ou a perda de pessoas 
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amadas... E há espaços privilegiados: a casa da infância, os trajetos do bairro, 

recantos da cidade, lugares inseparáveis dos eventos que neles ocorreram. [...] Mas 

entre as travessias forçadas e os percursos imprevistos, existe a preciosa noção do 

caminho familiar, com marcos onde a significação da vida se concentra. (BOSI, 

2013, p. 114). 

 

         

A memória cultural é constituída, portanto, por heranças simbólicas que se materializam 

em diferentes lugares, tais como: ritos, monumentos, celebrações, objetos, músicas, comidas e 

tantos outros suportes mnemônicos que funcionam para despertar os diferentes elementos 

associados à constituição da memória.  

Nesse sentido, o que interessa ao estudo realizado na comunidade rural de Linha Acre, 

Município de Cândido Godói-RS, é a memória do cotidiano, verificada no que Bosi (2013) 

chama de “microcomportamentos”, que não aparecem nos registros da história ensinada nas 

escolas, uma vez que essa se fundamenta em documentos oficiais e não teria como captar as 

sutilezas que envolvem o comportamento presente nas aparentes repetições da vida cotidiana.  

A memória presente no dia a dia das pessoas, famílias, comunidades, na vida em geral, 

possui a capacidade de demonstrar a cada momento quem nós somos. Ela (a memória) insere 

o passado no presente. E isso ocorre de forma imperceptível, pois estamos impregnados de 

passado em tudo que fazemos, sentimos e pensamos. A memória, nos ensina Bosi (2013, p. 

20), “parte do presente, de um presente ávido pelo passado”. Sendo assim, a essência da 

personalidade dos indivíduos é moldada por essa interação constante entre o passado e o 

presente. 

Begson (1999) explica que o passado se mantém vivo no presente, por meio de 

mecanismos motores e lembranças independentes, ou seja, duas maneiras de ativação 

mnemônica que permitem a constante interação entre o passado e o presente.  

 

[...] a operação prática e conseqüentemente ordinária da memória, a utilização da 

experiência passada para a ação presente, o reconhecimento, enfim, deve realizar-se 

de duas maneiras. Ora se fará na própria ação, e pelo funcionamento completamente 

automático do mecanismo apropriado às circunstâncias; ora implicará um trabalho 

do espírito, que irá buscar no passado, para dirigi-las ao presente, as representações 

mais capazes de se inserirem na situação atual. (BERGSON, 1999, p.84). 

 

 

As interpretações de Bergson (1999) sobre a memória são analisadas por Bosi (2013) e 

servem como importantes referências para a compreensão das funcionalidades da memória e 

sua utilização no campo de observação e análise em pesquisas sociais.  

Segundo a autora, os mecanismos motores estão associados a esquemas 

comportamentais guardados pelo corpo, que se manifestam automaticamente nas ações 
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cotidianas. Essa seria a “memória-hábito”. A outra forma de trazer o passado para o presente, 

independe dos hábitos, são “lembranças isoladas, singulares, que constituem autênticas 

ressurreições do passado” (BOSI, 2013, p. 38). 

As duas formas de memória apontadas pelo pensamento bergsoniano remetem à 

distinção entre a vida que ainda é capaz de contemplar e suspirar ao som de uma melodia e a 

rotina da vida diária. Certamente as duas se conectam o tempo todo, podendo haver sintonia e 

afastamento, pois a aspereza do cotidiano poderá muitas vezes bloquear a liberdade do 

espírito em deixa-se levar por devaneios mnemônicos.  

A forma como as horas são utilizadas para o resgate das lembranças também pode ser 

pensado em termos de “tempo biográfico”, que se materializa em construções mentais que 

engrandecem o espírito e tornam as horas luminosas e cheias de significados e as “horas 

mortas que apenas suportamos: são os tempos vazios das filas dos bancos, da burocracia, 

preenchimento de formulários...”. Horas sem significação biográfica que invadem a vida das 

pessoas e as tornam cada vez mais endurecidas e distantes da aquisição do conhecimento 

sobre si mesmas, dos outros e do ambiente ao qual pertencem (BOSI, 2013, p. 24). 

Numa pesquisa oral, o vazio que deriva dessas horas mortas pode ser interpretado no 

olhar distante que para no tempo em que a atenção não esteve presente. Como se, em 

determinados momentos da vida, o narrador procurasse por si mesmo, mas não conseguisse 

encontrar-se.   

Os registros mnemônicos que serão lembrados e repassados às gerações futuras 

necessitam, contudo, de horas com significado biográfico, o que só e possível se houver a 

presença de um olhar atento para compreender fenômenos infinitamente pequenos. Para Weil 

(1996), isso só é possível se houver entrega, ou seja, um sair de si mesmo. Tal ideia fica mais 

clara a partir do exemplo abaixo:  

 

é bom ver uma criança acompanhar dia a dia o crescimento de uma planta em suas 

pequenas e contínuas mutações; ou o crescimento de um animalzinho. Não para ter 

noções de Botânica ou Zoologia, mas para sair de si mesmo, alegrar-se com a vida 

que não é a sua. Observando, assim, a criança consegue transcender o ego e procura 

escutar e ver sinais da natureza e do outro. (BOSI, 2013, p. 210). 

 

 

Esse olhar contemplativo, quase místico, capaz de reter a atenção nos mais simples 

detalhes, muitas vezes está associado aos idosos, uma vez que a fase da vida em que estão 

permite a vivência de uma temporalidade mais introspectiva. Para Bosi (1983, p. 39), a 

velhice é o momento nobre de desempenhar as funções da lembrança,  
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é o momento de desempenhar a alta função da lembrança. Não porque as sensações 

se enfraquecem mas porque o interesse se desloca, as reflexões seguem outra linha e 

dobram-se sobre a quintessência do vivido. Cresce a nitidez e o número de imagens 

de outrora e esta faculdade de relembrar exige um espírito desperto, de reconhecer 

as lembranças e opô-las às imagens de agora.  

 

 

 Weber e Pereira (2010) explicam, a partir do pensamento de Bloch (2001), que o fato 

de a memória ser guardada por um determinado grupo e que as pessoas sejam capazes de 

lembrar não é condição suficiente para que haja efetiva transmissão dessas lembranças entre 

as gerações, o que significa que os idosos precisam ser permanentemente estimulados pelos 

mais jovens a falar sobre os fatos que marcaram suas vidas. É necessário que eles percebam 

verdadeiro interesse e que lhes seja dada a devida atenção. E não são somente os relatos orais 

que se associam a essa ideia, mas o modo de vida cotidiano em geral, no jeito de preparar os 

alimentos, na forma como trabalham, os valores que procuram cultivar, etc. A transmissão das 

lembranças precisa de olhos e ouvidos atentos.  

A memória também está intrinsecamente ligada aos objetos materiais que estão 

presentes no ambiente em que os indivíduos vivem, não pela materialidade desses objetos, 

mas pela sensação de equilíbrio e tranquilidade que eles transmitem. Para Halbwachs (2006, 

p. 157), o apego aos objetos é explicado pelo fato de que neles está registrada “a nossa marca 

e a dos outros. Nossa casa, nossos móveis e a maneira como são arrumados, todo o arranjo 

das peças em que vivemos, nos lembram nossa família e os amigos que vemos com 

frequência nesse contexto”. Além desse sentimento de tranquilidade, os objetos possuem a 

capacidade de recordar hábitos, costumes e tradições, que ficam silenciosamente guardados 

neles, como “uma sociedade muda e imóvel” (HALBWACHS, 2006, p. 158). 

É importante salientar que nem todos os objetos funcionam como registros 

mnemônicos. Bosi (2013) distingue duas categorias de objetos: os objetos biográficos e os 

objetos de status. Somente os objetos biográficos formam um elo familiar com o passado. Os 

objetos biográficos, segundo a autora, 

 

envelhecem com o possuidor e se incorporam à sua vida: o relógio da família, o 

álbum de fotografias, a medalha do esportista, a máscara do etnólogo, o mapa-múndi 

do viajante...Cada um desses objetos representa uma experiência vivida, uma 

aventura afetiva do morador. (BOSI, 2013, p. 26). 

 

 

Os objetos biográficos possuem uma linguagem própria e resistem ao tempo. A 

sociedade de consumo, contudo, transforma os objetos em coisas que atendem a um momento 

ou a um modismo, desagregando a memória, o que se traduz em desenraizamento. Os objetos 
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que atendem aos apelos do consumo são considerados objetos de status, pois não possuem 

vínculos com o passado.  

 

A sociedade de massas estendeu e multiplicou esse fenômeno e, ao mesmo tempo, o 

dissipou e o desgastou criando o objeto descartável. A sociedade de consumo é 

apenas mais rápida na produção, circulação e descarte dos objetos de status. E 

certamente menos requintada e mais pueril do que a burguesia francesa ou alemã do 

começo do século. Mas não mais cruel. (BOSI, 2013, p. 29). 

 

 

Diante do que foi apresentado, pode-se associar essa memória do cotidiano, ou dos 

“microcomportamentos” que estão presentes em ações triviais do dia a dia e nos objetos 

biográficos, à noção de enraizamento, cujo significado é apresentado a partir da compreensão 

lúcida de Weil (1996, p. 347),  

 

o enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais desconhecida da alma 

humana e uma das mais difíceis de definir. O ser humano tem uma raiz por sua 

participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade que conserva 

vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro.  

 

 

Para Frochtengarten (2005), um indivíduo enraizado é alguém preocupado em conservar 

as heranças do passado, que podem ser transmitidas de diferentes formas, tais como: pelos 

ensinamentos dos mais velhos; pela conservação da casa herdada pelos antepassados; pela 

prática de atividades de entretenimento, como o jogo de cartas, por exemplo; o hábito de 

sentar na área da casa para tomar chimarrão e comer os mesmos biscoitos que eram feitos 

pelas mulheres das gerações passadas; pela conservação de objetos antigos, entre outros. O 

mesmo autor complementa ainda dizendo que “a participação social do homem enraizado está 

assentada em meios onde recebe os princípios da vida moral, intelectual e espiritual que irão 

informar sua existência” (FROCHTENGARTEN, 2005, p. 368). 

Compreende-se, entretanto, que a análise que deve ser feita a partir dessa noção de 

enraizamento tenha como foco seu contraditório, o qual está relacionado tanto ao processo de 

desenraizamento percebido por imposições de poder como pela ampliação dos ângulos de 

percepção que levem em conta as condições em que esse enraizamento se deu, o que está em 

sintonia com a ideia de Ursprung.  

Bosi (2013) compara o desenraizamento provocado pela conquista colonial que se dá 

pela anulação das tradições com a dominação econômica que destrói as raízes culturais ao 

impor novas formas de socialização “tornando os nativos estrangeiros em sua própria terra” 

(BOSI, 2013 176). No meio rural, esse desenraizamento aparece na forma de inserção 
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tecnológica, que, ao trazer para o campo novas formas de produzir, também invade a vida 

cotidiana, desenraizando indivíduos e comunidades de suas tradições.  

 

Os valores antigos, religiosos, artísticos, morais, lúdicos que o capitalismo encontra, 

ele os transforma em mercadoria para turismo, propaganda para a TV. Rebaixa esses 

valores a objetos de curiosidade do espectador urbano. [...] O capitalismo avançado 

consome e desagrega valores conquistados pela práxis coletiva. Não é capaz de 

inserir o passado no presente e muito menos de resguardar sonhos para o futuro. 

Esvaziando o trabalho de significação humana, ele esvazia o sentido das lembranças 

e aspirações. (BOSI, 2013, p. 186-187). 

 

  

Pode-se concluir que o capitalismo usurpa as tradições da sociedade transformando-as 

em coisas e, portanto, sem significado biográfico, e esse seria o risco de perder-se valores 

simbólicos elementares para a compreensão do modo de vida de indivíduos e grupos sociais. 

Essa é a linha de entendimento que se conecta com o pensamento de Nora (1993), autor que 

aborda com profundidade a problemática que envolve o esfacelamento da memória sob a 

égide do crescimento de um modo de vida dito moderno, que percebe o passado como algo 

retrógrado. Nesse sentido, a memória “torna-se residual aos locais” ou lugares onde possam 

restar ainda alguns resquícios do passado, construído em bases distintas das atuais. Por isso 

são relevantes para compreender ou assimilar maior número de elementos que correspondam 

à completude dos indivíduos e da sociedade da qual fazem parte.  

Para ilustrar, Nora (1993, p.7) reflete sobre o ônus social representado pelo fim das 

estruturas familiares camponesas, que ele denomina como uma “coletividade-memória por 

excelência”. Mas esse seria somente um caso entre outros tantos que foram devastados pelos 

fenômenos da mundialização, democratização, massificação e da mediatização. Movimentos 

que, ao longo do tempo, teriam sido responsáveis pela destruição da memória, ou sociedades-

memória, conforme descrito a seguir por Nora (1993) e que fazem parte do mesmo processo 

de desenraizamento mencionado por Bosi (2013).   

 

Fim das sociedade-memória, com todas aquelas que asseguravam a conservação e a 

transmissão dos valores, igreja ou escola, família ou Estado. Fim das ideologias-

memória, como todas aquelas que asseguravam a passagem regular do passado para 

o futuro, ou indicavam o que se deveria reter do passado para preparar o futuro, quer 

se trate da reação, do progresso ou mesmo da revolução. Ainda mais: é o modo 

mesmo da percepção histórica que, com a ajuda da mídia, dilatou-se 

prodigiosamente, substituindo uma memória voltada para a herança de sua própria 

intimidade pela película efêmera da atualidade. (NORA, 1993, p. 8). 

 

 

É a partir desse contexto de desestruturação da memória que Nora (1993, p.13) defende 

a importância de recuperar os lugares depositários da memória. Para ele, esses lugares 
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“nascem e vivem do sentimento que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, 

que é preciso manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, 

notariar atas, porque essas operações não são naturais”. É sob essa perspectiva que a última 

seção do presenta capítulo apresenta lugares da memória encontrados em espaços que fogem 

da visão convencional, ou seja, nos fragmentos do modo de vida não moderno, que se 

expressam de diferentes formas e linguagens.  

 

3.3  Espaços que fogem da visão convencional: os lugares da memória na experiência 

camponesa 

 

O olhar investigativo, que procura compreender as condições em que foram criadas 

determinadas construções culturais e modos de vida no passado, deve ater-se, no presente, a 

alguns lugares que divirjam do socialmente aceito, pois, como mencionado anteriormente, o 

caminho que volta à origem tem seu ponto de partida naquilo que o oficial nega.   

Conforme Martins (2012), a modernidade deve ser compreendida a partir das suas 

contradições, a partir daquilo que ela nega, ou seja, do que julga não fazer parte do moderno, 

como a miséria, o desemprego, o subemprego e tantas outras anomalias da vida cotidiana. 

Conforme o autor,  

a modernidade anuncia o possível, embora não o realiza. A modernidade é uma 

espécie de mistificação desmistificadora das imensas possibilidades de 

transformação humana e social que o capitalismo foi capaz de criar, mas não é capaz 

de realizar. Mistifica desmistificando porque põe diante da consciência de cada ser 

humano, e na vida cotidiana de cada um, o imenso catálogo de concepções e 

alternativas de vida que estão disponíveis no mercado globalizado. Basta ter os 

recursos para consegui-lo. (MARTINS, 2012, p. 19). 

 

 

A modernidade se expressa pela consciência crítica do moderno que se reflete pela 

denúncia de sua transitoriedade, modismo e frugalidade, características que revelam a 

tentativa de coisificar o homem, o que se traduz na “conversão do ser humano de sujeito em 

objeto” (MARTINS, 2012, p.21). 

A memória deverá ater-se na compreensão da origem, ou seja, lançar um olhar com 

maior profundidade justamente naquilo que as estruturas dominantes rejeitam. Para tornar 

essa ideia mais clara, recorre-se mais uma vez à lucidez do pensamento de Nietzsche, que 

elucida o significado do que representaria esse retorno à origem.  O autor, ao analisar o 

surgimento dos valores dos fracos, questiona como isso se deu e explica que seria pela 

inversão dos valores dos nobres, negando o que eles afirmaram.  
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A rebelião escrava na moral começa quando o próprio ressentimento se torna criador 

e gera valores: o ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira reação, a 

dos atos, e que apenas por uma vingança imaginária obtêm reparação. Enquanto toda 

moral nobre nasce de um triunfante Sim a si mesma, já de início a moral escrava diz 

Não a um ―fora‖, um ―outro‖, um ―não-eu‖ – e este Não é seu ato criador. Esta 

inversão do olhar que estabelece valores – este necessário dirigir-se para fora, em 

vez de voltar-se para si – é algo próprio do ressentimento: a moral escrava sempre 

requer, para nascer, um mundo oposto e exterior, para poder agir em absoluto – sua 

ação é no fundo reação. (NIETZCHE, 2009, p. 28-29). 

 

 

Nesse sentido, a modernidade, segundo Martins (2012, p.29), recorre aos parâmetros do 

(in)moderno ou ao não moderno para poder compreender-se. Parâmetros que se encontram 

naquilo que o moderno nega: o mundo rústico e tradicional. Para pesquisas nessa área, sua 

proposta é de que a questão da modernidade no Brasil seja investigada pelo “modo como o 

moderno e os signos da modernidade são incorporados pelo popular. 

Utilizando-se de sua larga experiência como pesquisador, Martins (2012) registra 

situações que ilustram como tais signos da modernidade se inserem no cotidiano de diferentes 

grupos sociais, a partir dos quais desnuda as contradições que expressam a percepção de 

moderno no Brasil. Em um dos exemplos apresentados, ele narra uma cena ocorrida durante 

uma viagem que fez entre Marabá, no Pará, e Imperatriz, no Maranhão 

 

na longa viagem tive por companheiro um sujeito relativamente jovem que usava dia 

e noite óculos de sol, tipo ray-ban, como aqueles que marcaram a imagem do 

General MacArthur. Com espanto, vi que uma das lentes ainda tinha o selo dourado 

da marca do fabricante. O calor era grande e a poeira era muita. A cada intervalo de 

tempo, o passageiro retirava cuidadosamente os óculos e com um lenço, já sujo pelo 

suor e pela poeira, “limpava” cuidadosamente as lentes de maneira a não remover o 

selo. (MARTINS, 2012, p. 33). 

 

 

Para o autor, o cuidado desse passageiro em conservar o produto que para ele representa 

o moderno, mantendo-o em estado de novo, indica que a modernidade para esse sujeito se 

insere mais como algo a ser mostrado do que vivido. O moderno se apresenta mais como uma 

máscara, não possui vínculos de identidade e pertencimento.  

Da mesma forma, pode-se pensar no termo “modernização da agricultura”, utilizado 

como sinônimo de avanço e prosperidade no meio rural devido à utilização de tecnologias que 

vêm permitindo aumentos de produtividade inimagináveis se comparado com o período em 

que a agricultura era praticada de forma mais manual. Mas, ao considerar como esse suposto 

processo de modernização se deu no Brasil, concorda-se com o ponto de vista defendido por 

Brandão (2007). Para ele, a modernização da agricultura  
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se realiza bem mais no plano agrícola do que no agrário. Ela “moderniza” formas de 

apropriação e de concentração da propriedade fundiária e não na direção 

verdadeiramente moderna. Isto é, a de uma efetiva democratização social e 

econômica do acesso à terra e às efetivas condições sociais e tecnológicas do 

trabalho com a terra. Modernizamos tecnológica e capitalisticamente a agricultura, 

criamos às pressas um modelo importado de agronegócio sem havermos antes 

procedido a uma modernização estrutural do campo. (BRANDÃO, 2007. p.47). 

 

 

É interessante, portanto, pensar a modernização da agricultura a partir de sua face 

escondida, que são as estruturas campesinas que ficaram à margem desse processo, mas, 

conforme apresentado no capítulo anterior, guardam um modo de vida com características que 

se contrapõem ao modo de vida associado ao capitalismo. E esse pode ser um dos lugares em 

que a memória dos indivíduos que permaneceram residindo em comunidades como a que foi 

pesquisada, devido à possibilidade de conter fragmentos desse modo vida, possa contribuir 

para encontrar novos significados individuais e coletivos no futuro.  

Contribuindo para essa análise, Wortmann (1990) analisa o campesinato sob uma 

perspectiva diferente da apresentada por Chayanov (1974), concentrando-se numa 

interpretação subjetiva que procura dar ênfase na produção cultural da família, referindo-se a 

essa categoria analítica não como camponeses, mas campesinidades. Conceito que, segundo 

ele, pode ser melhor compreendido a partir de situações com menor participação do que se 

entende por campesinato no sentido objetivo da palavra. “A campesinidade pode ser 

apreendida de forma mais clara, em alguns casos, justamente nas situações menos 

camponesas, de um ponto de vista objetivo.” (WOORTMANN, 1990, p.13). Para 

exemplificar seu argumento, o autor usa o exemplo do plantation, lugar onde prevalecem 

relações que se aproximam mais das encontradas em empresas mercantis do que em 

comunidades camponesas. Mas é onde se pode constatar, segundo o autor, a existência de 

manifestações de campesinidades, que se expressam a partir de valores que se perpetuam no 

tempo e são, portanto, transmitidos entre as gerações. 

É nessa perspectiva que se encontra a importância das tradições como depositárias 

desses valores que se fortalecem ao vivificar o passado no presente e são responsáveis por 

possibilitar a permanência de uma agricultura familiar que, a despeito das mudanças que a 

economia global vem passando e de uma tentativa permanente de homogeneização, mantém-

se enquanto unidade sólida muito mais pela cultura que carrega do que pelo modo de 

produção.  

Conforme o autor,  

 

(...) o apego à tradição pode ser o meio de sobreviver à grande transformação: 

manter-se como produtor familiar em meio ao processo mais geral de proletarização 
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ou de empobrecimento. A tradição, então, não é o passado que sobrevive no 

presente, mas o passado que, no presente, constrói as possibilidades do futuro. 

(WOORTMANN, 1990, p.17). 

 

 

Com o objetivo de deixar mais clara a ideia do que são campesinidades, Woortmann 

(1990, p. 19) narra uma situação ocorrida entre ele e um sitiante do sertão sergipano. Segundo 

o autor, no início da conversa, o sitiante apresenta um comportamento típico de um 

empresário que procura maximizar seu retorno financeiro, analisando as vantagens entre 

investir seu dinheiro na caderneta de poupança ou na compra de mais cabeças de gado. Se o 

diálogo entre os dois tivesse sido interrompido nessa primeira fase da conversa, o sitiante teria 

sido identificado como “um pequeno produtor maximizante, secularizado, próximo ao Homo 

econômicus”. Contudo, no transcorrer da conversa, o sitiante expõe sua preocupação em 

mandar benzer o gado, sendo para ele tal procedimento uma condição necessária para o 

sucesso de seu empreendimento. Aproximando-o nesse trecho da conversa ao Homo moralis. 

Dois traços distintos no mesmo indivíduo? Esse aparente paradoxo é explicado pelo autor.  

 

O que temos, e o que parece ambíguo, é um uso da história, sua apropriação 

individual em duas temporalidades internalizadas, onde os tempos modernos são 

usados para restabelecer o tempo tradicional. Transita-se pela ordem econômica para 

realizar, como fim, a ordem moral e, com ela, a campesinidade. Noutro extremo, 

contudo os mesmos tempos modernos produzem como que um deslocamento face à 

tradição: o sitiante se torna negociante ou pecuarista. (WORTMANN, 1990, p.19). 

 

 

Indo nessa mesma linha de interpretação, Brandemburg (2010), ao analisar o rural 

tradicional e o rural moderno, conclui que no Brasil coexistam as duas formas. Mesmo que as 

relações típicas da sociabilidade tradicional já não estejam mais presentes no cotidiano da 

vida rural, como o mutirão, ou outras formas de ajuda mútua, surgem outras formas de 

sociabilidade pautadas na valorização das tradições, mas em formatos alternativos, ou seja, ao 

mesmo tempo que enaltecem os costumes e as tradições trazidas dos antepassados, conectam-

se ao novo, procurando identificar-se com a linguagem do moderno. Como exemplo, o autor 

menciona as festas comunitárias, que procuram despertar um sentimento de orgulho nos 

moradores do meio rural, e servem ao mesmo tempo como atrativo aos citadinos que se 

interessam em conhecer modos de vida que se identificam mais com o natural do que com a 

artificialidade do meio urbano.  

Para Brandão (2007, p.39), tanto no campo como na cidade, prevalece uma 

racionalidade empresarial movida pela lucratividade e reprodução do capital. Palavras como 

competitividade e ganhos de eficiência não são mais exclusivas de ambientes urbanos. À 

medida que o agronegócio se expande, o meio rural incorpora essa lógica capitalista em 
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atendimento ao mercado internacional de commodities. Visto a partir dos fundamentos 

econômicos, tal fenômeno poderia ser classificado simplesmente como uma nova forma de 

arranjo entre os agentes, que encontrariam satisfação ou bem-estar com a alocação eficiente 

de recursos dadas as novas condições tecnológicas e fatores de produção disponíveis. Uma 

visão estreita, portanto, por não considerar as transformações nas “estruturas sociais de poder, 

de apropriação de espaços de vida, trabalho e produção”. Conforme o autor, 

 

por toda a parte estamos envolvidos com novos termos entre a terra e o trabalho, 

novos conflitos, ou o aguçar dos velhos conflitos entre antigos e novos personagens 

rurais ou “no campo”. Uma racionalidade centrada no lucro, na competência 

especializada e na competição legitimada como uma forma quase única de 

realização do “progresso” quebra o que resta ainda de visões e vivências tradicionais 

de tempo-espaço rural e de modos de vida a que se aferram ainda os índios e os 

camponeses. (BRANDÃO, 2007, p. 39). 

 

 

O que está demonstrado na citação acima é que a racionalidade do capital não atinge 

somente a dimensão econômica da vida, que está diretamente associada ao capital e ao 

trabalho, mas todas as dimensões da vida humana, que, conforme Santos (1996, p.305) “se 

espalham por todo corpo social, tornando-se verdadeiros regedores do tempo social”.  

Fazendo uma análise sobre a forma como essa racionalidade capitalista adentra no 

mundo rural, Santos (1996) corrobora Martins (2012), pois se, para este último, o moderno é 

compreendido a partir de sua negação, ou seja, a partir do não moderno ou amoderno, Santos 

(1996) verifica que é na existência de contrarracionalidades que o ambiente rural pode ser 

melhor compreendido.  

 
Essas contrarracionalidades se localizam, de um ponto de vista social, entre os pobres, 

os migrantes, os excluídos, as minorias; de um ponto de vista econômico, entre as 

atividades marginais, tradicional ou recentemente marginalizadas; e, de um ponto de 

vista geográfico, nas áreas menos modernas e mais “opacas”, tornadas irracionais para 

usos hegemônicos. Todas essas situações se definem pela sua incapacidade de 

subordinação completa às racionalidades dominantes, já que não dispõem dos meios 

para ter acesso à modernidade material contemporânea. Essa experiência da escassez é 

a base de uma adaptação criadora à realidade existente. (SANTOS, 1996, p. 309). 

    

 

Também nessa mesma linha de entendimento, Brandão (2007) cita exemplos de 

movimentos ou grupos sociais que se contrapõem à racionalidade ditada pelo capital, que 

tenta transformar espaços físicos e sociais em estruturas homogêneas. Conforme o autor, tais 

grupos são representados por: comunidades negras rurais quilombolas; comunidades 

camponesas; acampamentos sociais da reforma agrária e comunidades indígenas. Grupos que 

se caracterizam por um aparente paradoxo: se, por um lado, tornam-se cativos diante do poder 
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representado pelas estruturas do capital, por outro, sobrevivem e reproduzem suas 

campesinidades.  

A questão que se coloca é como esses grupos sociais conseguem sobreviver ao longo do 

tempo? Um dos elementos que ajuda a responder a esse questionamento reside na manutenção 

de tradições entre as gerações, que não são transmitidas de forma formal, como já foi 

mencionado em outro momento, mas por representações simbólicas implícitas em seu modo 

de vida. Pensamento que é melhor explicitado por Brandão (2007, p. 55),  

 

como costumamos dizer e relembrar sempre na antropologia, a própria economia é 

uma das muitas dimensões de uma cultura. Produzimos bens e vendemos trabalho 

e/ou mercadorias. Mas, através de pessoas e de coisas (mesmo num mundo onde 

pessoas têm valor como coisas e coisas, como pessoas), na verdade o que trocamos 

nos diferentes tempos-espaços dos diversos mercados possíveis são símbolos e 

significados, valores e sentidos de vida. Um mesmo pai-camponês que em 

novembro se endivida para comprar uma máquina duvidosa, em março duplica a 

dívida para não deixar de casar a filha caçula com uma ‘grande festa’. 

 

 

É nessa mescla constante entre o homo economics e homo moralis que se manifestam as 

campesinidades, e é somente pela presença dessas no núcleo de famílias e comunidades que 

se pode compreender como o passado se mantém permanentemente vivo no modo de vida 

desses grupos sociais rurais na atualidade. Há de se chamar a atenção, entretanto, para a 

observação das características desses grupos, o que pode ser analisado em Cândido (1975).  

Ao traçar o perfil do caipira paulista, esse autor consegue penetrar em camadas mais 

profundas no entendimento dos meios de vida de agrupamentos caipiras. Na tentativa de 

reconstituir as condições de vida tradicional do grupo estudado e ao combinar seus 

conhecimentos de antropologia e sociologia, o autor pôde constatar que, em sociedades em 

que prevalece maior rusticidade, é mais acentuada a homogeneidade dos indivíduos, o que 

facilita conhecer o passado pela tradição e o presente a partir da análise de pequenos 

agrupamentos, uma vez que o comportamento se mantém sem significativas variações de um 

grupo para outro.  

Assume-se, portanto, que a manutenção das tradições em comunidades rurais com 

maior penetração dos signos mais associados ao urbano, seja mais difícil, uma vez que se 

presume que haja rejeição de valores simbólicos relacionados às concepções pejorativas do 

meio rural, principalmente entre os agricultores mais jovens, que já não desejam se identificar 

com o que consideram ultrapassado e por isso não fazem tanta questão de manter tradições. 

Na comunidade rural estudada, foi possível verificar, entretanto, a presença de hábitos e 

costumes dos antepassados convivendo com representações vinculadas ao moderno.   
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Nesse sentido, é importante refletir sobre a memória do modo de vida dos antepassados 

que se faz presente através de outras formas de transmissão, não tão visíveis, mas com força 

de permanência entre as gerações. Considera-se que uma das formas mais simples de reter o 

modo de vida das gerações que nos precederam esteja presente nos padrões alimentares 

mantidos por determinados grupos de indivíduos e comunidades. A comida, conforme explica 

Woortmann (2013), possui uma linguagem própria, pois ela incorpora saberes que revelam 

muito das características das sociedades. Para a autora, o significado da comida transmite 

mensagens ou sinalizações sobre a construção cultural e suas representações sociais.  

 

[...] a comida ‘fala’ da família, de homens e de mulheres, tanto para o pesquisador 

que realiza uma leitura consciente dos hábitos de comer, como para os próprios 

membros do grupo familiar – e através deste, da sociedade – que realizam uma 

prática inconsciente de um habitus alimentar. (WOORTMANN, 2013, p. 13). 

 

 

Entre os exemplos apresentados pela autora, talvez o mais emblemático seja o fondue, 

comida que, atualmente, está claramente associada a grupos de indivíduos com maior poder 

aquisitivo, pois é servido em restaurantes que servem pratos mais sofisticados e requer um 

aprimoramento em termos de paladar e combinação de vinhos, etc. Na origem desse típico 

prato de dias frios, no entanto, está a pobreza.  

 

o fondue era originalmente uma comida preparada à noite, por grupos de pastores 

em abrigos escuros, no frio das montanhas. Era a sua única comida quente do dia. 

Tradicionalmente, cada pastor colocava no caldeirão da trempe, os restos do queijo 

que guardara num bolso e o pão preto que guardara no outro. Esse pão, duro, escuro, 

muitas vezes era preparado com sementes, cereais selvagens que nas frequentes 

crises de fome eram consumidas. Combinando restos de pães e queijos de diferentes 

vales, o fondue também ‘fala’ de refeição compartilhada, reciprocidade e ajuda 

mútua, de identidades de lugares, do vale de cada camponês e das variedades de 

queijos da Suíça. (WOORTMANN, 2013, p.12). 

 

 

A comida também “fala” de classes sociais. A mesma autora usa o exemplo da 

Kässchmier, que é preparada com nata e creme de leite nas casas dos colonos em melhores 

condições de renda, que contrasta com o preparo somente com leite nas casas dos colonos 

pobres. Ela também exemplifica a mesma situação de diferenciação social pela comida, 

através da forma como é feita a polenta, cujo preparo com caldo de carne associa-se ao rico e 

com água, ao pobre.  

Thompson (1998) em seu estudo sobre a cultura popular tradicional inglesa do século 

18, também usa a linguagem da comida para “falar” de representações sociais. O autor 

menciona que, durante o século em questão, a farinha branca apresentava status de comida 
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para os ricos em detrimento das farinhas escuras, que traziam implícitas a associação de 

comida para os pobres, uma vez que essa farinha era o “refugo” da farinha branca e podia 

conter misturas que colocavam em risco a saúde dos trabalhadores que dependiam desse 

alimento para sobreviver (THOMPSON, 1998, p. 154). 

Hábitos alimentares também estão associados a diferentes percepções do meio urbano e 

do meio rural. Menasche (2009), ao investigar junto a moradores da cidade de Porto Alegre 

como percebem o leite a partir de suas embalagens, pôde constatar que, para os entrevistados, 

o leite que é armazenado em embalagem plástica é considerado mais saudável, como se 

conseguisse reter nutrientes mais puros do que o leite em embalagem do tipo longa vida. 

Nesse caso, não só o alimento propriamente dito, mas como é embalado apresenta diferentes 

significados aos indivíduos.  

Outro ponto abordado em sua pesquisa esteve relacionado à percepção dos moradores 

da cidade sobre os produtos vindos do campo quando comparados aos industrializados. Os 

produtos industrializados são considerados nocivos à saúde humana, enquanto que os 

produtos vindos do meio rural recebem atributos de qualidade de vida e, portanto, mais 

desejados para o consumo.  

Entre as famílias do meio rural, Menasche (2009) identifica na comida aspectos 

relacionados à identidade dos indivíduos. Com relação aos produtos industrializados, ao 

contrário das famílias citadinas, não são vistos de forma pejorativa. Dividem harmonicamente 

o espaço na mesa com os produtos tradicionais. Utilizando-se do exemplo da polenta como 

um prato representativo da identidade das famílias de imigrantes italianos, pôde concluir que, 

se outrora a polenta falava de escassez, pois era usada como alimento substituto ao pão e era 

mais difícil estar presente entre famílias mais pobres devido ao valor da farinha de trigo, na 

atualidade, “fala” mais de memória no sentido de preservar hábitos alimentares no seio da 

família.  

Atualmente, embora já não com tanta regularidade, a polenta permanece presente à 

mesa dessas famílias rurais e de seus descendentes. Entretanto, se antes – ainda na 

Itália ou nos primeiros tempos de Brasil – a polenta era a comida que, mesmo em 

períodos de escassez, de algum modo assegurava o necessário à manutenção desses 

agricultores, talvez agora possamos perceber, entre aqueles que vivem em trabalham 

no campo, usos de significados diversos da polenta, associados a diferentes 

percepções do rural e distintos processos de constituição de identidade. 

(MENASCHE, 2009, p.210). 

 

 

O exemplo da polenta é também usado para falar sobre a rejeição por parte dos 

moradores mais jovens ao meio rural, sentimento mais fortemente manifestado entre as 

moças, que transparecem de forma mais clara o desejo de ir para a cidade buscar outras 
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formas de viver. Fato que foi constatado pela autora em conversa com uma jovem. A menina 

conta seus sonhos e desejos para a pesquisadora, mas “franziu o nariz, fazendo cara de nojo, 

ao comentar a respeito do prato que a mãe preparava para nosso almoço: polenta” 

(MENASCHE, 2009, p.212).   

Juntamente com a comida, pode-se refletir também sobre o papel das festas em 

comunidades rurais para revivificar as tradições e os costumes dessas localidades. Numa 

pesquisa sobre os costumes e tradições no Cerrado de Minas Gerais, Santos e Kinn (2009, p. 

60) escolhem a festa como uma manifestação que permite analisar e compreender relações de 

vizinhança, de amizades, de religiosidade e as diferentes redes sociais que se estabelecem nas 

comunidades em que ocorrem. Conforme os autores, “a partir das festas, foi possível analisar 

as estratégias, os arranjos comunitários, fundamentados em experiências vividas 

individualmente e em comunidade”.  

Ao se falar sobre festas realizadas em comunidades rurais, é inevitável a associação 

imediata com os festejos religiosos em homenagem aos seus santos padroeiros, como as 

kerbfest, por exemplo, em localidades de colonização alemã. A importante contribuição que o 

estudo de Santos e Kinn (2009) traz é a observação de que a religião em si não foi o fator 

determinante para a construção de templos religiosos. A motivação estaria mais voltada à 

necessidade de estabelecer e fortalecer relações sociais, que tinham por objetivo principal o 

apelo à cooperação dos moradores para a formação da própria comunidade, além da 

solidificação de elos de ajuda mútua e reciprocidade essenciais ao modo de produção então 

vigente. Os autores explicam que,  

 

desse modo, as festas nasceram das iniciativas comunitárias e depois foram sendo 

ligadas à Igreja Católica. Mais ou menos autônomas, as festas tiveram uma forte 

presença na organização das comunidades rurais, fato que é por demais evidente, 

haja vista que o envolvimento comunitário das pessoas ocorre no processo 

produtivo, principalmente na troca de serviços e produtos que se tornam 

compromissos fortalecidos durante os encontros comunitários. (SANTOS; KINN, 

2009, p. 59). 

 

 

O fato dessas festas não terem seu surgimento associado a uma imposição da igreja 

católica, e sim por iniciativa dos membros das comunidades, ajuda a explicar porque tais 

celebrações fazem parte da herança cultural dessas localidades, configurando-se em costumes, 

que, segundo Thompson (1998, p. 22), 

 

realizam algo - não são formulações abstratas dos significados nem a busca de 

significados, embora possam transmitir um significado. Os costumes estão 

claramente associados e arraigados às realidades materiais e sociais da vida e do 
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trabalho, embora não derivem simplesmente dessas realidades, nem as reexpressem. 

Os costumes podem fornecer o contexto em que as pessoas talvez façam o que seria 

mais difícil de fazer de modo direto [...], eles podem preservar a necessidade da ação 

coletiva, do ajuste coletivo de interesses, da expressão coletiva de sentimentos e 

emoções dentro do terreno e domínio dos que deles co-participam, servindo como 

uma fronteira para excluir os forasteiros.  

 

 

Os costumes representam, portanto, manifestações de padrões éticos e morais desses 

grupos sociais.  Donde depreende-se outro elemento da investigação de Santos e Kinn (2009), 

realizada no Cerrado de Minas Gerais, que está relacionado à formação de laços de confiança 

entre as pessoas: indivíduos que participam das atividades realizadas na comunidade, que se 

engajam e valorizam os costumes locais, são respeitados. Tais elos se estendem 

evidentemente às relações de trabalho, uma vez que a mesma pessoa que é vista com respeito 

pela participação na vida comunitária também é identificada, via de regra, como alguém que 

tem devoção ao trabalho, sendo essa uma das características mais valorizadas em 

comunidades rurais.  

Refletindo sobre a constante interação ente o passado e o presente, Santos (2013) aponta 

o papel das tradições como elo entre as gerações devido a sua capacidade para transmitir 

saberes de forma espontânea, ou seja, sem que os indivíduos se deem conta disso. Tradição e 

memória se complementariam. Mesmo que o moderno, como visto em Martins (2012), 

associe tradição a algo retrógrado, é o fato de reconhecer-se na cultura herdada que permite o 

desenvolvimento constante do sentimento de pertencimento, pois, segundo Santos (2013) o 

que é transmitido por nossos antepassados não é algo estranho a nós. O passado teria 

ressonância nos indivíduos porque é o espelho no qual nós nos reconhecemos.  

Mas será que esse espelho das tradições e dos costumes reflete a realidade? Ou será que 

sua imagem foi construída por bases distorcidas? Importantes indagações que devem ser 

consideradas, pois como foi tratado na revisão sobre memória cultural, as construções 

estabelecidas no passado podem ter se dado a partir de condições que desconsideraram 

elementos que não se vinculavam ao que era aceito como relevante pelos grupos detentores de 

poder. E, além disso, podem ter sido construídas sem levar em conta peculiaridades de 

histórias de vida que só poderiam ter sido consideradas se tivessem sido estabelecidas 

relações com vínculos com maior profundidade de compreensão do ser humano, o que só 

seria possível com a presença de espíritos livres e descomprometidos com o passado.  

Dito isso, há de se repensar as tradições e os costumes como depositários fiéis do modo 

de vida dos antepassados, e a própria noção de enraizamento também deve ser revista, pois 

como afirma Cavalcanti (2016, p. 257), com base no pensamento nietzschiano: 
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tudo o que é costumeiro e habitual tende a se destacar, adquirindo demasiada 

importância, e o vasto horizonte do que foge ao familiar, do que surpreende, do que 

é estrangeiro e distante, fica em segundo plano. Quando a visão tradicionalista torna-

se dominante, deixa de ser possível comparar e diferenciar os acontecimentos do 

passado, avaliá-los em suas distintas e variadas dimensões, estabelecendo entre os 

acontecimentos diferenças de valor. A tendência passa a ser reverenciar todas as 

tradições e costumes, tudo o que é antigo tem igual valor.  

 

 

Por isso, a veneração às tradições a aos costumes pode representar um bloqueio à 

aceitação de novas formas de perceber a vida. Preconceitos e estereótipos cristalizados no 

passado perpetuam-se entre as gerações, paralisando as forças que apontam novos horizontes. 

É importante, portanto, registrar que tradição e memória cultural apresentam características 

diferentes.  

Na tradição, segundo Magalhães (2014), a tendência é que a memória enalteça 

conteúdos fundamentais, em que a transmissão e a percepção desses estejam mais ou menos 

de acordo com o que está estabelecido pelos registros oficiais. A memória cultural, por outro 

lado, estabelece seus conteúdos no contraditório, naquilo que é negado pelas vozes 

dominantes. Conforme o ator,  

 

a tradição é mais funcional; a memória cultural é mais coletora. A tradição seleciona 

mais; a memória cultural arquiva mais. A tradição se concentra em certos aspectos 

doutrinários; a memória cultural se concentra nas falas e dizeres das muitas origens 

e nos muitos percursos de um povo e de uma civilização. (MAGALHÃES, 2014, 

p.12). 

 

 

O mesmo autor complementa ainda sua análise comparativa dizendo que a memória 

cultural se alimenta do que não é visível, dos escombros e dos sussurros. A identificação 

desses elementos subjetivos necessita que haja investigação atenta que leve em consideração 

as diferentes formas de linguagem apresentadas nesse capítulo.   

A memória, compreendida, portanto, como fenômeno social, vivo e transformador do 

futuro, insere-se na perspectiva de análise desta tese, uma vez que seus objetivos visam 

justamente a compreender o passado através dos fragmentos mnemônicos dos sujeitos que 

vivenciaram de forma direta e indireta as transformações sociais e econômicas advindas da 

inserção do modo de produção capitalista, que certamente não se encerram na esfera da 

produção, mas se alastram sob aspectos mais subjetivos relacionados à comunidade, às 

famílias e aos indivíduos.  

Uma vez que se pretende adentrar em questões mais profundas que mostrem a 

percepção dos atores sociais entrevistados sobre o processo de modernização da agricultura na 

sua vida e na comunidade em que nasceram e vivem, percebe-se que “os lugares” da memória 
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apresentados nesta seção conduzem à necessidade de conhecer-se aspectos que sejam capazes 

de reconhecer a identidade dos sujeitos e da comunidade onde a pesquisa foi realizada. Por 

isso, antes de entrar na parte final da presente pesquisa de tese, o próximo capítulo apresenta 

uma revisão teórica a respeito da formação e das transformações do território investigado, no 

caso, a região Noroeste do Rio Grande do Sul e a região da Grande Santa Rosa. Além disso, 

pelo fato de ter-se em pesquisa exploratória constatado que a maior parte dos moradores da 

comunidade rural de Linha Acre é de descendência alemã (filhos e netos de imigrantes), 

dedicou-se um espaço no capítulo também para uma reflexão de natureza sociológica 

vinculada a atributos de etnicidade dos atores que fizeram parte desta pesquisa, que, 

associados à memória, contribuem para o entendimento da identidade presente no território 

estudado. 
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4  UM OLHAR HISTÓRICO, ECONÔMICO E SOCIOLÓGICO SOBRE O  

TERRITÓRIO ANALISADO 

 

Este capítulo objetiva estender o ângulo de observação ao território em que a 

comunidade rural pesquisada está localizada, dilatando a capacidade interpretativa com o 

auxílio da história, da economia e da sociologia, por entender-se que estudos dentro da grande 

área do desenvolvimento regional permitem e incentivam o uso da multidisciplinaridade, 

justamente por compreenderem, nesse tipo de abordagem, uma fonte de riqueza para as 

análises subjacentes dessas investigações.  

Como o problema de pesquisa deste trabalho de tese orienta-se pela configuração da 

memória dos moradores de Linha Acre, que vivenciaram de forma direta ou indireta o 

processo de modernização da agricultura, julgou-se apropriado estudar alguns aspectos que 

pudessem contribuir para o entendimento de quem são esses atores. E pelo fato de ter-se como 

premissa de que o território é construído e constituído pelo uso que os indivíduos dele fazem, 

acredita-se que tais aspectos deverão servir como suporte à análise dos fatores que desnudam 

a identidade desses atores e da comunidade investigada.   

Para alcançar o objetivo proposto, o capítulo foi dividido em três seções. Na primeira 

seção, são apresentados aspectos relacionados à formação do território, desde a formação do 

espaço que compreende o atual Estado do Rio Grande do Sul, com destaque à origem das 

visões estereotipadas a respeito do caboclo e do trabalhador nacional, o que teria justificado e 

contribuído para ações de incentivo à entrada do imigrante europeu, pois tinham por objetivo 

o “branqueamento” da mão de obra nacional. A mesma seção traz ainda uma breve revisão 

sobre a origem da região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, que foi destino dos 

imigrantes que estavam instalados nas “colônias velhas”, abrindo espaço para a construção de 

novas localidades, como a Colônia Serro Azul (atual Cerro Largo-RS) e a Colônia Santa 

Rosa-RS, ambas de interesse para a compreensão dos indivíduos que fizeram parte da 

pesquisa.  

A segunda seção traz elementos que visam a contribuir à reflexão sobre as 

transformações que a região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul vivenciou, 

principalmente a partir da década de 1970. Para isso, foram escolhidos três setores produtivos, 

pelo papel significativo que possuem na economia da região: suinocultura, a produção de soja 

e máquinas e implementos agrícolas. Devido aos significados para os moradores da 

comunidade rural de Linha Acre com relação à produção de suínos, foi feito um resgate da 

evolução da produção do porco tipo banha para o suíno tipo carne, procurando demonstrar 
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como as mudanças na produção desses animais foram inserindo paulatinamente os produtores 

dentro de uma lógica industrial direcionada ao atendimento de novos padrões de consumo 

ditados pela substituição da gordura animal pela gordura vegetal. Essa nova fase da 

suinocultura desencadeou verdadeiras transformações na fisionomia da região Noroeste 

devido às novas diretrizes em termos de produção de grãos, principalmente a soja, o que 

despertou o interesse das empresas fabricantes de máquinas e implementos agrícolas.  

Procurando aprofundar a compreensão a respeito dos atores, a terceira e última seção 

lança um olhar sociológico sobre o que foi denominado como as “marcas” que os imigrantes 

alemães deixaram no território. Nesse sentido, foram apresentados dois itens:  linguagem e 

trabalho, que foram escolhidos por considerar-se que sejam importantes devido ao seu 

conteúdo étnico, que se reflete na identidade dos atores da comunidade investigada: os teuto-

brasileiros. 

  

4.1  Aspectos relacionados à formação do território: Rio Grande do Sul, região Noroeste 

do Rio Grande do Sul (RS) e região da Grande Santa Rosa (RS) 

 

Pelo fato de ter-se apresentado aspectos relativos à questão agrária brasileira no capítulo 

2 desta tese, optou-se por iniciar a revisão teórica deste capítulo com alguns aspectos 

relacionados à formação do território em que a pesquisa foi realizada (região Noroeste do Rio 

Grande do Sul e região da Grande Santa Rosa), mostrando elementos sobre a ocupação do 

território rio-grandense. Procurou-se privilegiar visões críticas, que tentam captar a formação 

de estereótipos relacionados aos grupos sociais que antecederam a entrada da mão de obra 

europeia.  

 

4.1.1 A ocupação do espaço no território do Rio Grande do Sul 

 

O extremo sul do Brasil, por não possuir ouro, nem prata e devido ao clima 

desfavorável para o cultivo de produtos tropicais, passou praticamente despercebido durante 

os primeiros séculos da colonização portuguesa. As reduções indígenas estabelecidas pelos 

jesuítas no século XVII representam as primeiras ações que demonstram o interesse europeu 

pela região. Depois dos jesuítas, o mercado de escravos, representado pelos bandeirantes, 

volta-se para a região em busca de indígenas para suprir o Sudeste e o Nordeste do Brasil de 

mão de obra (ZARTH, 2002). 
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Cabe destacar que no período anterior ao fluxo migratório para o Rio Grande do Sul, o 

território que era conhecido simplesmente como a província de Tape, localizado entre a 

província do Uruguai, que estava à margem esquerda do rio Uruguai, e a província de Ibiaçá, 

que iniciava em Santa Catarina, era habitada pelos índios guaianás, cujo “nome designa várias 

tribos de índios com relações entre si, com costumes e língua diferentes dos guaranis” 

(CHRISTENSEN, 2001, p.41). 

Conforme autora acima mencionada, na Campanha havia dois grupos de habitantes: os 

minuanos e os charruas, que, mesmo guardando diferenças sob o ponto de vista físico, social e 

cultural, mantinham atividades de caça e pesca em comum. Mas o elemento de maior 

relevância que caracteriza esses grupos sociais está ligado à resistência que exerceram contra 

o colonizador que tentava submetê-los à economia colonial. Esses grupos resistiram enquanto 

conseguiram, mas foram perseguidos pelas forças governamentais que só cessaram com os 

combates de extermínio em 1831 e 1832, em que charruas e minuanos foram destroçados em 

campo. “De todo esse contingente de índios, a história registra um saldo de apenas trinta 

pessoas que escaparam dos últimos combates, porém completamente incapacitada para 

reproduzir o modo de vida indígena.” (CHRISTENSEN, 2001, p. 45). 

A experiência reducional por jesuítas portugueses que se estabeleceram no território do 

Rio Grande do Sul de São Pedro “com a intenção de ensinar aos índios a doutrina cristã, entre 

outras intenções”, deu-se com um grupo de agricultores que utilizavam a técnica da coivara e 

era conhecido pelo nome de guarani ou tape.  

 

Esses indivíduos viviam em aldeias grandes e bastante estáveis, compostas de casa 

de palha, ao redor das quais faziam suas roças de milho, mandioca, feijão, abóbora, 

fumo e algodão. Essas aldeias tornaram-se fáceis de serem distinguidas das outras 

pelo tipo de cerâmica e outros elementos da cultura. A sua história pode ser 

acompanhada dentro do Rio Grande do Sul, até 475 d.C., por trabalhos 

arqueológicos. Esse grupo amazônico, migrou para o sul, se adaptou bem e passou a 

colonizar todas as áreas de mata latifoliada da bacia do Prata e da costa brasileira. 

(CHRISTENSEN, 2001, p. 46). 

 

 

Os jesuítas também foram responsáveis pela introdução do gado vacum no território rio-

grandense, facilitado pelas condições de pastagens naturais existentes. De acordo com Zarth 

(2002, p. 51), “o gado foi a riqueza que viabilizou economicamente a ocupação europeia, a 

partir do século XVIII, e deu origem a uma poderosa classe de latifundiários dedicados à 

pecuária”. 

O século XVIII representa, portanto, o período em que o Rio Grande do Sul passa a 

receber efetivo interesse por parte da coroa portuguesa. Isso se deu em decorrência de seus 
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interesses geopolíticos, pois “o Sul era a porta de entrada natural para um possível ataque 

castelhano ao Brasil” (ZARTH, 2002, p. 50). 

A formação dessa classe de latifundiários está relacionada à presença dos militares que 

vieram para defender o território, que era arduamente disputado por espanhóis e portugueses. 

Zarth (2002, p. 58) explica que: 

 

as autoridades militares incentivavam a instalação de estâncias ou lavouras para os 

oficiais e soldados das fortificações, com o objetivo de povoar a área e garanti-la ao 

rei de Portugal. É fácil imaginar que os militares não tivessem muitas dificuldades 

em apropriar-se de grandes extensões de campo. Certamente, o tamanho da 

propriedade estava ligado ao grau militar e à influência do beneficiado. 

 

 

Os militares foram ganhando significativas extensões de terras como uma espécie de 

retribuição do governo português pelo êxito na ampliação da fronteira brasileira durante a 

guerra luso-espanhola. Dando “origem a uma poderosa classe de estanceiros-soldados que 

preocupava o próprio governo português pelo poder que adquirira”. O contingente 

populacional, representando pelos militares entre o período 1763 e 1777 era de 6.800 homens, 

sendo que, após a paz estabelecida com o Tratado de Santo Idelfonso, grande parte desses 

militares fixou-se preferencialmente em áreas de campo nativo, como estanceiros no Rio 

Grande do Sul (ZARTH, 2002, p. 60). 

Sendo que a concentração da grande propriedade na mão de poucos, em conjunto com 

uma estrutura de trabalho altamente hierarquizada, demarca a existência de duas classes 

sociais distintas:  

a dos estancieiros (proprietários) e a dos peões (dependentes). Alguns milhares de 

grandes proprietários eram donos das terras e utilizavam nas estâncias de criação o 

trabalho dos peões, além de escravos para os serviços domésticos. No trabalho 

pesado das charqueadas predominava o braço escravo. (BRUM, 1988, p. 25). 

 

 

Não é difícil imaginar que vastas extensões de terras com espaços inabitados e ociosos 

não conseguissem atender às expectativas do governo português em assegurar a proteção da 

fronteira brasileira contra os ataques dos castelhanos. Foi a partir dessa constatação que as 

autoridades portuguesas encaminharam ações no sentido de estimular moradores das Ilhas dos 

Açores a se mudarem para o Sul do Brasil. Além da questão geopolítica, os latifúndios 

também representavam um entrave ao desenvolvimento da agricultura, que deveria ser 

incentivada para garantir o abastecimento de alimentos ao mercado interno. De acordo com 

Zarth (2002, p. 68): 

o Rio Grande do Sul, por suas condições geográficas adversas às grandes plantações 

tropicais, seria encarregado de produzir alimentos para o mercado interno, conforme 
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plano já esboçado pelo governo português do século XVIII, quando enviou colonos 

das Ilhas dos Açores para plantarem trigo na região. Os colonos alemães e italianos, 

imigrantes do século XIX, também seriam jogados nessa tarefa. O latifúndio pastoril 

era efetivamente um obstáculo ao desenvolvimento da agricultura de subsistência, 

pois seus estabelecimentos mas produziam para o próprio abastecimento interno.   

 

 

Procurando dilatar o campo de observação na busca pela identificação de grupos sociais 

que efetivamente formaram o território gaúcho, julga-se relevante refletir sobre a participação 

e importância dos trabalhadores livres na histografia rio-grandense. Personagens menos 

conhecidos e divulgados do que os imigrantes e escravos, mas que desempenharam papel 

fundamental no processo de transição entre a abolição da escravatura e a substituição da mão 

de obra escrava pelo trabalho livre: “enquanto se discutia a imigração como alternativa aos 

escravos, milhões de homens livres viviam pelos campos brasileiros” (ZATH, 2002, p. 156). 

É interessante registrar a origem dos estereótipos relacionados a esses trabalhadores. O 

autor acima referido explica que, na literatura do século XIX, era comum encontrar autores 

que acusavam o camponês nacional de preguiçoso e indolente, além de apresentarem um 

comportamento mais descompromissado com o dinheiro, sem se preocuparem com o futuro, o 

que dificultava sua inserção no mercado de trabalho.  

Outro ponto ao qual Zarth (2002) faz referência vincula-se às narrativas publicadas em 

periódicos da época, escritas por autores que defendiam a imigração europeia. Essas 

narrativas expunham abertamente conotações racistas, referindo-se aos nichos populacionais 

compostos por indígenas, mestiços e negros como raças inferiores, ao mesmo tempo em que 

enalteciam qualidades atribuídas aos colonos. O discurso das elites tanto no Rio Grande do 

Sul como em nível nacional era pró-imigrante e contra os grupos sociais existentes no Brasil.  

 

diante da experiência das imigrações italiana e germânica, as opiniões contra o negro 

e o caboclo se fortaleciam, o sucesso das colônias era exemplo forte que confirmava 

a tese de superioridade do colono. Porém, sabemos que o negro e o caboclo foram 

amplamente utilizados para trabalharem nas mais diversas atividades, enquanto os 

imigrantes foram deslocados para outras funções. Os “desqualificados” negros e 

libertos atenderam durante séculos a demanda das estâncias das charqueadas, das 

olarias, das atafonas, enquanto os imigrantes se dedicavam a atividades 

independentes, à parte da sociedade tradicional pastoril. (ZARTH, 2002, p. 166). 

 

 

Essa conotação pejorativa e preconceituosa em relação ao negro e ao caboclo está 

intrinsecamente relacionada ao entendimento que se tinha por parte de autoridades e 

representantes das camadas da sociedade com maior poder econômico da época, de que 

deveria haver um “branqueamento” da população brasileira. Petrone (1982) explica que 

“todos os que projetaram a criação de núcleos de pequena propriedade para povoar o país, 
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sempre excluíram o escravo por dois motivos: o branqueamento da população e a 

desvalorização do trabalho manual que a presença do escravo exercia”. Com relação ao 

segundo motivo, o que estava por trás era o medo de que o imigrante fosse “contaminado” 

pelo sentimento de menosprezo delegado pela elite escravocrata ao trabalho manual e com 

maiores proporções ao trabalho na terra, como se nenhum branco que se valorizasse pudesse 

realizar esse tipo de trabalho, considerado, portanto, inferior. Para evitar que essa ideologia se 

propagasse entre as famílias de imigrantes europeus, foi determinantemente proibido ao 

colono comprar escravos e nem utilizar os serviços de escravo alugado. O que se desejava era 

que o colono pudesse procriar, produzir e, ao enraizar-se no solo brasileiro, expandir seu 

modo de vida (PETRONE, 1982, p. 39). 

Além disso, a imigração europeia também deve ser compreendida a partir do seu 

contexto mercadológico. A data de 28 de janeiro de 1808 marca a abertura dos portos às 

nações que mantinham relações amistosas com Portugal, ato decorrente da vinda da Corte 

portuguesa ao Brasil. A relevância dessa ação reflete-se no estreitamento das relações 

comerciais com a Inglaterra, país que atravessava sérios problemas em termos de colocação 

do seu produto no mercado europeu devido ao Bloqueio Continental decretado por Napoleão, 

necessitando abrir novos mercados. Mas não bastava trazer seus produtos para serem 

vendidos no Brasil, deveria ser constituído um mercado interno apto a comprar tais 

mercadorias. A mão de obra escrava representava um empecilho a esse intento, pois os 

escravos, não possuindo renda para consumir, representavam um entrave à expansão 

capitalista inglesa. Fazia-se urgente e necessário, portanto, abolir a escravatura no Brasil e, 

concomitantemente a isso, trazer imigrantes europeus que suprissem a demanda por mão de 

obra na grande lavoura e pudessem consumir as mercadorias oriundas da Europa (LANDO e 

BARROS, 1976). 

Prado Jr. (1976) destaca que a utilização da mão de obra dos imigrantes europeus nas 

lavouras de café apresentou-se rentável no início, devido ao bom desempenho dessas 

lavouras, que tiveram como idealizador um grande lavrador de café de São Paulo, o senador 

Nicolau de Campos Vergueiro. Seu exemplo foi imitado por outros lavradores que viram 

nessa nova modalidade de trabalhadores uma solução à escassez de braços que se agravava 

com a interrupção da importação de escravos.  

Esse êxito inicial, contudo, começou a apresentar, aos poucos, suas limitações. O 

convívio diário entre escravos, que formavam a maior parte da massa de mão de obra, com 

“europeus livres fazendo o mesmo serviço que eles, não podia ser muito atraente para estes 

últimos e representava uma fonte de constantes atritos e indisposições” (PRADO JR., 1976, p. 
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187). Além disso, faltava aos fazendeiros a sensibilidade em perceber as distinções existentes 

entre essas duas categorias de trabalhadores.  

 

Os proprietários habituados a lidar exclusivamente com escravos, e que 

continuavam a conservar muitos deles trabalhando ao lado dos colonos, não tinham 

para com estes a consideração devida à sua qualidade de trabalhadores livres; os 

contratos de trabalho que os emigrantes assinavam antes de embarcar na Europa e 

desconhecendo ainda completamente o meio e as condições do país, onde se 

engajavam, eram geralmente redigidos em proveito exclusivo do empregador e não 

raro com acentuada má-fé. (PRADO JR., 1976, p. 187). 

 

 

 Outro problema eram os critérios para o recrutamento dos colonos na Europa, cuja 

preocupação era quantitativa, o que significa total ausência de uma seleção prévia que 

procurasse identificar as aptidões desses imigrantes para o serviço árduo nas lavouras de café, 

além das condições físicas à adaptabilidade ao clima tropical brasileiro. “Chegavam a emigrar 

para o Brasil não raro até enfermos e velhos inválidos”, fator de evidente descontentamento 

por parte dos proprietários das fazendas que se sentem desestimulados em continuar 

investindo “nesse sistema que se apresenta tão cheio de percalços e dificuldades” (PRADO 

JR., 1976, p. 187). 

O mesmo autor complementa dizendo que, diante desse quadro de insatisfações, tanto 

pelo lado dos imigrantes, que acabam por influenciar parentes que talvez viessem ao Brasil 

não fossem as péssimas condições aqui encontradas, relatadas pelos que emigraram, como por 

parte dos fazendeiros, evidencia-se a falta de estímulo à continuidade dos fluxos migratórios 

vindos da Europa para o Brasil, que chegam a ser proibidos na Alemanha em 1859, 

interrompendo o fornecimento de trabalhadores para as fazendas.   

Com relação especificamente ao Rio Grande do Sul, o início da colonização alemã 

ocorre em 1824, com a vinda de 38 imigrantes às terras da Real Feitoria do Linho Cânhamo, 

que mais tarde recebe o nome de São Leopoldo. Um dos fatos que deixou profundas marcas 

nesses primeiros imigrantes foi a forma enganosa como o governo brasileiro, representado 

pelo major Jorge Antônio de Schaeffer, recrutava esses estrangeiros, oferecendo-lhes as 

mesmas vantagens que haviam sido oferecidas aos colonos de Nova Friburgo:  

 

1. passagem paga à custa do Governo Imperial; 2. concessão gratuita de um lote de 

terra de 400 braças, em quadro ou 160.000 de superfície; 3. subsídio diário de um 

franco ou 160 réis a cada colono no primeiro ano, a metade no segundo; 4. caberia a 

cada família, na proporção do número de pessoas, certa quantidade bois, cavalos, 

etc. (LANDO e BARROS, 1976, p. 36). 
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Além das vantagens relacionadas acima, também foram prometidas questões como a 

isenção de pagamento de impostos por dez anos e o imediato direito de cidadania brasileira. 

Ambas as disposições não poderiam ser concedidas, pois necessitariam de alterações na 

Constituição do País. Sobre isso, Furtado (2003, p. 124) complementa dizendo que,  

 

as colônias criadas em distintas partes do Brasil pelo governo imperial careciam 

totalmente de fundamento econômico; tinham como razão de ser a crença na 

superioridade inata do trabalhador europeu, particularmente daqueles cuja “raça” era 

distinta da dos europeus que haviam colonizado o país. Era essa uma colonização 

amplamente subsidiada. Pagavam-se transporte e gastos de instalações e 

promoviam-se obras públicas artificiais para dar trabalho aos colonos, obras essas 

que se prolongavam algumas vezes de forma absurda. E, quase sempre, quando, 

após os vultosos gastos, se deixava a colônia entregue as suas próprias forças, ela 

tendia a definhar, involuindo em simples economia de subsistência.  

 

 

O autor sustenta seu argumento de inexistência de uma base econômica nas políticas 

imigratórias dizendo que as colônias deveriam ter sido integradas às linhas de produção 

existentes à época, no caso os artigos voltados ao mercado externo, ou para produtos que 

atendessem às demandas do mercado interno que se formava com o processo de urbanização 

do País. As duas formas de inserção dessa mão de obra defrontavam-se, contudo, aos 

condicionantes impostos pelas estruturas de poder representadas pela economia cafeeira, que 

não tinha interesse em “subsidiar uma imigração que nada concorreria para solucionar o 

problema de mão de obra em suas plantações e que com ela viesse concorrer no mercado de 

café”. E, como a dinamização do mercado interno estava vinculada ao efeito multiplicador do 

capital gerado pelas exportações, explica-se a precariedade econômica na fase de formação 

dessas colônias (FURTADO, 2003, p. 125). 

Os autores Lando e Barros (1976) enfatizam que os imigrantes, principalmente os que 

vieram na segunda leva da primeira fase da colonização alemã, logo perceberam que foram 

enganados. O problema mais grave teria sido a inexistência de demarcação das terras, fato que 

resultou na intervenção do governo alemão, fazendo com que em dois anos o imperador 

autorizasse o “pagamento de passagens, do subsídio diário e a concessão gratuita dos lotes de 

terra” (LANDO e BARROS, 1976, p. 37). 

O fluxo imigratório foi interrompido entre 1830-1844 devido a dois motivos em 

especial: o primeiro, foi a Lei de Orçamento, que desautorizava despesas com imigração, e o 

segundo, foi a Revolução Farroupilha, que impossibilitou a continuidade do movimento de 

entrada dos colonos europeus. A segunda fase da colonização do Rio Grande do Sul por 

imigrantes alemães inicia em 1844 quando entram em São Leopoldo, em outubro e novembro 

daquele ano respectivamente, 51 e 15 imigrantes. Contudo, “não podendo contar com outras 
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terras a não ser as que estavam situadas na serra, em pleno sertão – e onde as picadas não 

estavam abertas, nem medidas as terras – ficaram entregues à própria sorte”, uma vez que a 

desordem na Província se mantinha. Situação que só foi definitivamente modificada com a lei 

Provincial nº304, que, ao determinar que as terras deveriam ser vendidas aos colonos e não 

mais doadas, estabeleceu a base para a constituição da pequena propriedade rural no Rio 

Grande do Sul (LANDO e BARROS, 1976, p. 37). 

Como a pesquisa para este trabalho de tese foi realizada em município localizado na 

região Noroeste do Rio Grande do Sul, mais precisamente na região da Grande Santa Rosa, 

julga-se apropriado estender o campo de observação, no que diz respeito ao quesito 

“formação”, também para essas duas regiões, por compreender-se que possam haver 

relevantes aspectos sobre seus registros históricos que sirvam para se ir aos poucos 

desvendando especificidades que serão explicitadas no próximo capítulo, sob a luz das 

narrativas orais dos moradores da comunidade rural de Linha Acre.  

 

4.1.2  A formação da região Noroeste do Rio Grande do Sul e da região da Grande Santa 

Rosa-RS 

 

A região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul faz parte da última área incorporada 

pela então Província de São Pedro. Essa área teria ficado por mais de um século sem que 

Portugal e Espanha manifestassem qualquer interesse em desprender esforços para sua efetiva 

colonização e integração ao restante do País. Um dos fatores que teria influenciado 

positivamente no processo de povoamento dessa região foi a experiência reducional dos 

jesuítas espanhóis em 1682, quando iniciaram a formação dos “Sete Povos das Missões”, 

projeto consolidado em 1706 e foi responsável pelo desenvolvimento de um “modelo de 

organização socioeconômica que se diferenciava em muito daquele gestado pela ocupação 

portuguesa do território gaúcho com base nas estâncias” (ROTTA, 2007, p. 169). 

Pode-se afirmar que a experiência reducional dos “Sete Povos das Missões” teve 

significativa participação na transformação da região Noroeste num importante centro 

econômico, devido à produção de erva-mate, à criação de gado, à realização de trabalhos de 

fiação, tecelagem, metalúrgica, além de trabalhos artísticos. Isso começou a atrair a atenção 

das Coroas espanhola e portuguesa, pois preocupavam-se que a proliferação desse modelo no 

restante das colônias sob seu domínio pudesse colocar em risco o poder dessas monarquias, 

fato que levou à destituição dessas reduções. Cenário melhor elucidado por Rotta (2007, p. 

171): 



118 

 

de uma região periférica no início do processo de colonização, a região missioneira 

transformou-se numa área estratégica e numa “ameaça política à segurança das 

monarquias ibéricas” a tal ponto de constituir-se em pauta das disposições do 

Tratado de Madri assinado entre Portugal e Espanha em 1750. Por esse tratado 

acertava-se a troca do território missioneiro pela Colônia de Sacramento e decretava-

se a imediata retirada dos índios e dos jesuítas da região das missões para que 

Portugal pudesse implantar um novo processo de colonização na região. Como os 

índios não aceitaram os termos (saída imediata sem direito a levar nada e sem 

qualquer indenização) do acordo, iniciou-se o conflito armado, conhecido como a 

“guerra guaranítica” que acabou por decretar o fim da experiência missioneira. 

 

 

Essa desagregação do modelo reducional desencadeou um processo de exclusão e 

consequente dispersão desses núcleos comunitários até então ligados às Missões Jesuíticas. 

Não restando muitas alternativas aos indígenas, estes viram-se obrigados a procurar emprego 

como peões nas estâncias que se formaram na região com o apoio da Coroa Portuguesa. 

Segundo Rotta (2007, p. 173), os “estancieiros controlavam o poder político local, tornando-

se referência de autoridade e ocupando os principais cargos na criação dos primeiros 

municípios da região, Cruz Alta (1833), Santo Ângelo (1873), Palmeira das Missões (1874) e 

São Luís Gonzaga (1880)”. 

Sobre os fatores que estimularam a colonização do Noroeste gaúcho, Farias et al (2010, 

p.4) destacam que a proximidade com o rio Uruguai foi um importante incentivo, uma vez 

que havia a expectativa de que servisse para transportar a produção de grãos com destino ao 

sudeste do Estado. A navegação, entretanto, “não se mostrou um meio eficaz, bem como a 

demanda não confirmou o mercado esperado”. Mas, mesmo diante desse insucesso, o fato é 

que houve um deslocamento de famílias para a região, que contava, em 1912, com 1.200 

habitantes que se concentravam ao longo do Núcleo do Uruguai (atual Porto Lucena) e do rio 

Comandaí. Conforme os autores Farias et al (2010, p. 4),  

 

outro fator importante para o estímulo da colonização da região noroeste é o 

desenvolvimento da malha ferroviária. Em 1894 os trens aproximam Santa Maria de 

Cruz Alta, distante 250 quilômetros do Núcleo de Comandaí. Os trilhos de ferro 

chegam a Ijuí em 1911, quatro anos depois é a vez do Município de Santo Ângelo 

receber o transporte férreo. Giruá é ligada a rede em 1928 e em Santa Rosa o trem 

chega em 1940. 

 

 

Os mesmos autores explicam ainda que, a partir de 1911, chegam colonos católicos de 

origem alemã vindos das “colônias velhas”, o que estava em consonância com a filosofia de 

colonização étnica que visava à homogeneização desses nichos populacionais, conforme 

explanado na última seção deste capítulo. Mas, como havia uma preocupação por parte do 

governo em relação à soberania nacional, foi determinado que “a faixa de terra de 30 

quilômetros do limite da fronteira só era autorizada para ocupação por brasileiros natos e 
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casados com brasileiras natas”. O processo de colonização das matas do Noroeste gaúcho se 

dá então, desde o final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, de duas formas 

distintas: com a ocupação de lotes oficiais estimulados pelo governo e por imigrantes 

europeus ajudados pelas empresas colonizadoras privadas, constituindo o perfil de pequenas 

propriedades agrícolas da região Noroeste do Rio Grande do Sul (FARIAS et al, 2010, p. 41) 

Tais migrações internas eram incentivadas por empresas colonizadoras, que 

organizavam grupos populacionais que tinham interesse em buscar alternativas de vida em 

novas terras. Esse conjunto de ações foi responsável pela formação de Colônias, como Serro 

Azul11 e Santa Rosa, ambas de interesse para este estudo. A primeira, porque foi o local de 

partida dos primeiros moradores de Linha Acre. O nome Serro Azul ainda faz parte da 

memória dos entrevistados. E a segunda, pelo fato de ter sido a origem da região da Grande 

Santa Rosa, da qual o Município de Cândido Godói faz parte. Região que atualmente é 

composta pelos Municípios identificados na figura 2 a seguir:  

 

Figura 2 – Localização geográfica da região da Grande Santa Rosa-RS 

 
    Fonte: IBGE-base cartográfica 2010 – Elaborado por Mizael Dornelles, em 2017.  

 

                                                           
11 Serro Azul que atualmente é conhecida como Cerro Largo. Teve seu nome modificado após exigência do 

IBGE que, em 1942, exigiu que a cidade trocasse de nome para poder se emancipar. (RAMOS, 2006, p. 43) 
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Com relação especificamente à criação da Colônia Serro Azul, esta teria sido “criada 

para abrigar o excedente de colonos das colônias velhas, conservando-os reunidos étnica e 

religiosamente” (RAMOS, 2006, p.45), pois eram na sua maioria católicos e de origem alemã.  

 

Em maio de 1902, o Volksverein enviou uma comissão liderada pelo padre 

Maximiliano Kuno Maria Von Lassberg, juntamente com Horts Hoffmann, que era 

agrimensor destas terras, e Carlos Culmey, que era topógrafo. Acompanhando estes, 

foram os seguintes imigrantes: Mathias München, Felipe Guth, João Ten Caten, Karl 

Dahmer, Peter Martini, Jacob Müller, Peter Ludwig, Michel Schneider, Mathias 

Bard, Paulo Schmidt e João Hoffmann, com o objetivo de avaliar as terras e estudar 

a possibilidade de colonizar a área. No mesmo ano, após análise do relatório da 

comissão, saiu o parecer favorável à colonização e, em quatro de outubro de 1902 

foi oficialmente fundada a colônia Serra Azul. (RAMOS, 2006, p. 46). 

 

 

Além do nome Serro Azul, é interessante registrar que os entrevistados também 

guardam na memória o nome do padre Maximiliano Kuno Maria Von Lassberg. Para eles, o 

padre Lassberg (como se referiram) deve ter sido um importante personagem no início da 

colonização de Linha Acre, pois, ao mencionarem a colônia Serro Azul, foi o primeiro nome 

que lhes veio à mente, por ter sido comentado pelos pais e avós ao longo das suas vidas.  

A partir da fundação oficial da colônia Serro Azul (situada entre os rios Ijuí e 

Comandaí), começou a negociação dos lotes de terras, que eram financiados pela empresa 

colonizadora Bauerverein. Desses lotes surgiram as linhas, que eram comunidades que 

ficavam próximas à colônia. Essas linhas eram situadas de dois em dois quilômetros, no 

sentido sul-norte, sendo que a oeste eram todas católicas e a leste evangélicas. Entre as linhas 

criadas, pode-se mencionar como exemplo: Encantado, Santa Cruz, Luisenthal, Atolosa, 

Caraguatá e Dona Otília12 (RAMOS, 2006). 

No que diz respeito ao início da povoação da colônia de Santa Rosa, Christensen (2008, 

p.35) relata que tal ação fazia parte das metas de ocupação definitiva do Estado do então 

governador do Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros – a finalidade era a integração de 

grupos étnicos à vida sociocultural de política do Estado. “Por volta de 1912, as matas 

próximas ao Rio Uruguai consistiam na última reserva de terras devolutas do Rio Grande do 

Sul”.  

A povoação da região de Santa Rosa foi facilitada pela rede ferroviária que, por ter 

avançado para o oeste, tinha um terminal localizado a apenas 120 quilômetros desta região o 

que permitiu o acesso das famílias que desejavam povoar a região.  

 

                                                           
12 A origem de Linha Acre deu-se mais tarde, em 1916, conforme registros dos entrevistados, apresentados no 

último capítulo desta tese. 
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Inicialmente o extenso território de Santa Rosa foi sendo povoado por donos de 

glebas e outras pessoas que iam se estabelecendo por conta própria, de maneira 

esparsa, sem formar núcleo populacional. Estima-se que, mesmo antes da criação da 

Colônia, existia um número superior a 300 famílias que ocupavam 70 léguas 

quadradas entre os rios Santo Cristo e Inhacorá. Esses posseiros vinham de locais 

próximos e também de colônias velhas. A madeira-de-lei e os ervais nativos 

constituíam-se em forte atrativo. (CHRISTENSEN, 2008, p. 35). 

 

 

Um dado importante relacionado à formação da Colônia Santa Rosa diz respeito ao 

interesse do Estado em incentivar a construção de povoados mistos, em que o elemento 

nacional (caboclos e posseiros) fosse devidamente valorizado e totalmente integrado aos 

imigrantes europeus que começavam a chegar em 1914. A autora explica que  

  

os lotes eram vendidos em média ao preço de 500 mil réis. Para a aquisição dos lotes 

mais próximos à sede da nova colônia, era dada preferência aos “colonos nacionais” 

em função da determinação do governo do estado em comprovar que era possível 

realizar a sua integração com os descendentes de imigrantes dando-lhes uma 

oportunidade econômica e social. (CHRISTENSEN, 2008, p. 38). 

 

 

Esses descendentes de imigrantes vinham movidos pelo desejo de garantir sua 

reprodução social produzindo alimentos na terra vermelha “rica e generosa”, cuja fertilidade 

foi um dos principais elementos de atração dessas populações que vinham de muito longe, 

como das “colônias velhas”, cujas terras não ofereciam as mesmas condições de plantio como 

as que foram ocupadas pelos seus antecessores. Conforme a autora acima mencionada, essas 

populações viajavam em caravanas de carroções puxados por mulas e bois e outros saíam de 

lugares mais próximos e podiam vir a pé ou a cavalo. Mas, independentemente da distância 

que percorriam, o que tinham em comum era a consciência de que lhes cabia o papel de 

colonizadores, o que significava terem de abrir espaços e criar as condições que lhes 

permitisse sobrevivência econômica, social e cultural na nova morada.  

A Colônia Santa Rosa foi fundada oficialmente em 1915 e, três anos depois, em 1918, o 

governo do Estado promoveu a “Festa dos Nacionais” com o objetivo de enaltecer o sucesso 

alcançado com o empreendimento de uma colônia mista. Mas, conforme Chirstensen (2008, 

p. 39) “aos poucos os agricultores nacionais passaram a retirar-se quando da chegada dos 

colonos de origem estrangeira”, frustrando os representantes do governo que acreditavam na 

mistura étnica como componente de fortalecimento da nação brasileira.   

Especificamente sobre a presença e importância da etnia alemã na Colônia Santa Rosa, 

Riske (2017) menciona que, em 1931, ano de sua municipalização, 40% dos habitantes do 

município eram de origem alemã-russa e alemã. No que diz respeito à produção agrícola, 

esses imigrantes foram pioneiros na produção de soja. Com destaque para Johann Muller, 
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Bruno Schwartz e Gustavo Bessel, que, juntamente com o Pastor Lehenbauer, foram 

responsáveis pelo plantio e distribuição das primeiras sementes de soja na região da Grande 

Santa Rosa.  

A presença da etnia alemã na região da Grande Santa Rosa pode ser observada nos dias 

atuais. Como exemplo, pode-se mencionar a realização da típica Oktoberfest, realizada 

anualmente no Bairro Central em Santa Rosa, cujo pórtico de entrada apresenta características 

da cultura germânica.  

 

Figura 3 – Pórtico de entrada Bairro Central/Santa Rosa-RS 

 
                         Fonte: Prefeitura de Santa Rosa-RS. 

 

Outro exemplo da valorização da cultura alemã no Município de Santa Rosa é o Grupo 

de Dança Folclórica Immer Lustig, criado em 2000. Conta atualmente com 94 bailarinos que 

se dividem nas categorias: mirim, infantil, juvenil e adulto. Em suas apresentações, o grupo 

usa vestimentas que fazem referência ao cotidiano dos camponeses alemães com o objetivo de 

resgatar, por meio da dança e da música, hábitos e costumes trazidos pelos antepassados.  

 

Figura 4 – Grupo Folclórico Immer Lustig – Santa Rosa-RS 

 
               Fonte: Associação de Grupos e Danças Folclóricas Alemãs. 
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Com relação ao crescimento da produção agrícola nessa região, Motter (2015) destaca 

que, na década de 1940, a renda per capita dos habitantes do Município de Santa Rosa foi 

multiplicada por sete durante esse período. Contudo, para essa autora,  

 

este acelerado ritmo de crescimento econômico, num primeiro momento sob 

responsabilidade da produção agrícola e num segundo momento concomitantemente 

à produção industrial foi construído sob pressão dos recursos naturais, em especial, 

nesse caso, à retirada da vegetação original, a qual sem medidas, reflete em 

problemas ambientais na atualidade. (MOTTER, 2015, p. 108). 

 

 

Os agricultores que se instalaram na região da Grande Santa Rosa reiniciaram o sistema 

de agricultura do tipo extrativista,  

 

começando pelo desmatamento de uma pujante floresta subtropical cujo modelo se 

caracterizava pelo corte e queimada da madeira, pela não reposição dos nutrientes 

retirados pelas culturas e ausência de conservação do solo. Após muitos anos desse 

tipo de exploração do meio ambiente, começou o ciclo de empobrecimento paulatino 

no meio rural com a perda da produtividade da terra [...] (CHRISTENSEN, 2008, 

p.214). 

 

 

Além do empobrecimento do solo, Motter (2015) aponta outro problema decorrente do 

desequilíbrio ambiental: o ataque de gafanhotos e formigas. Sendo as formigas consideradas o 

principal inimigo dos agricultores, pois como a constituição da terra vermelha é de argilas 

ferruginosas, e muitas vezes misturada com terra preta e húmus, apresenta-se como lugar ideal 

para o desenvolvimento das formigas. Há de se considerar a visão crítica da autora, cuja 

interpretação sob a ótica ambiental não deixa dúvidas de que os anseios expansionistas dos 

agricultores, motivados pela fertilidade do solo, foram responsáveis pela destruição dos 

elementos condicionantes da riqueza que atraiu os colonizadores.  

 

Entre tantas outras dificuldades, o ataque das “pragas”, principalmente a formiga, 

considerada a grande inimiga, e dos animais silvestres, como o gafanhoto, 

representava uma ameaça constante às plantações. É imprescindível lembrar que 

tanto a formiga como o gafanhoto são tidos como “praga” frente a produção 

agrícola, no momento em que o habitat natural, a floresta, é recuado para dar espaço 

à plantação. Formiga e gafanhoto só são “pragas” fora da floresta, num sistema 

desequilibrado do ponto de vista ambiental. (MOTTER, 2015, p. 111). 

 

 

A conjunção desses fatores desencadeou, nas décadas de 1950 e 1960, correntes 

migratórias de colonos que buscavam melhores condições de plantio em direção ao oeste 

catarinense, sudoeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai. E ainda outros que se 
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direcionaram para centros urbanos como a cidade de Santa Rosa e Grande Porto Alegre, 

empregando-se como mão de obra em setores da indústria.  

Essa verdadeira diáspora de famílias de agricultores que representavam a sustentação 

econômica da região, cuja estrutura fundiária baseava-se principalmente na pequena 

propriedade rural (área inferior a 25 hectares), tornava urgente e necessário encontrar uma 

solução que permitisse a retomada da produtividade e desmotivasse, portanto, novas ondas 

emigratórias.  

Em função dos problemas apontados acima, em 1965, a região da Grande Santa Rosa 

foi protagonista de uma intensa campanha que teve por objetivo recuperar a produtividade do 

solo por meio do uso de adubos, corretivos e fertilizantes químicos. Era a “Operação Tatu”, 

chamada por esse nome devido aos buracos que foram abertos para retirar as 1.200 amostras 

de terra enviadas para análise. 

Numa parceria ente a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade de 

Wisconsin e a Agência Norte-Americana de Desenvolvimento Internacional, sempre com a 

supervisão direta do americano especialista em solo, John Murdock, foi montado um 

verdadeiro laboratório de análise de solo. Os autores Farias et al (2010, p. 174), dizem que,  

 

com os resultados em mãos e a comprovação da necessidade de investimentos para o 

restabelecimento da produtividade, os agricultores valera-se da habilidade de Pedro 

Carpenedo para pleitear junto aos órgãos competentes uma linha de financiamento 

do Banco do Brasil para iniciar a recuperação do solo.   

 

 

A “operação tatu” obteve os resultados almejados, estendendo as novas formas de 

manejo do solo pela região da Grande Santa Rosa e para outras regiões do País, consideradas 

aptas para utilizar tais inovações devido aos resultados alcançados pelos agricultores que 

fizeram parte do projeto que revitalizou, principalmente, a produção de soja e trigo, inserindo 

Santa Rosa no mapa das principais regiões produtoras do Estado. Conforme Christensen 

(2008, p.216),  

a policultura cíclica, tendo em vista o aproveitamento intensivo do solo, fez com que 

Santa Rosa figurasse entre os municípios mais produtivos do Estado do Rio Grande 

do Sul. Passou a ser o centro inovador no mundo da agricultura no país, onde as 

formas de produção passaram a ser adotadas nas mais diversas regiões agrícolas. Por 

todas as inovações na produção de soja, Santa Rosa garantiu o título de “Capital 

Nacional da Soja” ou “SOJACAP”. 

 

 

Talvez seja desnecessário dizer que o aumento da produtividade do solo tenha trazido 

aos agricultores um sentimento de confiança no que diz respeito ao uso de tecnologias 

aplicadas à lavoura, delegando maior credibilidade às entidades representativas do setor 
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agroindustrial e também às agroindústrias que se fortaleciam impulsionadas pelos efeitos 

colaterais positivos da cadeia produtiva que se formava a partir dessa nova configuração do 

meio rural da região da Grande Santa Rosa. De uma economia mais voltada à produção de 

suínos, sendo a banha o principal produto para a geração de renda, passou para uma economia 

pautada no atendimento das exigências globais de reprodução acelerada do capital.  

A região da Grande Santa Rosa insere-se no que Santos e Silveira (2001, p. 119) 

chamam de “nova geografia feita por belts modernos e de novos fronts no Brasil”, em que 

ganham força estruturas que se integram aos complexos sistemas de produção extensiva, cuja 

geração de mais-valia se dá mais na esfera da circulação e distribuição do que no âmbito 

produtivo, o que significa, em outras palavras, que o território passa a ser percebido e 

interpretado por diferentes usos e novas territorialidades. 

  

4.2 As transformações na região da Grande Santa Rosa-RS  

 

Para demonstrar as mudanças em termos econômicos ocorridas na região da Grande 

Santa Rosa, optou-se por três setores produtivos: suínos, soja e máquinas agrícolas, com a 

ressalva de que não se está negligenciando a importância de outros segmentos produtivos 

presentes na região, tais como: milho, trigo e leite. Sobre o setor de leite há de se observar que 

se trata de uma atividade produtiva que faz parte da vida de famílias de descendentes de 

imigrantes europeus desde o início da colonização em solo gaúcho, pois nas regiões coloniais 

conjugava-se a criação de animais para obter força de tração com animais que serviam para 

fornecer alimentos: carne e leite. Atualmente, a produção leiteira, que também teve de se 

adaptar às exigências de mercado com a introdução de tecnologias, novas formas de manejo e 

genética, é vista como um dos setores responsáveis pelo movimento inverso aos grãos, no que 

diz respeito ao esvaziamento do campo, uma vez que, devido as suas características laborais, 

mantém as famílias no meio rural.  

A escolha dos setores apresentados deu-se em função do encadeamento entre eles, 

permitindo visualizar as transformações econômicas na região estudada, principalmente no 

que se refere à integração dos produtores rurais com os complexos agroindustriais, além da 

presença de empresas multinacionais. Essa é uma das causas apontadas, por um lado, pelo 

esvaziamento dos espaços rurais com a mudança da paisagem, como é o caso da região da 

Grande Santa Rosa, onde se pode visualizar redução populacional significativa de localidades 

como a que foi estudada. Por outro, pela gradativa mudança em termos sociais com a 

introdução de um modo de vida mais associado ao urbano.  
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Conforme apresentado na sequência dessa seção, a suinocultura, depois de ter passado 

por importantes alterações, pode ser vista na atualidade como um setor ao qual configura-se 

características vinculadas a sua inserção nos moldes internacionais de produção de carnes, já 

que os gostos e preferências dos consumidores foram deslocados para a gordura vegetal. Esse 

fator foi preponderante para a dinamização da produção de soja, responsável por inserir a 

região da Grande Santa Rosa no mapa de maiores produtores nacionais desse grão, o que 

gerou investimentos nacionais e internacionais destinados ao incremento na produção de 

máquinas e implementos agrícolas. 

 

4.2.1  Suinocultura: do “porco banha” ao suíno tipo carne  

 

A atividade suinícola acompanha a vida dos colonos da região Noroeste do Rio Grande 

do Sul desde o início da colonização, uma vez que se adapta às características da pequena 

propriedade rural e é fonte de renda e subsistência às famílias de agricultores, além de ter 

servido por muito tempo também para conservar as carnes, pois não havia energia elétrica que 

possibilitasse resfriar esses alimentos. Farias et al (2010, p. 54) ressaltam que as colônias 

eram divididas em lotes de 25 hectares de terra e eram fixadas, preferencialmente, próximas a 

um lajeado, justamente para possibilitar o abastecimento de água aos animais. É importante 

mencionar que a principal parcela da renda oriunda da comercialização de porcos era 

decorrente da venda da banha, sendo o porco do tipo preto, como a raça Nilo (figura 5), o 

mais comum nas propriedades para esse fim. Esses animais pesavam de 100 a 150 quilos e 

eram considerados excelentes produtores de toucinho, produzindo de 65% a 70% de banha. 

 

Figura 5 – Porco “tipo banha” – macho da raça Nilo 

 
                                 Fonte: stravaganzastravaganza.blogspot.com.br. 
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Nas primeiras décadas do século XX, a criação de porcos era incentivada pela 

possibilidade de comercializar a banha para outros estados brasileiros. Conforme Heuser 

(2004), “a banha foi o mais importante produto colonial exportado” e era resultado, como já 

mencionado anteriormente, da combinação entre a atividade agrícola de subsistência e a 

criação de porcos para a fabricação de banha. Processo que foi modificado em 1937 com a 

proibição por parte do governo federal do “abate doméstico de porcos para a exportação de 

banha, que passava a ser autorizado apenas em estabelecimentos registados e inspecionados”, 

fato que já começa a vincular a produção de porcos à lógica industrial (TERHORST e 

SCHMITZ, 2007, p. 107). 

O porco “tipo banha” recebia uma alimentação líquida, chamada usualmente de 

“lavagem”. Esse “alimento para os porcos era feito em tachos enormes e necessitava de uma 

grande quantidade de madeira, usada para fazer o fogo do cozimento”. Os ingredientes que 

eram usados para o preparo da “lavagem” eram: espigas de milho, mandioca, abóbora, batata 

doce, entre outros vegetais e, na década de 1930, a soja em grãos também passa a fazer parte 

desse preparo, fato que contribuiu para a intensificação do cultivo dessa oleaginosa na região 

Noroeste (FARIAS et al, 2010, p. 61). 

Os autores acima mencionados destacam que o uso da soja em grãos foi relacionado a 

problemas de locomoção dos animais. A partir desse diagnóstico,  

 

iniciou-se um trabalho de conscientização dos produtores para a substituição da 

lavagem por uma ração balanceada no trato dos animais. Nesta nova dieta entraria o 

milho, o grão de soja seria substituído pelo farelo de soja e adicionadas misturas 

minerais e vitamínicas nessas rações, ingredientes que não eram usados pelos 

suinocultores de então. (FARIAS et al, 2010, p. 65). 

 

 

A substituição da soja em grãos pelo farelo de soja na alimentação dos porcos despertou 

o interesse da indústria de óleo de soja, cuja representação na região se dava pela Indústria 

Gaúcha de Óleos Vegetais – IGOL, com sede em Santa Rosa. Pode-se observar nessa 

mudança indícios de perda de autonomia do produtor rural na produção de porcos, uma vez 

que passa a depender das orientações de organizações como a Ascar (atual Emater/RS – 

Ascar) para o preparo da alimentação desses animais. Além disso, também depreende-se 

dessa ação que possa ter sido o início do fortalecimento de laços de confiança entre os 

produtores com entidades representativas do setor como a Associação Rural de Santa Rosa, o 

que pode servir como um dos elementos explicativos para o sucesso do processo de 

integração entre produtores e frigoríficos que será visto na sequência desta seção.  
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Há de se mencionar ainda um outro fator que foi determinante para a reestruturação da 

suinocultura e evolução para o conceito do suíno tipo carne13. Na década de 1940 são 

registrados casos de Peste Suína Clássica-PSC em território brasileiro. Fato que levou a uma 

forte campanha por parte do Ministério da Agricultura, em parceria com entidades 

representativas de classe, como o Sindicato da Indústria de Produtos Suínos-SIPS, para a 

erradicação dessa doença. Terhorst e Schmitz (2007) observam que essa crise da suinocultura 

tenha servido como mais uma oportunidade para o crescimento da indústria de óleos vegetais 

e, por consequência desse processo, a redução do consumo de gorduras de origem animal 

como a banha. Conforme os autores, 

 

concomitantemente ao episódio da peste suína, começaram a surgir com maior 

intensidade no mercado nacional os óleos vegetais, bem como a propaganda de que 

os apresentava como alternativa ao consumo de gorduras de origem animal (banha), 

apontando como responsável por problemas cardíacos. Com isto, paulatinamente, 

foram-se alternando os hábitos alimentares da população, com a gradual redução do 

consumo de banha. (TERHORST e SCHMITZ, 2007, p. 108). 

 

 

Pode-se dizer, portanto, que a crise na suinocultura, somado ao desenvolvimento da 

indústria de óleos vegetais, tenha sido fundamental para a reversão no conceito de produção 

de suínos, que foi evoluindo gradativamente de “porco banha” para o suíno tipo carne da 

atualidade. Fávero et al (2011) explicam que o controle genealógico dos suínos e a importação 

de raças exóticos, possibilitado a partir da criação da Associação Brasileira de Criadores de 

Suínos-ABCS em 1958, foi de suma importância para o aprimoramento das raças, 

possibilitando atingir o objetivo de produzir um suíno tipo light, ou seja, com menor 

espessura de toucinho e maior quantidade de carne. Conforme os mesmos autores a  

  

difusão desse material introduzido de outros países, ocorria através de exposições, 

cujo ápice era o julgamento dos suínos em várias categorias, determinadas pela 

idade, atribuindo-lhes premiações e culminando com a escolha dos grandes 

campeões macho e fêmea de cada raça. Esse julgamento de classificação era 

precedido pelo julgamento de admissão, onde os jurados analisavam o aparelho 

mamário, os aprumos e as características raciais, impedindo a participação na 

exposição de animais que apresentassem defeitos. Além das exposições, concorriam 

para a disseminação do material genético as feiras de reprodutores, os dias de 

campo, dias de venda e as vendas de reprodutores atreladas a financiamentos 

estimulados e elaborados pelo Serviço de Extensão Rural. (FÁVERO et al, 2011, p. 

106). 

 

 

                                                           
13 Neste trabalho a nomenclatura “porco” é usada para designar os animais criados, principalmente, para a 

produção de banha – animais com maior teor de gordura (toucinho) e menos carne. E a nomenclatura “suínos” é 

usada para designar os animais que são criados a partir da introdução do conceito “tipo carne”. Nesse caso são 

animais com maior rendimento de carne magra por carcaça abatida.  



129 

 

Para que esses animais fossem produzidos de forma satisfatória, a ponta inicial da 

cadeia produtiva, representada pelos produtores, deveria fazer parte desse processo de forma 

mais comprometida, o que significaria ir bem mais além do simples recebimento de 

orientações dos técnicos que visitavam as propriedades. Dessa forma, a década de 1970 

registra uma das mais importantes modificações ocorridas no relacionamento entre os 

produtores e as agroindústrias com o início do sistema de integração.  

O sistema de integração é caracterizado, na visão de Terhorst e Schmitz (2007, p. 113), 

pela existência de uma “certa dependência do produtor integrado para com a empresa 

integradora, que impõe uma série de exigências e estipula o rendimento ao final de cada lote 

de suínos”. Por outro lado, o produtor recebe da integradora garantias como a compra da 

produção e a disponibilidade a tecnologias às quais teria mais dificuldade para acessar se 

decidisse produzir de forma independente. Desenvolve-se, a partir dessa nova modalidade 

produtiva, laços de confiança entre as partes envolvidas.  

De acordo com os autores acima mencionados, a criação de suínos no sistema de 

integração se dá em três etapas: Unidades Produtoras de Leitões-UPLs; Creches e 

Terminação.  

a.  UPLs: os leitões são criados do nascimento até seus 21 dias de vida. Os produtores 

integrados recebem a genética e os insumos para a produção da empresa integradora 

e, como contrapartida, são responsáveis pelas instalações e os custos de manutenção 

e mão de obra;  

b. Creches: nessas unidades os leitões permanecem dos 21 dias até 56 a 63 dias, 

dependendo das orientações da empresa integradora; 

c. Terminação: local onde os animais permanecem entre três a quatro meses, até que 

tenham atingido o peso ideal para o abate, conforme estipulado pela empresa 

integradora.  

É importante mencionar que a evolução do porco tipo banha para o suíno tipo carne se 

deu por meio do desenvolvimento de sistemas de classificação de carcaças que visavam a 

detectar o percentual de gordura versus carne encontrado nas carcaças. Nesse sentido, o 

Município de Santa Rosa foi pioneiro na utilização do sistema Block-Test, cuja ideia foi 

trazida da Argentina e “consiste na comparação das carcaças de um conjunto de animais com 

os padrões de uso, através de um sistema de pesos e medidas e suas relações” (FARIAS et al, 

2010, p.169). A partir desses experimentos, evolui-se para o Método Brasileiro de 

Classificação de Carcaças, engendrado no interior do frigorífico de Santa Rosa.  
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O melhoramento suíno teve em seu desenvolvimento três estágios distintos. O 

primeiro é o Peso por Idade em que o ritmo de crescimento do suíno foi o fator mais 

importante para a seleção porcina. O segundo foi a Conversão de Alimentos, já que 

a produção suína tornou-se mais intensiva e constatou-se que a alimentação 

representava uma elevada proporção do custo de cortes específicos. E o terceiro é a 

Qualidade de Carcaça devido a procura por cortes específicos levou a seleção de 

animais mais eficientes na produção de carne. (FARIAS et al, 2010, p.172). 

 

 

Tais mudanças, sobre as quais é importante salientar o papel incentivador do Frigorífico 

Prenda (atual Alibem), permitiram que se chegasse ao sistema de tipificação eletrônica de 

carcaças (Figura 6), que, segundo Guidoni (2000), consiste num processo adaptado de países 

europeus, utilizado para incentivar a produção de suínos com mais carne e menos gordura.  

 

Figura 6 – Tipificação de carcaças 

 
         Fonte: acervo do Sindicado da Indústria de Produtos Suínos-SIPS.  

 

Os incentivos aos produtores são gerados pelas bonificações decorrentes da tipificação 

das carcaças entregues aos frigoríficos. Tal processo de bonificação se dá da seguinte forma: a 

carcaça suína é dividida ao meio, em duas partes iguais, para que o processo de tipificação 

seja realizado. Nesse processo, são avaliados aspectos como espessura do toucinho, 

profundidade de músculo e peso da carcaça quente. A bonificação é um fator de ponderação 

maior que zero que deve diferenciar cada suíno vivo pelo critério de qualidade estabelecido. 

Se a bonificação for menor que um, o suíno sofre uma penalização, se for maior que um, o 

suíno é premiado e, se for igual a um, não é penalizado e nem premiado. Para a realização do 

pagamento, é necessário conhecer o peso do suíno vivo e o correspondente índice de 

bonificação. Esse sistema visa a aumentar a lucratividade do setor, oferecendo opções de 

consumo a um público mais exigente em termos de ingestão de gordura animal (GUIDONI, 

2000). 
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Público representado, especialmente por mercados internacionais que são abertos a 

partir da década de 1990, com a abertura comercial proporcionada pelo governo brasileiro, 

inserindo a suinocultura gaúcha nos padrões modernos de produção industrial, como pode ser 

visto na figura a seguir:  

 

Figura 7 – Linha de produção da suinocultura industrial 

 
                          Fonte: acervo do Sindicado da Indústria de Produtos Suínos-SIPS. 

 

Além do sistema de tipificação de carcaças, também é importante mencionar as 

mudanças em termos nutricionais na suinocultura industrial. Nas últimas duas décadas, a 

demanda de carnes “in natura” e de produtos industrializados de origem animal definiu 

claramente o perfil que o suíno a ser produzido para o abate deve apresentar: carcaças com 

baixa disposição de gordura e alto rendimento de carne magra. Na suinocultura brasileira, 

houve renovação dos plantéis, com melhorias na qualidade genética dos rebanhos e mudança 

no manejo dos animais, ocorrendo também mudanças na qualidade da nutrição e das práticas 

de manejo alimentar dos animais. 

Os leitões são desmamados em idade cada vez mais precoce e, portanto, necessitam de 

cuidados especiais em termos de seleção de dietas mais adequadas para o desenvolvimento 

corporal desejado, visando a uma maior produção de terminados por porca/ano.  As fases de 

crescimento e de terminação também devem receber atenção, porque nessas fases os animais 

utilizam maior quantidade de ração, e porque o manejo alimentar deve visar a produção de 

carcaças que atendam às exigências do mercado. 

Esse novo direcionamento da suinocultura, adaptando-se cada vez mais às demandas 

dos mercados, é um dos fatores responsáveis pelo fortalecimento da produção de soja na 

região da Grande Santa Rosa, cuja produção foi responsável por transformar a fisionomia 
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desta região, inserindo-a no mapa nacional e internacional de oferta desse grão, também 

chamado pelos produtores de “ouro branco”, referindo-se à renda auferida com a venda dessa 

commodity, que vem mantendo valores de mercado mais rentáveis em comparação ao milho e 

ao trigo.  

 

4.2.2  A dinamização da produção de soja   

 

A soja é uma cultura originária da Ásia Oriental e teria sido introduzida no Rio Grande 

do Sul no século XX, a partir da década de 1920, em especial nas pequenas propriedades 

rurais da região de Santa Rosa. Conforme Brum (1988, p. 77): 

  

nas pequenas propriedades rurais em consórcio com o milho, aproveitando as 

mesmas áreas de terras, geralmente escassas. Cultivo e colheita manual como as 

demais culturas. Era principalmente usada na alimentação direta dos suínos, em 

substituição ao milho. Esse uso não apresentava êxito, em virtude do elevado teor de 

óleo do grão de soja, o que provocava a descalcificação dos animais. 

 

 

Prática que possibilitou maior expansão dessa cultura devido ao aproveitamento da 

mesma área de terra usada para o cultivo do trigo, já que se diferenciam por ser culturas de 

inverno (trigo) e de verão (soja). Além da terra e dos fertilizantes, o que incentivou os 

produtores a ampliar o investimento no cultivo da soja também foi o fato de poderem usar as 

mesmas máquinas e equipamentos para ambas as culturas. 

Como a presente pesquisa de tese visa a conhecer a memória dos sujeitos que 

vivenciaram o período de modernização da agricultura e considerando a importância da 

cultura da soja como elemento transformador da comunidade rural investigada, com base no 

estudo de Conceição (1984), é apresentado, na sequência, um breve resumo da expansão da 

soja no Rio Grande do Sul entre 1950 e 1975. 

No ano de 1950, a área cultivada estava concentrada nas microrregiões de Santa Rosa 

(77,9%), Colonial das Missões (12,6%) e Colonial de Ijuí (3,1%), totalizando 93,6% da 

lavoura gaúcha de soja. Conceição (1984, p. 35) afirma que, em 1936, há indícios de 

comercialização desse produto, contudo, a alavancagem se dá a partir de 1947 “quando 

tiveram início os embarques do produto na Europa, que atravessava na época séria crise na 

produção de óleos e gorduras vegetais”, fato que, conforme o autor, deixa muito clara a 

vocação exportadora dessa cultura desde o início.  

Com relação aos fatores explicativos para essa maior fixação da lavoura de soja nessas 

microrregiões, o autor destaca os trabalhos de estações experimentais focados na seleção e 
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adaptabilidade de variedades de soja às condições climáticas e de solo e a transferência de 

conhecimento técnico pelos imigrantes europeus que já haviam se direcionado para aquela 

região em busca de novas terras para plantar e fixar residência.  

O período entre 1950 a 1955 é marcado por uma expansão da lavoura de soja no Rio 

Grande do Sul em torno do centro produtor, o que serviu para consolidar a região Noroeste do 

Estado como referência na produção dessa cultura. Com relação especificamente à 

microrregião colonial de Santa Rosa, no período em questão, houve retração de 30% na área 

cultivada, fato que contribuiu para que regiões vizinhas ampliassem sua participação no 

cultivo de soja. Sobre isso o autor comenta que, 

 

se a principal região produtora perdeu em participação relativa, houve outras regiões 

que cresceram em relação à mesma. E esse foi o caso das circunvizinhas ao centro 

produtor de soja, que experimentaram generalizado aumento em suas participações 

relativas ao cultivo da soja no Rio Grande do Sul. Com isso fortaleceu-se o centro 

produtor, criando às regiões circunvizinhas uma série de economias de escala, quer 

do ponto de vista da produção, quer da comercialização. (CONCEIÇÃO, 1984, p. 

38). 

 

 

Essa perda de participação em termos relativos da microrregião Colonial de Santa Rosa 

não significou, entretanto, que essa região tivesse perdido sua liderança em termos de 

participação de área plantada. A concentração na produção de soja até 1955 estava na 

microrregião Colonial de Santa Rosa, seguido pela Colonial das Missões e Colonial de Ijuí, 

totalizando 90% da área total destinada à cultura de soja no Estado.  

No quinquênio seguinte (1955 e 1960), a principal mudança está relacionada à 

integração do cultivo da soja com a atividade tritícola, deixando de ser uma cultura 

tipicamente colonial para integrar-se definitivamente aos processos mecanizados, 

possibilitando significativa elevação da área plantada. Esse processo que foi consolidado no 

período entre 1960 a 1965, viabilizado pelo sucesso na sucessão com o trigo, o que 

representou, segundo Conceição (1984, p. 42), o rompimento da “cerca da pequena 

propriedade”, firmando o caráter comercial à cultura da soja.  

No período entre 1965 e 1970, a oferta de soja reage significativamente à elevação da 

cotação internacional deste produto, que torna-se a principal cultura do Estado.  

 

a cultura de soja registrou nesse quinquênio o mais elevado ganho de área já 

alcançado em termos absolutos comparativamente aos períodos anteriores, ganhando 

entre 1965 e 1970 quase 500 mil hectares, ou seja, mais que duplicado sua área total 

cultivada no Estado. (CONCEIÇÃO, 1984, p. 43). 
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Dadas, portanto, tais condições favoráveis ao cultivo da soja, o quinquênio seguinte, de 

1970 a 1975, é marcado pela expansão generalizada da produção de soja no Rio Grande do 

Sul. Nesse contexto, a microrregião de Santa Rosa passa a ser considerada como uma área de 

produção tradicional desse grão. Além disso, também configura-se um novo quadro com a 

penetração da cultura da soja em outras regiões, como a região da Campanha na microrregião 

de Cruz Alta.  

Como a região da Grande Santa Rosa é conhecida como o “Berço Nacional da Soja”, 

julga-se relevante conhecer um pouco sobre a introdução dessa cultura que também está 

vinculada à história dos imigrantes europeus, na região Noroeste do Estado do Rio Grande do 

Sul.  

Segundo a historiadora Christensen (2008), o cultivo da soja na região da Grande Santa 

Rosa teria iniciado em 1923, na Linha 15 de Novembro, interior do Município de Santa Rosa,  

com a distribuição de alguns grãos trazidos dos Estados Unidos da América pelo Pastor 

Evangélico Albert Lehenbauer (Figura 8). Estudioso do tema, o Pastor escrevia e publicava 

artigos enaltecendo o valor proteico desse grão, além de sustentar a adaptabilidade às 

condições climáticas da região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Devido às dúvidas 

dos agricultores sobre a utilização desse grão, ele usava o espaço de tempo das suas homilias 

para falar sobre o valor nutricional da soja e até mesmo ensinar receitas que incluíssem a soja, 

como na mistura com farinha de trigo para fazer pães.  

 

Figura 8 – Imagem representada no salão da comunidade Luterana Trindade – 

Ubiretama-RS - Albert Lehenbauer 

 
                                 Fonte: Riske (2017, p. 26). 
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Com o objetivo de homenagear os pioneiros da produção de soja na região da Grande 

Santa Rosa, no dia 26 de abril de 2008, foi inaugurado o “Memorial da Soja” (figura 9), 

construído na esquina central da Linha 15 de Novembro, situada na RS 307 que liga os 

municípios de Santa Rosa e Cândido Godói. O memorial tem 15 m de comprimento, por 3,6 

m de altura. Nele foram colocadas duas placas com dizeres que contam um pouco da origem 

da produção de soja nessa localidade.  

 

Figura 9 – Memorial da soja – Linha 15 de novembro/Santa Rosa-RS 

 
                  Fonte: Prefeitura de Santa Rosa-RS. 

 

Com o passar do tempo, o cultivo da soja foi se disseminando, até se tornar a principal 

cultura da região da Grande Santa Rosa, conforme narrado por Christensen (2008, p. 201),  

 

em 1940, no auge do seu cultivo como forrageira, foram plantados milhares de 

hectares com tal propósito. Além disso, outras regiões do Rio Grande do Sul 

passaram também a cultivar soja. Em 1941, pela primeira vez foi citado em 

estatística oficial do Rio Grande do Sul que a área cultivada com soja era de 702 

hectares. Porém, foi na década de 50 que realmente aconteceu o processo de 

expansão da soja além da Região de Santa Rosa. 

 

 

Mas é a partir da década de 1960 que se dá a expansão efetiva na produção de soja, 

impulsionada pela política de subsídios ao trigo e do aprimoramento das variedades de grãos 

decorrente de pesquisas realizadas para esse fim e também em função do sucesso 

empreendido com os resultados da “Operação Tatu” mencionada na seção anterior. A região 

da Grande Santa Rosa foi consolidada, já na década de 1970, com o binômico soja-trigo, 

como um dos grandes centros produtores de soja no País (CHRISTENSEN, 2008). 
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Cabe ressaltar que o sistema produtivo mecanizado e a comercialização em estrutura de 

mercado organizado para transacionar commodities possibilitou a formação de complexos 

agroindustriais conectados ao que se entende por Agribusiness, o que se verifica pelo 

desenvolvimento de uma estrutura industrial, comercial e de serviços, tais como: as indústrias 

de óleos vegetais e farelos para a alimentação de animais, também de máquinas, 

equipamentos e insumos, além da formação de redes de comercialização e financiamento da 

produção. Donde se pode concluir que os efeitos multiplicadores relacionados ao cultivo de 

soja atendam aos interesses do capital. Relação que fica mais clara em Silva (1990, p. 17), 

 

o progresso técnico implica um aumento da produtividade do trabalho. E progresso 

técnico no sistema capitalista, do ponto de vista dos capitais particulares aplicados 

ao progresso produtivo, significa progresso das técnicas capitalistas destinadas a 

aumentar o lucro dos proprietários dos meios de produção privados. 

 

 

A partir dessa visão, pode-se perceber o caráter mercadológico vinculado ao incremento 

na produção de soja, fato que fica ainda mais evidenciado ao levar-se em consideração as 

políticas de incentivos governamentais da época pensadas para promover a modernização 

agrícola no País. Para melhor visualização dessa estrutura criada pelo governo militar, 

Gremaud, Vasconcellos e Toneto Jr. (2004) descrevem o arcabouço institucional criado a 

partir de 1965:  

a. Sistema Nacional de Crédito Rural-SNCR: instituído pela Lei nº 4.829 para 

disponibilizar linhas de crédito acessíveis aos produtores rurais, visando a atender ao 

objetivo final de viabilizar investimentos que garantissem a modernização da 

agricultura no País. Um dos principais problemas desse sistema, apontado pelos 

autores, está relacionado ao seu grau de elitização. Sua aquisição dependia de acesso 

ao sistema financeiro, no caso o Banco do Brasil, o que acabou excluindo os 

pequenos produtores desses benefícios;  

b. Políticas de Garantias de Preços Mínimos-PGPM: são políticas de garantia de um 

preço mínimo de venda aos produtores, instituídas com o objetivo de minimizar 

incertezas em relação aos preços futuros e estimular o plantio. O sistema foi 

desenvolvido a partir de dois mecanismos: 1º. Aquisição do Governo Federal-AGF,  

modalidade em que as compras são feitas pelo governo e os preços são previamente 

determinados e 2º. Empréstimo do Governo Federal-EGF, linha de crédito para 

comercialização em que o governo, ao financiar os estoques possibilita que o 
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produtor possa pagar os custos de produção e escolher o melhor momento para 

vender sua produção.  

Gremaud, Vasconcellos e Toneto Jr. (2004) destacam que essas políticas de incentivos, 

aliadas ao importante papel desempenhado pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária-Embrapa, foram fundamentais à implementação do modelo de modernização da 

agricultura no Brasil. Processo que configura uma nova fisionomia ao meio rural brasileiro, 

caracterizado por: a. aumento da utilização de máquinas (mecanização) e agroquímicos 

(agrotóxicos); b. redirecionamento da pauta de exportações, com destaque para a produção de 

soja; c. expansão da fronteira agrícola em direção à região Centro-oeste e d. formação dos 

complexos agroindustriais, interligando setores “a montante” (máquinas, equipamentos, 

fertilizantes, entre outros) a setores “a jusante” (indústrias processadoras).  

A intensificação da produção de soja insere-se, portanto, ao panorama geral de 

modificações planejadas para o meio rural brasileiro, transformando a região da Grande Santa 

Rosa numa das principais produtoras de soja do País. Realidade que gerou incentivos para a 

entrada de indústrias de máquinas e implementos agrícolas por perceberem o potencial 

mercadológico dessa commodity, conforme apresentado na próxima seção. 

 

4.2.3  O desenvolvimento da indústria de máquinas e implementos agrícolas na região 

Noroeste do Rio Grande do Sul 

 

A implementação da indústria produtora de máquinas e implementos agrícolas–MIA, 

está associada ao início das operações da Ford, autorizadas pelo governo brasileiro na década 

de 1920. Mas, de acordo com Castilhos et al (2008), pode-se falar em mecanização agrícola 

somente a partir do final da década de 1950, com a instituição do Plano Nacional da Indústria 

de Tratores de Rodas, o que estava intrinsecamente ligado à implementação da indústria 

automobilística e à expansão do setor de autopeças decorrente desse novo direcionamento da 

indústria nacional (com maior participação de K estrangeiro).14 

Foi com a Resolução nº 224, de 1959, do Grupo Executivo da Indústria 

Automobilística-Geia que o Estado fixou as especificações técnicas para cada categoria de 

tratores que seriam produzidos, para as quais foram apresentados 20. Amato Neto (1986) 

                                                           
14Gremaud; Vasconcellos e Toneto Jr. (2004, p. 379) explicam que o Plano de Metas do governo Juscelino 

Kubitschek se utilizou de uma política de concessão de avais para a obtenção de empréstimos externos. Os 

incentivos ao capital estrangeiro iam desde a Instrução nº113 da SUMOC até isenções fiscais e garantias de 

mercado que se traduziam em políticas protecionistas para novos setores, atraindo, portanto, multinacionais ao 

país.  
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explica que, entre estes, apenas dez foram aprovados pelo Geia e, desses somente seis foram 

considerados aptos a se efetivarem, a saber: Massey-Fergunson do Brasil (Canadá); Frendt do 

Brasil (Inglaterra); Valmet do Brasil (Finlândia); Ford do Brasil (EUA); Damisa (Alemanha) 

e Cia. Brasileira de Tratores (Brasil/EUA). Segundo o mesmo autor, 

 

já em 1960 se registrava um total de produção de 37 tratores de rodas de média 

potência, sendo 32 pela Ford e cinco pela Valmet. Nota-se, portanto, desde o seu 

nascedouro, a predominância de subsidiárias de empresas estrangeiras nesse setor 

industrial. Já em 1961 ocorreu a arrancada definitiva da indústria nacional de 

tratores, colocando no mercado 1.679 unidades. (AMATO NETO, 1985, p.59). 

 

 

Com a expansão da produção de grãos, intensificada, como visto na seção anterior, a 

partir da década de 1970, o setor assume uma nova configuração,  

 

quando se observa um movimento de concentração na indústria produtora de 

máquinas agrícolas, com a presença de poucas empresas – quase todas 

internacionais -, relacionado à expansão da lavoura de grãos que, por estar voltada 

principalmente para a exportação, requer ganhos crescentes de produtividade e à 

posição do Brasil na divisão internacional de trabalho, como fornecedor de 

commodities agrícolas de industriais. (CASTILHOS et al, 2008, p.2). 

 

 

A introdução do setor de máquinas e implementos agrícolas no Brasil e no Rio Grande 

do Sul, pode ser dividido em três fases. A primeira fase teria iniciado na segunda metade do 

século XIX até a década de 1940. No início dessa fase, os equipamentos usados na lavoura 

eram principalmente os arados de tração animal e produzidos de forma artesanal, como 

poderá ser visto nas narrativas dos entrevistados referindo-se aos primeiros moradores da 

comunidade rural investigada, que apresentam relatos sobre a produção artesanal de 

trilhadeiras (CASTILHOS et al, 2008). 

É devido à pujança do setor cafeeiro que começam a entrar equipamentos mais 

sofisticados no País, inicialmente importados e mais tarde produzidos no Brasil. Como 

explicam Castilhos et al (2008, p.4), 

 

entre os anos 1920 e 1940 inicia-se a implantação de um núcleo de indústria de MIA 

no Brasil, formado por pequenas e médias empresas nacionais, e por filiais de 

grupos internacionais, voltadas para a importação e para a produção de tratores e 

máquinas agrícolas com tração mecânica. Nessa época há uma ampliação da 

demanda interna por esses equipamentos, devido à expansão de algumas culturas, 

principalmente o café, simultânea à nova dinâmica de expansão internacional do 

capital que adota uma estratégia de conquista de novos mercados através da 

instalação de filiais nos países menos industrializados. 
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Em nível nacional, o final dessa primeira fase registra a instalação das empresas Ford, 

em 1919, International Harvester, em 1926 e no Rio Grande do Sul, a empresa Kepler Weber 

inicia suas atividades no município de Panambi, em 1925. Na segunda fase que se dá entre 

1940 e 1975, o desenvolvimento do setor de máquinas e implementos agrícolas no Brasil é 

impulsionado pelas limitações de importação decorrentes da II Guerra, que estimulou a 

indústria nacional a produzir equipamentos que se faziam necessários ao atendimento da 

demanda mundial de alimentos e consequente expansão da área plantada.  

É a partir da década de 1970 que o setor industrial de MIA assume nova configuração, 

ditada por um movimento de concentração nesse segmento, com a presença de poucas 

empresas (sendo em grande parte internacionais), incentivadas pela expansão das lavouras 

produtoras de grãos, em especial a soja. São culturas voltadas à exportação, caracterizadas por 

elevados e crescentes volumes de produtividade. Isso se explica pela posição que o Brasil 

assume na divisão internacional do trabalho, como fornecedor mundial de commodities, em 

decorrência da opção do governo militar por uma modernização conservadora, como 

apresentado no segundo capítulo deste trabalho (CASTILHOS et al, 2008).  

A partir desse novo direcionamento da agricultura brasileira, a região Noroeste do 

Estado Rio Grande do Sul se destaca como receptora desses investimentos industriais. Entre 

os fatores explicativos que viabilizaram estes investimentos nessa região, Mantelli e 

Canabarro (2009, p.15) consideram que tenha havido queda significativa de área plantada 

destinada aos produtos de subsistência e, em contrapartida, aumento da área destinada às 

culturas comerciais, principalmente a soja. Conforme os autores, 

 

não se caracteriza na região uma divisão do trabalho, no sentido de os pequenos 

proprietários produzirem para a subsistência e para o abastecimento do mercado 

interno, e os maiores proprietários rurais para o mercado nacional e internacional, pois 

a maioria dos trabalhadores, independentemente da quantidade de terra disponível, 

apresentam um caráter de inserção em um contexto mais amplo, ou seja, mesmo os 

produtores que possuem menos de 15 hectares de área (aproximadamente 90%) 

desenvolvem, como principal cultura, a soja, para a venda em caráter comercial  

 

 

Para melhor compreensão no que diz respeito à presença do setor industrial de máquinas 

e implementos agrícola na região Noroeste do Rio Grande do Sul, é apresentada breve 

retrospectiva histórica na sequência.  

Na década de 1940, a empresa Schneider Logemann (SLC) dá início às suas atividades 

no Município de Horizontina-RS. Em Empresas (1995, p. 31) é relatado que a empresa 

lançou, em 1947, primeira trilhadeira de cereais no mercado brasileiro, “iniciando o ciclo 

mecanizado propriamente dito e que, mais tarde, viria a revolucionar a agricultura brasileira”.  
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Abaixo, a foto dessa trilhadeira, que, segundo os mesmos autores, foi comprada por Carlos 

Sapiezinski e atualmente faz parte do acervo da empresa.  

 

Figura 10 - Primeira trilhadeira produzida pela Schneider Logemann (SLC) 

 
                       Fonte: Empresas (1995, p. 57). 

 

Como se pode observar na imagem, a máquina era feita de madeira. Um fato curioso e 

interessante para ilustrar como as máquinas eram inseridas no cotidiano dos agricultores nesse 

início da mecanização da agricultura é narrado em Empresas (1995). Sobre a utilização de 

madeira: logo no início os sócios e os trabalhadores da SLC argumentaram a favor da 

fabricação dessa máquina com a utilização de ferro e lata, o que para eles seria uma 

“trilhadeira de verdade”. A máquina feita totalmente de metal foi fabricada, mas rejeitada 

pelos agricultores, pois preferiam a versão feita em madeira, uma vez que nessa conseguiam 

fazer consertos e substituir peças.  

 

Assim, a trilhadeira Schneider Logemann continuou a ter peças de madeira. E o 

sonho equivocado de fazer uma trilhadeira toda de ferro foi esquecido: a “trilhadeira 

de verdade”, descobriu-se então, era exatamente aquela que a SLC produzia com o 

maior número possível de peças de madeira. (EMPRESAS, 1995, p. 57). 

 

 

Nos primeiros tempos, essa máquina servia muito bem às necessidades dos agricultores, 

em cujas propriedades era comum que toda a família trabalhasse nas atividades da lavoura. 

No caso do uso da trilhadeira, grãos como milho, trigo, feijão ou soja eram colhidos 

manualmente e sempre que uma boa quantidade era acumulada, eram transportados até a 

máquina para que fossem trilhados. Com o passar do tempo, contudo, esse sistema foi sendo 

considerado moroso pelos agricultores, que se queixavam de muitas vezes serem 

surpreendidos por chuvas intensas durante a colheita. Diante dessas novas demandas, a 

empresa Schneider Logemann (SLC) lançou a ceifa rebocada em 1957, que não foi tão bem 



141 

 

recebida pelos agricultores, uma vez eles já conheciam as vantagens das colheitadeiras 

importadas, que reuniam numa só máquina as funções da ceifa e da trilhadeira. 

 Partindo, portanto, dessa nova estrutura de mercado, dada pela concorrência com 

máquinas importadas, a SLC, na pessoa de Arnoldo Schneider, comprou uma colheitadeira 

usada, modelo 55, fabricada pela John Deere, que serviu como primeiro passo no 

desenvolvimento do Know-how necessário para a fabricação própria, o que veio a ocorrer em 

1965 com o lançamento do modelo 65-A. Segundo relatado em Empresas (1995, p. 74), a 

fabricação de colheitadeiras foi “favorecida por várias circunstâncias da conjuntura. 

Começava a modernização da agricultura no Brasil, e uma empresa que lidava diariamente 

com os agricultores e suas demandas podia perceber a expectativa e a necessidade de 

máquinas mais modernas”. 

Mas, para a história da mecanização da agricultura da região da Grande Santa Rosa, a 

Indústria de Máquinas Agrícolas IDEAL S.A é a que possui maior representatividade por 

estar localizada no Município de Santa Rosa. De acordo com Christensen (2008), essa 

empresa iniciou suas atividades em 1953, com o nome de Fábrica de Moinhos Santa Rosa e 

foi durante muito tempo a indústria de maior participação na composição da arrecadação 

tributária de Santa Rosa.  

 

Figura 11 - Primeira trilhadeira e colheitadeira da marca IDEAL 

 
                                     Fonte: acervo AGCO unidade Santa Rosa (RS). 
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Figura 12 - Segundo modelo de colheitadeira marca IDEAL 

 
        Fonte: acervo AGCO unidade Santa Rosa (RS).  

 

O crescimento da IDEAL está diretamente relacionado à intensificação da produção de 

soja na região da Grande Santa Rosa. Conforme apresentado anteriormente, havia demanda 

para esse produto em função da mudança dos hábitos alimentares de indivíduos que optavam 

pela gordura vegetal em detrimento da gordura de origem animal. Além disso, o preço 

internacional dos grãos de soja estava valorizado em consequência da Segunda Guerra 

Mundial. Apresentadas as condições favoráveis para o lado da oferta, a região foi conduzida a 

iniciar um novo ciclo produtivo: o da soja, chamando a atenção de empreendedores como 

Felipe Streich (sócio fundador da IDEAL) para essa oportunidade de mercado, mesmo com os 

desafios que normalmente os pioneiros têm de enfrentar. Conforme Christensen (2008, p.241-

243): 

segundo relatos de Felipe Streich, as maiores dificuldades encontradas para a 

montagem da indústria, devia-se à pouca disponibilidade de energia elétrica, vendo-

se obrigado a construir uma rede elétrica própria e comprar um gerador. Outra 

grande dificuldade era a ausência de profissionais de engenharia. 

 

 

Em 1965, a IDEAL foi adquirida pelo Grupo Iochpe, que é incorporado na década de 

1990 pela AGCO Corporation. Movimento que faz parte do que Castilhos et al (2008, p. 7) 

denominam de terceira fase da introdução das indústrias de MIA no Brasil, caracterizada por 

“fusões e aquisições entre os capitais que se haviam implantado na fase anterior”.  

Os mesmos autores usam a empresa AGCO de Santa Rosa como um caso exemplar 

desse processo de expansão e de ampliação do mercado de máquinas e implementos agrícolas 

no Brasil.  

A AGCO, empresa multinacional de origem estadunidense, adotou no Brasil e em 

esfera internacional, uma estratégia de expansão extremamente agressiva, 

adquirindo um grande número de empresas nacionais e estrangeiras aqui situadas. 
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No Brasil essa empresa tem sua história ligada ao desenvolvimento do setor de MIA 

do Rio Grande do Sul. (CASTILHOS et al, 2008, p. 13). 

 

 

É a partir dessas diretrizes que a década de 1990 marca o início de uma série de 

incorporações pela AGCO Corporation. Em 1996, é realizada a compra da marca Massey 

Ferguson no Brasil, que assume a sede de Canoas-RS, mantendo a mesma linha de produtos. 

Nesse mesmo ano, a AGCO assume a fábrica de colheitadeiras de Santa Rosa em função da 

compra da empresa IDEAL, que pertencia ao grupo Iochpe, como já fora mencionado 

anteriormente. Na década de 2000, são realizadas novas aquisições pela AGCO:  a empresa 

Valtra, originalmente uma estatal finlandesa, após sua privatização em 1997, quando passou a 

chamar-se Valtra/Valmet e, em 2001, mudou o nome para Valtra do Brasil, foi adquirida em 

2005 pela ACGO e, dois anos depois da aquisição, iniciou a fabricação de colheitadeiras com 

a marca Valtra na unidade de Santa Rosa. No mesmo ano, também a Indústria Agrícola 

Fortaleza Limitada-SFIL (empresa gaúcha) foi absorvida pela AGCO, configurando o que os 

autores Castilhos et al (2008, p. 14) caracterizam como um verdadeiro “processo de 

desnacionalização de várias empresas pela AGCO”.  

Há de se destacar que o Município de Cândido Godói-RS também participou desse 

processo de inserção da indústria de máquinas e implementos agrícolas na região da Grande 

Santa Rosa. Em 1995, a metalúrgica KF (Kelm & Filhos) começou suas atividades, que 

estavam focadas, nessa fase inicial, na prestação de serviços de torno, solda e jato de areia. No 

ano seguinte, foi desenvolvida a primeira linha de produtos com a marca KF:  tanques de 

combustível, plataformas basculantes, roçadeiras e toldos para tratores. Em 1997, a empresa 

desenvolveu sistemas de kits que transformavam plantadeiras convencionais em plantio 

direto. No ano de 2000, foram produzidas as primeiras plantadeiras de arrasto, de diversos 

tamanhos e, atualmente, a empresa mantém em seu portfólio produtos como: plantadeiras, 

semeadeiras, plataformas para colheita de milho, carretas graneleiras e carretas forrageiras, 

distribuidores de fertilizantes, transportadores de plataformas de milho, prancha 

transportadora, plataforma basculante, munck bag, perfurador de solo, pulverizadores 

acoplados e espalhador de calcário (HISTÓRICO EMPRESARIAL, 2017).  

É interessante observar, tanto em conversas com moradores do município de Cândido 

Godói-RS como na página da internet que traz a história da KF, a existência de um sentimento 

de orgulho em relação a essa empresa. Os atributos trabalho e confiança aparecem como 

elementos diferenciadores, talvez pelo fato de ser uma empresa familiar construída por 

agricultores descendentes de imigrantes europeus e residentes no interior do município. São 



144 

 

aspectos que reforçam a necessidade de analisar e compreender o território através da 

memória, pois o olhar puramente economicista não é capaz de adentrar em questões mais sutis 

que se manifestam por valores simbólicos. É nesse sentido que a próxima seção é dedicada à 

revisão teórica de natureza sociológica, com o objetivo de servir como suporte ao 

reconhecimento de uma identidade da comunidade investigada. 

 

4.3  A “marcas” deixadas pelos imigrantes alemães no território 

 

Um processo de colonização não se restringe, certamente, a aspectos de formação 

territorial, deslocamento geográfico e transformações de ordem econômica. Deve ser 

compreendido e significado a partir da totalidade do que representa a inserção cultural desses 

indivíduos (no caso, imigrantes alemães) no território de destino, o que pode ser melhor 

assimilado na interpretação sociológica apresentada por Lando e Barros (1976, p.60),   

 

encarada sociologicamente, a migração não é apenas um deslocamento geográfico, 

mas se constitui na transição de indivíduos, ou de grupos, de uma sociedade a outra. 

Não se deve entender por indivíduo uma unidade física, mas sim alguém que traz 

consigo toda uma bagagem cultural, social, e de experiências de formas de produção 

diferentes, enfim, uma sociedade determinada. Nesse sentido, o indivíduo não só 

representa a sociedade de origem, como a manifesta, através de seu comportamento, 

valores, e experiências de toda ordem, na medida em que estes elementos foram por 

ele internalizados desde a infância. Se por um lado, o imigrante vê-se forçado a 

deixar a sociedade de origem em vista de algum tipo de inadequação, por outro lado, 

ele não consegue se desvencilhar das concepções e relações sociais pertinentes ao 

tipo de sociedade que realmente operou na formação de sua identidade.  

 

 

Com base nessa interpretação sobre processos migratórios, pode-se compreender com 

mais facilidade os elementos que procuram explicar a dificuldade de integração dos 

imigrantes europeus no Rio Grande do Sul. De acordo com os autores acima referidos, o 

principal empecilho para a integração dos imigrantes deveu-se ao isolamento das colônias 

alemãs. O isolamento em termos geográficos se deu em virtude da precariedade nas vias de 

acesso e comunicação, mas também pode-se visualizar a existência de um isolamento cultural 

protetório das raízes que vinculavam esses imigrantes ao país de origem. Um dos exemplos 

que serve para ilustrar essa questão está relacionado à forma como essas colônias 

comportaram-se em relação à educação dos filhos. De acordo com Lando e Barros (1976, 

p.67), a escola era considerada como algo oneroso aos colonos, pois, além dos gastos 

propriamente ditos com a manutenção da escola, ainda subtraía mão de obra do ambiente 

produtivo.  
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A escola não era encarada como necessária a ascensão social, pois a atividade 

econômica não demandava nenhum tipo de preparo que a escola pudesse fornecer. 

Viam-na os colonos apenas como uma forma de “dar instrução aos seus filhos”, no 

sentido de mantê-los integrados na cultura alemã. 

 

 

O que significa dizer que, mesmo que os colonos imigrantes alemães considerassem que 

as escolas representavam elevados encargos financeiros, ainda assim as mantinham para que 

seus descendentes pudessem cultivar a cultura e o uso do idioma alemão, valorizando, 

portanto, os componentes étnicos vinculados à preservação da sua língua materna.  

A bagagem social e cultural trazida pelos colonos oriundos da Europa foi imprimindo 

seu modo de vida no território rio-grandense. É importante frisar que, ao se falar em território, 

o conceito utilizado é o que associa território ao uso que dele os atores fazem, conforme 

explicam Santos e Silveira (2001, p.21):  

 

o uso do território pode ser definido pela implantação de infraestruturas, para as 

quais estamos igualmente utilizando a denominação de engenharia, mas também 

pelo dinamismo da economia e da sociedade. São os movimentos da população, a 

distribuição da agricultura, da indústria e dos serviços, o arcabouço normativo, 

incluídas a legislação civil, fiscal e financeira, que, juntamente com o alcance e a 

extensão da cidadania, configuram as funções do novo espaço geográfico.  

 

 

Essa visualização do território permite extrapolar as barreias impostas pela limitação 

geográfica e demonstrar que “se podemos entender o território como extensão apropriada e 

usada, territorialidade pode ser definida como o sentido de pertencer àquilo que nos pertence”. 

Compreendendo pertencimento não necessariamente como posse ou propriedade, mas a 

apropriação que os indivíduos e grupos sociais percebem em relação àquele espaço. 

Percepção essa compreendida como um conjunto de práticas e expressões materiais e 

simbólicas que se vinculam a atributos tais como: raça, religião, sexo, idade, entre outros 

(SILVEIRA, 2013, p. 39). 

Nessa mesma linda de entendimento, Etges e Degrandi (2013, p.7) ensinam que “é 

fundamental compreender que à medida em que a sociedade vai se apropriando de 

determinado território, ela vai imprimindo as suas marcas”, ou seja, são as formas impressas 

no território que desnudam como esse território vem sendo usado.  

Segundo os autores, para que uma região exista de fato, deve ser construída 

socialmente, o que significa, 

 

potencializar sua capacidade de auto-organização, transformando uma sociedade 

inanimada, segmentada por interesses setoriais, pouco perceptiva de sua identidade 

territorial e definitivamente passiva, em outra, organizada, coesa, consciente de sua 
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identidade, capaz de mobilizar-se em torno de projetos políticos, ou seja, capaz de 

transformar-se em sujeito de seu próprio desenvolvimento. (ETGES e DEGRANDI, 

2013, p.8). 

 

 

Nesse sentido, como a maioria dos moradores da comunidade rural pesquisada é 

descendente de imigrantes alemães, considera-se importante contemplar nessa revisão de 

literatura alguns elementos relacionados a esse grupo populacional, que caracterizam 

verdadeiras “marcas” de sua cultura e sociabilidade em solo brasileiro e que ainda podem ser 

percebidos no presente. Mesmo transformados pelo tempo, guardam muitos traços daquelas 

populações que vieram da Alemanha e servem como balizadores na compreensão da 

identidade desses grupos sociais. Os elementos escolhidos são:  linguagem e trabalho.  

Com relação ao componente étnico relacionado à linguagem, os descendentes de 

imigrantes alemães, entrevistados para esta pesquisa narraram que, para os colonos alemães 

que vieram para o Brasil, a barreira da língua foi um fator de preocupação ao iniciarem a vida 

em solo estrangeiro. A sua língua materna (alemã) destoava muito do português, fato que 

pôde ser observado pela dificuldade que ainda muitos idosos têm em usar este idioma, 

sentindo-se mais à vontade ao se comunicarem fazendo uso do dialeto Hunsrückich. 

 A linguagem pode agir, portanto, tanto como fator de inclusão como de exclusão.  Pupp 

Spinassé (2008) explana as fases relacionadas à linguística vividas por imigrantes vindos da 

Alemanha, desde o confronto inicial com o idioma dos brasileiros, sua adaptação e as 

modificações que a língua materna alemã foi sofrendo ao longo desses quase dois séculos, 

desde o início da colonização alemã no Rio Grande do Sul.  

A primeira fase caracteriza-se pela formação de espaços isolados em que as 

comunidades se fortaleciam com o uso da língua materna alemã, mesmo com variantes 

linguísticas, pois nas suas regiões de origem na Alemanha, havia diferenças de linguagem 

com o uso de dialetos peculiares a cada local. Com o passar do tempo, foi se desenvolvendo 

um dialeto próprio nas colônias alemãs estabelecidas no Rio Grande do Sul, com elementos 

linguísticos mais próximo ao falado na região do Hunsrück, de onde veio a maioria dos 

imigrantes pobres da Alemanha. Tornquist (1997) descreve esse fenômeno como uma “ilha 

linguística”, formada para assegurar a sobrevivência desses grupos sociais em terra 

estrangeira e ajuda a compreender o uso desse dialeto ainda nos dias atuais.  

 

Mesmo falando dialetos diferentes, dependendo da sua região de origem, os 

membros de tal grupo étnico/linguístico minoritário se mantém unidos por causa do 

sistema de valores em comum. O funcionamento para o desenvolvimento e a 

estabilidade de tais sistemas de valores e normas é a interação entre os membros do 
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grupo durante um período prolongado, resultando em densas redes sociais de 

comunicação. (TORNQUIST, 1997, p. 160). 

 

 

Como já foi mencionado, devido à precariedade em termos de políticas governamentais 

de apoio aos imigrantes, eles tiveram de organizar as comunidades em que viviam 

construindo igrejas e escolas, além de ser de sua responsabilidade a contratação dos 

professores e a manutenção das escolas, fato que justifica o uso do idioma alemão no ensino 

aos filhos dos colonos. Além disso, também “os cultos religiosos nas comunidades eram em 

alemão, já que o pastor era um dos alemães e sua língua a mesma da comunidade. Eles 

praticamente não precisavam sair da colônia, pois tinham lá tudo o que precisavam para a 

vida dentro dessa ilha linguística” (PUPP SPINASSÉ, 2008, p. 5). 

A segunda fase relativa ao processo de transformações na linguagem se dá com a 

chegada de outros grupos de imigrantes, em especial os italianos, mas também com a 

presença dos próprios brasileiros, e no caso da comunidade de Linha Acre, também deve-se 

mencionar a presença da etnia polonesa. Esse fato foi alterando paulatinamente a fisionomia 

das colônias. A vizinhança já não era formada somente por indivíduos da mesma origem 

étnica.  Isso, somado à necessidade de comerciar com pessoas de diferentes grupos étnicos, 

foi cada vez mais exacerbando a necessidade de falar o idioma Português. Conforme Pupp 

Spinassé (2008, p.6), 

nessa nova fase, contudo, a língua nacional se aproxima mais, começa a se tornar 

algo palpável e, assim, elemento indispensável para o comércio, as negociações e 

para a inserção no quadro social como cidadão ativo politicamente. Com isso, ela 

também se tornou, muitas vezes, um problema. Os “teuto-brasileiros” não 

conseguiam se integrar tão facilmente com os vizinhos. A partir de então se inicia 

uma tentativa maior de aprender o português. Nesse momento, certamente surgiram 

muitos questionamentos em relação à própria identidade: por que falavam alemão, 

se não eram alemães. Especula-se que problemas de identidade e confrontos de 

gerações devam ter ocorrido, pois na opinião dos pais, a língua, que graças ao 

isolamento tinha sido mantida como um fator identitário, era a responsável por 

manter uma ligação com a pátria abandonada. No entanto, para a juventude, essa 

“nostalgia” não fazia muito sentido. Eles já tinham uma pátria, no caso, o Brasil. 

 

  

É interessante atentar-se de que os nascidos no Brasil e seus descendentes já não 

guardavam mais o sentimento de pertencer ao país de origem de seus antepassados. Essa 

realidade que colocava em risco o Deutschtum (expressão que representa a identidade étnica 

dos imigrantes alemães). Seyferth (2004) apresenta algumas relevantes questões que servem 

para demonstrar a tentativa de manter tal identidade étnica. Conforme a autora, o Deutschtum 

era mantido, 

através da atuação de associações, como sociedades de tiro, ginástica, canto, 

culturais (que incluíam grupos de teatro, pequenas bandas e orquestras, etc) e 

agrícolas. O objetivo expresso nas publicações escritas dessas associações era 
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transmitir à população de origem alemã, a cultura, a língua e o espírito esportivo e 

associativo dos alemães. (SEYFERTH, 2004, p.64). 

 

 

A autora supramencionada enaltece o papel desempenhado pela imprensa, que 

conseguiu, com a utilização de um conjunto de publicações em língua alemã no Brasil, como 

jornais, almanaques, folhetos, livros de memórias e romances, além de outros escritos, 

popularizar uma espécie de literatura teuto-brasileira.  

A preservação da etnicidade alemã por meio do uso do dialeto alemão em colônias 

formadas por teuto-brasileiros sofreu significativo abalo com a nacionalização imposta pelo 

governo Vargas no período do Estado Novo (1937/1945). A política de nacionalização estava 

fundamentada na concepção de segurança nacional, em que qualquer influência ideológica 

estrangeira era vista como uma ameaça à ordem nacional, fazendo-se necessário incutir o 

sentimento de amor à pátria brasileira nas populações de origem europeia.  

Através do decreto federal nº 406, datado de 04 de maio de 1938, foram extintas as 

escolas estrangeiras, que, conforme mencionado anteriormente, haviam sido construídas e 

mantidas pelos imigrantes europeus devido ao descaso do governo brasileiro. Abaixo os 

artigos relacionados às principais mudanças no cotidiano das comunidades de descendentes de 

imigrantes europeus: 

Art. 85. Em todas as escolas rurais do país, o ensino de qualquer matéria será 

ministrada em português, sem prejuízo do eventual emprego do método direto no 

ensino das línguas vivas. § 1º As escolas a que se refere este artigo serão sempre 

regidas por brasileiros natos. § 2º Nelas não se ensinará idioma estrangeiro a 

menores de quatorze (14) anos. § 3º Os livros destinados ao ensino primário serão 

exclusivamente escritos em língua portuguesa. § 4º Nos programas do curso 

primário e secundário é obrigatório o ensino da história e da geografia do Brasil. § 

5º Nas escolas para estrangeiros adultos serão ensinadas noções sobre as instituições 

políticas do país. Art. 86. Nas zonas rurais do país não será permitida a publicação 

de livros, revistas ou jornais em línguas estrangeira, sem permissão do Conselho de 

Imigração e Colonização. Art. 87. A publicação de quaisquer livros, folhetos, 

revistas, jornais e boletins em língua estrangeira fica sujeita à autorização e registro 

prévio no Ministério da Justiça. (BRASIL, 1938). 

 

 

Esse processo não se deu, contudo, de forma pacífica. Muito pelo contrário, foi um 

período gerador de traumas, os quais ainda se fazem presentes em conversas, principalmente 

com pessoas mais idosas, que vivenciaram, de forma direta ou indireta, repressões 

manifestadas das mais diversas formas, tais como: prisões, torturas, queima de livros, 

apreensão de rádio, entre outras. A vida diária foi afetada de forma drástica, pois muitos 

moradores simplesmente não sabiam falar nada em português. E o simples fato de serem 

surpreendidos falando em língua estrangeira era motivo para serem presos (KREUTZ, 1991). 
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Como foi possível constatar na fala de uma das entrevistadas idosas, que lembra que,  

 

foi um tempo muito difícil. Meu pai sempre falava que ele não sabia falar em 

português e se fosse pego falando em alemão podia ser preso. E ainda tinham alguns 

vizinhos que denunciam os próprios vizinhos. Ele teve de esconder todos os 

documentos e livros que os pais dele tinham trazido da Alemanha, escondeu 

embaixo dos cochos das vacas, mas muita coisa se perdeu, e também por isso nós 

não temos quase nada daquilo que os antigos trouxeram da Alemanha. (IDOSA 5-

GRUPO 3).15  

 

 

Desse processo de proibição da língua alemã, deriva-se um novo fenômeno linguístico, 

caracterizado pela conjunção de fatores como medo e vergonha de falar alemão, necessidade 

de integração com os centros urbanos mais próximos, entre outros. Nessa fase, que Pupp 

Spinassé (2008) classifica como o 3º sistema linguístico, o Hunsrückich é considerado como 

um marco de integração entre os idiomas português e alemão, ao mesmo tempo que mantém 

elementos que caracterizam a identidade étnica dessas populações.  

O fenômeno ao qual a autora se refere é facilmente observado em localidades com 

descendência teuto-brasileira. Trata-se do uso de uma linguagem com palavras que 

apresentam forma híbrida, ou seja, “lexema português + sufixo ou prefixo alemão” ou 

“lexema português + forma flexional do alemão”, além do uso de palavras “emprestadas” da 

língua portuguesa às quais foram simplesmente imprimindo um tom do alemão. (PUPP 

SPINASSÉ, 2008, p. 10). A título de ilustração, são apresentadas a seguir algumas palavras 

originadas da língua portuguesa, mas que foram incorporadas e transformadas pelo 

Hunsrückich:. 

 

Quadro 1 - Palavras misturadas entre Português e Alemão 

Português  Alemão           Hunsrückich 

Grama   Grass   Kramma 

Barriga (Pança)           Bauch   Panz 

Bergamota  Mandarine  Pegamot 

Caneca   Becher   Canega 

Misturar                           Umrühren                             Misturieren 

Chega                               Es reicht                              Es Chegt 

Caboclo                           Mischling                           Cabocler 

   Fonte: Adaptado pela autora a partir de Pupp Spinassé (2008). 

                                                           
15 Os entrevistados foram classificados em: Idoso(a) grupos 1,2 e 3; Produtor(a) Tradicional e Produtor(a) 

Tradicional/Orgânico, conforme apresentado no último capítulo desta tese. 
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É interessante também apresentar a frase que a autora acima referida considera como 

sendo típica para demonstrar essa “mistura” entre o português e o alemão, que os teuto-

brasileiros foram construindo ao longo do tempo: “De Man hat de mula mit de rehle dorich de 

banhado in das potrea getockt”, que em alemão seria “Der Mann hat den Esel mit der Peitsche 

durch den Sumpf die Weide getrieben”, o que, em português, pode ser traduzido para “O 

homem tocou a mula com o relho através do banhado para o potreiro”(PUPP SPINASSÉ, 

2008, p. 11). 

Nas falas dos entrevistados também foi possível constatar situações que demostram essa 

mistura de linguagem, como no exemplo da (IDOSA 3, Grupo 3), mesmo tratando-se de uma 

pessoa que possui maior espontaneidade no uso do dialeto alemão, utiliza-se de palavras em 

português junto com esse dialeto: “Die Wowo hot sich Schneider geschrieb. Unn de Dilvo 

unn de Schneider unn die Wowo, die woore vizinhos in Deitschland “. 16 

A partir desses exemplos, pode-se perceber no Hunsrückich seu papel integrador. Ao 

mesmo tempo que mantém elementos da língua de origem dos antepassados que vieram da 

Alemanha, mostrou-se flexível às interferências naturais que todos os idiomas sofrem, devido 

a questões externas, como as que foram apresentadas anteriormente, mas também pela própria 

compreensão de que a língua é, antes de mais nada, uma representação da evolução das 

relações sociais. Por isso, adapta-se continuamente à necessidade de estabelecer contatos entre 

os indivíduos.  

O segundo elemento escolhido para refletir-se sobre a formação da identidade dos 

grupos de teuto-brasileiros diz respeito à representação do trabalho na ideologia étnica desses 

grupos sociais, que ainda se faz presente em comunidades formadas por descendentes de 

imigrantes alemães, como é o caso da comunidade rural de Linha Acre, pesquisada para este 

trabalho de tese.  

Conforme apresentado, com o passar do tempo, a língua alemã foi sofrendo 

modificações devido, principalmente, à necessidade de adaptação ao idioma português. Com 

relação ao componente ideológico vinculado ao trabalho, ao contrário, observa-se maior 

valorização. Para compreender essa ideia, faz-se necessário recuperar a significação 

sociológica implícita no termo Deutschbrasilianertum. Seyferth (1982, p. 2), explica que essa 

expressão pode ser traduzida como “pensamento nacional ou étnico-brasileiro” e “exprime as 

tendências positivas de identidade e inclusão num grupo étnico, considerado por seus 

membros como racialmente superior aos demais”. 

                                                           
16Tradução: A vovó tinha o sobrenome Schneider, o vovô Dill e o Schneider e a vovó eram vizinhos na 

Alemanha.  
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O Deutschbrasilianertum, conforme a mesma autora, seria derivado da ideologia 

incorporada no termo germanidade, que, segundo a autora: 

 

tem uma premissa básica: o povo alemão não precisa estar ligado a um território 

específico, ou a um Estado para constituir uma nação. O povo – isto é, a nação – 

existe na medida em que possa ser constatada uma solidariedade prescrita na ideia 

da Volksgemeinschaft (comunidade étnica ou nacional). Deutschtum, então é o 

indicador de uma condição étnica. Traz em si a ideia de que nacionalidade (ou a 

etnia) é herdada. Isto significa que, para ser alemão, não é preciso nascer na 

Alemanha. Etnia e nacionalidade são recebidas como herança ancestral e 

perpetuadas pelo uso do idioma alemão, pelo espírito do povo alemão e por outros 

critérios da mesma natureza, especificados na concepção de uma kultur alemã e uma 

tradição popular germânica. (SEYFERTH, 1982, p. 3). 

 

 

Dentro desse contexto, o termo Kultur merece uma explicação, a qual foi encontrada em 

Elias (1990, p.25):  

o conceito alemão de Kultur dá ênfase especial a diferenças nacionais e à identidade 

particular de grupos. Principalmente em virtude disto, o conceito adquiriu em 

campos como a pesquisa etnológica e antropológica uma significação muito além da 

área linguística alemã e da situação em que se originou o conceito. [...] Enquanto o 

conceito de civilização inclui a função de dar expressão a uma tendência 

continuamente expansionista de grupos colonizadores, o conceito de Kultur reflete a 

consciência de si mesma de uma nação que teve de buscar e constituir incessante e 

novamente suas fronteiras, tanto no sentido político como espiritual, e repetidas 

vezes perguntar a si mesma: “Qual é, realmente, nossa identidade?  

 

 

A partir do que foi apresentado nas citações acima, fica mais fácil assimilar o valor 

simbólico do trabalho para os descentes de alemães. A herança cultural valorizada e mantida 

pelos imigrantes e pelas gerações que os sucederam, somada ao cuidado com a preservação 

desses valores com uma certa homogeneização, por exemplo, evitar casamentos com grupos 

étnicos considerados inferiores, são fatores que contribuíram para a formação de um 

sentimento de Heimat17no sul Brasil. O elemento trabalho é considerado diferenciador em 

relação a outros grupos sociais, em especial os nativos do Brasil, aos quais eram atribuídas 

estereotipias de cunho pejorativo em que o brasileiro era visto como preguiçoso, indolente e 

atrasado, reforçando inclinações literárias e de representantes da elite brasileira que 

defendiam a superioridade racial e cultural dos descendentes de alemães no que diz respeito a 

                                                           
17 Heimat é uma palavra que possui um significado abstrato, portanto não pode ser traduzida simplesmente, deve 

ser compreendida dentro do contexto em que os imigrantes alemães se encontravam em terra estrangeira. Theis 

(2012 p. 3) apresenta a seguinte definição para Heimat: “é, provavelmente, o desejo de um lugar que é como um 

sonho, mas não pode ser alcançado porque o sonhador está em outro lugar. Esta pessoa se mudou, foi para outra 

cidade, outra região, outro país, ou até mesmo outro continente. Talvez a mudança para outra cidade não seja um 

passo tão grande, pois algumas coisas nunca mudam; algumas coisas podem ser encontradas em qualquer lugar, 

e assim elas dão o sentimento de Heimat à pessoa [...]”. Sobre esta palavra também foi interessante observar 

durante as conversas, principalmente com pessoas acima de 70 anos de idade, que existe um sentimento de 

“saudade” da Alemanha, mesmo sem jamais terem conhecido esse país - “saudade” de algo que lhes parece ter 

pertencido.  
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sua capacidade de empreender esforços para melhorar sua condição de vida por meio do 

trabalho. Conforme Seyferth (1982, p. 33),  

 

a ideia de uma superioridade étnica (evidenciada pela “capacidade de trabalho”) 

nivela todos os membros do grupo étnico teuto-brasileiro, já que a etnicidade, na 

prática, é o produto do trabalho de cada indivíduo, independente da classe social a 

que pertence. A língua alemã não deve ser o principal critério de identificação étnica 

– como era no passado [...]. A origem alemã e a consequente superioridade do 

“trabalho alemão” (e, sob muitos aspectos, também o uso cotidiano da língua alemã) 

são definidores da etinicidade teuto-brasileira.  

 

 

Uma questão adicional que precisa ser considerada, pois ajuda a compreender a 

adaptabilidade dos grupos descendentes de alemães da região Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul às mudanças decorrentes da inserção das novas formas de produção 

apresentadas na seção anterior, está relacionada ao interesse individual dos imigrantes 

europeus em relação ao quesito aquisição material.  

Sentimento implícito na narrativa do entrevistado (Produtor Tradicional 4):  

 

não tem nem como comparar como se vive hoje em dia e como era com os antigos. 

Hoje nós podemos ter de tudo e antigamente quase não tinham como fazer dinheiro. 

Nesse ponto nós evoluímos muito, temos como viver com conforto e ainda termos 

um dinheiro guardado para não precisar se endividar, porque na nossa família 

procuramos comprar tudo à vista. 

 

 

O que, conforme Salles (1986), foi um dos fatores diferenciadores dessa mão de obra no 

seu processo de entrada no Brasil, uma vez que possibilitava a conjunção dos interesses dos 

imigrantes (de enriquecimento) com os interesses dos fazendeiros que desejavam a ampliação 

do capital investido nas lavouras.  

 

O trabalhador europeu, que já havia sofrido no seu país de origem o processo de 

perda dos seus meios de trabalho, nas condições históricas determinadas pela 

acumulação primitiva do capital e pelo desenvolvimento do capitalismo, passaria a 

viver aqui, as condições de proletarização da sua força de trabalho. A perda do 

vínculo com seu passado histórico permitiu que ele construísse, sob novas condições 

de vida, ambições de “fortuna” que não lhe eram mais permitidas alimentar no seu 

país. (SALLES, 1986, p. 87). 

 

 

A mesma autora explica ainda que essa nova configuração em termos de divisão do 

trabalho, que não se restringe mais em nível nacional, permite que haja o desenvolvimento da 

produção sob o domínio do capital, em consonância com a economia capitalista mundial, o 

que significa a subordinação dos interesses da Nação ao capital. É nesse contexto que o 

trabalho do imigrante europeu adquire conotação de superioridade em relação a outros tipos 
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de mão de obra, como a dos escravos, por estar em sintonia com os anseios dos mercados 

regrados pela égide da expansão capitalista (SALLES, 1986). 

Por compreender-se que os registros mnemônicos dos indivíduos sejam fortemente 

influenciados por características étnicas, que são visualizadas no modo de vida das pessoas, 

procurou-se, ao longo desse capítulo, apresentar contribuições teóricas diretamente 

relacionadas ao território investigado, enaltecendo atributos que possam levar à identificação 

da identidade dos atores da presente pesquisa, bem como da comunidade em que vivem, 

contribuindo, portanto, à análise das entrevistas apresentadas no capítulo seguinte. 
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5  A MEMÓRIA COMO TEMPO DE REVIVER O PROCESSO DE 

MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA E DESVENDAR OS SIGNIFICADOS 

ATRIBUÍDOS PELOS ATORES 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa realizada com os 

moradores da comunidade rural de Linha Acre, que se deu conforme procedimentos 

metodológicos descritos no capítulo introdutório deste trabalho de tese. Ao longo do período 

destinado à coleta de dados, foram realizadas visitas à comunidade estudada, totalizando 24 

entrevistas, divididas em três públicos de interesse: idosos, produtores tradicionais e 

produtores tradicionais que fazem parte do grupo de produção orgânica, desenvolvido pela 

Emater/RS-Ascar.18 Os produtores tradicionais, separados em grupo específico de análise, são 

indivíduos que não fazem parte do projeto de orgânicos, e o grupo específico denominado 

Tradicional/Orgânico é composto por produtores que exercem as duas formas de atividade 

rural, aos quais foram direcionadas questões tanto da produção tradicional de grãos e leite 

como as que são relacionadas ao projeto de orgânicos.  

Para facilitar a compreensão do perfil dos atores que fizerem parte da presente pesquisa, 

são apresentados, a seguir, alguns dados em que foram tabuladas as médias de cada item 

consultado:  

Tabela 1 - 1º grupo -  Idoso(a) 

Sexo 7 mulheres e 3 homens 

Idade média 74 anos 

Nº de irmãos 9 

Nº de filhos 4 

Renda familiar 2 salários mínimos  

                                             Fonte: dados tabulados pela autora. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Para fins de apresentação dos relatos orais dos entrevistados, estes foram classificados da seguinte forma: 

IDOSO(A) – Grupos 1, 2 e 3 – divididos conforme classificação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) -  Grupo 1: idosos jovens, pessoas que têm entre 60 e 70 anos de idade; Grupo 2:   medianamente idosos, 

pessoas a partir de 70 até 80 anos de idade; e Grupo 3: muito idosos acima de 80 anos;  

TRADICIONAL(agricultores que se dedicam exclusivamente à produção de grãos e leite) e 

TRADICIONAL/ORGÂNICO (agricultores que se dedicam à produção de grãos e leite, mas fazem parte do 

grupo de orgânicos). 
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 Tabela 2 - 2º grupo – Produtor(a) Tradicional 

Sexo 2 mulheres e 4 homens 

Idade média 55 anos 

Nº de irmãos 9 

Nº de filhos 2 

Renda familiar R$4000,00 

Tamanho da propriedade 16 hectares 

Atividades principais  Grãos e Leite 

                                             Fonte: dados tabulados pela autora. 

  Tabela 3 - 3º grupo – Produtor(a) Tradicional/Orgânico 

Sexo 5 mulheres e 3 homens 

Idade média 60 anos 

Nº de irmãos 8 

Nº de filhos 4 

Renda familiar R$2000,00 

Tamanho da propriedade 16 hectares 

Atividades principais 
Grãos e Leite e horta 

de produção orgânica 

                                             Fonte: dados tabulados pela autora. 

 

A fim de demonstrar como os objetivos estabelecidos para este trabalho de tese foram 

atingidos, o capítulo foi divido em quatro seções. A primeira seção foi dedicada à 

reconstrução da origem da comunidade rural de Linha Acre, que se deu a partir dos registros 

mnemônicos dos moradores idosos. Estes entrevistados foram capazes de explicitar com 

detalhes imagens transmitidas pelas lembranças dos antepassados, por meio de experiências e 

registros de memória vividas direta ou indiretamente. Também foram utilizados registros 

documentados pelos moradores num esforço coletivo para manter viva a memória da história 

da comunidade.19 Como a maioria dos idosos entrevistados se comunica melhor em 

Hunsrückisch, algumas falas, consideradas com maior valor simbólico aos moradores e 

nascidos em Linha Acre, foram mantidas nesse dialeto e traduzidas para o idioma português.  

Na segunda seção, foram colhidos depoimentos que visam a apresentar a percepção dos 

atores sobre o processo de modernização da agricultura e como isso acaba por demonstrar a 

imagem que eles têm da comunidade. Para isso, dividiu-se a seção em dois tópicos:  o 

                                                           
19 Estes registros foram retirados de um documento elaborado em 08 de outubro de 1998 pelos moradores da 

Linha Acre, que, por iniciativa deles mesmos, se reuniram para ouvir e registrar as histórias que cada um tinha 

conhecimento sobre a origem da Linha Acre. Para fins de utilização desses registros, a autora deste trabalho de 

tese o denominou Documento, 1998.  
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primeiro mostra a percepção a respeito das transformações de ordem econômica, 

principalmente no que se relaciona ao uso de tecnologias e a autonomia na gestão da 

propriedade rural. E o segundo tópico é dedicado às mudanças espaciais e sociais, em que 

procurou-se verificar questões que se vinculam ao processo de esvaziamento da localidade e 

as relações entre o urbano e o rural.  

Tendo presente que o cerne desta pesquisa de tese está no entendimento da contribuição 

da memória individual e coletiva para estudos voltados ao desenvolvimento rural, concentrou-

se maior dedicação deste capítulo na terceira seção com os elementos relacionados à memória 

desses atores sociais, vinculando-a à compreensão de sua identidade. A seção foi subdividida 

em três tópicos. No primeiro, foram identificados elementos que indicam a forma como a 

comunidade constrói sua memória coletiva. Para a identificação destes elementos, percorreu-

se incialmente os caminhos familiares da infância com as lembranças de festas e brincadeiras, 

e depois, nos dias atuais, com a participação em atividades de lazer como os jogos de bolão e 

bailes da terceira idade, além de outras que permitem a preservação da memória através dos 

objetos. No segundo tópico, são analisados traços relacionados ao comportamento dos 

indivíduos que identificam a sua origem étnica, por compreender-se que estes sejam 

intrínsecos a sua identidade. Foram escolhidos dois lugares da memória: comida e 

religiosidade. No terceiro tópico, identificou-se “marcas” relacionadas a estereótipos ligados à 

preservação da cultura alemã: linguagem e trabalho.   

Na quarta e última seção deste capítulo, são apresentados os resultados da pesquisa 

junto aos produtores que fazem parte do grupo que está desenvolvendo projeto de produção 

agrícola dentro dos princípios da agroecologia. Nesse sentido, foi feita uma retrospectiva das 

ações implementadas desde o início desse projeto, em 2015, bem como a percepção dos atores 

sobre os elos entre as práticas que estão aprendendo com os representes da Emater/RS-Ascar 

e os saberes dos antepassados. 

 

5.1 A formação da comunidade rural de Linha Acre – Cândido Godói-RS  

 

A origem da comunidade rural de Linha Acre está ligada ao processo de deslocamento 

dos imigrantes alemães e seus descendentes, das “colônias velhas” para a região Noroeste do 

Estado do Rio Grande do Sul, onde se instalaram provisoriamente na colônia Serro Azul 

(atual Município de Cerro Largo), que fora fundada em 1902 por uma comissão liderada pelo 

padre Maximiliano Kuno Maria Von Lassberg. Conforme Ramos (2006), a vinda desses 

imigrantes não foi isenta de muitas dificuldades, pois muitos tiveram de fazer essa longa 
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viagem de São Leopoldo até Serro Azul de carroças, a cavalo ou a pé. Cenário que talvez 

fique mais claro a partir do relato a seguir:  

 

durante a viagem, depois que saíram das colônias velhas, as mulheres e as crianças 

iam nas carroças puxadas com bois, e os homens vinham caminhando cortando o 

mato. Quando chegava a noite faziam um fogo para espantar os bichos, fazer comida 

e se esquentar, no outro dia continuavam a viagem, quando chegava a noite de novo, 

a mãe contava que ainda podiam ver a fumaça do fogo que tinham feito na noite 

anterior, tão pouco conseguiam avançar no caminho. (IDOSA 1 – GRUPO 1). 

 

 

Quando finalmente conseguiam chegar ao destino, os imigrantes ficavam hospedados 

em um albergue, onde todos moravam juntos, aguardando a divisão dos lotes de terras para 

poderem construir suas casas e assim começar a produção de mantimentos para a família.  

Ramos (2006) explica que foi dessa divisão e venda de lotes que surgiram as linhas,  

 

que eram pequenas comunidades do interior, como por exemplo as linhas 

Encantado, Santa Cruz, Santo Antônio, São José, Salvador, Caçador, Santa Catarina, 

Butiá Inferior, Luisenthal, Dona Otília, Rosário, Tremônia, Reserva, Antas, Olga, 

Isabela, Caraguatá, Saraiva, Arabela, Quinota, Cecília, Mila, Atolosa e Bom Jardim. 

Algumas destas linhas existem até hoje, outras foram juntadas, algumas se tornaram 

vilas, e outras conseguiram se emancipar. (Ramos, 2006, p. 46). 

 

 

 Especificamente sobre o início da comunidade rural de Linha Acre não foram 

encontrados registros oficiais, mas, a partir de uma iniciativa dos próprios moradores, no dia 

08 de outubro de 1998 foram colhidos depoimentos dos residentes mais idosos, que contaram 

o que sabiam a respeito da formação da comunidade. Além desse documento, a autora obteve 

informações com base nos relatos orais de entrevistados que contaram as histórias que ficaram 

registradas em suas memórias, que foram reiteradamente ouvidas em conversas dos 

antepassados sobre como era a vida dos primeiros moradores de Linha Acre, como pôde ser 

constado nos relatos de Idosa 2 – Grupo 3, que mantém uma memória rica em detalhes. Essa 

entrevistada diz ter sido uma criança muito curiosa e, por isso, sempre que seu pai recebia a 

visita de um amigo também filho de imigrantes, ficava escondida ouvindo o que eles falavam 

sobre como era a vida deles quando a Linha Acre começou: “Immer wenn de Schneider Jacó 

uns besucht hat, hann ich mich ruich versteckelt foo here was de unn mein Papa fazehlt honn 

von wie die Acre ongefang hat“ (Sempre quando o Jacó Schneider nos visitava eu me 

escondia e quietinha ficava escutando o que ele e meu pai conversavam sobre como era 
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quando a Acre começou).20 Além disso, também conta que quando eram visitados por sua avó 

paterna, sempre que possível lhe pedia para contar as histórias de como era a vida na 

Alemanha e quando começaram aqui no Brasil. É a partir de desse tipo de relatos, que foram 

sendo confrontados com o documento elaborado pelos moradores em 1998, que a formação 

de Linha Acre foi sendo paulatinamente reconstruída.  

 

5.1.1  Os pioneiros  

 

A história de Linha Acre começa com a trajetória de quatro imigrantes alemães. Trata-

se de quatro amigos que eram vizinhos na Alemanha e resolveram vir para o Brasil como 

tantos outros conhecidos fizeram. Esses imigrantes eram os irmãos Pedro Schneider e 

Margarida Schneider e os também irmãos Jacob Dill e Catarina Dill. Mais tarde, já no Brasil, 

essas duas famílias se uniram definitivamente pelos laços do matrimônio: Pedro Schneider 

casou-se com Catarina Dill e Jacob Dill casou-se com Margarida Schneider.  

A esposa de Pedro Schneider, Catarina Dill, não queria que se mudassem para Serro 

Azul, tinha medo que lá as condições de vida fossem muito precárias, além do medo de 

recomeçar mais uma vez, considerando as inúmeras dificuldades que enfrentaram na vinda 

para o Brasil. Mas o marido a convenceu com o argumento que onde estavam (nas Colônias 

Velhas) não conseguiriam comprar terra para todos os filhos, e nas colônias que estavam 

sendo formadas na região de Serro Azul, teriam como garantir o futuro dos filhos adquirindo 

um lote de terra para cada filho. Contudo, quando chegaram em Serro Azul, as terras já 

tinham adquirido valores maiores, cenário que os forçou a procurar outras alternativas, pois o 

dinheiro de que dispunham era insuficiente. Pedro Schneider tinha o mapa de Linha Acre e se 

interessou pelo lugar, então ele e o filho Jacob foram até lá e começaram a abrir picadas.21 

                                                           
20 Todas as transliterações para o dialeto Hunsrückisch  foram feitas por Jussara Maria Habel, mestre em Letras 

no Instituto de Letras da UFRGS, na área de Sociolinguística. Graduada em Licenciatura, Português-Alemão 

(2014) na UFRGS.  
21 O relato sobre a vinda dos primeiros moradores de Linha Acre pela entrevistada IDOSA 2-Grupo 3, foi feito 

em Hunsrikich: De Schneider, dem sein Froo, die wollt net dat wechgehn uff die alte Kolonie, unn do hot er 

gesoodt, wenn du mit gehst, mea gehn dem Jacob noh, unn dann, wenn du mit gehst, unn dot kann ich jedem 

Kind eine kolonie Land koofe, unn hier net, hie krien ich’s net. Dat woo’s Land schon teier. Ai, wenn du das 

machst, dann gehn ich mit. Unn do sin die zweu junge Casale (casais), die sin mitzammer gewannert komm, de 

Wowo unn de Schneider. Wie’er in Cerro Largo komm is, do hot de foo sein Geld dat kee Land meh kriedt faa 

jede Kind, do woo das och schon teirer. Unn do harra die mapa von Acre, unn do hot de unn de Jacob (das woo 

och unsre Unkel) hann’se ongefang Pick uffhacke, unn dann han’se sich Land rausgesucht. Der Schneider hat 

sich dann die Kolonie geholt wo langst die Kerrich.  

Tradução: (A esposa de Schneider não queria mudar-se das colônias velhas, então ele lhe disse que se ela fosse 

com ele, atrás de Jacob, lá ele poderia comprar uma colônia de terras para cada filho e aqui não. Lá a terra já 

era cara.- Então se tu fizeres isso eu vou junto - Então os dois jovens casais se mudaram juntos, o vovô e o 

Schneider. Quando chegaram em Cerro Largo a quantia de dinheiro que tinham não era suficiente para 
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A chegada dos pioneiros que formaram a Linha Acre também foi rememorada pelos 

moradores com a construção de um registro em que cada um contribuiu com as histórias que 

conhecia, conforme DOCUMENTO (1998):  

 

a nossa comunidade nem sempre foi como é hoje. Há muitos anos estas terras 

estavam cobertas de mata fechada. Por volta de 1915 ou 1916 chegaram os 

primeiros moradores, o senhor Pedro Schneider. Vinha de Serro Azul a cavalo por 

picadas, instalando-se nas terras posteriormente pertencentes Reinaldo Perotti. 

Depois chegou também senhor Carlos Brunner e em 1917 João Hübler. Posterior a 

estes novos moradores chegaram de outros lugares, vários da Colônia Velha, 

intensificando-se o povoamento na década de1920. (DOCUMENTO, 1998). 

 

 

Sobre a vinda de Carlos Brunner colheu-se depoimento de uma descendente dele (neta), 

moradora de Linha Acre. Ela conta que,  

 

o vô Bruner, casado com a vó Ana Gay Bruner, vindo de Estrela para Cerro Largo, 

que já era colonizado. Depois vieram morar na Linha Acre, num caminho no meio 

do mato. Era o segundo morador da Acre. Chegou aqui através de um amigo seu. 

Eram da religião protestante, muito rejeitados pelos seguidores católicos. O vô 

Bruner era dono de várias colônias. Desmataram para plantar o que consumiam 

como: milho, arroz, feijão, batata doce, cana de açúcar. Iam buscar sementes e 

mudas em Cerro Largo. Distância de 30 quilômetros no meio do mato e somente 

uma estrada. Aos poucos vinham mais moradores. Um ajudava o outro. 

(TRADICIONAL/ORGÂNICO 3). 

 

 

Segundo a entrevistada Idosa 2-Grupo 3, o amigo que teria influenciado a vinda de 

Carlos Brunner para Linha Acre fora Pedro Schneider (primeiro morador de Linha Acre). Eles 

se conheciam das colônias velhas e quando teria vindo visitar o amigo, gostou da nova 

localidade, que ainda tinha terras com preço acessível, e o mais importante: o solo era fértil 

para a atividade agrícola. Assim, tornou-se o segundo morador de Linha Acre22, cuja 

localidade foi adquirindo com o passar do tempo dinâmica própria com o trabalho e 

envolvimento dos moradores nos empreendimentos relacionados aos interesses tanto das 

atividades ligadas à produção doméstica, em que era comum que os vizinhos se ajudassem, 

como na vida comunitária que começava aos poucos a assumir os contornos de uma 

comunidade organizada.  

 

                                                                                                                                                                                     
comprar um pedaço de terra para cada filha, já era muito caro. Então ele tinha o mapa da Acre, então ele e o 

Jacob (que era nosso tio) vieram da Cerro Largo e começaram a abrir picadas para encontrar pedaços de 

terra. O Schneider escolheu uma colônia ao lado da Igreja)  
22 Os fundadores de Linha Acre estão sepultados no Cemitério desta comunidade.  
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5.1.2  A produção e o comércio em Linha Acre 

 

Consta no documento escrito pelos moradores que as ferramentas que as primeiras 

famílias que vieram para Linha Acre dispunham para realizar o trabalho de construção das 

casas e derrubada da mata para abrir espaço para as lavouras eram: serrote manual, machado e 

foice (DOCUMENTO, 1998). 

As lavouras eram destinadas ao cultivo de alimentos para o consumo. Como relata o 

entrevistado Idoso 1-Grupo 3 “eles plantavam de tudo”. Também criavam animais para o 

consumo próprio e os excedentes eram levados para serem comercializados nas localidades: 

Linha Marquês de Abrantes, Ubiretama, Giruá e de lá seguia para Santo Ângelo. Os principais 

produtos comercializados pelos primeiros habitantes de Linha Acre eram: feijão, banha, 

tabaco em folhas e porcos vivos.  

Um fato curioso relacionado ao transporte dos porcos vivos é apresentado por Farias et 

al (2010): a prática de “tropeada de porcos”. Atividade rudimentar que os comerciantes da 

região Noroeste utilizavam para locomover os animais até o Município de Santo Ângelo, de 

onde podiam ser transportados por trem até seu destino final. Conforme os autores acima 

mencionados os tropeiros recolhiam os porcos da Linha Acre e Linha Natal, e iam tocando 

esses animais até Giruá de uma semana até dez dias em trajetos de difícil acesso, em que 

muitos animais sofriam contusões e até morriam durante esse tempo. Segundo os 

entrevistados Idoso 3-Grupo2 e Idoso 2-Grupo 3, essa atividade perdurou até meados da 

década de 1940 e era, na época, a única forma para comercializar esses animais, que tinham 

boa aceitação no mercado interno. 

Como já foi mencionado no capítulo anterior, a produção de porcos esteve diretamente 

relacionada ao início do cultivo de soja na região Noroeste do Rio Grande do Sul. Em Linha 

Acre, esse grão foi introduzido por volta de 1943, sendo primeiramente colhido batendo com 

manguá 23 ou sobre uma lona pisoteada por cavalos. Em 1947, para facilitar a colheita, foram 

construídas as primeiras trilhadeiras. Uma pelo senhor Pedro Paulo Matte a outra pelos 

senhores Balduino Dill e Max Brunner. No início, a soja destinava-se ao trato de porcos e 

depois passou a ser comercializada (DOCUMENTO, 1998). 

 

 

 

                                                           
23 Conforme o entrevistado Idoso 1 –Grupo 1, trata-se de uma ferramenta em madeira com uma haste na ponta 

usada para debulhar grãos como soja e feijão antes das trilhadeiras.  
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Figura 13 – Foto de trilhadeira construída por Balduino Dill e Max Brunner 

 
                   Fonte: acervo particular de Lucinda Bech (Linha Acre, Cândido Godói-RS). 

 

O início da produção de soja em Linha Acre também se fez presente nas reminiscências 

da entrevistada Idosa 2-Grupo3. Ela conta que um dia seu pai chegou em casa com uma xícara 

contendo sementes de soja, que teria sido entregue pela esposa do dono de uma casa de 

comércio local (Sr. Ambrósio). Ao receber as sementes ela lembra que seu pai falou que fora 

advertido para plantar com cuidado, pois, para venda, era o que tinha melhor preço. Seu pai, 

confiante no que lhe fora dito, plantou as sementes que eram muito semelhantes às de feijão, 

por isso não lhe causou estranhamento. No primeiro ano, já colheu um saco e “cada ano 

sempre mais, sempre mais”. E da mesma forma outros moradores procederam e mesmo os 

que não atribuíram credibilidade no começo, com os resultados dos que empreenderam nesse 

novo produto, também iniciaram o plantio da soja, sendo atualmente o principal grão 

cultivado em Linha Acre e região. 

Com relação ao comércio e demais empreendimentos de serviços existentes em Linha 

Acre, no quadro a seguir, são apresentados os estabelecimentos que surgiram entre as décadas 

de 1920 e 1950:   
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Quadro 2 - Estabelecimentos comerciais na Linha Acre (1920-1950) 

Estabelecimento Proprietário/empreendedor Década 

Serraria Germano Krein 1920 

Marcenaria Adão Carlos Dill 1920 

Moinho Alberto Matte 1920 

Selaria Herberto Bohn 1940 

Olaria Germano Krein 1940 

Oficina Balduino Dill 1940 

Alfaiataria Silvano Swertner 1940 

Alfaiataria Norberto Beck 1940 

Gerador de Energia – 

capacidade 10 residências 
Alberto e Pedro Matte 1950 

Gerador de Energia – 

capacidade 4 residências 
Balduino Dill 1950 

Consultório Odontológico Aluisio Braun 1950 

      Fonte: dados retirados do documento “A Linha Acre conta sua história”, 1998. 

 

Também é importante registrar que, além dos estabelecimentos citados acima, durante 

as conversas com os moradores idosos, foi mencionada a existência de casas de comércio 

denominadas “Bolichos”, em que era oferecida uma grande variedade de mercadorias, até 

mesmo tecidos para confeccionar roupas. Como nem tudo o que as famílias produziam era 

consumido por elas, essas casas de comércio aceitavam os excedentes da produção em troca 

de itens que necessitavam, tais como: sal, açúcar, material de higiene, entre outros. Tal prática 

facilitava as transações comerciais para os moradores, pois o deslocamento para localidades 

onde pudessem comprar seus produtos, como Santa Rosa, Giruá, Cerro Largo e Santo Ângelo, 

era de difícil acesso. Além disso, nos “Bolichos” os moradores podiam vender produtos como 

a banha e recebiam em dinheiro, o que permitia uma pequena circulação de moeda na 

localidade. Até a década de 1990, ainda existia uma casa comercial desse tipo, que pertencia a 

família Klein. Depois disso, não houve mais a abertura de nenhum empreendimento comercial 

voltado ao atendimento das necessidades de consumo diário dos moradores de Linha Acre, 

que são satisfeitas nos dias atuais somente com o deslocamento para os centros urbanos 

próximos. 

 

5.1.3  A escola e a igreja 

 

O visitante que entrar atualmente na Linha Acre, depois de ter percorrido alguns metros 

da entrada sinalizada com uma placa de boas-vindas, logo depara-se com o “centro” da 

comunidade, onde estão localizados: a igreja, a antiga casa canônica, o cemitério, a antiga 

escola, a casa que no passado fora do professor e sua família e, um pouco mais à frente, o 
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clube social Bom Sucesso. Um arranjo típico de comunidades rurais formadas por descentes 

alemães católicos, conforme descrito por Kreutz (1991): 

 

o centro desta organização física, de uma comunidade rural era a vila, 

planejada para concentrar a administração, o comércio, as atividades 

artesanais e especialmente a escola e a igreja (tendo um cemitério anexo) e, 

mais recentemente, também um salão de festas. (KEUTZ, 1991, p. 58). 

 

 

Nas fotos a seguir, é possível verificar a disposição descrita acima: a figura 14 mostra o 

prédio da última escola que funcionou em Linha Acre, que, atualmente, é ocupada por uma 

empresa que produz massas. Na figura 15, pode-se observar a lateral da Igreja de São José 

operário ao lado da antiga Casa Canônica.  

 

Figura 14 - Antiga escola 

 
     Fonte: Acervo da autora – julho de 2017. 

 

Figura 15 – Lateral da igreja e casa canônica 

 
                                     Fonte: Acervo da autora – julho de 2017. 
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As imagens abaixo mostram a integração entre igreja, escola e cemitério.24 A figura 16 

trata-se de uma fotografia tirada do pátio que separa a antiga escola e a antiga casa do 

professor. É possível visualizar logo a frente, no outro lado rua, a torre da igreja. Na figura 17, 

pode-se observar, ao fundo, a entrada do cemitério fazendo divisa com os fundos da antiga 

casa do professor.  

 

Figuras 16 – Pátio da antiga escola 

 
            Fonte: Acervo da autora – julho de 2017. 

                                                           
24 Há de se considerar que a forma como a comunidade de Linha Acre conserva o cemitério, mantendo-o limpo e 

com flores plantadas pelos moradores, também seja uma manifestação da memória coletiva, uma vez que 

demonstra o interesse em preservar um espaço dedicado aos que fizeram parte da história dessa comunidade.  

Além disso foi possível observar que se trata de cemitério típico de uma comunidade católica, uma vez que a 

sepultura que está em destaque é a do Pe. Osvaldo Strancke (cruz que aparece ao fundo da foto nº17), único 

padre que residiu na Casa Canônica, que foi construída na ocasião em que a Linha Acre foi cotada para ser 

paróquia. Segundo os moradores, nessa época, havia celebração de missa diária na Linha Acre. 



165 

 

Figura 17 - Horta da antiga casa do professor e entrada do cemitério 

 
     Fonte: Acervo da autora – julho de 2017. 

 

Sobre a origem da escola, os moradores relatam que nas primeiras décadas da 

colonização de Linha Acre, como ainda não havia escola, os filhos dos moradores iam para a 

Linha Paranaguá, conforme fora relatado por entrevistados idosos pertencentes ao Grupo 3, 

que lembram terem iniciado seus anos escolares nesta Linha. Lembranças que enaltecem as 

dificuldades que enfrentaram até chegarem cada dia na escola, devido à dificuldade de acesso 

que, em muitos trechos, fazia-se por dentro de banhados, pois não havia estrada. Para 

minimizar esse problema, antes de ser construída a primeira escola da comunidade de Linha 

Acre, começaram a ser ministradas aulas no salão de baile pertencente a Francisco Silvestre 

Mallmann. Em 1930, quando Linha Acre ainda pertencia ao Município de Santo Ângelo, os 

moradores construíram a primeira escola, que iniciou atendendo a um grande número de 

alunos, tendo como primeiro professor o Sr. Wilibaldo Dill (DOCUMENTO, 1998). 

Em 1961, dois anos antes da criação do Município de Cândido Godói, ao qual passou a 

pertencer, foi construída a Escola Municipal de 1º Grau Incompleto São José, que, no ano da 

construção do documento elaborado pelos moradores em 1998, contava com 24 alunos, mas 

está fechada desde 2002. A partir de então, as crianças e adolescentes tiveram de se deslocar 

até o centro da cidade para iniciar ou continuar seus estudos, com transporte fornecido pela 

Prefeitura Municipal. Essa transferência para as escolas do centro de Cândido Godói, segundo 

depoimentos de jovens que vivenciaram esse processo, foi benéfica, uma vez que atribuem 
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ganhos de qualidade de ensino por duas razões em especial: infraestrutura e professores mais 

capacitados.  

No mesmo documento acima mencionado, é feita referência de que antes da construção 

da primeira igreja, as famílias reuniam-se nas casas uns dos outros para celebrar suas práticas 

religiosas ou tinham de se deslocar para Silva Jardim para participar de celebrações e realizar 

casamentos e batizados. Com a construção da escola em 1930, esta foi utilizada também como 

igreja, pois escola e igreja estavam intrinsecamente ligadas. Uma década depois, quando a 

localidade já pertencia ao Município de Santa Rosa, a escola foi ampliada e transformada em 

igreja e com trabalho e investimento dos moradores foi construída uma nova escola, e mais 

tarde, em 1950, construíram uma moradia para o professor.  

Em 1957, iniciou-se a construção da atual igreja de Linha Acre, que foi cotada para ser 

paróquia e, por isso, foi construída a casa canônica, onde o Pe. Osvaldo Strancke residiu entre 

1961 até o ano de seu falecimento, em 1965. Os moradores relatam também que a construção 

da igreja está ligada a uma das principais festas da comunidade, a festa do padroeiro, 

conhecida como kerbfest, simbolizando o reconhecimento pelo trabalho comunitário e o 

fortalecimento da religiosidade como um pilar que sustentava a vida comunitária. 

 

Quando da sua fundação, a comunidade católica escolheu como padroeiro São José 

Operário, em homenagem ao doador da estátua Sr. José Kunkel. Introduzindo-se a 

partir daí a festa do Kerb, muito festejado e acompanhado dos tradicionais bailes de 

Kerb, iniciando ao entardecer, estendendo-se até o amanhecer do dia seguinte. Os 

bailes eram realizados em salões particulares que também surgiram na comunidade. 

(DOCUMENTO, 1998). 

 

 

A festa tradicional do Kerb, que possui um significado coletivo relacionado à conotação 

espiritual de agradecimento pela colheita, com o passar do tempo foi sendo cada vez menos 

frequente na localidade e serve como um dos exemplos das tantas transformações vivenciadas 

pela comunidade, principalmente a partir da década de 1960, com as alterações advindas pelo 

lado da produção, mas que se repercutiram também no cotidiano das famílias e da 

comunidade como um todo. Portanto, instigando a conhecer o olhar dos entrevistados que 

efetivamente vivenciaram tais mudanças e devem ser os reais protagonistas de novos 

significados do território.  
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5.2  As transformações vivenciadas com o processo de modernização da agricultura e a 

imagem da comunidade rural de Linha Acre percebida pelos atores 

 

O processo de modernização da agricultura inseriu a região Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul, da qual a localidade estudada faz parte, no circuito dos grandes produtores de 

commodities do Brasil, especialmente na produção de grãos. Dentre esses, a soja, que, como 

já foi mencionado na seção anterior, já era produzida nas primeiras décadas de existência das 

“colônias novas”, formadas por imigrantes europeus, mas de forma incipiente se comparada 

com a produtividade em escala que ocorre nos dias atuais. Essa inserção no mercado mundial 

de grãos não representou transformações apenas nesse setor, mas também em setores 

correlacionados, como é o caso da suinocultura, bovinocultura de leite e a indústria de 

máquinas e implementos agrícolas.  

É dentro dessa nova realidade econômica que a região em questão foi gradativamente 

modificando a aparência de seu espaço físico. Onde, nas primeiras décadas do século passado, 

viam-se matas, comunidades rurais com dinamismo próprio e espaços urbanos reduzidos, 

atualmente são encontradas extensões de terra que se revezam no plantio principalmente de 

milho, trigo e soja; comunidades rurais cada vez mais desabitadas e centros urbanos mais 

representativos.  

Além disso, também pode-se visualizar as fachadas de empresas e outdoors com nomes 

americanos que tanto impressionaram a autora desta pesquisa de tese no início dos anos 2000 

em uma viagem de retorno a sua terra natal depois de uma década que não a visitava. Desde 

então, a autora desta tese foi instigada a tentar assimilar e compreender esse fenômeno que 

trouxe tantas mudanças no espaço físico e no meio econômico, e parecia também ter atingido 

características mais intrínsecas relacionadas ao comportamento dos indivíduos, que já não se 

sentiam tão isolados em termos econômicos e sociais como no passado, mas, ao mesmo 

tempo mantinham um modo de vida com hábitos e costumes praticamente intocados. Essa 

característica também era perceptível na forma de organização do trabalho, que apesar de ter 

passado de manual para mecanizado, manteve-se em geral com a divisão de tarefas entre os 

membros da família. Dessa forma, configurando o caráter de unidades familiares defendido 

por Chayanov (1974) e indo ao encontro da identidade híbrida desses produtores, apresentada 

por Wanderley (2009). 

Considerando-se então que o trabalho relacionado à produção agrícola desses 

produtores é composto por núcleos familiares, assume-se que a modernização da agricultura 
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modifica o cotidiano das comunidades rurais e das famílias.  O que é melhor explicado por 

Brum (1988, p.122): 

a família toda é envolvida nesse processo cada vez mais dinâmico e vai sendo 

inserida um contexto sociocultural mais amplo e complexo. Parte do conforto e do 

lazer chega até o mundo rural, através do automóvel, da geladeira, do fogão a gás, 

dos eletrodomésticos em geral e da televisão, alterando hábitos arraigados, bem 

como ideias e valores, inclusive atingindo os padrões morais, familiares e religiosos. 

Desenvolvem-se habilidades novas. Altera-se o ritmo da vida. Muda a mentalidade e 

uma nova postura frente ao mundo, à vida e aos homens vai-se expressando com 

crescente nitidez em novas formas de relacionamento humano.  

 

 

É nesse sentido que esta pesquisa de tese esteve pautada na compreensão do fenômeno 

da modernização da agricultura a partir do olhar dos atores que o vivenciaram de forma direta 

ou indireta, procurando conhecer pela memória desses atores sociais idiossincrasias 

relacionadas à forma como enxergam a si mesmos e seu entorno. As questões foram 

apresentadas a todos os grupos entrevistados, por entender-se que se trata de um continnum, 

ou seja, é um processo percebido numa constante interação entre o passado e o presente e que 

se manifesta no modo de vida desses indivíduos, em suas diferentes instâncias: trabalho, vida 

familiar, relações comunitárias, etc, compondo, portanto, a memória individual que se reflete 

na comunidade (memória coletiva) e vice-versa. O que significa dizer que tais mudanças não 

se restringiram ao ambiente produtivo, ao contrário disso, possuem ramificações em todas as 

esferas da vida em sociedade.  

Partindo desse entendimento, buscou-se captar dos entrevistados como percebem tais 

transformações em suas vidas e na comunidade em que vivem desde que nasceram. Nesse 

direcionamento de análise, optou-se pela identificação de aspectos de ordem econômica, 

social e espacial, procurando, assim, compreender os significados dessas mudanças no 

cotidiano da comunidade rural de Linha Acre, o que acaba por demonstrar a imagem que 

esses moradores têm de seu espaço de vida.  

 

5.2.1  Transformações de ordem econômica 

 

Conforme apresentado no segundo capítulo deste trabalho de tese, em consonância com 

as diretrizes dos mercados globais, principalmente a partir da década de 1960, o meio rural 

começa a passar por significativas mudanças, que são percebidas de forma mais direta no 

modo de produzir, uma vez que a mesma mentalidade de produção em escala associada à 

indústria é introduzida na agricultura.  
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 Esse novo padrão de produção agrícola, sob o ponto de vista das políticas públicas de 

incentivo ao setor primário, pôde ser observado pelo eixo norteador do governo militar. Ao 

objetivar o aumento da produtividade agrícola através da industrialização da agricultura, 

gerou incentivos monetários, via sistema de crédito e demais medidas macroeconômicas que 

viabilizassem o acesso às tecnologias que seriam responsáveis pelo incremento na escala 

produtiva e proporcionaria, na visão funcionalista da agricultura, que esta fosse capaz de se 

igualar ao modelo americano determinado pelo sistema capitalista de consumo em massa.  Na 

perspectiva de Silva (1990), isso significou uma modernização conservadora devido à 

manutenção dos mesmos privilégios a grupos detentores de poder. É por isso mesmo que ele a 

denomina também como dolorosa, pois, por não fazer parte de um projeto de políticas de 

cunho desenvolvimentista, foi e ainda é responsável pela geração e proliferação de distorções 

sociais camufladas pelos resultados do agronegócio em termos de participação no PIB 

nacional.  

Com relação aos aspectos de ordem econômica, foram abordados os seguintes temas: a. 

inserção de tecnologias, procurando identificar como os mais idosos perceberam essas 

mudanças quando ainda estavam exercendo a atividade produtiva e como os produtores que 

ainda estão na ativa vêm se adaptando a elas e b. o convívio dos produtores ativos com os 

representantes das agroindústrias e a comercialização dos produtos, com o objetivo de 

aproximar a percepção desses sujeitos com as perspectivas teóricas que enxergam perda de 

autonomia dos produtores rurais na gestão de suas propriedades nesse processo de 

industrialização da agricultura. 

Sobre a inserção de tecnologias no meio rural, tem-se como base que a revolução 

técnico-científica interpretada por Santos (1996) como uma tentativa de artificializar a 

natureza, apresenta-se como um dos principais pontos que contribuem para a reflexão sobre 

essas mudanças. Mesmo que a produção agrícola guarde peculiaridades que impeçam que o 

capital se aproprie totalmente da agricultura, pode-se afirmar que o uso dessas tecnologias 

trouxe mudanças que vão muito além do ambiente produtivo. Foi possível constatar nas 

entrevistas  que aos poucos os produtores foram adquirindo uma mentalidade que os aproxima 

de empresários maximizadores de lucro, que fazem planejamentos (mesmo sem nenhuma 

construção formal) e tornaram-se mais individualistas na condução da gestão de sua 

propriedade, procurando apoiar suas decisões com consultas via internet para obter 

informações sobre preços e tendências no cenário mundial de grãos que possam afetar a 

precificação local (o que contribui para a decisão de colocar ou não o produto no mercado); 

preços de insumos; previsões meteorológicas; entre outros.    
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A inserção de tecnologias nas atividades ligadas à propriedade rural é vista de modo 

geral, como algo positivo. Sentimento ilustrado de forma bastante contundente pelo grupo de 

entrevistados com mais de 80 anos de idade ao compararem como trabalhavam na lavoura 

quando eram jovens e como isso foi se modificando com a introdução das máquinas, 

conforme percebido em relatos tais como da entrevistada Idosa 5-Grupo 3 “Mea hann uns viel 

gequehlt mit die Orwett25 in die Ross“ (Nós nos "judiávamos" muito para trabalhar na roça). 

O entrevistado Idoso 2-Grupo 3 contou como plantavam quando ainda não havia nenhum tipo 

de ferramenta. Segundo ele, plantavam fazendo buracos no chão para colocar as sementes 

usando um pedaço de pau. Essa forma de plantio só teria melhorado quando entrou uma 

ferramenta denominada pelos entrevistados como “Plec Plec”, cujo nome está associado ao 

som que a mesma emitia com os movimentos manuais para abrir e fechar o compartimento 

em que ficam armazenadas as sementes que eram liberadas ao solo.  

Para o grupo de entrevistados classificados como produtores Tradicionais, o uso de 

tecnologias na produção agrícola é fundamental para garantir e aumentar a rentabilidade com 

o incremento cada vez maior da escala produtiva. Além disso, também pôde-se observar que, 

para o grupo mais jovem (entre esses produtores tradicionais), as inovações tecnológicas 

representam um dos aspectos que justificam sua permanência no meio rural. Segundo eles, 

isso se dá devido aos desafios que aguçam sua curiosidade, despertando o interesse pelo 

constante aprendizado.  

Na percepção do entrevistado Tradicional 1, cuja principal atividade é a produção de 

leite, as tecnologias são fundamentais para a continuidade desse tipo de empreendimento: 

“Tipo assim porque eu acho que a tecnologia é fundamental, porque quem não acompanha 

fica fora. Então, a tecnologia hoje é uma questão de sobrevivência na agricultura”. Para ele, 

no que se refere ao trabalho na leitaria, a introdução de tecnologias vem modificando muito a 

forma de produzir: 

como a tecnologia vai mudando, a gente vai se adequando. Quando a gente iniciou 

tinha um tipo de resfriador que tinha água dentro se botava o taro dentro e depois foi 

mudando pra um resfriador onde você derrama o leite dentro, tipo assim não tem 

água dentro ele resfria normalmente. E depois a ordenhadeira também era no tarro 

hoje é canalizada o leite vai direto pro resfriador. Então tudo isso, diminui a mão de 

obra, mantém a qualidade do produto porque você não tem menos contato com ele, 

não se judia mais erguendo o taro que nem antigamente, hoje é tudo canalizado só 

tem o serviço de manusear o equipamento. (TRADICIONAL 1). 

                                                           
25 O termo Orwett 'trabalho' é uma variante mais dialetal para Arbeit. A variante Orwett ocorre entre falantes do 

Hunsrückisch tipo Deitsch e a variante Arbeit ocorre no repertório dos falantes do Hunsrückisch tipo Deutsch e 

também no alemão standard (Hochdeutsch). O que ocorre nessas variantes são processos fonológicos. O <b> do 

alemão standard passa a ser <w> em dialeto (Ex.: über - iwer); e as vogais redondas como <ü> também ficam 

não-arredondadas <i>. Assim como o <a> passa a ser <o>, onde ocorre uma elevação vocálica. 
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A facilidade de manejo com menor desgaste físico é vista como uma das principais 

vantagens da inserção de tecnologias na produção de leite e também considerada como uma 

das mais importantes diferenças entre a forma como “os antigos” trabalhavam e como é na 

atualidade.  

Além do que já foi apresentado, também foi mencionado que o uso de tecnologias na 

produção agrícola está sendo responsável pela geração de um sentimento de satisfação 

adicional em função das premiações com o gado leiteiro, alcançadas pelo melhoramento 

genético do plantel e também pela qualidade dos grãos.   

 Os depoimentos a respeito do incremento tecnológico na produtividade agrícola 

demonstraram a existência de significados que vão além das questões relacionadas ao 

aumento da renda desses produtores. O fator renda foi apontado reiteradamente como 

relevante, mas que só faz sentido no conjunto de outros efeitos advindos com a globalização, 

vista como responsável por inserir signos do moderno no cotidiano desses atores e reduzir o 

espaço que separa o meio rural e o meio urbano. 

Ainda com relação aos aspectos de ordem econômica, procurou-se conhecer, através das 

rotinas de compra de insumos e comercialização dos produtos, como percebem a 

“interferência” dos representes das agroindústrias na gestão de suas propriedades.  

Para os agricultores que se dedicam mais à produção de grãos, não restam dúvidas que 

nos quesitos “o que produzir” e “para quem produzir” não haja liberdade decisória, pois estão 

ligados ao mercado mundial de produção de commodities e, portanto, devem produzir e 

vender os cereais que são aceitos para comercialização. E os produtores de leite que desejam 

valorizar seu produto e receber maior preço também necessitam seguir normas e padrões de 

produção transmitidas pelos representantes das agroindústrias, conforme observado pelo 

entrevistado Tradicional 4, “se não seguir as exigências começa a perder preço e com o tempo 

não tem mais lucro”. 

 Há de se considerar que essa questão de mercado não é algo novo para eles. Para 

exemplificar, pode-se comparar com a realidade vivida por seus antepassados, que plantavam 

produtos para a subsistência da família, mas para auferir alguma renda, tinham de produzir 

porcos para que pudessem vender a banha, já que era um produto exportado para outras 

localidades do Brasil.  

O ponto que se deseja destacar, entretanto, é que, com base em interpretações teóricas 

como Prado Jr. (2000), Garcia Jr. (1989), Guimarães (1982) e Silva (1990), tinha-se como 

pressuposto que no processo de modernização da agricultura fosse percebida relativa ou total 
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perda de autonomia na tomada de decisão dos produtores rurais no que diz respeito ao quesito 

“como produzir”. Fato que, sob o olhar dos entrevistados, apresentou maior leveza, 

principalmente devido à presença de uma cooperativa em Linha Acre, conhecida na região, na 

qual depositam confiança. O sentimento de pertencimento, por serem sócios dessa 

cooperativa, permite-lhes manter relações de maior proximidade e familiaridade com os 

técnicos que visitam as propriedades e em demais atividades promovidas pela cooperativa. O 

que pode ser melhor assimilado na fala da entrevistada Tradicional 2. 

 

Assim que nem nós que estamos participando do Coopermil que é pertinho daí eles 

tem muito palestras, manejos, daí eles sempre explicam, tal variedade melhor, tal 

época, daí nós temos um agrônomo aqui que cuida muito, ele vem muito aqui em 

casa observar as lavouras, ele ajuda bastante pra nós, ele orienta os agricultores tipo, 

tal semana tu aplica tal produto, tal semana tal produto, as vezes tem fungicida pra 

lagarto e tudo isso daí eles ajudam bastante.  

 

 

Contudo, mesmo confiando na cooperativa, foram feitos relatos que denotam maior 

autonomia no processo de tomada de decisão empresarial, manifestada através das formas 

encontradas para fazer certa “filtragem” com o objetivo de encontrar os melhores insumos de 

produção. Conforme o produtor Tradicional 1 “A princípio a gente vai muito na confiança da 

cooperativa (Coopermil).  Mas sempre a gente vai pesquisando também, não vai somente na 

confiança deles, eu busco informações em outros lugares porque nem sempre o que vendem é 

o que existe de melhor qualidade”. Situação também mencionada pelo produtor Tradicional 2 

ao dizer, que além dos produtos oferecidos pela cooperativa, recebe visitas frequentes de 

fornecedores de insumos, mas que decide o que comprar com base nas pesquisas que ele 

mesmo faz via internet, além de participar de feiras voltadas ao setor e com a realização de 

cursos de aperfeiçoamento que são ofertados pela prefeitura de Cândido Godói e pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural - Senar-RS. 

Finalmente, também deve-se fazer referência de que é consenso entre os entrevistados, 

que estão exercendo a atividade agrícola, de que a inserção de tecnologias na produção está 

sendo responsável pela liberação de horas de trabalho. Tempo livre que, segundo eles, pode 

ser aproveitado para aumentar a renda da família com atividades não agrícolas. Situação que 

fica mais clara a partir do depoimento da produtora Tradicional 1:  

 

Antigamente plantavam para o consumo e era difícil conseguir dinheiro. Mas hoje tu 

pode fazer dinheiro praticamente de tudo e antigamente não. Não tinha essas, que 

nem nós estamos vendendo mel, peixe, e quem quer lidar com horta pra vender 

consegue, tu consegue vender frutas se tu quiser, e isso antigamente não tinha.  
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Mesmo que ainda de forma inexpressiva, pode-se associar esse aproveitamento das 

horas de trabalho com atividades não agrícolas às tendências do novo rural apresentadas por 

Norder (2006) no segundo capítulo desta tese. Essas tendências denotam gradativa mescla 

entre atividades tradicionais e não agrícolas como uma estratégia de revitalização das 

unidades familiares mediante aumento de sua autonomia via redução da vulnerabilidade em 

face ao mercado de commodities.  

 

5.2.2 As transformações de ordem social e espacial percebidas pelos atores 

        

Ao serem questionados sobre como percebem as mudanças advindas com o processo de 

modernização da agricultura, sob o ponto de vista econômico, foi constatado visível 

entusiasmo em função, principalmente, do menor desgaste físico e a possibilidade de aferirem 

mais renda. Ao serem instigados a pensar nos efeitos desse mesmo processo na vida social da 

comunidade, o brilho no olhar imediatamente fora substituído por um ar carregado de dúvidas 

e incertezas no que se relaciona ao futuro de Linha Acre. Apesar de conseguirem elencar 

alguns pontos positivos da comunidade, temem pelo seu esvaziamento face ao inegável êxodo 

protagonizado por dois extremos: os idosos e os jovens.  

Esse aparente paradoxo verificado entre os entrevistados, que enxergam pontos 

positivos e negativos em relação ao mesmo fenômeno vivenciado, comunga com a 

perspectiva defendida por Wanderley (2009), que atribui aos agricultores familiares uma 

identidade híbrida. Essa identidade que se explica pelo fato de que ao mesmo tempo que a 

inserção tecnológica os coloca dentro de uma lógica global de produção de commodities, 

guarda um modo de vida que, segundo  essa autora, só pode ser compreendido se for levada 

em consideração sua origem dentro do campesinato, afastando, portanto, interpretações do 

rural pautadas no seu desaparecimento a partir de um transbordamento do modo de vida 

urbano no meio rural. É, portanto, dentro desse tipo de compreensão que, na sequência, serão 

apresentados aspectos vinculados a esse comportamento híbrido.   

Antes, contudo, de entrar nessa abordagem específica, percebe-se como relevante fazer 

uma breve reflexão sobre a manutenção de certas campesinidades percebidas no modo de vida 

dos entrevistados. Compreende-se que isso faça sentido ao levar-se em consideração que, 

devido aos aspectos de etnicidade relacionados a esse grupo de indivíduos, como já 

mencionado, trata-se de famílias descendentes de imigrantes alemães, que eram, em sua 

maioria, camponeses na Alemanha, seja esperado que retenham comportamentos que 
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permitam a continuidade desse modo de vida. Para contribuir a essa reflexão, buscou-se, em 

Seyferth (1985), questões relacionadas à herança e à estrutura familiar camponesa de teuto-

brasileiros. Segundo esta autora, é costume das famílias camponesas de origem alemã 

(também entre as famílias italianas) que a estrutura familiar seja mantida por meio da 

preservação da Stammhaus (casa-troco) e, por isso, seja mantida a tradição de delegar ao filho 

mais novo o compromisso de permanecer residindo com os pais e trabalhando na propriedade, 

sendo que, 

este filho só deixará de estar sob a autoridade imediata do seu pai sob duas 

circunstâncias: quando o pai morre ou quando não puder mais exercer integralmente 

as atividades produtivas essenciais (como o trabalho na lavoura), em caso de doença 

ou velhice. (SEYFERTH, 1985, p.18). 

 

 

Conforme Woortmann (2004), esse cuidado em preservar a Stammhaus, passando-a de 

geração em geração, também está ligado ao valor simbólico atribuído à terra pelos 

camponeses que emigraram da Alemanha.  

 

Mais que uma mercadoria, para aqueles camponeses a terra é um valor simbólico, 

um patrimônio familiar que deve passar de uma geração a outra e permanecer na 

casa-tronco, a Stammhaus. Sua representação incorpora o trabalho ancestral e é 

referência para o futuro e para a reconstrução, em novas bases, de uma identidade 

camponesa [...]. (WOOTMANN, 2004, p. 25). 

 

 

Essa estrutura familiar baseada no costume de manter o filho mais novo morando na 

casa dos pais e também com a responsabilidade de cuidar deles depois que estivessem com 

idade mais avançada, foi percebida entre alguns moradores visitados como uma prática 

comum nas famílias. O entrevistado Tradicional/Orgânico 2 conta que na sua casa moravam 

16 pessoas, era uma família com 13 filhos, o pai, a mãe e uma tia (lembrada carinhosamente 

entre os familiares como Tante). Depois que ele se casou, assumiu a responsabilidade de 

cuidar dos idosos e da propriedade. A filha desse mesmo entrevistado considera que os 

valores repassados por sua avó paterna durante os anos de convívio na mesma residência 

tenham sido responsáveis pela formação de sua personalidade devido à transmissão de valores 

relacionados à cultura alemã. Por isso, mesmo não usando o dialeto alemão como uma 

linguagem cotidiana, gosta quando os pais o utilizam, pois compreende o que falam, além de, 

mesmo ainda muito jovem, ter a intenção de passar valores como trabalho, família e religião 

aos seus filhos e netos. 

Dando continuidade à reflexão sobre os elementos que denotam comportamento híbrido 

dos entrevistados, salienta-se que, durante o tempo de permanência na comunidade, ao 
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reconstruir-se a origem de Linha Acre através da memória dos moradores, um dos pontos que 

foi comentado e enaltecido por todos esteve relacionado aos esforços empreendidos pelos 

antepassados em trabalhos comunitários que objetivavam beneficiar a comunidade como um 

todo, configurando ações de ajuda mútua e reciprocidade. Foram citados exemplos como: a 

construção da igreja e da escola, em que os membros da comunidade se revezavam para fazer 

o serviço; ajuda entre os vizinhos para os trabalhos de plantio e colheita e até mesmo ajuda 

financeira para compra de máquinas, em que um vizinho emprestava dinheiro ao outro até 

formar a quantia necessária. 

Os mesmos depoentes, na sequência da fala, quando comparavam esse tipo de ações 

com os dias atuais, afirmaram que de forma alguma isso seria possível de acontecer na 

comunidade atualmente, pelo fato de os moradores apresentarem comportamentos mais 

individualistas, que podem ser visualizados, segundo eles, pelo desinteresse pelas atividades 

da igreja e em demais ações desenvolvidas na comunidade de modo geral. 

Todos os entrevistados, ao serem perguntados a respeito da participação da comunidade 

nas atividades da igreja, consideraram que tenha havido uma redução drástica ao compararem 

como se dava o envolvimento das pessoas nessas atividades no passado.   

O engajamento da comunidade em atividades festivas também foi relatado como algo 

que se perdeu ao longo do tempo. Para exemplificar, foi mencionada Kerbfest, que, segundo a 

entrevistada produtora Tradicional/Orgânico 1, não pode mais sequer ser comparada a como 

era na sua infância: 

 

antigamente os Kerb era uma festa de dias e juntava a família, vinham os parentes de 

longe. Sempre tinha baile né e fazíamos os kerb em casa. E eram duas noites de 

baile, era a 1ª noite e a 2ª noite de baile, e tinha o leilão da garrafa e algumas coisas 

assim era característico. Mas isso tudo se perdeu, em parte porque hoje tem 

programação demais. Naquele tempo dois meses antes já começava os preparativos, 

as gurias preparando o vestido novo e todas essas coisas, vai ter baile! E hoje tem 

baile todo o fim de semana, dois, três por fim de semana, então não tem mais essa 

importância parece que o povo, a ideologia do povo se tornou mais capitalista e não 

dão bola pra essas coisas e aí tem que fazer gasto, tem que preparar a comida pra 

outros e também, antigamente que se fazia o kerb tinha muita mão de obra, tinha 

bastante filhos em casa.   

 

 

Além disso, alguns entrevistados fizeram referência à forma como os moradores se 

envolviam nos trabalhos relativos às festas da comunidade, em que eram delegadas tarefas 

tais como: a arrumação do salão, assar e servir o churrasco, venda de bebidas, limpeza, etc. 

Segundo o entrevistado Tradicional/Orgânico 3, atualmente começaram a optar pela 

contratação de serviços terceirizados, o que talvez seja uma tendência para o futuro na 



176 

 

comunidade, assim como já ocorre nas festas realizadas no centro da cidade, onde percebe-se 

gradativa expansão no segmento de serviços voltados às ocasiões festivas. 

Apesar de relatarem situações que denotam atitudes mais individualistas, foi possível 

constatar a presença de campesinidades nas relações da comunidade, que foram percebidas 

tanto nas relações que envolvem entretenimento como em atividades produtivas. No primeiro 

caso, foi relatado que, nas festas das famílias realizadas no clube Bom Sucesso de Linha Acre, 

mantém-se como regra convidar quem convida, uma prática típica de reciprocidade que é 

preservada de geração em geração. Como relata o entrevistado Tradicional/Orgânico 2 “se 

alguém te convida para uma festa, tu tem que convidar também, nem que já comece a 

comprar as cervejas bem antes”.  

Já nas relações de trabalho entre os produtores de leite entrevistados foi relatada uma 

prática de ajuda entre eles, denominada “troca dia”, que segundo Tradicional 1, “acontece 

bem fácil, troca horas de um ajudá o outro, não é muito de um cuidar as horas bem certinhas 

do outro, é bem amigável”. Ele explica ainda que existe somente a troca de trabalho sem 

jamais envolver dinheiro, e nenhum dos entrevistados relatou que alguma vez já tenha havido 

algum tipo de problema. O entrevistado Tradicional 2 dá mais detalhes de como funciona essa 

troca de serviços,  

isso na verdade é uma prática que o pai fazia há 20 anos, só que na época do pai era 

menos, porque tinha menos animais. Hoje a gente tem uns quatro que fazem parte. 

Por exemplo a confecção da silagem no caso que é a alimentação do gado, daí o dia 

que fizer aqui, vem os outros três aqui me ajudar porque precisa trator, precisa mais 

carretão, etc. No outro dia vai ser na propriedade de outro aí eu ajudo. Todos lá 

fazem o giro. Se eu não fizesse isso tu imagina quanto maquinário mais eu precisaria 

ou teria que contratar pessoas, só que eu iria gastar um monte em valores. E assim 

eu tenho equipamento, tenho trator, tenho tudo né, simplesmente eu presto serviço 

pra eles e daí eles me devolvem.   

 

 

O exemplo da prática de “troca dia” entre os produtores de leite pode ser associado à 

interpretação de Woortmann (1990) sobre a presença de campesinidades em situações que, se 

observadas superficialmente, seriam seu contraditório, ou seja, seriam vistas como o lugar em 

que haveria a manifestação de uma racionalidade econômica voltada aos resultados com a 

atividade produtiva. Mas como pôde ser constatado, concomitantemente ao comportamento 

maximizador são desenvolvidos laços de amizade com a permuta de horas de trabalho, 

enaltecendo valores de ajuda mútua e reciprocidade transmitidos de geração em geração. 

No que se refere às mudanças em termos espaciais, o esvaziamento populacional de 

Linha Acre é incontestável. Conforme lembram os moradores, na década de 1970, havia um 

contingente aproximado de 400 famílias e nos dias atuais não deve ultrapassar 60 famílias. 
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Tal redução pode ser compreendida, numa análise mais superficial, pela redução do tamanho 

das famílias, que antes da mecanização da agricultura, eram mais numerosas em função da 

necessidade de utilização da mão de obra nas lavouras. Contudo, com base nos relatos dos 

entrevistados e na observação durante o período de permanência na comunidade rural de 

Linha Acre, foi possível constatar que, além da redução da população em decorrência da 

menor quantidade de filhos por família, a comunidade passou por um importante processo de 

êxodo no século passado. Esse processo já foi mencionado no capítulo anterior. Atualmente é 

percebida a existência de dois êxodos em pleno processo, protagonizados pelos idosos e pelos 

jovens, o que é assimilado pelos moradores como fator de preocupação com relação à 

continuidade da comunidade.  

Conforme relatado pelo depoente Tradicional/Orgânico 2: 

 

há 40 anos, tinha mais de quase 400 famílias aqui na comunidade, era grande, e hoje 

praticamente nem chega a 60, e a tendência é de diminuir cada vez mais. Questões 

relacionadas as escolas não tem mais, igrejas daqui a dez anos vai ser inviável, a 

pessoa não tem mais, hoje não aparece mais povo pra ir a igreja. Se não surgir algo 

que vai reverter isso, drasticamente em questão religiosa e econômica, as 

comunidades do interior vão desaparecer.  

 

 

O sentimento dos entrevistados, em geral, é de que a comunidade não esteja 

conseguindo gerar incentivos para a permanência dos jovens. Ao ingressarem na faculdade, 

eles vêm optando por cursos que apresentam maior probabilidade de sobrevivência no meio 

urbano, como licenciaturas e direito. Com relação à saída dos idosos, foram apontadas razões 

como a busca por maior proximidade dos serviços de saúde, convívio entre vizinhos, além de 

se sentirem mais felizes com a possibilidade de poderem frequentar bailes e demais atividades 

de entretenimento. Também há de se incluir aqui o fator renda, pois esses idosos são 

geralmente casais com mais de 70 anos de idade e aposentados, que lhes permite uma situação 

financeira considerada por eles estável, uma vez que, de acordo com os relatos de alguns 

entrevistados idosos26, o custo de vida em Cândido Godói é considerado baixo, pois 

conseguem comprar itens que teriam maior peso no orçamento, como carne bovina e suína, de 

moradores do meio rural com preço bastante acessível ou até sem custo algum quando 

participam dos trabalhos de abate nas residências dos filhos.  

Outra questão que pôde ser constatada como uma mudança de percepção dos atores 

sobre o espaço físico em que está localizada Linha Acre e, nesse caso, verificado como algo 

positivo, diz respeito à localização da comunidade, devido à proximidade em relação ao 

                                                           
26 Moradores que migraram para o centro da cidade do município de Cândido Godói (RS). 
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centro urbano, considerado perto pelos moradores, “por serem somente sete quilômetros em 

estrada de chão, mas que é boa” (TRADICIONAL 4). 

O que instiga nessa visualização dos atores sobre a localidade, contudo, é pensar que 

mesmo que tenha havido clara redução da quantidade de habitantes, e considerando ainda que 

o dinamismo da comunidade não seja mais como no passado, atualmente existe uma 

percepção positiva dos moradores a respeito da interação com o meio urbano e outras 

localidades. Segundo o entrevistado Tradicional 3: “antigamente a Linha Acre necessitava ter 

comércio local e outros tipos de estabelecimentos, primeiro, porque havia mais moradores e 

segundo, porque o acesso a outras localidades era muito difícil”. Com relação aos dias atuais, 

foi possível registrar os seguintes pontos positivos em relação a interação e à locomoção dos 

moradores: a. as estradas não são mais tão ruins; b. todas as famílias possuem automóveis; c. 

a interatividade virtual que coloca os moradores do meio rural em iguais condições de acesso 

em relação aos citadinos. Como pôde ser observado durante as visitas, com exceção de duas 

residências, uma onde mora um casal de idosos e outra uma idosa, nas demais todas tinham 

acesso à internet e com sinal de ótima qualidade e aparelhos como notebooks, tablets, smart 

tvs e celulares com tecnologia atualizada.  

Mesmo sem poder afirmar que tal realidade seja igual para todas as famílias de Linha 

Acre, pois trata-se de amostra que representa em torno de 11% da população, pode-se 

perceber que são representações da modernidade que se inserem no meio rural. Somadas à 

racionalidade econômica ligada às novas formas de condução da atividade agrícola pós 

modernização da agricultura, elas modificam gradativamente o comportamento dos 

indivíduos. Mudanças que estão diretamente relacionadas ao processo de globalização, que, 

de acordo com Hall (2014, p.49), 

 

se refere àqueles processos, atuantes numa escala global, que atravessam fronteiras 

nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em novas 

combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em realidade e em experiência, 

mais interconectadas. 

 

 

Essas novas relações não significam, contudo, que haja subordinação do rural ao 

urbano, como defendido por autores como Silva (1996), que prevê um rural brasileiro 

urbanizado pela assimilação de um modo de vida mais associado à lógica do capital entre os 

moradores do campo. Reitera-se que, diferentemente dessa visão, o que foi possível observar 

na comunidade rural de Linha Acre, e inclusive entre os moradores mais jovens, é uma 

constante mescla entre as características mais ligadas ao rural com as que se assemelham mais 
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com o meio urbano, impossibilitando delimitar espaços que os pudessem separar. Fato que 

fica ainda mais evidente se for levado em consideração que a população residente no centro 

urbano do Município de Cândido Godói, em sua grande maioria é originária do meio rural.  

A título de ilustração dessa inter-relação entre o rural e o urbano e indo na mesma 

direção defendida por Martins (2012) a respeito da compreensão do moderno a partir daquilo 

que ele nega, que são os parâmetros do não moderno, pode-se usar o que foi observado pela 

autora deste trabalho de tese ao participar de bailes na região da Grande Santa Rosa voltados 

ao público mais jovem: são bailes em que o público é atraído por bandas conhecidas na 

região, cujas músicas são as mais solicitadas nas rádios locais. No fundo do palco, são 

apresentados videoclipes da banda, os integrantes usam roupas “estilosas” e fazem 

performances arrojadas, exacerbando, portanto, os signos da modernidade. Os jovens se 

divertem parados na pista de dança bebendo e rindo, mas não dançam sozinhos, pois não 

parecem à vontade para isso. No decorrer da noite, quando a banda começa a tocar músicas do 

“estilo antigo”, são as que mais causam efeito, pois aí os jovens cantam e dançam em pares. 

Contudo, como comentado por alguns jovens, se no cartaz fosse apresentado um baile com 

músicas “estilo antigo” seria associado a “baile de velhos” ou “coisa de colono” e não iriam, o 

que denota que ao mesmo tempo que existe rejeição às representações do rural, ainda 

permanece um sentimento de familiaridade em relação a tradição que é passada de geração 

em geração. 

Com base no que foi apresentado nessa seção, é possível concluir que a imagem de 

Linha Acre, construída pelos seus moradores, é composta por elementos que guardam certa 

nostalgia em relação ao dinamismo que essa comunidade tinha no passado. Esse sentimento 

foi percebido com maior intensidade entre os entrevistados com idade acima de 70 anos. De 

forma evidente, foi constado na fala da entrevistada Idosa 3-Grupo 3, que, ao ser questionada 

sobre como percebe a comunidade atualmente, sem responder imediatamente, reagiu 

apontando os braços em direção às plantações de trigo, onde, na sua juventude, havia 

moradores, dizendo de forma bastante enfática  

 

a Acre? Vai pra trás, aqui não tem mais nada. Antigamente a cada colônia ou meia 

colônia tinha um morador, e hoje? Podem olhar, não tem mais quase ninguém 

morando, só plantações. E na Igreja aos domingos, sempre tão pouca gente e 

antigamente faltavam bancos para todos sentar. (IDOSA 3-GRUPO 3).27 

 

 

                                                           
27 Traduzido pela autora do Hunsrükich para o Português. 
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 A figura 18 demonstra uma parte da paisagem que se vê atualmente ao longo de toda 

Linha Acre e ilustra, de certa forma, o sentimento da entrevistada acima, pois mostra a 

substituição de espaços que até pelo menos a metade do século passado eram destinados às 

residências por área plantada. 

 

Figura 18 – Área plantada com trigo - Linha Acre 

 
                                      Fonte: acervo da autora – julho/2016. 

 

A essa visualização de esvaziamento populacional, os moradores entrevistados em geral 

transparecem preocupação com o futuro da localidade, mas ao mesmo tempo existe um 

sentimento de orgulho com a valorização de atributos tais como as pessoas e a cooperativa.  

A entrevistada Tradicional/Orgânico 4, ao ser questionada se, apesar de ter havido 

muitas mudanças nos últimos 50 anos, ainda consegue visualizar pontos que considera 

positivos na Linha Acre, assume uma postura otimista:  

 

como ponto positivo, a amizade em primeiro lugar porque tem pessoas que são mais 

irmãos teus do que os de sangue. Depois a união. Se toca de fazer alguma coisa, tem 

união, todo mundo pega junto. Conseguimos de novo voltar os grupos de família 

que já era de tempos passados, depois foram se extinguindo, mas agora nós 

conseguimos reativar de novo as famílias se encontrando pelo menos duas vezes por 

ano cinco, seis dias seguidos pra conversar sobre a religião, confraternizar junto. Eu 

não queria morar em outra comunidade.  

 

 

Ao lado desse sentimento positivo em relação às pessoas que residem na comunidade, 

foram feitos registros sobre a presença da cooperativa, que é vista como facilitadora das 

transações comerciais, como já foi mencionado na primeira parte desta seção. Mas, além 

disso, é interessante observar que, mesmo para os moradores que não se utilizam dessa 
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cooperativa para entregar grãos ou comprar insumos, o simples fato de estar localizada em 

Linha Acre é visto como um sinal de revitalização da localidade, o que pode ser depreendido 

da fala da entrevistada abaixo: 

 

pra mim, a Acre tem muitas coisas boas. Eu gosto e sempre gostei de morar aqui, 

sempre tem alguma coisa nova. A Acre não vai desaparecer! A Acre vai continuar a 

mesma que anos atrás, não era assim como hoje, mas tá bonita ainda e ela vai 

crescer de novo, junto com a Coopermil agora aqui. Isso é um incentivo pra nós. 

(TRADICIONAL/ORGÂNICO 5).  

 
 

A partir do que foi apontado pelos entrevistados,  pode-se concluir que a valorização 

dos elementos mencionados retenha características que demonstram heterogeneidade 

percebida no comportamento destes atores, que é composto tanto por um modo de vida mais 

próximo ao camponês, que se preocupa com os laços de amizade e os valores repassados 

pelos antepassados, como por atitudes que os identificam com o empresário que deseja 

otimizar seus resultados econômicos e enxerga na expansão da produtividade formas de 

auferir maior rentabilidade. 

E é justamente nesse hibridismo, causador de incertezas e desassossego, que se 

compreende que o estudo da memória desses atores e que se manifesta na comunidade, possa 

ser um importante instrumento para revelar traços da identidade desses grupos sociais. Grupos 

que estão em constante processo de mudança, uma vez que, ao interagirem com as diferentes 

possibilidades que o mundo contemporâneo lhes apresenta, são permanentemente compelidos 

a buscar novos significados ao território que sentem pertencer.  

 

5.3   A construção da memória coletiva e a identidade da comunidade rural de Linha 

Acre 

     

De acordo com o que já foi apresentado neste estudo, pode-se depreender que o 

processo de modernização da agricultura tenha sido responsável por significativas mudanças 

no cotidiano das famílias e da comunidade de Linha Acre como um todo. Como a presente 

pesquisa está norteada pelo entendimento dos significados dessas transformações a partir do 

olhar dos atores, tem-se a compreensão de que é na busca dos fragmentos mnemônicos, 

presentes nos diferentes lugares em que a memória se manifesta, tais como: tradições, 

costumes e objetos, mas também em lugares em que sejam encontrados registros de uma 

memória representativa das marcas que se manifestam em atitudes no presente, seja possível 

assimilar fatores vinculados à identidade desses atores, os quais também (re)constroem a 
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identidade da própria comunidade e serve como ponto de apoio na constante busca por novas 

interpretações do território em que estão inseridos.  

 

5.3.1  A memória coletiva da comunidade rural de Linha Acre: tradições, costumes, 

comida e objetos 

 

Ao recordar atividades que envolvem comemorações relativas a datas, como Natal, 

Páscoa, e Ano Novo, e também de festas tradicionais como os bailes da terceira idade, os 

entrevistados experimentaram o retorno a lugares da memória tanto do ambiente interno de 

suas casas como da comunidade em que vivem, numa constante troca entre a memória 

individual e a coletiva, como se realmente houvesse a transposição entre o que é lembrado 

individualmente para o que está relacionado ao grupo, conforme sustentado pelo pensamento 

halbwaschiano. Contudo não é intuito deste trabalho de tese comprovar ou não suas alegações 

sobre memória coletiva. O que se pretende aqui é a visualização do caráter dinâmico da 

memória que se manifesta no cotidiano das famílias e da comunidade e em sentimentos e 

sensações impregnados nos registros mnemônicos que conduzam à compreensão da 

identidade desse grupo social.  

Tomando como base os ensinamentos de Bosi (2013) buscou-se, primeiramente, 

conhecer a memória dos atores seguindo por caminhos familiares das lembranças da infância 

nas datas comemorativas mencionadas acima. O Natal e a Páscoa foram as datas em que os 

entrevistados mais transpareceram um sentimento de saudades. Lembradas primeiramente 

pelo sabor dos doces que ganhavam dos padrinhos e madrinhas, que eles denominam de 

Packche (presentinho). Havia, segundo eles, todo um ritual que envolvia o ato de buscar esses 

presentes.  

Para uma das entrevistadas, a lembrança da Páscoa lhe trouxe até mesmo a sensação de 

felicidade que sentia quando era criança e via sua mãe juntando cascas de ovos de galinha 

para serem limpas e depois preenchidas com amendoim doce. Essa mesma entrevistada 

lembrou ainda como eram os presentes que seu pai dizia que recebia e como era na época da 

infância dela: 28 

meu pai sempre contava que quando ele era pequeno eles ganhavam ovos cozidos 

coloridos na páscoa, tinham que comer logo pra não estragar. Na minha época a 

gente ganhava essas casquinhas de ovo coloridas com amendoim dentro, também 

                                                           
28 Conforme Germany Travel (2012, p. 2): “Trocar ovos cozidos pintados à mão já foi parte da tradição de 

Páscoa no mundo todo, antes da introdução dos ovos de chocolate. Na Alemanha, porém, esta tradição resiste ao 

lado das guloseimas. No domingo de Páscoa, ovos cozidos com cascas pintadas são espalhados pelo jardim para 

serem encontrados pelas crianças”.  
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bolachas em formato de coelho e uns doces de puro açúcar, que também eram em 

formato de coelhos, mas eram coloridos, isso que era especial pra nós. Hoje as 

crianças não iriam gostar disso. Mas pra nós era algo muito gostoso e nós ainda 

comentávamos com as outras crianças o que cada um tinha ganhado no seu Packche. 

(IDOSA 7-GRUPO 2). 

 

Segundo os entrevistados, esse hábito de buscar os presentes nos padrinhos e madrinhas 

ainda se mantém de certa forma, mas com variações: “se for perto, os afilhados até buscam o 

presente, mas não como nós que íamos a cavalo para buscar. Hoje eles não querem qualquer 

coisa, doces nem dão mais tanto valor, porque tem mais vezes no ano” 

(TRADICIONAL/ORGÂNICO 3). 

Os caminhos familiares da infância também conduziram às reminiscências29 das 

brincadeiras que eram proporcionadas nesses dias festivos. A data do Kerb também é 

lembrada como um momento em que era possível brincar com os parentes, que podiam visitar 

ou receber visitas nestas datas. Tanto os meninos como as meninas tinham de fazer seus 

próprios brinquedos. Com relação aos brinquedos dos meninos, o entrevistado Tradicional/ 

Orgânicos 2 lembra,  

 

era carretinha feita com carretel de linha e com isso nós fabricava nossos carrinhos 

pra descer cerro abaixo e nos potreiros, domingo de tarde nós tava lá e às vezes 

virava esses troços e rolava três ou quatro num monte. Também ia caçar 

passarinhos, pescar, tudo tinha mais sentido do que pra essa criançada de hoje. 
Assim também quando a gente ganhava uma bolita, deus o livre! Né? Hoje tudo tem 

que ter com controle remoto, se não, não querem. Naquele tempo tudo era motivo 

para brincadeira. (TRADICIONAL/ORGÂNICO 2). 

 

 

E sobre os brinquedos das meninas, a entrevistada Tradicional/Orgânico 3 deu o 

seguinte depoimento:  

nós tínhamos bonecas de pano, que a mãe mandava fazer ou a gente enrolava o pano 

num sabugo ou outra coisa, e daí a gente levava no potreiro aí nós fazíamos as 

nossas casas, com pedacinhos de graveto, aí dividia o quarto, a cozinha e a entrada. 

Era tudo limpinho e organizado.  
 
 

No que diz respeito à comemoração do Ano Novo, os entrevistados consideram que no 

meio urbano, em cidades grandes como Porto Alegre, essa data seja comemorada de forma 

diferente como em Linha Acre. Uma das diferenças mencionadas seria o uso de determinas 

cores de roupas que simbolizam desejos que as pessoas pretendem realizar no ano que inicia. 

Contudo, nos hábitos alimentares, percebe-se algumas adaptações, como o consumo da 

lentilha, que alguns entrevistados mencionaram como usual nessa data. Mas a maioria não 

                                                           
29 Termo usado neste texto no sentido de imagem lembrada do passado ou o que se conserva na memória 
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tem o costume de fazer a ceia da virada do ano, mantendo o hábito de celebrar o ano que 

nasceu no almoço em família no primeiro dia do ano, aí sim com mesa farta, bebidas e mesa 

de doces servida no meio da tarde. Conforme um dos entrevistados, um costume que é 

mantido é o de tocar o sino, cujo som anunciaria o ano que começa: 

 

aqui na Linha Acre ainda é mantido o costume de puxar o sino antes e depois da 

meia noite, mas isso também foi mudando com o tempo. Antigamente os jovens se 

reuniam e faziam uma festa de noite lá, daí se revezavam para puxar o sino uma hora 

antes e uma hora depois, duas horas se puxavam o sino direto, e daí depois caiu pra 

15 minutos antes e 15 depois. Só nos dois últimos anos por causa de condições 

climáticas isso não foi feito, mas devem continuar fazendo. 

(TRADICIONAL/ORGÃNICO 3). 

 

 

Ainda com relação às comemorações do ano novo, um fato interessante que todos os 

entrevistados lembraram, mesmo sem terem vivenciado isso diretamente, foram as 

brincadeiras que eram realizadas na comunidade, por volta da década de 1960. Eram 

inspiradas no Terno de Reis (tradição de origem portuguesa), realizadas por rapazes, 

moradores de Linha Acre, que se vestiam com roupas femininas e usavam perucas feitas com 

pelo de ovelha, fato que é lembrado aos risos pelos depoentes, pois segundo eles fazer essas 

perucas era o que dava mais trabalho. Na virada do ano, eles visitavam algumas casas da 

comunidade, anunciavam que estavam chegando, fazendo barulho com os instrumentos 

musicais, eram recebidos pelos donos da casa, um dos rapazes declamava uma poesia em 

alemão, agradecendo o ano que passou e desejando muita sorte para o ano que estava 

iniciando. Então eles eram convidados para entrar na casa, cantavam e dançavam com a 

família que lhes oferecia comida e bebida. Se despediam alegremente e visitavam a próxima 

casa.   

O mesmo entrevistado lamenta que essa tradição tenha se perdido completamente com o 

passar do tempo,  

isso era uma coisa muito bonita, uma alegria para as famílias que recebiam essa 

visita. Todos já esperavam com comida e bebida para servir, mas com o tempo isso 

também foi se modificando porque alguns exageravam na bebida e já não era mais 

visto como algo tão positivo como no começo. Foi uma pena que não tenha sido 

absorvido pela comunidade, sabe? Ficou como algo relacionado aos integrantes do 

grupo e daí foi se perdendo. (TRADICIONAL/ORGÂNICO 3). 

 

 

Também foram identificados lugares da memória percebidos por Weil (1996) e 

Frochtengarten (2005) como capazes de conservar heranças do passado responsáveis pela 

preservação de hábitos que demonstram o enraizamento desses indivíduos. As manifestações 

mais genuínas das tradições e dos costumes desses indivíduos, numa comunidade como a 



185 

 

Linha Acre, formada por teuto-brasileiros, talvez sejam as festas e demais encontros sociais, 

como os bailes da terceira idade, jogos de bolão e atividades do grupo do lar. 

Com relação às festas, a entrevistada Idosa 6-Grupo 1 relatou que as que ainda ocorrem 

na comunidade são de primeira eucaristia e bodas. As bodas, devido à maior longevidade da 

população têm sido até mesmo mais frequentes no município. Segundo ela, são mantidos 

costumes como o Kränz (circulo) e a “dança da vassoura”, que consistem em: 

 

o Kränz é um círculo feito pelos convidados em que os “noivos”, dançam no centro 

e vão sendo “cercados” pelos convidados, primeiro os familiares e depois os demais. 

É um momento de muita alegria e participação das pessoas. Isso era sempre feito 

nos casamentos e até em aniversários. A dança da vassoura normalmente é realizada 

quando os convidados começam a cansar. Quando a música começa, uma pessoa 

dança com a vassoura e quando para a música tem que correr para conseguir um par, 

bate três vezes com a vassoura no chão e quem sobra tem que pegar a vassoura e 

dançar com ela. Assim todos riem e se divertem. (IDOSA 6-GRUPO 1). 

 

 

A mesma entrevistada conta ainda que a organização dessas festas (tanto de bodas como 

de primeira eucaristia) vem se mantendo de forma muito parecida como no passado. É 

realizada uma celebração religiosa e depois os convidados seguem para o clube, onde sentam 

em cadeiras de palha, em mesas dispostas em formato retangular em torno da mesa principal, 

e por ordem de parentesco (os que são da família ficam na mesa principal).  No intervalo até o 

momento em que é servido o almoço ou a janta, são feitos os registros fotográficos numa 

espécie de cenário com um tecido colorido ao fundo e ornamentos de flores.  

A comida servida nessas festas, segundo a entrevistada, não teria sofrido muitas 

mudanças ao longo do tempo. O buffet é composto por saladas variadas, temperadas com 

vinagre e sal, sendo que não pode faltar a salada de batatas (kartoffelsalat). Os pratos quentes 

normalmente são: arroz branco, massa, mandioca e carne de churrasco, e também são 

oferecidas fatias de cuca, lembrando os bailes dos antepassados em que era servido cuca com 

linguiça.  

É possível, portanto, perceber a manutenção de alguns hábitos dos imigrantes alemães e 

algumas adaptações à culinária regional, numa constante interação entre diferentes culturas. 

Conforme explica Friedrich (2015), alguns alimentos que faziam parte da rotina alimentar dos 

imigrantes foram totalmente incorporados pelos brasileiros. Um exemplo típico é a 

Kartoffelsalat (salada de batatas), cujo modo de preparo consta em registros de cadernos de 

receitas da Alemanha com data de 1454, ensinando a tradicional salada de maionese feita com 

batatas, cebolas, pepino, vinagre, sal e ovos. Atualmente, pode-se dizer que seja um 

complemento obrigatório do churrasco, que é um prato tipicamente gaúcho, assim como este 
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foi totalmente incorporado pelos descendentes de alemães, sendo classificado pelos 

entrevistados como “uma comida de domingos e de dias de festa”. Assim também a mandioca 

que é mais uma “comida de dia de semana”, que, de acordo com Neto (2007, p. 236), teria 

sido introduzida no cardápio dos teuto-brasileiro desde o momento que conheceram esta 

espécie nativa. “A expressividade do aipim, mais conhecido no Rio Grande do Sul como 

mandioca salientou-se no decorrer do desenvolvimento das colônias alemãs gaúchas”. 

Observou-se que essa raiz é plantada para consumo das famílias até mesmo em residências do 

meio urbano no Munícipio de Cândido Godói, compondo as variedades de produtos plantados 

para o autoconsumo das famílias.  

A construção da memória coletiva da localidade também pode ser observada em 

depoimentos sobre os bailes da terceira idade, os quais servem como verdadeiros depositários 

das tradições e dos costumes das famílias descendentes de imigrantes alemães. A entrevistada 

idosa 5-Grupo 3 disse se sentir especialmente feliz com os bailes da terceira idade, por já ter 

sido três vezes escolhida como “vovó simpatia”. A realização desses bailes também serve, 

segundo ela, como uma forma de aproximação entre comunidades vizinhas e até mesmo de 

localidades mais distantes, pois existe o compromisso de revezamento na realização desses 

bailes.  

Os idosos também frisaram como algo relevante o fato desses encontros festivos 

servirem como um espaço para, de certa forma, recordar e revivificar os bailes de Kerb, os 

quais, como já mencionado, não são mais realizados na comunidade.  

 

Nos bailinhos dos velhos estão novamente tocando músicas como o Herr Schmidt, 

que era muito dançado nos bailes de Kerb quando a minha irmã mais velha era 

moça, lá pelos anos de 1950. É uma dança rápida, mas que os velhos dançam mais 

devagar (risos), mas se sentem jovens de novo, é muito divertido, como se o tempo 

tivesse voltado para anos atrás. E ainda, como era antigamente, os músicos descem 

do palco tocando os instrumentos e se misturam com o povo para incentivar as 

pessoas a dançar. (IDOSA 4-GRUPO2). 

 

 

A citação acima demonstra como a memória, constantemente, traz o passado para o 

presente e tem o papel de, ao mesmo tempo que revitaliza práticas e costumes dos 

antepassados, concebe-lhes novos significados pela adaptabilidade necessária aos novos 

hábitos e costumes dos indivíduos.  

Entre os entrevistados que ainda se encontram em atividade, foi comentado que a 

participação nos jogos de bolão é um dos aspectos positivos da vida social da comunidade, 

que, segundo eles, faz com que haja permanente fortalecimento dos laços de amizade. 

Conforme o entrevistado Tradicional/Orgânico 1, “aqui na Linha Acre funcionam dois grupos 
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de bolão, tem grupo de bolão feminino que é a cada quatorze dias, e o bolão masculino que o 

treino deles é toda quarta-feira de noite”. É interessante também ater-se para o fato de que 

essa atividade de entretenimento também tem sua origem na Alemanha e foi um costume 

trazido pelos imigrantes alemães.  Neto (2007, p. 248) explica que: 

 

o jogo de bolão é de origem germânica e decorreu do costume de arremessar pedras 

em objetos diversos. Cada grupo joga numa note e os nomes dos grupos denunciam 

a origem e a língua do colono. Somente as fortes chuvas ou as doenças impediam o 

agradável encontro de cada semana, para a grande maioria constituía-se no único 

divertimento. 

 

 

O último elemento observado a respeito da construção da memória coletiva da 

comunidade estudada está relacionado aos objetos como depositários de registros 

mnemônicos, os quais, segundo Halbwachs (2013), possuem a capacidade de recordar um 

modo de vida. Como exemplo, pode-se usar os trabalhos em croché, uma vez que tais objetos 

compõem a decoração das casas de todos os entrevistados, seja em formato de pequenos 

guardanapos, tapetes, bandôs e até cortinas (figuras 19 e 20).  

 

Figura 19 – Residência de idosa (bandô)  

 
                                  Fonte: acervo da autora – julho/2017. 
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Figura 20 – Trabalho realizado no Grupo do Lar (tapete) 

 
                                 Fonte: acervo da autora – julho/2017. 

 

Cabe lembrar que somente os objetos biográficos atendem a esse tipo de funcionalidade. 

Objetos biográficos, de acordo com Bosi (2013), estão tomados da vida de seu possuidor. É 

nesse sentido que as atividades do Grupo do Lar realizadas na Linha Acre podem ser 

consideradas como responsáveis pela transmissão de saberes dos antepassados por meio da 

troca desses saberes na realização de trabalhos manuais que se configuram como 

representações de um modo de vida que resiste no tempo, como nas imagens acima. Pode-se 

afirmar que estes trabalhos em croché são objetos familiares aos atores por sempre terem feito 

parte da decoração tanto do ambiente doméstico, como das outras famílias da comunidade.  

 

5.3.2  A memória e a identidade da comunidade rural de Linha Acre  

 

Depois de ter percorrido os lugares de manifestação da memória apresentados na 

primeira parte desta seção, foi possível estabelecer-se a ligação entre memória e identidade, 

justamente pelo fato de possuírem fluidez e permanência. Ao mesmo tempo que estão sempre 

se modificando de acordo com as intervenções dos atores, cujo microespaço social está em 

permanente contato com o ambiente externo, sendo, portanto influenciado por este, consegue-

se perceber que estes mesmos atores mantêm certas características que os identificam. Como 

no caso da comunidade estudada, foi possível constatar a identificação dos atores com 

elementos associados a memória cultural, relacionados a sua origem étnica. Algumas 

identificações são mais visíveis, como a comida e a religiosidade. Outras foram aparecendo a 
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partir de maior entrosamento com esses atores e estão mais relacionadas à memória que volta 

às origens (ao ursprung), ou seja, a lugares de construções mnemônica que deixaram marcas 

mais profundas e também são responsáveis pela formação de determinadas estereotipias 

ligadas à preservação da cultura alemã.  

 

5.3.2.1 A identificação dos atores por meio da comida  

 

Os hábitos alimentares de uma população trazem significados que vão muito além do 

simples e trivial ato de comer. A comida, no caso dos moradores de Linha Acre, denota um 

comportamento que “fala” de aversão ao desperdício, e também os identifica como pessoas 

mais propensas ao ato de poupar.  

Em estudo realizado sobre a imigração alemã na colônia de Santo Ângelo (atuais 

municípios de Agudo, Paraíso do Sul, Cerro Branco, Dona Francisco e Restinga Seca), 

Friedrich (2015, p.66) explica que na “primeira metade do século XIX a Alemanha foi 

assombrada pelas guerras e pragas, atacando a produção agrícola provocando subnutrição e 

fome”, imprimindo na memória das populações germânicas a dor e o sofrimento causados 

pela miséria, fato que enrijeceu nessa cultura um comportamento completamente avesso a 

qualquer tipo de desperdício.  

Essa aversão ao desperdício pôde ser constatada durante as entrevistas em situações 

relativas aos presentes que ganham dos padrinhos e das madrinhas na Páscoa e no Natal. 

Segundo Tradional/Orgânico 2, quando ele era criança, ganhar chocolates era algo raro e 

quando ganhava sua mãe os escondia para serem consumidos em outro momento. 

 

Naquela época tu não tinha muitos chocolates, quando ganhava um chocolate do 

padrinho ou da madrinha era algo muito especial, porque vinham sempre muitas 

casquinhas e muitas bolachas e um chocolate e daí ou tinha que comer esse 

chocolatinho no caminho ou esquecer, porque se trazia pra casa a mãe pegava e 

escondia aquele chocolate pra dar mais tarde. Daí como a gente não podia pedir e ela 

se esquecia enchia de bichinhos.   

 

 

Foi mencionado entre os entrevistados o hábito de fritar a mandioca que sobrou do 

almoço para ser servida no jantar e, também o que tenha sobrado de carne é colocado numa 

panela com um pouco de banha para aquecer e fritar levemente. São colocados na mesa para 

serem consumidos junto com pão e Schmier. Com relação aos demais alimentos que sobram 

do almoço, são usados para tratar os animais, principalmente os cães da propriedade.  
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Essa disposição em reaproveitar os alimentos está ligada a uma cultura de não 

desperdício, o que também pode ser observado no costume ainda presente nos lares de 

descendentes europeus, de preparar conservas de legumes e compotas de doces. Mesmo com a 

possibilidade de congelar frutas e legumes, é muito comum encontrar vidros contendo esses 

alimentos em cima de armários e cristaleiras, numa típica representação da valorização do 

sabor e textura que essa técnica oferece, além da sinalização simbólica de respeito e desejo de 

manter os costumes das gerações passadas.  

 

Figura 21 - Cristaleiras com compotas de doce de frutas 

 
                                               Fonte: Acervo da autora – junho/2016. 

 

Outra característica que pode ser derivada dessa cultura de não desperdício é a 

resistência ao ato de comprar. “A palavra comprar só existia em casos de extrema necessidade 

como, por exemplo, o sal, pimenta ou o bicarbonato”, ou seja, as famílias procuravam cultivar 

o máximo de gêneros alimentícios e faziam em casa tudo o que podiam (FRIEDRICH, 2015, 

p. 90). 

Tal resistência foi constatada nos relatos de alguns entrevistados, para os quais é 

importante manter um comportamento mais cuidadoso em relação ao consumo. Por exemplo, 

na alimentação, em que mantêm o costume de fazer em casa tudo o que podem, como pães, 

cucas e massas tipo spaghetti, por entenderem que, além da economia, a qualidade do que é 

feito em casa seja superior ao que é encontrado no comércio. Também fizeram referência ao 

hábito de postergar o consumo de bens que consideram menos necessários, e só realizarem 

pagamentos à vista, considerando compras a prazo como algo ligado a pessoas mais ávidas ao 
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consumo. Conforme a entrevistada Tradicional 1, “se não tenho dinheiro pra comprar não 

compro, porque pras coisas como roupas assim, que eu não preciso, só compro quando é 

necessário”. Em geral, consideram-se poupadores por terem aprendido com o exemplo de 

seus pais e por considerarem importante evitar gastar dinheiro com coisas desnecessárias.  

 

5.3.2.2  A religiosidade e a memória cultural   

 

Outro elemento que contribui para o entendimento da composição da identidade de 

populações teuto-brasileiras está relacionado à religiosidade desses grupos sociais. Estudo 

realizado por Werle (2014), a respeito da formação da Colônia Porto Novo, situada no 

extremo oeste do Estado de Santa Catarina, contribui à presente reflexão para compreender-se 

como se deu a construção de homogeneidades que repercutem na identidade da comunidade 

de Linha Acre. 

Conforme esse autor, as primeiras colônias formadas por imigrantes alemães 

começaram a perceber, a partir da década de 1920, certa dificuldade em continuar produzindo 

nessas localidades, devido, principalmente, ao esgotamento do solo e o fator demográfico, 

decorrente da entrada de novas ondas de imigração. Situação que serviu como incentivo para 

que esses indivíduos procurassem outras regiões para se estabelecerem e dar continuidade ao 

seu modo de vida tradicional. Werle (2014) explica que essa migração interna foi promovida 

por inúmeras empresas colonizadoras privadas e associações comprometidas com os aspectos 

ligados ao fortalecimento da religião entre esses imigrantes. As colônias novas (como eram 

denominadas para diferenciarem-se das que foram colonizadas no século XIX) foram 

organizadas pela associação Volksverein für die deutschen im Rio Grande do Sul, que, 

segundo o autor, 

trata-se da Sociedade União Popular para Alemães Católicos no Rio Grande do Sul, 

fundada em 1912 e idealizada pelos jesuítas alemães de São Leopoldo, R.S. Esta 

particularidade, se analisada mais detalhadamente, indica que a formação da colônia 

envolve um conjunto de significados que ultrapassa a simples venda de terras, cuja 

compreensão requer a análise da atuação da Volksverein (como era chamada a 

Sociedade União Popular entre os colonos), bem como os pensamentos sociais e os 

objetivos dos religiosos que a orientavam. (WERLE, 2014, p. 18). 

 

 

Durante o processo de formação da Colônia Porto Novo, o mesmo autor 

supramencionado diz que a Volksverein adquiria áreas de terra da empresa Colonizadora 

Xapecó Pepery Ltda e as dividia em lotes que eram revendidos aos colonos. Essa venda, 

contudo, era restrita aos imigrantes alemães e seus descendentes de confissão católica. As 

premissas dessa associação eram de preservação da religiosidade entre esses colonos, que não 
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deveriam misturar-se com outros grupos étnicos para manter o que eles denominavam de 

“espírito comunitário”. Etnia e religiosidade caminhavam juntas, a fim de manter valores 

intrínsecos que garantissem a manutenção do Deutschbrasilianertum e promovendo, portanto, 

“sociedades homogêneas, nas quais não há mistura de nacionalidades nem de religiões. 

Somente nestas sociedades é que seria possível a vida comunitária e harmônica” (WERLE, 

2014, p. 23). 

É nesse sentido que Bourdieu (2011), a partir de uma revisão do pensamento weberiano, 

chama a atenção para o papel domesticador que as religiões exercem sobre indivíduos e 

grupos sociais. Atuam como verdadeiros “freios” à expansão da liberdade individual, o que 

ocorre, segundo esse autor, pela existência de dois tipos de demandas religiosa: o primeiro, 

representado pelas classes favorecidas que irão se utilizar da religião para manter seus 

privilégios, exercendo poder sobre as classes menos favorecidas, que deverão espelhar-se no 

comportamento dos grupos mais abastados economicamente. O segundo grupo é representado 

por esses desfavorecidos, cujas demandas religiosas se limitam a compensar as dificuldades 

da vida terrena com a esperança da salvação. Segundo o autor, é dessa forma que religião e 

política se aproximam no que diz respeito ao poder e controle social:  

 

a concorrência pelo poder religioso deve ser a especificidade (em relação por 

exemplo, à concorrência que se estabelece no campo político) ao fato de que seu 

alvo reside no monopólio do exercício legítimo do poder de modificar em bases 

duradouras e em profundidade a prática de e a visão do mundo dos leigos, impondo-

lhes e inculcando-lhes um habitus religioso particular, isto é, uma disposição 

duradoura, generalizada e transferível de agir e de pensar conforme os princípios de 

uma visão (quase) sistemática do mundo e da existência. (BOURDIEU, 2011, p. 88). 

 

 

A religião configura-se, dessa forma, numa importante aliada ao processo de 

homogeneização das comunidades de descendentes de imigrantes europeus. É considerada 

ainda como um atributo diferenciador entre os moradores de localidades como a Linha Acre, 

os quais (em especial os idosos) verificam maior distinção às pessoas que participam das 

celebrações religiosas. Conforme o entrevistado Tradicional/Orgânico 3, “quem não ia na 

igreja era praticamente excluído da sociedade. Se dizia que era uma pessoa fria, que não tem 

sentimento”. E diz ainda que essa visão pejorativa se repercutia de outras formas, até mesmo 

nas relações de trabalho. Uma pessoa que não frequentava as celebrações religiosas era vista 

com certa desconfiança. Diante do que foi colocado, pode-se concluir que um território 

formado por imigrantes alemães e mantido ao longo do tempo por descendentes desses 

imigrantes mantém traços marcados por tais peculiaridades.  
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Ao voltarem aos lugares da memória relacionados à infância, todos os depoentes 

relataram fatos relacionados à violência que as crianças sofriam pelos professores, os quais 

eram escolhidos pelo vigário e mantidos pela comunidade.  Em comunidades rurais formadas 

por imigrantes europeus, o professor assumia vários papéis dentro da comunidade. Era a 

figura representativa da família e da igreja e, portanto, da preservação dos valores morais e 

éticos associados à manutenção da Kultur alemã, que está conectada à filosofia do 

Deutschtum, descritos por Seyferth (1982) e Elias (1990) no capítulo anterior. Essa relação 

amalgamada entre igreja, escola e comunidade também pode ser constatada nos relatos dos 

entrevistados. Conforme a depoente Tradicional/Orgânico 5, “quando a comunidade precisava 

de um professor ia perguntar pro padre vigário quem podia pegar pra professor ele (o padre) 

que decidia isso, mas nós da comunidade que pagávamos os professores”.  Essa era, conforme 

explicado por Kreutz (1991), uma prática comum em comunidades formadas por imigrantes 

europeus: 

na colonização alemã também houve uma íntima conexão entre Igreja e escola. A 

vida em comum destes núcleos populacionais, a partir de uma base comum de 

produção, girava fundamentalmente em torno da Igreja e da escola, Esta interação 

fez com que ao passar dos anos se diferenciasse a figura do professor de acordo com 

sua orientação religiosa, católica ou evangélica, pois diversas eram as atribuições a 

ele confiadas numa ou em outra orientação religiosa. Assim, nas comunidades rurais 

católicas, o professor paroquial, além da função especificamente magisterial, 

também assumiu funções de coordenação e de serviços nas comunidades. 

(KREUTZ, 1991, p. 58). 

 

 

Em geral, os depoimentos relacionados à escola começaram com um tom de alegria, 

quando lembraram que tinham de caminhar por longos e difíceis trechos até que 

conseguissem chegar na escola, reminiscências que lhes alegrava o semblante, pois remetia a 

tempos muito diferentes se comparados à atualidade. Mas, à medida que a memória foi sendo 

conduzida para o ambiente interno da sala de aula, começaram a vir lembranças da violência e 

do medo que sentiam. Todos lembraram de situações dessa natureza vividas direta ou 

indiretamente. Para fins de demonstração dessas lembranças, foram escolhidos dois 

depoimentos: o primeiro foi vivenciado pela entrevistada que viu a cena acontecer, e guardou 

na mente a sensação do medo que sentiu por poder acontecer algo parecido consigo e o 

segundo depoente vivenciou diretamente a violência e consegue lembrar disso ainda com 

detalhes. 

Primeiro depoimento: violência vivida por ter assistido um colega ser agredido pelo 

professor:  

um dia um guri da aula trouxe um pedaço grande de cana-de-açúcar. Como ele 

queria mostrar para os outros, colocou perto do quadro negro. Tinha um aluno com 

dificuldade pra falar, ele gaguejava sempre, acho que era de medo. Sempre o 
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professor chamava a gente pra ir na frente e ler um texto, aí quando chegou na vez 

desse aluno ler, ele fazia “hum” e não conseguia ler, ele não sabia, ai o professor 

começou a bater nele com aquela cana-de-açúcar, até quebrar tudo, os pedaços 

voavam pra tudo que é lado e o guri já tava no chão e ele continuava a bater, batia 

até na cabeça dele, parecia que ele ia matar a criança ali. E nós tudo ficava 

apavorados, mas ninguém teve coragem de se levantar, porque se a gente apanhasse 

também, ainda ia apanhar de novo em casa do pai e da mãe. (IDOSA 5-GRUPO 3) 

 

 

Segundo depoimento: violência vivida diretamente. Nesse caso a agressora foi a esposa 

do professor.  

Eu me lembro que eu tinha medo da mulher do professor que dava aula quando às 

vezes o professor precisava viajar. Porque ela era bruta com os alunos, gritava coisa 

e tal, então eu tinha um certo pavor dela. Daí um dia tinha que fazer uma conta no 

quadro negro, quando ela me chamou pra fazer a conta me deu um branco né, daí ela 

me pegou na nuca e me bateu contra a parede porque eu não sabia fazer a conta. 

Outra coisa que eu lembro é que naquele tempo por exemplo se o professor se dava 

bem com esse vizinho, aquele ou aquele, então os filhos dele eram privilegiados 

contra os outros. E aqueles que eles tinham até por uma questão política porque o 

pai era de outro partido e aí os filhos dele eram mais perseguidos, mais judiados. 

Nós víamos o professor bater em crianças que elas chegavam a se mijar. 

(TRADICIONAL/ORGÂNICO 3). 

 

 

Tais experiências, segundo eles, teriam ficado de certa forma “esquecidas”, sem que 

tivessem sido recordadas nem mesmo em ambiente doméstico. Mas, com as lembranças da 

infância provocadas pelas conversas durante as entrevistas, teriam sido despertadas. O 

silêncio desses indivíduos a respeito dessas experiências talvez possa ser associado aos 

exemplos apontados por Pollak (1989) em seus estudos sobre a memória que se faz presente 

também naquilo que não é dito, como no exemplo apresentado em capítulo anterior sobre o 

caso dos sobreviventes dos campos de concentração. 

As “marcas” desse processo de homogeneização cultural por meio das práticas 

religiosas e da violência por parte dos professores também puderam ser constatadas na 

maneira como alguns entrevistados justificaram o fato de compreender, pelo menos em parte, 

porque as pessoas da comunidade participam menos das celebrações religiosas. Segundo eles 

eram obrigados pelos pais a frequentar a missa e em casa tinham de participar de longas 

orações antes e depois das refeições. De acordo com o produtor Tradicional 4, 

 

em casa, quando eu era criança, era sempre feita oração em alemão antes das 
refeições, isso era sagrado e às vezes rezava um terço. E em algumas casas era 

rezado o terço ainda depois da janta antes de lavar a louça. E nos domingos tinha 

quer ir sempre na missa, chovendo, não chovendo, seja como for o tempo, era uma 

obrigação como se diz, as pessoas levavam mais assim na obrigação e hoje em dia 

não. 
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Especificamente em relação à menor participação da comunidade nas atividades da 

igreja, o depoente produtor Tradicional/Orgânico 2 traduziu seu sentimento de forma bastante 

contundente, conforme transcrição do trecho gravado na entrevista: 

 

Pergunta: A participação das pessoas nas atividades da igreja, você acha que está 

diminuindo? Resposta: Muito. 

Pergunta: Por qual a razão que você considera isso? Resposta: Olha, por uma parte 

há o esvaziamento da comunidade, por outra parte o povo se tornou mais liberal, 

porque antigamente pra nós era dever. Quem não ia na missa estava fazendo um 

pecado né, e hoje não se tem mais esse conceito. Era mais impositivo nos tempos 

passados.  

 

 

Essa ligação entre liberdade e castigo está associada ao pensamento nietzschiano no que 

diz respeito à memória cultural enquanto reconstruções de atos de violência que ficaram 

registrados na memória, e mesmo sem que isso seja recordado de forma consciente, são 

responsáveis por guardar sensações associadas a dimensões mentais como o medo. Talvez a 

postura desses moradores em relação às práticas religiosas denote certo desejo em libertar-se 

desse passado.  

 

5.3.2.3  Esteriótipos: a manutenção da cultura alemã pela linguagem e “devoção” ao 

trabalho 

 

Além das questões apresentadas anteriormente, deve-se levar em consideração que a 

identidade dos atores também é composta por elementos triviais que se manifestam no 

cotidiano, associados ao enraizamento de um modo de vida que assim como a religião guarda 

indícios da manutenção da Kultur alemã. Esses indícios podem ser interpretados como 

construções estereotipadas explicadas por Bosi (2013) como algo que penetra no cotidiano 

dos indivíduos de forma imperceptível, e justamente por isso, ou seja, pelo fato de não se 

darem conta disso, vão sendo transmitidos entre as gerações.  

Durante as conversas com os moradores de Linha Acre, foi possível constatar que, 

mesmo que a comunidade tenha passado e ainda esteja passando por mudanças, persiste um 

sentimento de orgulho relacionado às características de sua origem étnica teuto-brasileira, as 

quais são prevalecentes na comunidade. Isso pode ser percebido através dos significados 

vinculados ao uso do dialeto alemão entre os moradores descendentes de imigrantes desta 

etnia. Além da linguagem também demonstraram valorizar atributos relacionados ao trabalho 

como um diferencial em relação a outros grupos étnicos.  
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Da mesma forma como a religião, o uso da linguagem exerceu importante papel no 

processo que visava a manutenção do Deutschtum em comunidades rurais como a Linha Acre. 

Conforme apresentado no capítulo anterior, a língua materna dos imigrantes alemães foi 

sofrendo modificações ao longo do tempo, o que é compreensível devido às necessidades que 

esses grupos tiveram para se comunicarem utilizando o idioma português, por exemplo, para 

colocarem produtos como a banha de porco no mercado. O uso do idioma português nas 

relações de comércio também esclarece porque os homens mais idosos têm maior facilidade 

em comunicarem-se nesse idioma, ao passo que as mulheres idosas, praticamente usaram 

somente o dialeto Hunsrükich durante as entrevistas, pois, como eram eles que assumiam o 

papel de comerciar, foram forçados a aprender o idioma português. Mas, em geral, o que se 

observou nas conversas foi um verdadeiro hibridismo linguístico, com frases que usam 

formas misturadas entre o português e o alemão, mas perfeitamente compreendidas entre os 

moradores.  

Em conjunto com a facilidade de se comunicarem usando o dialeto alemão, mesmo 

entre os jovens, que falavam mais em português, mas conseguiam compreender os diálogos 

com uso do dialeto alemão sem nenhuma dificuldade, os entrevistados manifestaram 

sentirem-se alemães. Tal sentimento pode ser percebido, num primeiro momento, ao 

mencionarem que a utilização do dialeto alemão (com exceção dos mais jovens) é 

considerado como mais espontâneo nas conversas entre os vizinhos, parentes e amigos. Na 

sequência das conversas, também foram relatadas situações visualizadas através de 

lembranças que transpareceram elos com o passado, como nos momentos em que são 

entoados cantos em alemão para compor celebrações religiosas das quais participam na 

comunidade ou em outras localidades próximas.  

 

Sempre quando rezam ou cantam em alemão na igreja eu sinto uma emoção muito 

forte, volta na mente imagens de quando eu era criança e ia na missa com o pai, a 

mãe e meus irmãos. Eu não sei explicar mas parece que no alemão tudo faz mais 

sentido, porque tudo que eu aprendi, o jeito de ser e a educação que eu recebi dos 

meus pais, tudo sempre foi ensinado em alemão e eu devo isso a eles. Por isso o 

alemão é mais forte do que o brasileiro30. (TRADICIONAL/ORGÂNICO 2). 

 

 

O uso do idioma alemão em pequenas comunidades formadas por imigrantes, somado à 

autonomia que estas localidades foram adquirindo com a autogestão determinada pelas 

condições em que se encontravam, o que pode ser constatado, no caso de Linha Acre, no 

resgate relativo à sua origem, levou ao que Pupp Spinassé (2008, p. 5) classifica como a 

                                                           
30 A palavra “brasileiro” é usada pelo entrevistado como sinônimo de idioma português.  
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formação de uma “ilha linguística”. Cenário que foi responsável pelo isolamento dessas 

comunidades, pois, ao mesmo tempo que adquiriram dinâmica própria, foram conduzindo 

suas vidas afastadas de outras culturas, fato que ajuda a compreender o sentimento de medo 

que os mais idosos relataram com relação ao desconhecido, principalmente no que se refere 

ao grupo étnico afro-brasileiro, ao qual, segundo os entrevistados, os pais recomendavam que 

tivessem especial cuidado, pois no entendimento deles, eram pessoas que representavam 

perigo. Com o objetivo de ilustrar esse sentimento dos moradores em relação ao outro, foram 

escolhidos dois depoimentos.  

O primeiro foi narrado pelo entrevistado Tradicional/Orgânico 2.  É a história de Noé 

Ferreira, falecido em 1990 na Linha Acre. Noé, como era conhecido, teria sido um andarilho 

vindo de São Nicolau-RS, sem família e sem bens materiais. Quando chegou na Linha Acre, 

ainda jovem, por ser negro, despertou medo nas pessoas, porque, conforme o entrevistado: 

 

quem não era alemão era um intruso. Mas logo o Noé começou a trabalhar em 

algumas casas, onde também passava as noites. Com o passar do tempo tornou-se 

uma pessoa querida por todos, especialmente pelas crianças, porque ele não chegava 

nunca sem um doce para oferecer para elas. Pena que ele tinha o vício da bebida e 

foi por isso que ele morreu. Ele sofreu um acidente num dia que tinha tomado álcool 

puro. Como ele não tinha família, a comunidade fez um mutirão e comprou um 

túmulo e fizeram uma lápide, por causa que ele era daqui sabe? 

 

 

E o segundo exemplo foi coletado ouvindo uma conversa entre um casal que mora no 

centro da cidade, mas que serve para demonstrar como os estereótipos relacionados ao uso da 

língua alemã ainda se fazem presentes nos dias atuais. O episódio aconteceu da seguinte 

forma: durante uma conversa, a esposa contou que havia permitido que um vendedor, de 

origem étnica negra, entrasse na residência para mostrar os produtos que desejava vender. O 

marido advertiu-a de que não devia tê-lo deixado entrar, pois poderia tratar-se de um bandido. 

Ela mais que depressa defendeu-se alegando que, “mesmo sendo negro”, o vendedor falava 

em alemão, por ter sido criado por uma família de alemães, “gutes deutcheleute” (boas 

pessoas alemãs). O argumento de confiança atribuído por ela foi de que esse vendedor era “so 

wie uns” (assim como nós).  

As duas situações mencionadas demonstram que a cor da pele remete a estereotipias que 

se vinculam à forma como os teuto-brasileiros vêm atribuindo significados pejorativos a 

grupos sociais que consideram diferentes e até inferiores por não terem recebido a cultura 

alemã, sendo mais exacerbado tal sentimento em relação aos nativos do Brasil, devido às 

construções que enaltecem atributos negativos a esses grupos sociais. É a partir de exemplos 

como os acima mencionados que é possível fazer uma ligação com o entendimento de 
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Woodward (2014) a respeito da relação entre identidade e diferença. Para essa autora, a 

identidade depende da diferença, ou seja, é explicada por estruturas que classificam grupos 

com base em determinadas características, como no caso, os que foram educados na cultura 

alemã e os que não foram. Conforme a autora: 

 

a identidade, pois, não é o oposto da diferença: a identidade depende da diferença. 

Nas relações sociais, essas formas de diferença – a simbólica e a social – são 

estabelecidas, ao menos em parte, por meio de sistemas classificatórios. Um sistema 

classificatório aplica um princípio de diferença a uma população de uma forma tal 

que seja capaz de dividi-la (e a todas a suas características) em ao menos dois grupos 

opostos – nós/eles [...]. (WOODWARD, 2014, p 40). 

 

 

Concomitantemente ao que já foi apresentado sobre o uso da linguagem, pode-se 

observar que, para os sujeitos analisados, indivíduos que “falam em alemão” são considerados 

mais trabalhadores. De acordo com Seyferth (1982, p. 33) os estereótipos ligados à 

“capacidade de trabalho”, relacionados aos grupos étnicos alemães, teriam sido forjados a 

partir de comparações pejorativas, principalmente com o brasileiro, ao qual eram atribuídas 

características que denotavam certa aversão ao trabalho, ao mesmo tempo que enalteciam a 

valorização do trabalho empreendido pelos alemães e seus descendentes vistos como 

etnicamente superiores. A mesma autora explica ainda que essa construção ideológica de 

superioridade do trabalho dos descendentes de imigrantes alemães em relação a outros grupos 

étnicos se deu, em grande parte, devido à aceitação de que essa capacidade de trabalho é 

herdada, ou seja, transferida entre as gerações. O que ajuda na compreensão de que persistam 

nos dias atuais comportamentos preconceituosos e racistas em comunidades formadas por 

esses grupos étnicos.  

Durante as entrevistas, o elemento trabalho foi percebido como algo que exerce 

significativa influência na identidade da comunidade, o que foi possível concluir pela forma 

como fizeram referência à rotina diária de levantarem cedo e dedicarem grande parte das 

horas do dia ao trabalho, enaltecendo repetidamente o fato de não terem horário para terminar 

o serviço em períodos de plantio e de colheita. Conforme descrito pela entrevistada 

Tradicional 4, “agora com as máquinas, quando nós vamos semear a gente não tem horário. 

Tu vai de manhã cedo e muitas vezes passa do horário do meio dia e se não tá pronto vai noite 

à dentro e pra colher é a mesma coisa”.  

Alguns depoentes explicaram que esse “gosto” pelo trabalho teria se originado na 

infância, pois tiveram de ajudar nas atividades da propriedade desde crianças: “Com seis, sete 

anos eu já tinha que cuidar dos pintinhos e dar água pro porquinho” 
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(TRADICIONAL/ORGÂNICO 1). Além de terem, em geral, começado a trabalhar com 

pouca idade, foi mencionado um fato curioso relacionado à infância: ao fazerem menção aos 

incentivos que eram gerados pelos adultos para que as crianças se sentissem obrigadas a 

trabalhar, eles contaram que  na época que antecedia o natal, os pais “ameaçavam” as crianças 

que não fizessem os serviços que lhes eram solicitados,  como a limpeza do pátio, com a 

figura do Pelznickel31, que era uma espécie de contraditório do  Cristkindchen (o menino 

Jesus).  

Eles contam, ainda, que seus pais diziam que o Pelznickel viria para castigar as crianças 

que desobedecessem, e até mesmo simulavam situações em que alguém entre os adultos 

vestia uma fantasia como se fosse esse personagem e aparecia arrastando correntes para 

assustar as crianças. E assim também faziam com a figura do Cristkindchen em que alguém 

usando roupas brancas aparecia para que as crianças acreditassem que, se fizessem todo o 

trabalho solicitado, seriam por ele recompensadas. 

Não foi mencionado nenhuma vez que se consideram superiores a outros grupos 

étnicos, até mesmo foi enaltecido que os poloneses seriam mais trabalhadores, o que não 

significa, contudo, que não enxerguem o trabalho como um diferencial dos grupos teuto-

brasileiros. Em conversas mais descontraídas (fora do ambiente das entrevistas), foi possível 

captar falas que exprimem a existência de estereotipias que denotam uma “devoção” ao 

trabalho por parte dos atores, conforme ilustrado em frases como: “colono não tira férias”, 

relacionando ao fato de terem trabalho de domingo a domingo com o gado leiteiro. Por isso, 

mesmo que participem de alguma atividade festiva, devem retornar cedo para fazer esse 

serviço e não podem ausentar-se nunca para gozo de férias; “eu mesma faço o serviço de 

casa”, frase que traz um sentido implícito de que contratar alguém para realizar o serviço 

doméstico seria algo de gente preguiçosa, nesse caso a mulher, a qual, no entendimento deles, 

deve assumir o trabalho da casa e ainda ajudar nas atividades da propriedade rural; “quem 

trabalha na roça não tem como ter as unhas arrumadas, isso é coisa de gente da cidade”. Nessa 

frase, foi possível perceber um certo orgulho na aparência que transparece ser alguém que 

trabalhe mais e por isso não tem unhas tão bem cuidadas. Contudo, isso só está vinculado aos 

dias da semana, que são os dias dedicados ao trabalho mais árduo. Para ocasiões festivas e 

                                                           
31 Conforme Castro e Coelho (2013, p. 2) Pelznickel, que significa “Nicolau Peludo”, é uma personagem que 

aparece anualmente durante as festividades de Natal e “cobra o bom comportamento das crianças, presenteando 

ou ameaçando de levar para o mato aquelas que desrespeitam os pais e não se comportaram de maneira 

adequada”. Os autores reiteram que até a década de 1980 tratava-se de uma personagem punitiva, que “invadia 

as casas – com o consentimento dos pais – e surrava aqueles que foram mal comportados, nem que para isto os 

puxasse de baixo da cama. O abandono das práticas de castigo físico no ritual do Pelznickel coincide com o 

período em que foram tomadas iniciativas visando coibir a agressão física às crianças, mais notadamente com o 

advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990”. 
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mesmo para ir à missa, as mulheres mantém cuidados com a aparência que nada diferem das 

que não trabalham em atividades do meio rural. 

Os elementos apresentados nessa seção permitiram assimilar que memória e identidade 

estão imbricadas, o que significa dizer que não é possível falar em memória sem que aspectos 

da identidade dos indivíduos e da localidade comecem a fluir. No caso da comunidade rural 

analisada, pode-se afirmar que a memória foi uma porta reveladora da identidade desses 

atores. Donde pode-se também afirmar que tais aspectos sejam importantes aliados à 

construção de alternativas para o meio rural. Estão intrinsecamente relacionados às 

características mais profundas desses grupos sociais e podem, portanto, contribuir para a 

visualização de novos usos do território.   

 

5.4  As dinâmicas de potencialização da memória coletiva como estratégias de 

construção de novas ruralidades   

 

Tendo presente que estudos voltados ao desenvolvimento rural devam ser norteados por 

aspectos que considerem a efetiva participação dos atores, a presente seção tem por objetivo 

demonstrar e refletir como a comunidade rural de Linha Acre está encontrando alternativas, 

mesmo que embrionárias, que talvez possam apresentar novas perspectivas no que se refere 

ao uso dos seus fatores de produção, além de revitalizar as relações sociais com a valorização 

de elementos simbólicos que os identificam e os fazem sentir pertencer ao território, 

formando, dessa forma, elos entre memória, identidade e território.  

Como já foi mencionado em outros momentos, a memória é compreendida e aceita 

como uma construção social, ou seja, trata-se de um fenômeno coletivo. É, portanto, possível 

reconhecer a identidade de determinados grupos sociais a partir de registros mnemônicos e no 

enraizamento de um modo de vida que se manifesta de diferentes formas, como na cultura, 

nos objetos, na comida, etc. Se memória e identidade fazem parte do mesmo processo de 

reconhecimento de elementos mais profundos relacionados a grupos sociais como a 

comunidade estudada, pode-se afirmar que estes mesmos fenômenos moldam o território no 

qual estão inseridos, num constante “jogo entre material e imaterial, funcional e simbólico”, 

em que, ao superar as concepções físicas do espaço, podem ser incluídas as dimensões mais 

amplas da vida (HAESBAERTH, 2013, p. 39). 

É a partir dessa constante interação entre o passado e o presente que o território se 

apresenta como o locus em que os atores sociais, ao desenvolverem diferentes concepções 

sobre o uso do seu espaço de vida, tornam-se capazes de constantemente reinterpretá-lo, 
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encontrar e perceber novas territorialidades. Ao mesmo tempo, adaptam-se às transformações 

vividas, identificam-se com o modo de vida preservado entre as gerações, como pode ser 

constatado em relatos que demonstram a percepção dos atores sobre o projeto de produção 

agrícola, dentro dos princípios da agroecologia, que está sendo desenvolvido na comunidade.  

Em consonância  com as diretrizes e objetivos da Política Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural – Pnater, em 2003, foram lançadas várias chamadas públicas de 

Assistência Técnica e Extensão Rural – Ater, que financiaram a atividade de extensionistas, 

qualificando um conjunto significativo de técnicos(as) para atuarem com enfoque 

agroecológico, visando atender aos objetivos firmados no  Plano Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica – Planapo  (2013-2015), elaborado pela Câmara Interministerial de 

Agroecologia e Produção Orgânica – Ciapo. Nesse sentido, a Emater/RS- Ascar, Regional de 

Santa Rosa-RS iniciou ações para a implementação desse projeto.  

Conforme relatos dos entrevistados pertencentes ao grupo de produção orgânica, na 

ocasião em que foi apresentado o plano de ação para a produção orgânica, os representantes 

da Emater/RS-Ascar promoveram uma reunião em 24/02/2015 para compor um grupo para 

trabalhar no projeto, denominado pelos participantes como “grupo da agroecologia”.  O 

critério de participação foi por livre adesão. Ao final das atividades, foi composto um grupo 

formado por 25 famílias, o que representa em torno de 40% da população de Linha Acre. 

Desde então, vêm sendo realizados encontros trimestrais para avaliação das práticas e para 

planejar ações. Esses encontros são avaliados como positivos pelos entrevistados, uma vez 

que a participação do grupo vem sendo efetiva e são estimulados a contribuir com ideias e 

relatos a respeito de seus experimentos domésticos.  

 

Figura 22 - Grupo Agroecologia  - reunião realizada em 30/08/2016 

 
                Fonte: acervo da autora. 



202 

 

 

No primeiro ano, o grupo foi incentivado a fazer hortas em casa (figura 23) cujo objetivo 

principal, segundo os entrevistados, esteve associado à melhora da qualidade dos alimentos 

consumidos pela família, sem que houvesse a expectativa de comercializar estes produtos, 

apenas servir como uma alternativa de colocar produtos à mesa que fossem produzidos por 

eles mesmos e livres de produtos considerados nocivos à saúde.  

 

Figura 23 - Horta produtora Grupo Orgânicos 

 
    Foto: acervo da autora. 

 

A comida traz aqui mais uma vez um importante significado: ao mesmo tempo que a 

percepção do grupo sobre alimentação saudável está inserida num apelo do mundo 

contemporâneo para o consumo de alimentos com maior teor de pureza, também fala de 

memória. Isso pode ser visto pela maneira como os entrevistados enaltecem as formas que os 

antepassados produziam sem uso de agrotóxicos, como pode ser observado na fala de uma das 

entrevistadas ao referir-se sobre as instruções que receberam para cuidar do pomar. Ela diz 

que durante as reuniões foram passados ensinamentos sobre técnicas naturais para o controle 

de pragas em árvores frutíferas:   

 

pra não estragar as frutas eles ensinaram a usar o melado. Fazemos uma pasta que 

não é veneno, é algo natural, parecido como era feito pelo pai em casa. Aí a gente 

coloca isso nas árvores, abrimos um buraquinho na garrafa pet, e daí o bichinho 

entra e não consegue sair. (TRADICIONAL/ORGÂNICO 4). 
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É interessante observar na fala da entrevistada a referência feita à familiaridade dessa 

técnica com o que já conhecia “de casa”, demonstrando que a forma como os antepassados 

trabalhavam, antes do uso dos agrotóxicos, faz-se viva na memória desses indivíduos. Uma 

das entrevistadas recordou inclusive uma prática de controle de pragas usada pelos primeiros 

moradores de Linha Acre. Segundo ela, nas primeiras décadas do século passado, ocasião em 

que as formigas estavam se proliferando, sendo consideradas as grandes inimigas dos colonos, 

conforme foi mencionado no capítulo anterior.  

Sobre esse assunto, a entrevistada Idosa 3-Grupo 3 recorda que o senhor Jacob 

Schneider, filho de Pedro Schneider e Margarida Dill (primeiros moradores de Linha Acre), 

usava galinhas de angola para o controle dessa praga. Tal prática teria sido vista à época como 

algo sem sentido pelos vizinhos, que não entendiam porque ele criava esses animais, que “não 

serviam para comer”. Somente mais tarde foi reconhecido como algo capaz de trazer 

resultados positivos no controle das formigas. Conforme diz essa entrevistada: “eu lembro 

que meu pai achava um absurdo alguém criar esses animais que não serviam para comer, mas 

o Jacob Schneider criava porque elas iam junto na roça e comiam as formigas”. Atualmente 

essa ave é considerada importante aliada ao controle biológico do meio ambiente, justamente 

pelo fato de ser consumidora de insetos, gafanhotos, cigarrinhas das pastagens, lagartas de 

esterco de gado, formigas, cupins e carrapatos (REVISTA GLOBO RURAL, 2016). 

Em julho de 2016, em reunião realizada com os membros do grupo, foi escolhida uma 

área para produção de experimentos coletiva, cujo compromisso seria cultivar espécies de 

frutas, legumes e hortaliças que eram produzidos no passado, mas que não são mais plantados, 

tais como: diferentes tipos de batata doce, melancia de porco, melão de neve, soja preta, arroz 

sequeiro, feijão, batatinha, entre outros. Alguns participantes mencionaram que possuíam 

sementes em casa e poderiam fazer uma espécie de “banco de sementes” para essa área 

experimental. Para o trabalho, a partir de adesão livre, foram formados grupos aos quais 

designaram diferentes tarefas, sendo mencionado que as mesmas seriam realizadas com uso 

de ferramentas “antigas”, como enxadas e o “plec plec”.  
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Figura 24 - Demarcação da área experimental 

 
    Foto: acervo da autora – 30/08/2016. 

 

Desde então, conforme a entrevistada Tradicional/Orgânico 6 já foi plantado:  

 

soja preta, feijão de vários tipos, mandioca, pipoca, abóbora, batatinha, batata doce, 

amendoim, melancia de porco e melão de neve. Estes produtos são da comunidade e 

são feitas trocas também com outras comunidades. A troca acontece em dias de 

campo, com a visita de grupos de outras localidades, em forma de demonstrações 

para que aumente a variedade de produtos. Isto é feito via Emater, que busca 

sementes em outros municípios.  

 

 

Depois do plantio das variedades acima mencionadas, a área foi usada para o plantio de 

cevada, o que, segundo o entrevistado Tradicional/Orgânico 3, também faz parte do resgate de 

culturas dos antepassados:  

 

agora inclusive foi plantado, por sugestão do pessoal da EMATER, de forma 

manual, a cevada. Pra que depois o pessoal da comunidade possa ter um pouco de 

semente, porque aqui não se planta mais cevada. E antigamente eles usavam como 

ração animal e até para misturar na sopa. A cevada é usada para fabricar cerveja 

então eles tão tentando resgatar isso. Mas foram meio mal agora na semeadura 

porque não nasceu direito, mas a ideia é recuperar o que se produzia antigamente, 

como também o arroz inclusive resgatar variedade crioulas.  
 

 

Além da produção de cevada na área experimental durante o ano de 2017, estão sendo 

desenvolvidas mais duas ações: o pomar e a horta de chás medicinais. Para o pomar, foi 

designada uma área localizada ao lado da “casa canônica”, onde são realizadas as reuniões do 

grupo, conforme relatado pelo entrevistado Tradicional/Orgânico 1: “Nós temos aqui na 

comunidade um grupo para produção de comida ecológica, pra produzir com menos 

agrotóxicos e agora nós implantamos um pomar ali pra baixo da casa canônica dali de onde 

eram os pinhos”.  
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No pomar (figura 25), foram plantadas: macieiras, laranjeiras, bergamoteiras, videiras, 

pessegueiros, ameixeiras. Conforme uma das produtoras: “foi primeiro preparado o terreno, 

com adubo, calcário e depois nas covas adubo e esterco, alguns ficaram responsáveis para 

cuidar do pomar, como irrigar e cuidar das pragas. O técnico da Emater vem semanalmente 

fazer uma visita” (TRADICIONAL/ORGÂNICO 5). 

 

Figura 25 - Projeto Pomar Comunitário -  julho/2017 

 
     Fonte: Acervo da autora. 

 

A ação voltada ao plantio de chás medicinais ainda não foi executada, mas, segundo os 

produtores, também traz na essência o desejo de valorizar a memória dos antepassados, pois 

desejam plantar variedades que eram conhecidas no passado e que não são mais cultivadas. 

De acordo com umas das entrevistadas: “Os chás ainda não foram plantados por falta de 

chuva, mas quando for plantado, toda a comunidade poderá usufruir, tanto como das frutas 

também” (TRADICIONAL/ORGÂNICO 2). 

É importante ater-se ao fato de que os membros do grupo Agroecologia também são 

produtores de commodities e, portanto, indo na mesma linha de interpretação da inserção de 

tecnologias apresentada na segunda seção deste capítulo, também o uso de agrotóxicos não é 

visto como algo pejorativo. Para todos os entrevistados que se encontram na ativa, a 

percepção é de que sem a utilização dessas substâncias seria impossível manter a 

produtividade na agricultura e até mesmo inviabilizaria sua continuidade. Mas, ao mesmo 

tempo que defendem seu uso como um importante aliado à produção, consideram a 
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importância de encontrar alternativas que reduzam os efeitos danosos sobre a saúde e o meio 

ambiente.  

Refletindo sobre o cenário em que estão inseridos esses produtores, concorda-se com 

Haesbaerth (2013) de que a produção de commodities esteja inserida num contexto de 

ampliação e constante afirmação do sistema capitalista. Não se trata, portanto, de uma opção 

aos produtores de Linha Acre, e nem uma imposição. Faz parte de um direcionamento do 

sistema global que se fortalece pela expansão da produtividade num contexto de atendimento 

às necessidades de consumo de uma sociedade cada vez mais urbanizada. Mas isso não 

significa que os produtores que fazem parte do grupo de produção orgânica, também os que 

não fazem parte, não tenham conhecimento sobre os malefícios relacionados ao uso de 

agrotóxicos, até mesmo porque já sentem tais efeitos na qualidade da água e no ar que 

respiram.  É exatamente por isso que estão conscientes da dificuldade em comercializar tais 

produtos. A proximidade com as grandes lavouras de cerais (milho, trigo e soja) interfere na 

qualidade dos produtos “orgânicos”, pois, segundo a entrevistada Tradicional/Orgânico 4, “o 

vento traz o veneno que foi lançado nas lavouras, fazendo com que os produtos da horta sejam 

prejudicados”.   

Mesmo sem a possibilidade de auferir renda extra, pelo menos no curto e médio prazo, 

fazendo parte desse projeto de produção orgânica, os entrevistados reconhecem sua 

importância devido a um aspecto em especial: a revitalização de laços de sociabilidade entre 

os moradores de Linha Acre, o que se dá pelas práticas em comum na área experimental, a 

participação nos encontros, mas principalmente pelo incentivo à troca de produtos entre os 

vizinhos, conforme explicado pela entrevistada Tradicional/Orgânico 1,  

 

o que sobra pra mim eu dou pros outros e a gente se troca coisas né? Por exemplo se 

tu cultivou um bom tanto de ervilhas, aí tem um outro que cultivou menos ou nada 

disso e tem mais de uma coisa que não tenho, daí a gente troca esses produtos.  E 

com as bananas é a mesma coisa. Isso também é um meio das pessoas se visitarem 

de novo, porque aí os vizinhos me visitam e eu visito eles, e daí eu levo pra eles e 

ficam feliz da vida quando eu levo abacate pra eles ou outras frutas que eles não 

têm. Assim funciona. 

  

 

Conforme percebido nas entrevistas, para os produtores que fazem parte do projeto, o 

valor de uso desses produtos apresenta-se como mais relevante e nele estão inseridos 

significados que se conectam à memória individual e coletiva da comunidade. Valores 

associados a um modo de vida que lhes remete a recordações associadas a ingestão de 

alimentos considerados “saudáveis”, além de (re)introduzir mecanismos de ajuda mútua e 

reciprocidade entre os moradores. Segundo eles, isso vem permitindo que os indivíduos, 
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mesmo que de forma ainda incipiente, comecem a redinamizar laços de sociabilidade através 

das trocas de produtos cultivados e com a participação nos encontros do grupo.  

Faz sentido, portanto, pensar que a percepção dos atores a respeito do projeto que está 

introduzindo atividades produtivas baseadas nos princípios da agroecologia comungue com as 

perspectivas defendidas por autores como Long (1980) e Ploeg (2008). Perspectivas que se 

debruçam sobre as interpretações advindas da Nova Sociologia Econômica-NSE, cuja linha 

de entendimento está orientada a ações que levem em consideração a efetiva participação dos 

atores em processos pautados no desenvolvimento rural.  

Dessa forma, Conterato et al (2011, p. 78), a partir de Ploeg (2008), consideram que 

ações desenvolvidas numa lógica social, ou seja, que divirjam dos direcionamentos 

tradicionais de mercado, demonstram “que a agricultura não envolve somente uma forma de 

produzir alimentos, mas também de produzir valores e significados”.  O desafio, segundo 

estes autores, repousaria na descoberta desses valores.  

Diante do que foi apresentado nesta seção e em sintonia com os demais elementos que 

fizeram parte deste capítulo, considera-se que o sucesso de empreendimentos voltados à busca 

por alternativas no meio rural, como o projeto em andamento na comunidade rural de Linha 

Acre, devam incluir aspectos da identidade dos atores envolvidos, uma vez que é por meio 

desses que se estabelecem vínculos de familiaridade com os saberes dos antepassados 

intrínsecos ao seu modo vida e manifestados em seu cotidiano.  
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6 CONCLUSÃO 

 

A partir da convivência da autora deste trabalho de tese, ao longo de sua vida, com as 

narrativas de seus pais, avós e demais familiares sobre como era o cotidiano na pequena 

comunidade rural de Linha Acre, cuja economia, antes da década de 1960, alicerçava-se 

principalmente na produção de produtos para a subsistência e havia uma vida comunitária 

marcada pela presença de práticas de ajuda mútua e de reciprocidade, em conjunto com as 

mudanças em termos espaciais, econômicos e sociais observadas na região em que esta 

comunidade está inserida, foi sendo despertado o problema de pesquisa que culminou na 

seguinte questão: como os agricultores que vivenciaram o processo de modernização da 

agricultura configuram sua memória coletiva em espaços de vivências, de tradições, de 

identidade e (re)significam as dinâmicas vividas, transformando as comunidades?  

De acordo com o que foi apresentado sobre a percepção dos atores a respeito desse 

processo que modificou a fisionomia do lugar em que estão inseridos e também foi e está 

sendo responsável por significativas alterações no modo de vida dos moradores de 

comunidades rurais como a da Linha Acre, é possível depreender-se algumas considerações 

que visam a contribuir para futuras pesquisas e projetos pautados no desenvolvimento rural e 

regional, por levarem em conta a efetiva participação dos atores, estes vistos e compreendidos 

pela valorização de sua memória e identidade.  

Ao refletir-se sobre os aspectos da memória que contribuíram para a compreensão da 

identidade da comunidade pesquisada, entende-se que ambas, memória e identidade, estejam 

inseridas numa perspectiva de permanente processo de mudança. Nesse sentido, propõe-se 

pensar no componente identitário dos moradores de Linha Acre, a partir dessa visão que 

percebe a influência de modos de vida associados tanto à memória dos antepassados como a 

uma constante troca de saberes que se manifestam pelas novas relações com um modo de vida 

associado ao moderno. Isso se manifesta na atualidade pela percepção de uma identidade 

híbrida formada por uma mescla entre influências externas, como da globalização e o do 

modo de vida urbano, com a construção histórica desses atores, fortemente marcada pelos 

esforços empreendidos na preservação dos traços culturais associados aos componentes da 

etnia alemã. Partindo desse entendimento, foram delineadas algumas análises finais de acordo 

com os objetivos específicos apresentados para esta pesquisa.  

Ao analisar as vivências dos moradores de Linha Acre sobre como era a vida nessa 

comunidade antes da década de 1960, optou-se por empreender esforços na tentativa de 

reconstruir alguns aspectos ligados à origem desta localidade. Isso foi possível através dos 
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registros da memória individual e coletiva dos atores os quais, ao serem conduzidos aos 

lugares familiares da sua infância e juventude, foram despertando, ao longo desse período de 

dois anos de convivência, lembranças capazes de demonstrar um sentimento de nostalgia por 

tudo o que esta comunidade já foi no passado, em face a um inegável esvaziamento do lugar. 

Segundo os entrevistados, o esvaziamento ocorre, em especial, pela carência de 

oportunidades aos mais jovens que se veem diante da necessidade de buscar alternativas em 

outras localidades e em profissões que viabilizem sua sobrevivência fora do meio rural, uma 

vez que auferir renda com a produção agrícola, tanto na área de grãos como leite, não é para 

todos, devido, principalmente, ao aporte de capital que se faz necessário para investir nessas 

atividades. Sob essa ótica, para o atendimento às diretrizes de mercado em que estão inseridos 

os setores produtivos da região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, o acesso às linhas 

de financiamento ou capital próprio são limitadores à permanência desses produtores e seus 

descendentes no meio rural. 

Mas se, por um lado, os moradores entrevistados transparecem preocupação com a 

continuidade da comunidade, por outro, também foi possível constatar alguns pontos que 

demonstram aspectos positivos em relação à inserção de tecnologias na produtividade 

agrícola.  

Nas histórias de vida narradas pelos idosos, ao explicarem como eram as rotinas de 

trabalho tanto deles como de seus antepassados, foi possível perceber-se nos fragmentos de 

suas lembranças que demonstram significados relacionados aos esforços de trabalho árduo 

empreendidos pelos primeiros moradores de Linha Acre, cujos relatos parecem fazer mais 

sentido ao serem comparados com as “facilidades” relacionadas à inserção de tecnologias na 

produção agrícola na atualidade. 

 E, para os produtores que estão exercendo a atividade produtiva, o uso de tecnologias, 

bem como os agrotóxicos são considerados essenciais para a viabilidade da atividade 

produtiva, além de apresentarem-se como desafios no que se refere à permanente atualização 

da oferta de insumos e incremento de tecnologias. Principalmente aos produtores mais jovens, 

isso se apresenta como uma possibilidade de inserção às novas tecnologias de informação, 

somado ao sentimento de gestão do próprio negócio. Elementos que, segundo eles, 

contribuem ao desejo de permanecerem residindo na comunidade.  

Conforme apontado no capítulo dedicado à apresentação dos resultados da pesquisa, foi 

constatado que os produtores que se encontram exercendo a atividade rural não percebem 

total perda de autonomia na gestão de suas propriedades. Sobre este aspecto, considera-se 

relevante mencionar o papel da cooperativa existente em Linha Acre, pois este pode ser 
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considerado como um dos fatores que se conectam à percepção positiva de alguns moradores 

em relação à comunidade, cuja simples presença por si só já traz uma conotação de otimismo 

no que se refere ao sentimento continuidade e até mesmo crescimento desta comunidade rural. 

Fato que talvez possa ser melhor assimilado ao levar-se em conta a doutrina do 

cooperativismo, alicerçada em sete princípios32, entre os quais destaca-se o interesse e o 

comprometimento com a comunidade em que está inserida, além do sentimento de 

pertencimento desses produtores, que por serem cooperados também são donos da 

cooperativa.  

Diante da visível redução da população de Linha Acre, que na década de 1970 tinha em 

torno de 400 famílias e atualmente é estimada em 60 famílias (redução de 85% da população 

em 40 anos e sem perspectivas de expansão), e sendo isto também o que se vê em 

comunidades próximas, só para citar como exemplo: as Linhas Paranaguá e Natal, aceita-se 

que o processo relacionado à modernização da agricultura tenha sido responsável pela criação 

de incentivos para o deslocamento desses indivíduos.  

A reflexão que se propõe, entretanto, para fins de futuras pesquisas nessa temática, é 

lançar-se numa perspectiva que vai ao encontro do que Haesbaert (2013, p. 15) denomina de 

“diversidade libertadora”, utilizada nesse contexto ao observar-se que, de certa forma, a 

modernização da agricultura possa ser vista como uma abertura “forçada” de comunidades 

como a Linha Acre, com predominância étnica de descendentes de imigrantes europeus. No 

caso dessa comunidade, oriundos da Alemanha, marcada, como demonstrado ao longo desse 

trabalho de tese, por um processo de homogeneização cultural, decorrente das ações 

empreendidas pelas agências de colonização que se dedicaram em segmentar esses grupos 

sociais de acordo com sua origem étnica e religiosa.  

Somado ao que foi apresentado anteriormente também se deve levar em conta o fato 

dessa comunidade ter sido isolada pela própria localização geográfica, o que serviu ao longo 

de sua existência para afastar os moradores dos centros urbanos, uma vez que a dinâmica 

interna lhes permitia atender às necessidades cotidianas, conforme descrito pelos 

entrevistados mais idosos. 

Sobre o que foi descrito acima, a observação que se deseja registrar se dá no sentido de 

refletir-se pelo ângulo positivo dessa mescla com outras culturas que se deu pela necessidade 

dos moradores saírem do lugar, seja para resolver questões práticas relacionadas à atividade 

                                                           
32 Princípios do cooperativismo: adesão voluntária; gestão democrática; participação econômica equitativa; 

autonomia e independência; educação e formação; intercooperação; e interesse pela comunidade. 
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produtiva, seja para buscar alternativas de entretenimento, lazer e espiritualidade. A linha de 

entendimento dessa análise é de que a diversidade de estilos de vida, a troca com outros 

grupos étnicos, entre outros, possa romper paulatinamente com a estrutura de enrijecimento 

cultural a que foram submetidas tais comunidades, uma vez que se entende que a 

homogeneização cultural seja um entrave ao desenvolvimento territorial.  

Esse enraizamento cultural foi percebido nas manifestações da memória coletiva, como 

datas comemorativas, hábitos alimentares e objetos, em que já se pôde constatar certas 

adaptações a outras culturas, mas ainda com traços que identificam a origem desses grupos 

sociais. Contudo, é no que diz respeito às estereotipias analisadas nesta pesquisa: linguagem e 

trabalho, relacionadas à etnia teuto-brasileira, que mesmo sendo imperceptíveis a estes atores, 

guardam atributos associados à rigidez na manutenção da cultura alemã.  

Sendo, portanto, as reflexões apresentadas no segundo capítulo deste trabalho de tese, 

sobre memória cultural e em consonância com as interpretações de Nietzsche (2008) a 

respeito da importância de desenvolver-se um espírito livre, sem as “amarras” do passado, de 

fundamental relevância em perspectivas que visem ao desenvolvimento de localidades, como 

a que foi estudada, a partir da participação dos atores, pois há de se considerar que nem 

sempre o apego ao passado seja algo positivo.  

É nesse sentido que o projeto de produção orgânica que está sendo desenvolvido na 

comunidade de Linha Acre reveste-se de significados materiais e imateriais, sobre os quais 

são apresentadas algumas considerações a seguir:  

Reportando-se mais uma vez aos ensinamentos sobre memória cultural apresentados 

neste trabalho de tese, é possível associar o envolvimento dos moradores de Linha Acre no 

projeto de produção orgânica como uma espécie de volta às origens (ursprung), devido 

primeiramente à presença de certas campesinidades percebidas por práticas de reciprocidade e 

ajuda mútua, mas também pelo manifestado interesse em recompor práticas relacionadas aos 

antepassados, principalmente no que diz respeito à forma como era feito o controle de pragas 

e cuidados com o solo Além disso, deve-se mencionar o desejo em recuperar sementes de 

plantas que eram cultivadas antes do novo modelo produtivo associado a modernização da 

agricultura e que, de certa forma, foram sendo negligenciadas ao longo do tempo.  

Contudo, o que se observa é que esta volta ao passado não se dá como uma reverência 

àquela forma de produzir, mas mais como uma necessidade de reversão de paradigmas que se 

impõe na atualidade, sob um olhar que começa a questionar os padrões impostos pelo capital. 

Isso porque os efeitos associados ao uso de agrotóxicos começam a ser encarados de forma 
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mais consciente, uma vez que são sentidos no cotidiano, como na qualidade da água, do ar e 

dos alimentos que consomem.  

Mas se, por um lado, esses moradores se inseriram no projeto de produção orgânica em 

busca de uma alimentação mais saudável e mais diversificada, por outro, observa-se mais uma 

vez um comportamento híbrido que se alicerça na visualização de constante mescla no modo 

de vida de produtores rurais familiares, como os que fizeram parte desta pesquisa. Eles, ao 

mesmo tempo que retém características que os identificam com o campesinato, adotam 

posturas típicas do empresário maximizador (homo economicus).  

No caso que foi estudado, os mesmos produtores que plantam grãos (soja, milho e trigo) 

fazem parte do grupo de produção orgânica. E mesmo admitindo os malefícios gerados pelo 

uso de agrotóxicos, reiteram a necessidade de sua utilização na produção de commodities.  

Para esses produtores, o uso de agrotóxicos na lavoura, não é uma opção, e sim uma 

forma de manter-se dentro desse mercado. Seu entendimento é de que se não usarem irão ter 

de sair desse sistema de produção que se tornou a principal forma de auferir renda. O projeto 

de produção orgânica abre-se, dessa forma, como uma possibilidade de recuperar o espírito 

comunitário, pelas vivências compartilhadas e fatores ligados à identidade desses grupos 

sociais e não como uma reversão na expectativa de geração de renda, pelo menos no curto e 

no médio prazo.  

Retornando ao problema de pesquisa apresentado para este estudo, foi possível concluir 

que a memória dos atores denota elementos tanto de enraizamento cultural como de novos 

significados. Enraizamento que foi constatado principalmente na forma como os atores 

significam as tradições e os costumes presentes nas manifestações da memória coletiva com 

certa nostalgia sobre o modo como a comunidade convivia no passado. Uma tentativa de, no 

presente, trazer isso de volta por meio de festas como o baile da terceira idade, em que 

músicas e danças relacionadas a tempos pretéritos são revivificadas, como é o caso do Herr 

Schmidt, que voltou a ser dançado nos “bailinhos dos velhos”, como dizem os entrevistados.  

Ao mesmo tempo, é possível observar em espaços coletivos a presença de novos 

significados às tradições, como a inserção de alguns hábitos alimentares mais associados à 

culinária gaúcha, por exemplo, a tradicional combinação do churrasco com a Kartofellsalat 

(salada de maionese).  

Também na música e na religiosidade, constatou-se esses novos significados 

relacionados às tradições. Com relação à música, nas festas da comunidade, observou-se uma 

mistura entre as tradicionais músicas de bandinha, associadas à etnia teuto-brasileira, com as 

músicas que remetem aos signos do moderno. Observou-se também que os mais velhos se 
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identificam com as músicas tradicionais, pois dançavam sempre que eram tocadas. Mas 

também no comportamento dos mais jovens foi possível observar que a tradição possui elos 

de pertencimento, pois estes se mostraram animados com tais músicas, por talvez remetê-los a 

imagens e sensações familiares. 

No que diz respeito às práticas religiosas, foi possível observar durante o período de 

convívio e de participação em algumas cerimônias litúrgicas uma significativa redução na 

participação da comunidade, o que foi confirmado pelos entrevistados. Entre as razões para tal 

(excluindo-se o fator demográfico), está a ligação com os aspectos relacionados à memória 

cultural, no que se refere à obrigatoriedade dessas práticas tanto em ambientes coletivos como 

doméstico quando eram crianças e jovens, além da violência que sofriam por parte dos 

professores, que se apresentavam à época como guardiões dos valores e costumes da religião 

e da moral.  

Há de se mencionar ainda que a principal contribuição deste trabalho de tese, para fins 

de estudos e projetos voltados ao desenvolvimento rural, encontra-se no esforço empreendido 

em incluir aspectos de ordem social nesta análise, justamente pela reconhecida capacidade 

que a sociologia possui em adentrar em dimensões mais profundas relacionadas às 

idiossincrasias de indivíduos e de grupos sociais. A memória destes atores é o acesso ao 

entendimento da identidade. 

Considera-se que os aspectos identitários, revelados por meio da memória dos atores 

apresentados neste estudo, sejam relevantes em termos de conhecimento dos indivíduos sobre 

si mesmos e seu entorno. Dessa forma, possibilita desenvolver perspectivas alternativas e 

novos significados ao território a que pertencem, como é o caso do envolvimento dos 

moradores de Linha Acre no projeto de produção orgânica, sobre o qual se julga importante 

fazer um apontamento relacionado ao fator linguagem.  

O uso da língua dos imigrantes que vieram da Alemanha, mesmo passando por 

modificações devido à influência do idioma português, foi se mantendo como um valor que 

simboliza o orgulho desses descendentes em relação a sua origem. Contudo, nas reuniões do 

grupo de produção orgânica, existe a presença de moradores descendentes de outros grupos 

étnicos, que estão em menor quantidade na comunidade rural de Linha Acre, mas fazem parte 

dela. Por isso, o uso do idioma português utilizado nesses encontros.  

Esse fato é considerado relevante, pois além dos encontros formais, a produção orgânica 

revivifica hábitos e costumes dos antepassados. Tem como objetivo inserir esses agricultores 

nos conceitos ligados à agroecologia. E é nessa troca de saberes com a cultura de diferentes 

grupos étnicos que se visualiza uma oportunidade para a reversão de aspectos pejorativos 
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relacionados ao uso do dialeto alemão. Aspectos desenvolvidos devido ao isolamento de 

localidades como a Linha Acre, e que ao longo do tempo podem ser considerados como um 

dos fatores responsáveis pela formação de estereotipias relacionadas à rejeição ao outro, ou ao 

diferente, que ainda se fazem presentes nos dias atuais. 

Como último aspecto, pode-se afirmar que o elemento que perpassa por todas as etapas 

analisadas neste trabalho de tese está relacionado ao modo de vida camponês, ou dito de 

forma mais compreensível: as campesinidades.  

Tal afirmativa está alicerçada na constatação da presença do comportamento híbrido 

desses moradores. Donde se pode depreender que, diante da problemática “como os 

agricultores que vivenciaram o processo de modernização da agricultura configuram sua 

memória coletiva em espaços de vivências, de tradições, de identidade e (re)significam as 

dinâmicas vividas, transformando as comunidades?”, a tese apresentada permite perceber que 

esse processo de modernização se configura na memória coletiva da comunidade estudada sob 

aspectos que demonstram que, ao mesmo tempo que foram inseridos num modo de vida mais 

associado ao urbano em função do novo jeito de produzir dentro dos parâmetros trazidos com 

a modernização da agricultura, estes atores retêm características que os remetem ao 

campesinato, como foi possível constatar nos relatos dos entrevistados sobre práticas em 

atividades de trabalho como o “troca dia” e na realização de festas comunitárias, e também de 

ajuda mútua e reciprocidade entre os membros do grupo de produção orgânica da 

comunidade.   

Nesse sentido, as conexões entre o passado e o presente percebidas nas manifestações 

cotidianas da memória coletiva ou nos “microcomportamentos” analisados neste estudo, bem 

como nos elementos associados à identidade dos atores e somado às atividades que envolvem 

o grupo de  produção orgânica, mesmo ainda em fase inicial, pode-se concluir que tais 

aspectos se colocam como forças de resistência que podem possibilitar a esses atores 

encontrarem novos significados para a comunidade rural de Linha Acre.  
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APÊNCICES 

 

APÊNDICE A – Perfil – Questões norteadoras 1, 2 e 3 

 

Perfil:  

Nome:__________________________________________________________ 

Localidade:_____________________________ 

Idade:____________________ 

Sexo:____________________________ 

Etnia:_______________________ 

Religião:_______________________ 

Renda familiar: ________________________ 

Outras rendas: ______________________ 

Área de terras: _____________________________ 

Tamanho da propriedade: _________________________ 

Atividades de 

produção:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Atividades fora da 

propriedade:_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Tamanho da família: De casa:______________________Família constituída:_____________ 

Participação em algum grupo: sim – não – qual:________________________ 

 

Questões norteadoras 1 

Entrevistas com idosos:  

 

1.    Como era a Linha Acre na sua infância e juventude?  

2.    Como vocês trabalhavam? Quais eram as atividades produtivas? O que plantavam e 

colhiam? O que faziam com os produtos?  Alguma forma de como vocês produziam 

ainda é usada hoje em dia? Você acha que a forma de como vocês viviam e trabalhavam 

quando eram novos, ainda ficou alguma coisa disso na Linha Acre ou na família?   

3.   Quais eram as atividades de lazer/divertimento? Quais permanecem na comunidade? 

Quais não existem mais? Quais foram introduzidas? 

4.   Você lembra de histórias dos seus antepassados que vieram da Alemanha? Essas histórias 

são mantidas ou relembradas na família e na comunidade? Como? 

5.    Como foi quando começou a produção de soja na Linha Acre? Como vocês produziam? 

Quais eram as ferramentas de trabalho utilizadas? Houve modificações no processo de 

produção? Como vocês se sentiram com esta situação de mudança? 

6.    Você lembra de familiares ou vizinhos de saíram da Linha Acre? Pra onde eles foram? 

Por que eles saíram? 
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7.    Como você enxerga a comunidade Linha Acre hoje? O que mudou? O que chama mais a 

atenção? O que você faz no seu dia a dia? 

8.  Daquilo que você aprendeu com seus avós e seus pais (comida, jeito de trabalhar em casa, 

trabalho na lavoura, rezar, costura, entre outras) você acha que seus filhos e netos 

também aprenderam alguma coisa disso com você? O que?  

  

Questões norteadoras 2 

Entrevistas com agricultores Tradicionais 

 

Agroecológico: Sim  - Não  

 

1. Quais são os principais produtos produzidos em sua propriedade?  

2. Como é a realizada a produção dos principais produtos produzidos em sua propriedade? 

Quando começou a utilizar essas técnicas? Quais as vantagens da utilização dessas 

técnicas? 

3. Você considera fácil o uso das novas tecnologias de produção? Sim, não. Por quê? 

4. Você costuma participar de feiras/eventos do setor agrícola? Quais? 

5. Como é seu relacionamento com os fornecedores de insumos? Há assistência técnica? 

Que tipo? Vocês estão satisfeitos? Quais os elementos considerados para a compra dos 

equipamentos e insumos?  

6. O uso de tecnologias é um fator que explica sua permanência no meio rural? Quais as 

mídias (por exemplo: computador, internet, celular) que são utilizadas? Qual a 

importância delas na permanência no rural? 

7.    No cotidiano das atividades da lavoura é comum ajudar os vizinhos e receber ajuda em 

algumas atividades? Em quais atividades? Como isso se dá? 

8.    Você guarda ensinamentos dos seus antepassados e procura passar aos filhos/netos? Cite 

exemplos 

9. Você usa o dialeto alemão no seu cotidiano? Isso é comum na comunidade? Em casa com 

os filhos também é comum? 

10.  Quais são as atividades que você costuma participar na comunidade (bailes, festas 

religiosas, missas, jogos, ida ao clube, entre outros) 

11. Como você interpreta o sentimento de união/cooperação nas atividades/promoções da 

comunidade?  

12. Quais são os principais pontos fortes que justificam sua permanência na comunidade? 

Quais as estratégias utilizadas para permanência? 

13. O que você considera que pudesse ser diferente na comunidade? 

14.  Você sente vontade de mudar-se para a cidade?  

15.  Quais são os serviços ou outras atividades que você precisa se deslocar para a cidade?  
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Questões norteadoras 3 

Entrevistas com produtores do grupo Tradicional/Orgânico 
 

1. Sua produção é agroecológica? Por que mudou para a agroecologia? Quais são os 

produtos que você cultiva na horta orgânica? 

2.  Sua família aprova e participa do projeto? Por quê? 

3.   Por que você considera importante ter uma horta orgânica? 

4. Como você recebeu as instruções para fazer a horta?  

5. Nas reuniões existe participação efetiva da comunidade? Cite exemplos. 

6. Os produtos são para consumo da família, mas existe alguma expectativa para 

comercializá-los? Você espera isso desse projeto? 

7.  Os princípios da Agroecologia repassados pelos profissionais que coordenam o projeto 

são estranhos a você? Comente 

8. Os ensinamentos de seus antepassados foram importantes para compreender a 

Agroecologia? Há uma retomada ou semelhança com as práticas por eles ensinadas?  

9. Qual é a importância desse projeto para sua família? 

10. Qual é a importância desse projeto para a comunidade? 

11. Você tem participado de outras atividades da comunidade? Quais? 

12. Quais são as razões para você e sua família permanecerem morando na comunidade? 

13. Além da horta orgânica quais são as outras atividades da sua família? 

14. Quais os principais obstáculos a introdução de orgânicos e outras atividades na 

comunidade rural? 

15. Você ou algum membro da família cogitam morar na cidade?  

16. Qual é a importância da cidade para você e sua família? (serviços, lazer...) 
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APÊNDICE B - Identidade dos moradores de Linha Acre 

 

Identidade dos moradores de Linha Acre - As questões foram divididas por grupos de análise. 

 

Os lugares da memória e etnicidade - Comida/objetos/dias festivos  

1. Como é a rotina das refeições durante a semana?  

2. Como são os hábitos alimentares nos domingos? Fale sobre os domingos – como é a rotina da 

família aos domingos? Tem alguma coisa nisso que lembre sua infância? O que? Existe alguma 

comida que lembre sua infância? 

3. Existem alguma coisa na arrumação da casa que lembre sua infância? (bebelôs, toalhas de crochê, 

limpeza...) 

4. Como são os preparativos para a Páscoa? Que tipo de alimentos são preparados? Quais são as 

atividades da comunidade realizadas para a Páscoa? Como era a Páscoa na sua infância?  

5. E sobre o Natal? Como a casa é preparada para o Natal? Seus antepassados também faziam dessa 

forma? Como era o natal no passado? (presentes, comemoração, bolachas...ceia? o sino na meia-

noite) e como é hoje? (Natal e Páscoa são símbolos do religioso? ) 

6. E o Kerbfest? Como era e como é atualmente?  

 

Trabalho/dinheiro/estereótipos em relação ao outro 

1. Qual é o significado do trabalho em sua vida?  

2. Na sua opinião o povo alemão é mais trabalhador comparado com pessoas de outras origens? 

3. Como é seu comportamento em relação ao ato de comprar e poupar? Você se considera bom 

poupador/poupadora? Os seus pais economizavam dinheiro? Eram gastadores? Fale um pouco 

sobre isso? 

4. Você lembra do Noé? Pode contar essa história?  

 

Religião 

1. Quando cantam ou rezam em alemão nas missas, vc sente emoção? Você acha que um canto/reza 

em alemão guarda diferentes significados? Lembra algo do seu passado? 

2. Você e sua família costumam ir juntos à missa? Como era isso na sua infância? 

3. Sobre a frequência na participação das celebrações religiosas da comunidade, você considera que 

esteja reduzindo? Por qual motivo ou motivos, em sua opinião?  

4. Você considera que a religiosidade da comunidade era um elo entre os moradores no passado? Se 

hoje a participação nas atividades religiosas é menor, como as pessoas fazem para ficar mais 

próximas? 

 

Linguagem/etnicidade 

1. Você se considera alemão? Por que? 

2. Você acha importante manter o uso da língua alemã na comunidade? Por que?  
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3. Você acha que o uso do alemão está se perdendo entre as gerações? Na sua opinião isso é algo 

negativo? Por que?  

 

Entretenimento /bailes/ violência  

1. Como eram as brincadeiras das crianças antigamente?  

2. Você sabe algo sobre a tradição do Peltznickel?  

3. Como eram os professores antigamente? E como os pais reagiam?  

4. Como os pais interferiam na escolha dos namorados/as? Conte uma situação.   

 

 

 

 



231 

 

APÊNDICE C - Questões sobre as atividades do Grupo Agroecologia de Linha Acre 

 

Questões sobre as atividades do Grupo Agroecologia de Linha Acre 

 

1. Quando começou o Projeto de produção orgânica na comunidade de Linha Acre?  

2.  Quais foram os critérios de escolha das famílias?  

3.  Qual é a periodicidade das reuniões?    

4.  A comunidade vem demonstrando interesse? Como? Cite exemplos  

5. Além dos espaços coletivos as famílias mantêm hortas/pomares em casa? O que estão plantando? 

Existe troca de produtos entre as famílias? Caso haja troca de produtos ou até dicas sobre como 

produzir, conte como isso acontece. Podes contar isso em forma de exemplos.  

6.  O que já foi plantado? O que está plantado? Por que a cevada mencionada por alguns 

entrevistados? Fale sobre o projeto dos chás. Fale sobre o pomar...quais pés de frutas...como são 

plantados e cuidados...essas frutas e chás serão para a comunidade?  

7.  Na sua opinião essa troca de saberes (memória) traz o passado para o presente, como se houvesse 

uma revalorização do modo de vida dos nossos antepassados? De que forma? 

8.  Na sua opinião o projeto é uma forma de aproximação da comunidade? Sim ou não, por que?  

9.  Você acha que o uso de agrotóxicos em lavoras próximas pode interferir na qualidade dos 

produtos?   

10.  O assunto uso de agrotóxicos próximos às plantações orgânicas vem sendo debatido nos 

encontros? Como?  
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APÊNDICE D – Roteiro para entrevistas com moradores jovens de Linha Acre 

 

Roteiro para entrevistas com moradores jovens de Linha Acre 

 

1. Quais são os pontos que você considera positivos na Linha Acre e quais você considera 

negativos? Por que.... 

2. O que você faz nos finais de semana? (formas de entretenimento) 

3. Onde estão os jovens....pra onde estão migrando? 

4. Na sua opinião existem diferenças entre os que moram no centro de Godói e os que 

moram na zona rural? Quais?  

5. Você tem planos de mudar-se da Linha Acre? 

6. A Linha Acre está desaparecendo ou se revitalizando? Comente... 

7. Você se considera alemã? Pq? 

8. Você consegue mencionar algo que considera ter herdado de seus antepassados? Com 

detalhes.... 

9. Qual é sua opinião sobre o projeto dos produtos orgânicos? 

10. Como é seu comportamento em relação a religião? 

11. Qual é a importância da família em sua vida?  

 

 

 

 

 

 

 


